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• Nas questões de 1 a 80, marque, em 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.
• Nas questões que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que
não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões 1 e 2

Falei de esquisitices. Aqui está uma, que prova ao1

mesmo tempo a capacidade política deste povo e a grande

observação dos seus legisladores. Refiro-me ao processo

eleitoral. Assisti a uma eleição que aqui se fez em fins de4

novembro. Como em toda a parte, este povo andou em busca

da verdade eleitoral. Reformou muito e sempre; esbarrava-se,

porém, diante de vícios e paixões, que as leis não podem7

eliminar. Vários processos foram experimentados, todos

deixados ao cabo de alguns anos. É curioso que alguns deles

coincidissem com os nossos de um e de outro mundo. Os10

males não eram gerais, mas eram grandes. Havia eleições

boas e pacíficas, mas a violência, a corrupção e a fraude

inutilizavam em algumas partes as leis e os esforços leais dos13

governos. Votos vendidos, votos inventados, votos destruídos,

era difícil alcançar que todas as eleições fossem puras e

seguras. Para a violência havia aqui uma classe de homens,16

felizmente extinta, a que chamam pela língua do país,

kapangas ou kapengas. Eram esbirros particulares,

assalariados para amedrontar os eleitores e, quando fosse19

preciso, quebrar as urnas e as cabeças. Às vezes quebravam

só as cabeças e metiam nas urnas maços de cédulas. Estas

cédulas eram depois apuradas com as outras, pela razão22

especiosa de que mais valia atribuir a um candidato algum

pequeno saldo de votos que tirar-lhe os que deveras lhe foram

dados pela vontade soberana do país. A corrupção era menor25

que a fraude; mas a fraude tinha todas as formas. Enfim,

muitos eleitores, tomados de susto ou de descrença, não

acudiam às urnas.28

Machado de Assis. A semana. Obra completa, v. III.

Rio de Janeiro: Aguilar, 1973, p. 757.

QUESTÃO 1

Em relação ao texto, assinale a opção incorreta.

A Após o termo “uma” (R.1), subentende-se a elipse da palavra

esquisitice.

B Caso a expressão “aqui se fez” (R.4) seja substituída por aqui

foi feita, prejudica-se a correção gramatical do período.

C Em “esbarrava-se” (R.6), o termo “se” indica indeterminação

do sujeito.

D O emprego da vírgula após “paixões” (R.7) justifica-se porque

a oração subseqüente é explicativa.

QUESTÃO 2

De acordo com o texto, julgue os itens a seguir.

I A reiteração da palavra “votos” (R.14) confere ênfase à idéia
apresentada no período.

II Pelos sentidos do texto, conclui-se que a palavra “esbirros”
(R.18) está sendo empregada com o mesmo significado que

tem atualmente a palavra capanga.

III A expressão “lhe foram dados” (R.24-25) pode, sem prejuízo
para a correção gramatical do período, ser substituída por

foram dados a ele.
IV A palavra “corrupção” (R.25) está sendo empregada como

sinônima de “fraude” (R.26).

A quantidade de itens certos é igual a

A 1. B 2. C 3. D 4.

QUESTÃO 3

Assinale a opção que apresenta erro de pontuação.

A Pela primeira vez, a população de Belo Horizonte vai poder
escolher, por meio da Internet, as obras que serão executadas
na cidade. Disponível no período de 1.º a 30 de novembro, a

nova modalidade, conhecida por Orçamento Participativo
Digital, tem parceria entre a Prefeitura Municipal de Belo

Horizonte (PBH) e o Tribunal Regional Eleitoral de Minas
Gerais (TRE-MG).

B O novo sistema baseia-se em dados fornecidos pelo TRE-MG
à PBH (quantitativo de eleitores, número do título de eleitor
etc.), e foi solicitado pelo prefeito de BH, Fernando Pimentel,
há cerca de seis meses, ao então presidente da instituição,
Armando Pinheiro Lago.

C O voto via Internet será permitido apenas para aqueles com
domicílio eleitoral na capital (aproximadamente 1,7 milhão de
pessoas), que poderão decidir pelo conjunto de nove obras
(quatro em cada regional) que serão feitas no município em
um prazo máximo de dois anos.

D Para votar, o cidadão deve entrar no sítio da PBH. Quem não
tiver acesso à Internet em casa pode ir até um dos 175 postos
públicos montados, pela PBH onde haverá monitores para
ajudar aqueles que não estão acostumados a lidar com
computador.

Opções adaptadas. Internet: <www.tse.gov.br>.
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QUESTÃO 4

O diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Athayde
Fontoura Filho, reafirmou que a urna eletrônica apresenta risco zero de
fraude e que a segurança pode ser aferida por meio da votação paralela,
realizada no dia da eleição, concomitantemente ao pleito oficial.

Assinale a opção que não representa continuação coesa e coerente para
o trecho acima.

A Porquanto, no período entre o primeiro e o segundo turno das
eleições, o TSE tradicionalmente aproveita para verificar e corrigir
as urnas de locais em que foram verificados problemas.

