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Nas questões de 1 a 40, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões de 1 a 3

Não posso pagar o aluguel da casa. Dr. Gouveia aperta-me1

com bilhetes de cobrança. Bilhetes inúteis, mas Dr. Gouveia não
compreende isso. Há também o homem da luz, o Moisés das
prestações, uma promissória de quinhentos mil-réis, já4

reformulada. E coisas piores, muito piores.
O artigo que me pediram se afasta do papel. É verdade que

tenho o cigarro e tenho o álcool, mas, quando bebo demais ou7

fumo demais, a minha tristeza cresce. Tristeza e raiva. Ar, mar,
ria, arma, ira. Passatempo estúpido. 

Dr. Gouveia é um monstro. Compôs, no quinto ano, duas10

colunas que publicou por dinheiro na seção livre de um jornal
ordinário. Meteu esse trabalhinho num caixilho dourado e pregou-
o na parede, por cima do bureau. Está cheio de erros e pastéis.13

Mas Dr. Gouveia não os sente. O espírito dele não tem ambições.
Dr. Gouveia só se ocupa com o temporal: a renda das
propriedades e o cobre que o tesouro lhe pinga.16

Não consigo escrever. Dinheiro e propriedades, que me
dão sempre desejos violentos de mortandade e outras destruições,
as duas colunas mal impressas, caixilho, Dr. Gouveia, Moisés,19

homem da luz, negociantes, políticos, diretor e secretário, tudo se
move na minha cabeça, como um bando de vermes em cima de
uma coisa amarela, gorda e mole que é, reparando-se bem, a cara22

balofa de Julião Tavares muito aumentada. Essas sombras se
arrastam com lentidão viscosa, misturando-se, formando um
novelo confuso.25

Afinal tudo desaparece. E, inteiramente vazio, fico tempo
sem fim ocupado em riscar as palavras e os desenhos. Engrosso
as linhas, suprimo as curvas, até que deixo no papel alguns28

borrões compridos, umas tarjas muito pretas.

Graciliano Ramos. Angústia. 32.ª ed. São Paulo:

Record, 1986, p. 8-9 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Assinale a opção correta com relação às ideias do texto.

A O texto descreve a situação de pobreza e tristeza na qual o
narrador se encontra por dever dinheiro ao Dr. Gouveia e ao
Moisés.

B Infere-se do texto que Dr. Gouveia, Moisés e Julião Tavares são,
na verdade, personagens de um livro que está sendo escrito pelo
narrador.

C O narrador do texto considera que beber e fumar é um
entretenimento estúpido que aumenta sua tristeza.

D Depreende-se do texto que o narrador foi acometido por um
transtorno psicológico devido ao fato de ter publicado um artigo,
por necessidade financeira, em um jornal de má qualidade.

E Infere-se do último parágrafo do texto que a confusão mental
impossibilita o narrador de exercer seu ofício de escrever.

QUESTÃO 2

Quanto a aspectos gramaticais do texto, assinale a opção

correta. 

A No trecho “mas Dr. Gouveia não compreende isso”

(R.2-3), a conjunção “mas” estabelece uma relação de

finalidade com a idéia que a antecede.

B No trecho “O artigo que me pediram se afasta do papel”

(R.6), o elemento “que” complementa o sentido da forma

verbal “pediram”. 

C Obedecem à mesma regra de acentuação gráfica os

vocábulos “também”, “Moisés” e “só”.

D No trecho “Mas Dr. Gouveia não os sente” (R.14), o

pronome “os” refere-se a “pastéis”.

E Em “O espírito dele não tem ambições.” (R.14), a

correção gramatical e o sentido original do texto seriam

mantidos se “dele” fosse substituído por teu.

QUESTÃO 3

Com relação às estruturas linguístico-gramaticais do texto,

assinale a opção correta.

A No trecho “Dr. Gouveia só se ocupa com o temporal: a

renda das propriedades e o cobre que o tesouro lhe

pinga.” (R.15-16), o elemento “se” estabelece uma

condição e introduz gramaticalmente uma alternativa. 

B No trecho “que me dão sempre desejos violentos de

mortandade e outras destruições” (R.17-18), o pronome

“me” tem função de complemento direto da forma verbal

“dão”.

C No trecho “tudo se move na minha cabeça, como um

bando de vermes em cima de uma coisa amarela, gorda

e mole” (R.20-22), “como” introduz uma comparação. 

D Nas linhas 22 e 23, os termos “amarela”, “gorda”,

“mole”, “bem” e “balofa” qualificam os nomes aos quais

se referem. 