B Athayde Fontoura destacou que, nos estados em que a eleição for
só para presidente da República, o tempo de votação deverá ser de
apenas 10 segundos. Nos estados onde houver eleição também para
governador, o TSE estima que cada pessoa leve, em média, 20
segundos para votar.

C Também lembrou a estimativa de que 90% dos votos de todo o país
para presidente da República estarão totalizados até às 22 h de
domingo. Segundo o diretor, até a meia-noite do mesmo dia, 99%
dos votos devem estar totalizados.

D O diretor-geral informou ainda que seis estados pediram ao TSE
tropas federais para garantir a segurança do segundo turno das
eleições. De acordo com ele, no total, 120 municípios do
Amazonas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Tocantins e Pará
receberão reforço na segurança.

Opções adaptadas. Internet: <www.tse.gov.br>.

Texto para as questões 5 e 6

Caro eleitor,

Nos últimos meses, a campanha política mobilizou1

vivamente os brasileiros. No primeiro turno, foram alcançadas
marcas extraordinárias: além do alto índice de comparecimento às
urnas e de uma irrepreensível votação, em que tudo aconteceu de4

forma tranqüila e organizada, a apuração dos resultados foi rápida
e segura, o que coloca o Brasil como modelo nessa área.

Amanhã serão definidos os nomes do presidente da7

República e dos governadores de alguns estados. O país, mais do
que nunca, conta com você.

Democracia é algo que lhe diz respeito e que se aperfeiçoa10

no dia-a-dia. É como uma construção bem-preparada, erguida sobre
fortes alicerces. Esses alicerces são exatamente os votos de todos
os cidadãos. Quanto mais fiel você for no exercício do direito de13

definir os representantes, mais sólidas serão as bases da nossa
democracia. Por isso, é essencial que você valorize essa escolha,
elegendo, de modo consciente, o candidato que julgar com mais16

condições para conduzir os destinos do país e de seu estado.
Você estará determinando o Brasil que teremos nos

próximos quatro anos. Estará definindo o amanhã, o seu próprio19

bem-estar e de sua família, o crescimento geral, a melhoria do
emprego, da habitação, da saúde e segurança públicas, do
transporte, o preço dos alimentos. O momento é decisivo e em suas22

mãos — entenda bem, em suas mãos — está depositada a confiança
em dias felizes.

Compareça, participe. Não se omita, não transfira a outros25

uma escolha que é sua. Pense e vote com a firmeza de quem sabe
o que está fazendo, com a responsabilidade de quem realmente
compreende a importância de sua atitude para o progresso da nação28

brasileira. Esta é a melhor contribuição que você poderá dar a sua
Pátria.

Ministro Marco Aurélio de Mello. Pronunciamento
oficial. Internet: <www.tse.gov.br> (com adaptações).

QUESTÃO 5

Em relação ao texto, assinale a opção correta.

A Considerando-se o gênero textual, é correto afirmar que
o emprego de “você”, no decorrer do texto, indica um
interlocutor único.

B Na linha 3, a substituição do sinal de dois-pontos por
ponto final e o emprego de inicial maiúscula em “além”
provocam truncamento sintático, o que prejudica a
coerência do texto.

C A expressão “nessa área” (R.6) retoma a idéia implícita,
no parágrafo, de processo eleitoral.

D A substituição da expressão “serão definidos” (R.7) por
definir-se-ão garante a correção gramatical do período.

QUESTÃO 6

Assinale a opção em que a substituição sugerida prejudica
a correção gramatical do texto.

A “lhe diz respeito” (R.10) por diz respeito a você
B “se aperfeiçoa” (R.10) por é aperfeiçoado
C “no exercício do” (R.13) por ao exercitarem o 
D “serão” (R.14) por vão ser

QUESTÃO 7

A ética é o dia-a-dia de uma sociedade. Sociedades
não existem no abstrato: elas precisam de alguma espécie de
cimento que mantenha as suas peças bem-ajustadas e
sólidas. Antigamente, esse cimento era fornecido pelos
valores religiosos. Uma das diferenças entre o Ocidente
moderno e os países islâmicos é que lá o cimento continua
a ser religioso; enquanto aqui, chegou-se à conclusão de que
era melhor laicizar a política, deixando as crenças para a
consciência ou a convicção de cada um.

E assim, o que nos mantém unidos em torno deste ou
daquele projeto político é a idéia — concreta ou difusa —
de uma ética; de um tipo de comportamento que preste
homenagem a certos princípios. Esses princípios poderiam
ser resumidos em um só: o da coisa pública.

O Globo, 30/11/2006, p. 6 (com adaptações).

Em relação às idéias do texto acima, assinale a opção
correta.

A O cimento que mantém a sociedade ocidental
bem-ajustada e sólida são os valores religiosos.

B Os países islâmicos laicizaram a política em busca de
um princípio ético.

C O princípio da coisa pública resume os princípios a que
uma ética que embasa um projeto político presta
homenagem.