E O trecho “a cara balofa de Julião Tavares muito

aumentada” (R.22-23) exerce a função sintática de sujeito

da oração adjetiva à qual pertence.
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Texto para as questões de 4 a 6

O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões.1

Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa também, à direita

ou à esquerda, até ao alto da cabeça, e fechada atrás com chave.

Pesava, naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo4

que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente,

e com pouco era pegado.

Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram7

muitos, e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia

ocasionalmente apanharem pancada, e nem todos gostavam de

apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida; havia10

alguém de casa que servia de padrinho, e o mesmo dono não era

mau; além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação,

porque dinheiro também dói. A fuga repetia-se, entretanto. Casos13

houve, ainda que raros, em que o escravo de contrabando, apenas

comprado no Valongo, deitava a correr, sem conhecer as ruas da

cidade. Dos que seguiam para casa, não raro, apenas ladinos,16

pediam ao senhor que lhes marcasse aluguel, e iam ganhá-lo fora,

quitandando.

Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a19

quem lho levasse. Punha anúncios nas folhas públicas, com os

sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha, o

bairro por onde andava e a quantia de gratificação. Quando não22

vinha a quantia, vinha a promessa: “gratificar-se-á

generosamente”, — ou “receberá uma boa gratificação”. Muita

vez o anúncio trazia em cima ou ao lado uma vinheta, figura de25

preto, descalço, correndo, vara ao ombro, e na ponta uma trouxa.

Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o açoitasse.

Machado de Assis. Pai contra mãe. In: John Gledson. 50 contos de Machado de

Assis. São Paulo: Cia. das Letras, 2007, p. 466-67 (com adaptações).

QUESTÃO 4

O texto trata

A da facilidade de se libertar da escravidão e iniciar uma nova

vida. 

B da dificuldade de prender um escravo que fugia pela segunda

vez.

C do rigor da lei aplicado às pessoas que ajudavam na libertação

dos escravos.

D da fuga de escravos que não aceitavam a escravidão.

E da forma de manuseio e fabricação de instrumentos inventados

para castigar os escravos.

QUESTÃO 5

Com referência ao emprego da pontuação no texto, assinale

a opção correta.

A No trecho “Há meio século, os escravos fugiam com

frequência.” (R.7), a vírgula foi empregada para separar

oração intercalada. 

B No trecho “Grande parte era apenas repreendida; havia

alguém de casa que servia de padrinho,” (R.10-11), o

ponto-e-vírgula foi empregado para assinalar a

interrupção do texto e introduzir uma idéia conclusiva.

C No trecho “com os sinais do fugido, o nome, a roupa, o

defeito físico” (R.20-21), a vírgula foi empregada para

separar termos coordenados em uma enumeração.

D Em “vinha a promessa: “gratificar-se-á generosamente”,

— ou “receberá uma boa gratificação” (R.23-24), a

correção gramatical e o sentido original do texto seriam

mantidos se os dois-pontos fossem substituídos por

ponto-e-vírgula.

E Na linha 24, o travessão foi empregado para marcar, na

narrativa, a mudança de interlocutor. 

QUESTÃO 6

Com relação às estruturas gramaticais do texto, assinale a

opção correta.

A Em “à direita ou à esquerda” (R.2-3), o emprego do sinal

indicativo de crase se justifica pela regência da forma

verbal “Imaginai” (R.2), no início da oração.

B Na frase “A fuga repetia-se, entretanto.” (R.13), manteria

a correção gramatical e o sentido original do texto a

substituição de “entretanto” por porquanto.

C No trecho “Casos houve, ainda que raros” (R.13-14), a

forma verbal “houve” é substituível por houveram, sem

prejuízo para a correção gramatical e para o sentido

original do texto.

D O trecho “Dos que seguiam para casa” (R.16) admite a

reescrita “Dos Valongos que seguiam para casa”, sem

prejudicar a correção gramatical e o sentido original do

texto.

E No trecho “se o tinha” (R.21), o pronome “o” se refere ao

antecedente “o defeito físico”.
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QUESTÃO 7

A política de cotas visa combater uma histórica distorção
existente na educação brasileira. Do total de 1,8 milhão de alunos
que conclui o ensino médio anualmente, 80% são de escolas
públicas. Contudo, nas universidades mantidas pelo Estado, eles
são minoria. Para o ministro da Educação, a adoção de cotas pode
reduzir esse descompasso e não trará prejuízos a segmentos da
sociedade: “Os brancos que estudaram na escola pública têm
direitos tão resguardados quanto os negros e indígenas que
estudaram em escola pública. Um grupo não está sendo
privilegiado em detrimento do outro, já que a distribuição é
proporcional”. 