D Os países islâmicos relegam as crenças à consciência ou
à convicção de cada um.
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QUESTÃO 8

O terreno da ética é o próprio chão onde estão
fincadas as bases de uma sociedade. Essa construção é feita
todos os dias. Há algo de imaterial em todos os edifícios
políticos. Eles não estão aí por obra divina. Precisam ser
reforçados permanentemente, por meio de atos
significativos em que as pessoas reconheçam o interesse
público. É isso que mantém a ordem pública, e não somente,
nem, sobretudo, a força policial. Se as pessoas deixam de
acreditar em uma ética subjacente ao dia-a-dia em um
código de conduta que rege a ação dos políticos, pode-se
prever que todo o edifício da sociedade estará ameaçado.

O Globo, 30/11/2006, p. 6 (com adaptações).

Acerca das relações lógico-sintáticas textuais, as opções
seguintes apresentam propostas de associação, mediante o
emprego de conjunção, entre períodos sintáticos do texto
acima. Assinale a opção que apresenta proposta de
associação incorreta.

período conjunção período

A primeiro e segundo

B terceiro entretanto quarto

C quarto conquanto quinto

D quinto já que sexto

QUESTÃO 9

Assinale a opção que apresenta fragmento de texto
gramaticalmente correto.

A O presidente do TSE, Marco Aurélio de Mello, atribuiu
ao “aprimoramento” do processo eleitoral eletrônico a
velocidade da totalização dos votos. Nesta última
eleição, o TSE bateu o recorde histórico, alcançando a
totalização de 90% dos votos às 19 h. Às 21 h 15 min,
já haviam sido apuradas 99% das urnas.

B “Estamos num caminho certo, no caminho que consagra
o sistema que preserva, acima de tudo, a vontade do
eleitor”, destacou. O presidente lembrou de que a
expectativa inicial era de chegar ao patamar de 90% dos
votos totalizados em todo o país às 22 horas, mas o
índice foi alcançado às 19 h 30 min.

C O presidente do TSE avaliou que o sistema de votação
brasileiro é “satisfatório”, tendo sido preservado a
vontade do eleitor. Marco Aurélio ponderou que, diante
da agilidade na apuração dos votos, a antecipação do
resultado final em todo o país não é o mais importante
no momento.

D Ao responder uma questão sobre os resultados
apontados na apuração do segundo turno presidencial,
o ministro Marco Aurélio considerou que, “sem dúvida
alguma, a diferença maior de votos resulta por
legitimidade para o candidato eleito”. O ministro Marco
Aurélio congratulou aos eleitores brasileiros que, mais
uma vez, compareceram às urnas para exercer “esse
direito inerente à cidadania, que é o direito de escolher
os representantes”.

Opções adaptadas. Internet: <www.tse.gov.br>.

QUESTÃO 10

Um fator a ser revisto no MERCOSUL é o foco: não adianta1

debater uma agenda mirabolante, com 40 ou 50 temas. É preciso
focar as ações de modo pragmático, com as seguintes prioridades:
concluir a união aduaneira; eliminar barreiras jurídicas e4

monetárias; facilitar os negócios entre as empresas dos países-
membros e obter financiamentos em nome do bloco no Banco
Mundial, para ampliar a infra-estrutura regional, o que até agora7

sequer foi pleiteado. As questões alfandegária e fitossanitária
devem ser harmonizadas o mais rapidamente possível, pois não
haverá bloco econômico viável enquanto houver entrave no10

intercâmbio entre os Estados-membros. Finalmente, é preciso
considerar que, no mundo globalizado, as relações externas afetam
o cotidiano das empresas e das pessoas. O atual impasse no13

MERCOSUL só será superado se os empresários se organizarem na
defesa de seus interesses e direitos, por meio da informação e da
mobilização da sociedade sobre as implicações internas das16

decisões tomadas em fóruns internacionais.
Abram Szajman. O Globo, 26/11/2006 (com adaptações).

Em relação ao texto acima, assinale a opção correta.

A Na linha 1, a substituição do sinal de dois-pontos por ponto final,
com a modificação de inicial minúscula para maiúscula na palavra
“não”, prejudica a correção gramatical do texto.

B O emprego de sinal de ponto-e-vírgula (R.4-5) justifica-se por isolar
elementos de uma enumeração.

C Na linha 7, o termo “o que” retoma o antecedente “ampliar a infra-
estrutura regional”.

D O vocábulo “se” (R.14) exerce a mesma função sintática em ambas
as ocorrências.

Texto para as questões 11 e 12

A figura acima mostra uma janela do Windows Explorer, executado em
um computador que usa o Windows XP como sistema operacional.

QUESTÃO 11

Com relação à figura, ao Windows Explorer e ao Windows XP,
assinale a opção correta.

A Ao se clicar o símbolo , imediatamente à esquerda do ícone
, abre-se uma janela cuja função é a de

formatar o disquete.
B Ao final da seguinte seqüência de ações, o ícone

estará selecionado: clicar o ícone ; clicar

. 
C Ao se clicar o ícone  e, em seguida, clicar ,

à esquerda de , a pasta Documentos Antigos será apagada.
D Ao se clicar o ícone  e, em seguida, se clicar o menu

, será exibida uma lista de opções, incluindo a opção Abrir,
que permite abrir o arquivo Dados Eleição.
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QUESTÃO 12

Ainda com relação à janela do Windows Explorer, assinale a opção que
contém um procedimento que permite mover o arquivo  para
dentro da pasta .