De acordo com o Ministério da Educação, as instituições
de ensino superior mantidas pelo governo federal ofereciam
127 mil vagas em 2003. Hoje ofertam mais de 227 mil, um
número pequeno diante da gigantesca demanda, mas o suficiente
para compensar ao menos 80% das vagas que podem ser
restringidas aos alunos de escolas particulares com a adoção da
medida. 

Das 59 universidades federais, ao menos 16 estabeleceram
algum tipo de cota no vestibular. O exemplo que mais se
aproxima do projeto de lei que está em discussão no Senado é o
da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Desde 2005, a
instituição reserva 45% das vagas aos alunos egressos de escolas
públicas. As cadeiras são preenchidas de acordo com a proporção
de cada etnia na região metropolitana de Salvador. Os
afrodescendentes, por exemplo, têm direito a ocupar 85% das
vagas destinadas a cotistas.

Rodrigo Martins. Critérios indefinidos. In: Carta Capital.

n.º 257, 24/12/2008, p. 36-7 (com adaptações).

Com relação às ideias do texto, assinale a opção correta.

A Infere-se do texto que o ensino médio das escolas públicas
brasileiras não oferece a mesma qualidade que o ensino das
escolas particulares, o que justifica o fato de que  os alunos
egressos de escolas públicas sejam a minoria nas
universidades mantidas pelo Estado. 

B Infere-se do texto que o Ministério da Educação está
desenvolvendo um programa que estabelecerá um conjunto
de intervenções que vise melhorar o ensino das escolas
públicas, inclusive universidades, de forma a proporcionar
escola pública de qualidade para os alunos cotistas.

C De acordo com o texto, a adoção de cotas não traz prejuízo
para os estudantes brancos, pois as vagas das instituições de
ensino superior estão sendo ampliadas.

D De acordo com o texto, tramita, no Senado, um projeto de lei
que discute a criação de vagas nas universidades e a
porcentagem de reserva dessas vagas para os alunos de baixa
renda.

E Depreende-se do texto que, nas universidades públicas da
Bahia, 85% das vagas são ocupadas por afrodescendentes
que possuem o direito de ser incluídos em programas de
cotas.

QUESTÃO 8

A expressão terceiro setor é relativamente recente, surgida para
diferenciá-lo do primeiro (público) e do segundo (privado), e
agrupa as conhecidas organizações não-governamentais (ONGs),
que podem ser definidas como entidades que se dedicam a
atividades 

A sem fins lucrativos em diversas áreas de interesse coletivo,
como educação, cultura, saúde e meio ambiente.

B esportivas de rendimento, ou seja, voltadas para a
preparação de atletas que participam de competições
internacionais.

C sem fins lucrativos, especializadas no atendimento de
pessoas portadoras de determinados tipos de deficiência.

D recreativas, normalmente voltadas para a atenção do público
da terceira idade e de idosos desamparados.

E político-partidárias, em âmbito local e regional, seguindo
orientação do poder público, ao qual se subordina. 

QUESTÃO 9

No recente conflito que ensanguentou a Faixa de Gaza, no

Oriente Médio, uma organização islâmica que defende o fim do

Estado de Israel foi alvo de vigorosa ação militar, anunciada

como represália ao lançamento de foguetes por integrantes desse

grupo ao território israelense. Trata-se da organização palestina

denominada 

A Fatah.

B Hamas.

C Autoridade Nacional Palestina.

D Hesbollah.

E Al Qaeda.

QUESTÃO 10

O estágio atual da economia mundial é marcado, entre outros

aspectos, pela ampliação da capacidade produtiva e dos

mercados, pela rapidez na circulação de bens e capitais, pelas

incessantes inovações tecnológicas. A denominação mais comum

para esse quadro da economia contemporânea é

A capitalismo de Estado.

B socialismo real.

C socialismo utópico.

D mercantilização.

E globalização.



UnB/CESPE – TCE/TO

Conhecimentos Básicos e Conhecimentos Complementares (para todos os cargos de Nível Médio) – 4 –

QUESTÃO 11

A questão ambiental adquire crescente importância no
mundo contemporâneo. A degradação do planeta, graças à
exploração predatória de que foi alvo ao longo do tempo,
exige reflexão e medidas para reduzir os efeitos danosos da
atividade humana sobre a natureza. Uma dessas medidas
foi a assinatura do Protocolo de Kyoto, cujo objetivo é
promover a redução gradativa da emissão de gases
poluentes na atmosfera, responsáveis pela ampliação de um
fenômeno conhecido como

A tsunami.

B El Niño.

C La Niña.

D efeito estufa.

E degelo equatorial.

QUESTÃO 12

Relativamente à eleição de Barack Obama para a
presidência dos Estados Unidos da América (EUA),
assinale a opção incorreta.

A Seu antecessor, George W. Bush, sai do poder com
baixíssimos índices de aceitação popular.

B Obama concorreu às primárias de seu partido e
superou sua principal adversária, Hillary Clinton.

C Com a vitória de Obama, o Partido Republicano
permanece à frente do governo dos EUA.

D Ao tomar posse, em janeiro de 2009, Obama tornou-se
o primeiro negro a comandar a Casa Branca.

E A posse de Barack Obama foi um espetáculo do qual
participaram milhares de pessoas.

QUESTÃO 13

Depois de muitas crises, de alternância entre períodos
democráticos e autoritários, a República brasileira
completa 120 anos em 2009. O colapso do regime militar,
em 1985, possibilitou o retorno do poder civil e a
construção de uma democracia mais sólida e menos formal,
cujo símbolo maior é a Constituição Federal de 1988.
Assinale a opção que não representa característica,
nos dias de hoje, da República brasileira.

A O sistema de governo é o presidencialista.

B O presidente da República é chefe de Estado e de
Governo.

C O Estado brasileiro está organizado sob a forma
federativa.

D Pode haver segundo turno nas eleições para
presidente, governador e prefeito de grandes
municípios.

E O voto é obrigatório para todos, independentemente
da idade do eleitor.

A seguir são apresentadas as
questões de 14 a 20, que avaliam
conhecimentos de Língua Inglesa,
SOMENTE PARA O CARGO 14:
Assistente de Controle Externo –
Área :  Apo i o  Técn ic o  e
Administrativo – Especialidade:
Técnico em Informática.

Text for questions 14 to 20.

Accountants and auditors help to ensure that the Nation’s1

firms are run efficiently, its public records kept accurately, and its
taxes paid properly and on time. They analyze and communicate
financial information for various entities such as companies,4

individual clients, and government. Beyond carrying out the
fundamental tasks of the occupation — preparing, analyzing, and
verifying financial documents in order to provide information to7

clients — many accountants also offer budget analysis, financial and
investment planning, information technology consulting, and limited
legal services. 10

Specific job duties vary widely among the four major fields
of accounting and auditing: public, management, government
accounting, and internal auditing.13

Public accountants perform a broad range of accounting,
auditing, tax, and consulting activities for their clients, which may
be corporations, governments, nonprofit organizations, or16

individuals. For example, some public accountants concentrate on
tax matters, such as advising companies about the tax advantages
and disadvantages of certain business decisions and preparing19

individual income tax returns. Others offer advice in areas such as
compensation or employee health care benefits, the design of
accounting and data-processing systems, and the selection of22

controls to safeguard assets, or audit clients’ financial statements and
inform investors and authorities that the statements have been
correctly prepared and reported. These accountants are also referred25

to as external auditors. Public accountants, many of whom are
Certified Public Accountants (CPAs), generally have their own
businesses or work for public accounting firms.28

Some public accountants specialize in forensic accounting —
investigating and interpreting white-collar crimes such as securities
fraud and embezzlement, bankruptcies and contract disputes, and31

other complex and possibly criminal financial transactions, including
money laundering by organized criminals. Forensic accountants
combine their knowledge of accounting and finance with law and34

investigative techniques to determine whether an activity is illegal.
Many forensic accountants work closely with law enforcement
personnel and lawyers during investigations and often appear as37

expert witnesses during trials.
Internet: <www.bls.gov> (adapted).

QUESTÃO 14

Accountants and auditors

A are those responsible to assure that the country is being well
managed.

B are concerned with the payment of taxes at the expected time.
C work only for companies, individual clients, and government.
D deal not only with financial documents, but also with scientific

analysis.
E can provide any sort of legal services.
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QUESTÃO 15

The text allows us to conclude that

A there are only four fields of job obligations associated with
auditors and accountants.

B public accountants do a narrow range of jobs for their
clients. 

C only public institutions make use of public accountants’
services.

D public accountants can specialize in different fields of
activities.

E some public accountants warn companies against the tax
disadvantages of particular decisions.

QUESTÃO 16

Public accountants

A help people to pay more taxes.
B look after the health of the employees.
C advise clients on the design of accounting and data-

processing systems.
D should safeguard the clients assets.
E reject financial statements wrongly prepared by the investors.

QUESTÃO 17

Based on the text, it is correct to deduce that

A external auditors are those who give information about the
customers’ financial statements.

B public accountants must have the CPA.
C public accountants can only work for the government. 
D forensic accountants are in charge of committing white-collar

crimes. 
E accountants can offer limitless legal services. 

QUESTÃO 18

Forensic accountants

A are not allowed to work with lawyers.
B are involved in money laundering.
C investigate illegal financial transactions.
D can send corrupt people to jail.
E witness intelligent crimes.