A Aplicar um clique duplo no ícone , o que faz surgir uma
lista com diversos comandos; na lista de comandos, clicar Copiar;
abrir, de alguma forma, a pasta ; pressionar

simultaneamente as teclas  e .
B Com o botão direito do mouse, clicar o ícone ; na lista de

opções que surge, clicar Recortar; aplicar um duplo clique na pasta
; clicar o menu  e, na lista que surge em

decorrência dessa ação, clicar Colar.
C Com o botão direito do mouse, clicar o ícone ; na lista de

opções que surge, clicar Recortar; aplicar um clique simples na pasta
; clicar o menu  e, na lista que surge em

decorrência dessa ação, clicar Colar.
D Com o botão direito do mouse, clicar o ícone ; na lista de

opções que surge, clicar Recortar; aplicar um duplo clique na pasta
; clicar o menu  e, na lista que surge em

decorrência dessa ação, clicar Copiar.

Texto para as questões de 13 a 15

A figura acima mostra uma janela do Word 2002, executado em um
computador que usa o Windows XP como sistema operacional.

QUESTÃO 13

Com relação à figura e ao Word 2002, assinale a opção correta.

A Considerando que a palavra “Daniel” esteja selecionada, caso se

pressione a tecla , a letra “o” aparecerá à esquerda da palavra
“Daniel”, que será, então, afastada um espaço para a direita.

B Para centralizar o título — “Daniel” —, é suficiente clicá-lo e, em

seguida, clicar . Ao se clicar, em seguida, o botão , essa ação
será desfeita.

C Ao se clicar o botão , é aberta uma outra janela, mostrando o
conteúdo da área de transferência do Windows XP.

D Para se esconder a barra de ferramentas padrão, é suficiente clicar o

botão , à direita dessa barra.

QUESTÃO 14

Ainda com relação à figura e ao Word 2002, assinale a
opção correta.

A Ao se aplicar um duplo clique em qualquer local do
texto, o Assistente do Office é acionado
automaticamente, o que permite a busca de respostas
sobre dúvidas a respeito de funcionalidades do Word
2002.

B Para se abrir uma janela do PowerPoint, é suficiente

clicar o botão .
C Considerando que a palavra “Daniel”, no título, esteja

selecionada, ao se clicar o menu  e, depois, a
opção Copiar, essa palavra será copiada para a área de
transferência.

D Ao se clicar o ícone , no canto superior esquerdo
da janela, a janela será minimizada.

QUESTÃO 15

Ainda com relação à figura e ao Word 2002, assinale a
opção correta.

A Considerando que a palavra “Daniel” esteja

selecionada, caso se clique o botão , todo o
parágrafo iniciado em “Daniel é um dos” será
circundado com uma borda retangular.

B É correto concluir, pela análise da figura mostrada,
que a palavra “Nabucodonosor” foi sublinhada pelo

usuário por meio do botão .

C A ferramenta   permite definir a cor da fonte
usada em um texto selecionado.

D Como o botão  está exibido, no canto superior
direito da janela, é correto afirmar que a mesma está
maximizada.

Texto para as questões 16 e 17

A figura acima mostra uma janela do Excel 2002,
executado em um computador que usa como sistema
operacional o Windows XP.
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QUESTÃO 16

Com relação à figura e ao Excel 2002, assinale a opção correta.

A Ao se clicar o menu , é exibida uma lista de opções,

sendo que algumas permitem alterar a largura da coluna ou a

altura da linha em que está contida a célula selecionada.

B Ao se clicar o botão , todas as células da planilha

assumirão a cor atualmente associada a esse botão.

C Ao se clicar o botão , é aberta a caixa de diálogo

Assistente de gráfico, que auxilia o usuário na elaboração de

gráficos com os dados da planilha.

D Ao se clicar a célula B2 e se clicar o botão , o conteúdo da

célula B2 será exibido como 63,00%.

QUESTÃO 17

Ainda com relação à figura e ao Excel 2002, assinale a opção que

apresenta a descrição correta de uma forma de aplicar negrito às

células B1, C1, A4 e A5.

A Clicar a célula B1; pressionar e manter pressionada a tecla

, e clicar a célula C1, liberando então a tecla ;

clicar ; clicar ; com o ponteiro do mouse posicionado

no centro da célula A4, pressionar e manter pressionado o

botão esquerdo do mouse; mover o mouse de forma a

posicionar seu ponteiro no centro da célula A5, liberando

então o botão esquerdo do mouse.

B Clicar a célula B1; clicar a célula B2; pressionar

simultaneamente as teclas  e ; clicar a célula A4;

pressionar e manter pressionada a tecla , clicando então

a célula A5; clicar .