QUESTÃO 19

In the text, “on time” (R.3) can be correctly replaced by

A at the correct time.
B ahead of time.
C most of the time.
D before the time.
E after the time.

QUESTÃO 20

In the text, “others” (R.20) refers to

A employees.
B companies.
C decisions.
D tax returns.
E public accountants.

A seguir são apresentadas as
questões de 14 a 20, que
a v a l i a m  N o ç õ e s  d e
Informática, para todos os
cargos de nível médio,
EXCETO PARA O CARGO 14:
Assistente de Controle

Externo – Área: Apoio Técnico e
Administrativo – Especialidade: Técnico em
Informática.

QUESTÃO 14

Assinale a opção correta, com relação a conceitos de informática.

A O espaço em disco é utilizado para que as máquinas possam
ter mais velocidade e desempenho na comunicação.

B Um software possui quatro partes básicas: unidade central de
processamento; memórias RAM e ROM; sistema
operacional; e periféricos, como mouse e teclado.

C Os sistemas operacionais que executam em rede são
constituídos pelos hardwares presentes em todos os
computadores da rede que se conectam à Internet.

D As linguagens de programação são usadas para a instalação
de hardwares, no computador, por meio de protocolos de
comunicação.

E Hardware, software e periféricos são elementos que formam
um computador.

QUESTÃO 15

A respeito do Linux, assinale a opção correta.

A O Linux é um sistema operacional cuja primeira licença de
acesso deve ser paga, mas a cópia é gratuita.

B Apesar de ser um software proprietário, mantido pelo
governo americano, o Linux pode ser copiado entre usuários.

C O Linux é um software integrante do sistema Windows, que,
atualmente, oferece gratuitamente algumas opções que antes
eram pagas.

D O Linux, um sistema operacional embasado no Unix, está se
tornando uma alternativa ao sistema Windows por diversos
motivos, como, por exemplo, sua gratuidade.

E A instalação e a manutenção do Linux é de fácil
administração, mesmo por usuários com pouco
conhecimento de informática, o que torna esse sistema
vantajoso em comparação ao Windows.

QUESTÃO 16

O BrOffice

A é a versão gratuita, em português, do Microsoft Office.
B permite a edição de textos, planilhas, imagens e bancos de

dados.
C permite editar um documento do tipo .doc, desde que o

Word esteja instalado no computador em uso.
D não pode ser instalado em um computador que execute o

sistema Windows. 
E exige cadastramento no sítio dos desenvolvedores, além de

relato de problemas, para que seja usado de forma gratuita.
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QUESTÃO 17

Acerca de conceitos de Internet, assinale a opção incorreta.

A TCP/IP é o protocolo utilizado pelos computadores

conectados à rede mundial.

B Na Internet, cada computador tem um endereço numérico

próprio para que as informações cheguem adequadamente a

seus destinatários.

C O acesso à Internet pode ser feito, atualmente, via telefone,

TV a cabo, rede sem fio e via satélite.

D Os usuários da Internet devem estar cadastrados com nome,

endereço e telefone em um sítio central que controla a rede.

E Pela Internet, é possível enviar e receber mensagens de

correio eletrônico, arquivos e cartões postais, e também vírus

eletrônico. 

QUESTÃO 18

Com relação a ferramentas comerciais de navegação na internet,

assinale a opção correta.

A No Internet Explorer, é possível editar imagens por meio da

opção Favoritos.

B Para acessar a Web é necessário digitar no navegador o

endereço (URL) da página desejada ou acessá-la diretamente

a partir de um hyperlink ou ferramenta de busca.

C O Internet Explorer é usado para criar páginas da Web.

D Salvar páginas da Web no computador não é permitido, por

isso, as páginas são codificadas para evitar cópia e violação

de direitos autorais.

E Entre as ferramentas disponibilizadas para navegação na

Web, incluem-se Internet Explorer, Geographic Explorer e

GoogleEarth.

QUESTÃO 19

Assinale a opção correta, no que se refere a correio eletrônico.

A O Outlook é uma ferramenta de envio e recebimento de e-

mail gratuita, encontrada na Internet para download.

B O webmail é uma alternativa para armazenamento de

mensagens eletrônicas, pois, por meio desse aplicativo, elas

são imediatamente baixadas para o computador em uso.

C Programas de webmail permitem acessar uma caixa postal de

correio eletrônico por meio de qualquer computador

conectado à Web.

D A principal vantagem do uso de ferramentas comerciais de

correio eletrônico é o baixo custo.

E O Microsoft Outlook não permite o envio de arquivos

anexados às mensagens eletrônicas.

QUESTÃO 20

Acerca das ferramentas de busca de informações na Internet,

assinale a opção correta.

A As ferramentas de busca como Google, Yahoo e AltaVista,

por exemplo, oferecem serviços gratuitos para pesquisa de

páginas na Internet.

B Para ser usada, uma ferramenta de busca deve ser

primeiramente instalada no computador em uso.

C Em comparação a outras ferramentas de busca, a vantagem

do Google é permitir encontrar documentos mesmo em

computadores sem acesso à Internet, pois ele armazena

localmente os conteúdos dos sítios.

D O Outlook é uma ferramenta de pesquisa de sítios na Internet

mais completa que o Google, principalmente porque permite

a busca de sítios com informações acadêmicas. 

E Na Internet, só é possível acessar documentos que estejam

indexados pelas ferramentas de busca.
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES

QUESTÃO 21

Nos Estados democráticos, o orçamento é

considerado o ato pelo qual o Poder Legislativo prevê e

autoriza ao Poder Executivo, por certo período e em

pormenor, as despesas destinadas ao funcionamento dos

serviços públicos e outros fins adotados pela política

econômica ou geral do país, assim como a arrecadação das

receitas já criadas em lei.

Aliomar Baleeiro. Uma introdução à ciência das finanças. In: Revista e atualizada

por Dejalma Campos, Rio de Janeiro: 2006, Editora Forense, 16.ª Edição, p. 411.

Sobre o assunto orçamento público, assinale a opção

correta.

A A inflexibilidade deve ser uma característica da

programação de desembolso financeiro.

B A lei orçamentária é organizada na forma de dotações

orçamentárias, às quais estão consignados os créditos

orçamentários.

C A dotação orçamentária é o montante de recursos

financeiros com que conta o crédito orçamentário.

D A dotação orçamentária é constituída pelo conjunto de

categorias classificatórias e contas que especificam as

ações e operações autorizadas pela lei orçamentária.

E A norma brasileira determina que o Poder Executivo

deve estabelecer e publicar a programação financeira

na mesma data da publicação da lei orçamentária.

QUESTÃO 22

Conforme disposição da Constituição Federal (CF), a Lei

Orçamentária Anual (LOA) é constituída por três

orçamentos: fiscal, seguridade social e investimento das

empresas. A respeito desse assunto, assinale a opção

correta.

A O orçamento de investimento das estatais não

contempla as despesas de pessoal e manutenção das

empresas estatais independentes.

B As empresas estatais dependentes estão incluídas nos

orçamentos fiscal, da seguridade social e de

investimento.

C O orçamento da seguridade social cobre apenas as

entidades e órgãos da seguridade social.

D Entre as funções dos orçamentos fiscais e da

seguridade social inclui-se a de reduzir desigualdades

interregionais, segundo critério populacional.

E O instrumento norteador da elaboração da LOA é o

plano plurianual.

QUESTÃO 23

Princípios orçamentários são linhas norteadoras de ação a serem
observadas na concepção da proposta orçamentária. Quanto aos
princípios orçamentários, assinale a opção correta.

A O princípio da programação fundamenta-se na obrigatoriedade de
especificar os gastos por meio de programas de trabalho, o que
permite uma identificação dos objetivos e metas a serem atingidos.

B O princípio da unidade estabelece que todas as receitas e despesas
constarão da LOA pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções.

C O princípio da especificação estabelece que o orçamento deve
conservar estrutura uniforme nos distintos exercícios.

D A autorização para abertura de créditos adicionais na LOA é uma
exceção ao princípio da exclusividade.

E De acordo com o princípio da universalidade, as operações de
crédito por antecipação de receita orçamentária devem fazer parte
da LOA.

QUESTÃO 24

Sobre a classificação da despesa segundo a sua natureza, assinale a
opção correta.

A O primeiro dígito nessa classificação representa o grupo de
natureza da despesa.

B A modalidade de aplicação é classificada em despesas correntes e
despesas de capital.

C O elemento de despesa tem como finalidade identificar os objetos
de gasto.

D O grupo de natureza de despesa é um agregador de classes de
despesa que possuem as mesmas características quanto ao objetivo
do gasto.

E A categoria econômica objetiva, principalmente, eliminar a dupla
contagem dos recursos transferidos ou descentralizados.

QUESTÃO 25

Quanto ao ciclo orçamentário no governo Federal, assinale a opção
correta.

A O projeto da LOA e os créditos adicionais são apreciados somente
pelo Senado Federal, na forma do regimento comum.

B A metodologia de projeção de receitas orçamentárias adotada pelo
governo Federal está baseada na série histórica de arrecadação das
mesmas ao longo dos anos ou meses anteriores, corrigida pelos
efeitos: preço, quantidade e legislação.