C Aplicar um duplo clique na célula B1 e outro duplo clique na

célula C1; pressionar simultaneamente as teclas  e ;

selecionar as células A4 e A5; pressionar simultaneamente as

teclas  e .

D Clicar a célula B1; clicar ; clicar a célula C1; pressionar

simultaneamente as células  e ; clicar a célula A4;

pressionar e manter pressionada a tecla  e clicar A5,

liberando então a tecla ; clicar .

QUESTÃO 18

A figura acima mostra uma janela do PowerPoint 2002, com um
slide de uma apresentação. Com relação a essa janela e ao
PowerPoint 2002, assinale a opção correta.

A Para se fazer que o slide seja exibido de forma que ocupe toda

a tela do monitor de vídeo, é suficiente clicar o botão .
B Ao se clicar o gráfico mostrado na figura e se alterar o

número 18, em , para 9, o gráfico será exibido com
metade do tamanho.

C As funcionalidades do botão  permitem alterar o
design do slide, por meio da seleção de modelos de design.

D Para se aplicar itálico ao título do slide mostrado na figura, é

suficiente selecionar esse título e clicar .

QUESTÃO 19

A respeito da Internet e de conceitos a ela relacionados, assinale
a opção correta.

A A linguagem html é útil na elaboração de páginas da Web que
contenham figuras. Entretanto, essa linguagem não permite a
elaboração de páginas que contenham apenas texto e
hyperlinks.

B O TCP/IP é usado em redes do tipo Ethernet, mas não tem
função relevante na comunicação realizada por meio da www.

C Uma característica da www é a absoluta segurança e
privacidade. Como todas as informações que circulam na
Web são fortemente criptografadas, não existe o risco de
interceptação ou uso indevido de informações transmitidas
por computadores a ela conectados.

D As funcionalidades do FTP podem ser úteis na transferência
de arquivos entre dois computadores conectados à Internet.
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QUESTÃO 20

A figura acima mostra uma janela do Internet Explorer 6, com
uma página da Web em exibição. Com relação a essa janela,
assinale a opção correta.

A A página web em exibição é um website cuja principal
aplicação é permitir o envio de mensagens de correio
eletrônico. 

B Considerando que a palavra  seja um hyperlink,
então, ao se clicar essa palavra, será aberto o aplicativo Paint,
do Windows XP, que permite a elaboração de desenhos e a
edição de imagens.

C Ao se clicar o botão , é aberta uma janela cuja principal
função é permitir a configuração das opções de segurança do
Internet Explorer 6.

D Ao se clicar o menu  , será exibida uma lista de
opções, incluindo uma denominada Opções da Internet, que
permite configurar diversos parâmetros que controlam o
funcionamento do Internet Explorer 6.

QUESTÃO 21

Considere a seguinte assertiva: o Supremo Tribunal Federal (STF)
elegeu, em votação aberta e nominal, entre seus componentes, três
juízes para comporem o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Essa
assertiva é errada porque

A apenas o presidente do TSE é integrante do STF.
B os membros do STF que fazem parte do TSE são eleitos pelo

Conselho Nacional da Magistratura.
C os membros do STF que fazem parte do TSE são eleitos em

votação secreta.
D os membros do STF que fazem parte do TSE não são eleitos,

mas escolhidos pelo presidente da República.

QUESTÃO 22

Recentemente, os jornais noticiaram o falecimento do
jurista Rui, que, desde a promulgação da atual Constituição da
República, foi o único brasileiro a ter ocupado cargos de
presidente, vice-presidente e de corregedor do TSE. 

Para que essa notícia hipotética fosse verdadeira, seria necessário
que Rui tivesse sido

A ministro do STF e também ministro do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).

B presidente do STF.
C indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para

ocupar no TSE vaga destinada a advogados.
D membro do Ministério Público Eleitoral.

QUESTÃO 23

Na qualidade de advogado, Walter foi ministro do TSE no

período de 5/3/1995 a 5/2/1999 e também no período

compreendido entre 7/7/2002 e 6/7/2006. Quanto aos dois
períodos em que Walter foi membro do TSE, assinale a opção

correta.

A Houve irregularidade nos dois períodos, pois é vedado a
qualquer membro do TSE permanecer na Corte por mais de

dois anos consecutivos.
B Houve irregularidade no segundo período, pois é vedado a

qualquer membro permanecer no TSE por mais de
quatro anos.

C Houve irregularidade no segundo período, porque Walter
não poderia ter sido reconduzido ao TSE antes de 2003.

D As informações não indicam irregularidade.

QUESTÃO 24

Considerando que Augusto atualmente seja juiz do Tribunal

Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), é correto inferir que

ele não é

A integrante de tribunal regional federal.
B juiz de direito do estado de São Paulo.

C membro do Ministério Público.
D advogado regularmente inscrito na OAB.

QUESTÃO 25

O TSE, em decisão tomada por maioria absoluta, indeferiu um

mandado de segurança impetrado contra ato do presidente do
TRE-PE. Nesse caso, com base na Constituição da República, a

decisão do TSE é recorrível, pois

A as decisões do TSE são recorríveis, exceto quando tomadas
por maioria qualificada de dois terços.

B as decisões do TSE são recorríveis, exceto quando unânimes.
C são recorríveis as decisões do TSE que indefiram recursos.

D cabe recurso da denegação de mandado de segurança pelo
TSE.

QUESTÃO 26

Considere a seguinte afirmação: diversamente da aposentadoria,

o falecimento de servidor ocupante de cargo comissionado
acarreta vacância do cargo público que ele ocupava. Essa

afirmação é

A correta.
B incorreta, porque a aposentadoria acarreta vacância do cargo.

C incorreta, porque o falecimento do servidor não gera vacância
do cargo.

D incorreta, porque não ocorre vacância de cargo público
comissionado.



UnB/CESPE – TSE Caderno 4-CAMBOJA

Cargo 4: Analista Judiciário – Área: Administrativa – Especialidade: Contabilidade – 7 –

QUESTÃO 27

Beatriz ocupa cargo de provimento efetivo lotado na sede
do TRE-BA. Seu marido foi nomeado para cargo de provimento
efetivo no TRE-MT, razão por que Beatriz solicitou à
administração do TRE-BA sua remoção para cargo idêntico no
TRE-MT. 

Nessa situação hipotética, a solicitação da servidora

A deve ser indeferida, pois só há previsão legal de remoção de
ofício.

B deve ser indeferida, pois é descabida a remoção de servidores
de um TRE para outro.

C deve ser deferida, independentemente de haver interesse da
administração na remoção de Beatriz.

D pode ser deferida, desde que haja interesse da administração.

QUESTÃO 28

Arnaldo tomou posse, mediante ato de um procurador
constituído especificamente para essa finalidade, em cargo de
analista judiciário do TSE. Porém, passado um mês da nomeação,
ele não se apresentou para entrar em exercício, por ter desistido
de ingressar no serviço público. 

Diante dessa situação hipotética, assinale a opção correta.

A Arnaldo deve ser demitido por abandono de cargo.
B Arnaldo deve ser exonerado de ofício.
C A nomeação de Arnaldo deve ser anulada, por decurso de

prazo.
D A posse de Arnaldo é inválida, pois a lei veda expressamente

a posse mediante procuração.

QUESTÃO 29

Considere a seguinte assertiva: a nomeação é uma forma de
provimento inaplicável a cargos públicos comissionados, pois a
investidura nesses cargos independe da aprovação em concurso
público. Esta assertiva é

A correta. 
B errada, pois nomeação não é uma forma de provimento, mas

um tipo específico de investidura.
C errada, pois o provimento de cargos comissionados é

tipicamente feito mediante nomeação.
D errada, pois a investidura em qualquer cargo público depende

de prévia aprovação em concurso.

QUESTÃO 30

Adalberto foi condenado administrativamente a pena de
demissão, pela prática de corrupção. Um ano depois, ele foi
absolvido, por falta de provas, no processo penal em que era
acusado da prática do ato de corrupção que originou seu
desligamento do serviço público. Nessa situação,

A Adalberto deve ser reinvestido no seu cargo original, mediante
reintegração.

B Adalberto deve ser reinvestido no seu cargo original, mediante
recondução.

C a demissão deve ser anulada, de ofício, pela autoridade
competente.

D a absolvição penal de Adalberto, por falta de provas, não
invalida sua demissão.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31

Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, para efeito de
distribuição do dividendo obrigatório, constitui parcela não
realizada do lucro líquido o(a)

A rendimento ou ganho em operações cujo prazo de realização
financeira ocorra no exercício subseqüente.

B saldo credor da conta de correção monetária.
C resultado líquido positivo da equivalência patrimonial.
D reavaliação do ativo permanente imobilizado.

QUESTÃO 32

De acordo com os critérios de avaliação do ativo estabelecidos
na Lei das Sociedades por Ações, são passíveis de avaliação pelo
valor de mercado

A as mercadorias destinadas a venda, quando o custo de
produção for menor.

B as mercadorias fungíveis destinadas a venda, dependendo
do costume mercantil aceito pela técnica contábil.

C os créditos por vendas a prazo, quando nelas estiverem
embutidos juros.

D os produtos em fabricação, quando, deduzida a provisão para
ajustá-los ao valor de mercado, este for superior ao custo de
produção.

QUESTÃO 33

Na estrutura de consolidação de balanços relativa ao plano de
contas da administração federal, o subgrupo de execução da
programação financeira integra o grupo de contas

A de compensação. C do resultado.
B do disponível. D extra-orçamentárias.

QUESTÃO 34

De acordo com o plano de contas único da administração federal
direta, o lançamento de descentralização interna de créditos, na
unidade gestora recebedora, é representado da seguinte maneira.