C O projeto de lei orçamentária, ao chegar à Comissão Mista de
Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO, é distribuído aos
relatores gerais do projeto da LOA, designados pelo presidente da
comissão, para elaboração do relatório final consolidado, que é
submetido ao Congresso Nacional.

D As diversas unidades orçamentárias enviam suas propostas de
orçamento através do sistema integrado de administração financeira
(SIAFI). A secretaria de orçamento federal tem a incumbência de
apreciar essas propostas orçamentárias e consolidá-las.

E O ciclo orçamentário se confunde com o exercício financeiro, pois
este é uma das fases do exercício.
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QUESTÃO 26

A importância do planejamento da atividade da

administração pública, em sintonia com o sistema

orçamento-programa, é reafirmada pela Constituição

Federal (CF). Assinale a opção correta em relação ao

orçamento-programa.

A Seus principais critérios de classificação são as

classificações institucional e funcional.

B A elaboração do orçamento-programa abrange, em

ordem cronológica, as seguintes etapas: projeto,

planejamento, avaliação, programação e

orçamentação.

C Tem como característica a não existência de direitos

adquiridos da unidade orçamentária, cabendo a ela

justificar todas as atividades que desenvolverá no

exercício corrente.

D Também conhecido como orçamento clássico, possui

apenas uma dimensão explicitada do orçamento.

Todos os programas devem ser justificados cada vez

que se inicia um novo ciclo orçamentário.

E Na elaboração do orçamento são considerados todos

os custos dos programas, inclusive os que extrapolam

o exercício.

QUESTÃO 27

Os créditos adicionais são autorizações de despesas não

computados ou insuficientemente dotados ou programados

na LOA. Acerca de créditos adicionais, assinale a opção

correta.

A Quando o ato de autorização do crédito adicional ao

orçamento for promulgado nos últimos 4 meses do

exercício financeiro, estes poderão ser reabertos nos

limites de seus saldos.

B Na apuração do excesso de arrecadação, fonte para

abertura de créditos suplementares e especiais, será

deduzida a importância dos créditos extraordinários

abertos no exercício.

C Os créditos suplementares destinam-se a atender

programas de trabalho novos, que não estariam

inicialmente previstos no orçamento.

D O produto de operações de crédito por antecipação de

receita orçamentária constitui-se fonte de recursos

para abertura de créditos suplementares.

E A LOA deve conter em seu texto a autorização para

abertura de créditos extraordinários.

QUESTÃO 28

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) traz uma mudança institucional

e cultural no trato com o dinheiro público, dinheiro da sociedade.

Estamos gerando uma ruptura na história político-administrativa do

País. Estamos introduzindo a restrição orçamentária na legislação

brasileira.

Lei de Responsabilidade Fiscal. Guia de Orientação para as prefeituras. Marcus Tavares –

Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. Fevereiro de 2001.

Com relação a operações de antecipação de receita orçamentária (ARO),

no contexto da lei de responsabilidade fiscal, assinale a opção correta.

A Ao ser contratada no último ano de mandato de um prefeito

municipal, deverá ser liquidada, com juros e outros encargos

incidentes, até o dia 10 de dezembro daquele exercício.

B Realizada por estados ou municípios, serão efetuadas mediante

abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em

processo licitatório realizado pelo respectivo ente governamental.

C Constituem-se em receita de origem orçamentária, classificada

como despesas de capital – operações de crédito.

D Somente poderá ser realizada a partir do décimo dia do início do

exercício financeiro.

E Trata-se de dívida fundada, de longo prazo, devendo ser paga até

o final do exercício financeiro seguinte ao da contratação.

QUESTÃO 29

O Relatório Resumido de Execução Orçamentária

A deve ter o balanço financeiro como uma de suas peças básicas.

B deve ser elaborado e publicado pelos poderes da União, dos

estados, do Distrito Federal e dos municípios.

C deve ser publicado semestralmente.

D deve conter o montante das operações de crédito em comparação

com os limites estabelecidos na LRF.

E deve apresentar justificativas quando houver limitação de empenho,

assim como frustração de receitas.

QUESTÃO 30

A respeito da reserva de contingências, assinale a opção correta.

A Deve ser destinada ao pagamento de restos a pagar que excederem

as disponibilidades de caixa ao final do exercício financeiro.

B Seu montante deve ser definido com base na receita corrente.

C Deve ser a única forma de cobertura dos riscos fiscais.

D Sua forma de utilização e montante devem ser estabelecidos na lei

de diretrizes orçamentárias.

E Deve constar do Relatório de Gestão Fiscal.
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QUESTÃO 31

Sistema de controle externo, caracterizado como um

conjunto de órgãos exercendo de forma integrada as

funções de controle,

A atua exclusivamente fora do âmbito da administração

pública.