A D crédito disponível C D créditos recebidos
C provisão concedida C crédito disponível

B D crédito disponível D D provisão recebida
C créditos transferidos C crédito disponível

QUESTÃO 35

Um ente público apresentou os seguintes saldos ao final de um
período (em R$ 1.000,00).

receita arrecadada 520.000

despesa realizada 470.000

despesa fixada 480.000

Com relação ao balanço orçamentário, é correto afirmar que
houve

A excesso de arrecadação.
B déficit na execução orçamentária.
C deseconomia de despesa.
D insuficiência de despesa.
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QUESTÃO 36

Para a elaboração do balanço financeiro de um ente público,
dispunha-se dos seguintes valores (em R$ 1.000,00).

receita orçamentária 630.000

receita extra-orçamentária 410.000

despesa orçamentária 605.000

despesa extra-orçamentária 470.000

saldo inicial 120.000

saldo final 85.000

Em relação ao balanço financeiro, é correto afirmar que

A houve déficit no resultado financeiro da execução
orçamentária.

B o resultado financeiro da execução extra-orçamentária foi
deficitário.

C o saldo final foi acrescido de R$ 85 milhões.
D o resultado da execução financeira foi de R$ 220 milhões.

QUESTÃO 37

Assinale a opção correta com relação às demonstrações contábeis
de acordo com a legislação societária.

A A demonstração das origens e aplicações de recursos é
obrigatória somente para as companhias abertas.

B A demonstração das mutações do patrimônio líquido passou
a ser obrigatória para todas as companhias.

C As companhias fechadas podem substituir a demonstração do
resultado do exercício pela demonstração de lucros e perdas.

D No balanço patrimonial, as contas são agrupadas em ordem
decrescente de liquidez, tanto no ativo como no passivo.

QUESTÃO 38

Com base nos conceitos derivados do princípio contábil do custo
como base de valor, assinale a opção correta.

A Bens recebidos em doação não integram o ativo porque não
representam dispêndio para a empresa.

B O fundo de comércio não é contabilizado, pois seu valor é
subjetivo e sujeito a grandes oscilações.

C Os bens produzidos pela própria empresa são incorporados ao
ativo mediante a aplicação do critério de custeio por absorção.

D O custo histórico corrigido é o critério hoje adotado no Brasil
para avaliação dos bens do ativo permanente.

QUESTÃO 39

Para efeito de consolidação das demonstrações contábeis, em
relação à data de encerramento do exercício das empresas
abrangidas,

A admite-se uma defasagem de até sessenta dias entre as datas de
encerramento do exercício da controlada e da controladora.

B a controlada cujo exercício não coincida com o da
controladora deverá efetuar levantamento específico para fins
de consolidação.

C na hipótese de eventos com efeitos relevantes, a controlada
cujo exercício se encerrar em data anterior deverá encerrar um
novo exercício coincidente com o da controladora.

D a controlada cujo exercício se encerrar posteriormente ao da
controladora deverá incorporar os resultados e demais
alterações apuradas no período de defasagem.

QUESTÃO 40

Na análise econômico-financeira, entre os cuidados essenciais
na classificação contábil, destaca-se a distinção entre ativos
operacionais e não-operacionais. Os ativos genuinamente
operacionais incluem

A imóveis alugados a terceiros.
B marcas e patentes.
C debêntures de companhias brasileiras.
D prédios em construção.

QUESTÃO 41

O quociente de liquidez corrente pode estar artificialmente
elevado, em virtude de

A inclusão, no ativo realizável a longo prazo, de empréstimos
a sócios, diretores e empregados.

B não-efetivação de baixa de créditos considerados incobráveis.
C os valores de duplicatas a receber estarem registrados a valor

presente.
D os estoques, em razão das quedas sucessivas de preços,

estarem sendo custeados pelo método PEPS.

QUESTÃO 42

A propósito da iniciativa e da competência constitucional em
matéria orçamentária, assinale a opção correta.

A Qualquer parlamentar pode apresentar projeto de lei
alterando o orçamento, desde que não provoque aumento de
despesa.

B O Congresso Nacional pode delegar ao presidente da
República a competência para legislar em relação ao assunto.

C É vedada a edição de medidas provisórias relativas à matéria,
exceto no caso de créditos extraordinários.

D O presidente da República pode dispor sobre a utilização dos
recursos que ficarem sem despesas correspondentes em
virtude de emenda parlamentar.

RASCUNHO
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QUESTÃO 43

Em um ente público, diante da necessidade de um crédito
especial, verificou-se que:
• a arrecadação prevista era de R$ 430 milhões, tendo sido

arrecadados R$ 390 milhões;
• o superávit financeiro no balanço patrimonial do exercício

anterior fora de R$ 65 milhões;
• já haviam sido reabertos créditos não utilizados no exercício

anterior, de R$ 33 milhões;
• das despesas orçadas, R$ 28 milhões podiam ser cancelados.
Nessa situação, nos termos da Lei n.º 4.320/1964, seria possível
propor um crédito especial de até

A R$ 126 milhões.
B R$ 86 milhões.
C R$ 60 milhões.
D R$ 20 milhões.

QUESTÃO 44

Com relação às revisões e alterações do plano plurianual, a Lei
n.º 10.933/2004 — PPA 2004/7 — e suas atualizações
estabeleceram que

A alterações em programa já constante do plano podem ser
propostas pelo presidente da República e(ou) pelos deputados
e senadores.