B tem os órgãos de controle interno sob subordinação

hierárquica.

C atua no âmbito do próprio Poder, em todas as

instâncias da administração.

D constitui, em cada ente, instância hierarquicamente

independente dos respectivos Poderes.

E fiscaliza as relações cruzadas entre os vários entes da

administração.

QUESTÃO 32

No âmbito dos municípios,

A os pareceres prévios, conclusivos, dos tribunais de

contas dos estados podem ser rejeitados pelas

respectivas câmaras municipais.

B as câmaras municipais valem-se facultativamente dos

tribunais de contas do estado, quando não há órgão de

controle específico na esfera municipal.

C quando não houver órgão de controle interno

específico, as funções de controle interno e externo

serão exercidas pelo Tribunal de Contas.

D a fiscalização do Tribunal de Contas do estado é

restrita ao Poder Executivo.

E as contas do respectivo Poder Judiciário são

apreciadas exclusivamente pelas instâncias superiores

do respectivo Poder.

QUESTÃO 33

A União tem a competência constitucional de fiscalizar,

por meio do TCU, em relação aos estados e aos

municípios, a aplicação dos recursos

A transferidos à conta dos respectivos fundos de

participação.

B relativos aos royalties devidos pelas estatais federais.

C das transferências negociadas mediante convênios.

D por pagamentos efetuados por contratos de prestação

de serviços.

E transferidos para integralização de participação

minoritária no capital de sociedade de economia mista

estadual.

QUESTÃO 34

O controle financeiro exercido pelos tribunais e pelos conselhos de

contas, quanto às pessoas controladas, não abrange as

A entidades controladas indiretamente pelo Poder Público.

B entidades privadas prestadoras de serviços à administração pública.

C entidades incumbidas da guarda de valores públicos.

D pessoas físicas que utilizem recursos pelos quais o Poder Público

responda.

E empresas que, em virtude de contrato de gestão, recebam recursos

orçamentários.

QUESTÃO 35

O TCE de Tocantins deverá dirigir-se à assembléia legislativa do estado

quando

A um município não atender à providência determinada em face de

ilegalidade constatada.

B tiver de solicitar a impugnação de ato em que se verificar a

existência de ilegalidade.

C a câmara municipal não responder à solicitação ou ignorar

recomendação com vistas ao saneamento de irregularidade.

D houver suspeita de irregularidade, para efeito de avaliação da

oportunidade e conveniência de determinado contrato.

E tiver sustado a execução de ato impugnado por ilegalidade,

comunicando sua decisão.

QUESTÃO 36

Considera-se medida cautelar da ação de controle

A o arresto dos bens dos dependentes dos responsáveis julgados em

débito.

B o afastamento permanente de dirigente do órgão ou entidade.

C a exibição de documentos ou dados e bens.

D a disponibilidade de bens.

E a licença sem vencimentos do responsável ou dirigente.



UnB/CESPE – TCE/TO

Conhecimentos Básicos e Conhecimentos Complementares (para todos os cargos de Nível Médio) – 10 –

QUESTÃO 37

Ao apreciar os processos, o TCE/TO pode decidir, em
relação ao julgamento das contas públicas,

A pela sua iliquidez.

B pela sua legalidade.

C pela sua regularidade com restrições.

D pela não-manifestação.

E pela irregularidade, mas sem impacto financeiro.

QUESTÃO 38

O controle externo foi consideravelmente ampliado na
atual Constituição Federal, destacando-se, entre suas
funções, a

A de consulta, quando atende às solicitações do
Congresso Nacional sobre auditorias e inspeções
realizadas.

B de sanção, quando aplica penalidades aos
responsáveis por irregularidades.

C de informação, quando recebe e processa denúncias
de ilegalidades.

D de ouvidoria, quando julga as contas dos
administradores públicos.

E de julgamento, quando fixa prazo para o atendimento
de exigências legais.

QUESTÃO 39

O aspecto que caracteriza com mais propriedade a independência de um

ministro do TCU é

A sua nomeação pelo presidente da República.

B sua escolha pelo presidente da República.

C sua remuneração como de um ministro do STJ.

D a vitaliciedade no cargo.

E representar um voto entre os nove membros.

QUESTÃO 40

O Congresso Nacional, sem prejuízo do auxílio do TCU no exercício do

controle externo, dispõe de outros instrumentos e mecanismos próprios

que caracterizam suas funções constitucionais de controle. Esses

mecanismos não compreendem

A as comissões parlamentares de inquérito.

B a comissão mista de planos, orçamentos públicos e fiscalização.

C os pedidos de informação.

D a convocação de ministro ou autoridades superiores.

E o mandado de injunção.