B a proposta de inclusão de programa deverá conter a estimativa
do impacto orçamentário e financeiro restrito ao período de
vigência do plano.

C a proposta de alteração em ação orçamentária em execução
não interrompe, durante a tramitação da proposta, a referida
execução.

D haveria revisões anuais, cujo encaminhamento dos projetos
se daria no mesmo prazo de envio dos projetos de lei
orçamentária.

QUESTÃO 45

Acerca das emendas ao projeto de lei orçamentária anual, assinale
a opção correta.

A Qualquer parlamentar pode apresentá-las perante a comissão
mista de orçamento.

B Não pode ser utilizada reestimativa de receita para incluí-las.
C Do serviço da dívida somente as amortizações podem ser

objeto de cancelamento.
D As comissões permanentes e especiais podem apresentar

emendas coletivas.

QUESTÃO 46

O dispositivo constitucional que veda a inclusão, na lei
orçamentária anual, de matéria estranha à previsão da receita e à
fixação da despesa caracteriza o que a doutrina consagrou como
o princípio da

A universalidade.
B objetividade.
C especialização.
D exclusividade.

QUESTÃO 47

A lei de diretrizes orçamentárias (LDO), em 2006, não foi
aprovada antes do prazo de encaminhamento do projeto de lei
orçamentária anual (LOA). Para contornar exigência
constitucional relativa ao prazo de aprovação da LDO, o
Congresso Nacional

A concluiu que deveria aprovar a LOA antes da LDO.
B resolveu não interromper a sessão legislativa.
C incluiu as diretrizes orçamentárias na revisão do plano

plurianual.
D transferiu a incumbência para o Poder Executivo.

QUESTÃO 48

No que diz respeito ao processo orçamentário, assinale a opção
correta.

A A elaboração da proposta de todos os órgãos e entidades da
administração é tarefa exclusiva do Poder Executivo.

B A votação do projeto da LOA é feita separadamente em cada
uma das Casas do Congresso Nacional.

C O acompanhamento e a fiscalização orçamentária são
realizados, no âmbito do Poder Legislativo, privativamente
pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

D A execução orçamentária é realizada por todos os órgãos
contemplados na lei orçamentária, além das unidades
gestoras.

QUESTÃO 49

No âmbito dos programas governamentais, a dificuldade mais
freqüente na seleção de unidades de mensuração reside na
escolha da unidade de produto final. Em um programa de defesa
sanitária vegetal, por exemplo, o produto final mais adequado
deveria ser

A quantidade de propriedades visitadas pelos técnicos.
B dimensão da área abrangida.
C redução dos prejuízos resultantes da ação de pragas que

atacaram a produção.
D quantidade do inseticida aplicado.

RASCUNHO
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QUESTÃO 50

As normas relativas à LOA estabelecidas pela Lei de
Responsabilidade Fiscal incluem a

A obrigatoriedade de constituição da reserva de contingência,
que se limitará ao percentual de créditos extraordinários
abertos no exercício anterior.

B integração às despesas da União e inclusão na LOA das
despesas de custeio administrativo do Banco Central.

C especificação, em decretos do Poder Executivo dos créditos
consignados com finalidade genérica.

D inclusão destacada das dotações para investimentos com dois
exercícios de duração, não constantes do PPA.

QUESTÃO 51

O SIAFI foi criado para corrigir várias distorções no âmbito da
administração financeira da União. A despeito disso, ainda não
pode, entretanto,

A assegurar a maior eficiência no emprego dos recursos
transferidos aos gestores.

B reduzir a defasagem entre a ocorrência dos fatos e a
escrituração contábil.

C eliminar os registros manuais na contabilidade da União.
D eliminar a ociosidade de recursos resultante da multiplicidade

de contas bancárias.

QUESTÃO 52

No tocante à classificação da receita pública, aplicável às três
esferas da administração, as contribuições sociais constituem

A receita tributária.
B transferências correntes.
C receita de contribuições.
D receitas vinculadas.

QUESTÃO 53

Assinale a opção correta com referência às modalidades de
empenho.

A Empenho ordinário é o emitido para valores predeterminados
e cujo pagamento seja único.

B Empenho por estimativa é o emitido quando não há certeza
sobre a realização da despesa.

C Empenho estimativo é o que corresponde a despesas com
realização momentaneamente suspensa.

D Empenho global é o que corresponde a uma despesa relativa
a vários exercícios financeiros.

QUESTÃO 54

Para que ocorra concessão de suprimento de fundos, é necessário
que

A as despesas correspondentes sejam realizadas
sistematicamente.

B as despesas correspondentes já pudessem ter sido previstas.
C o empenho para a realização da despesa não possa ser

efetuado.
D a despesa tenha de ser feita em caráter sigiloso, conforme

regulamento.

QUESTÃO 55

As contas do último ano de mandato do chefe do Executivo serão
julgadas irregulares pelo órgão de controle, caso o referido chefe
tenha

A feito inscrições em restos a pagar antes de sua
desincompatibilização.

B contraído obrigações vencíveis durante o mandato de seu
sucessor.

C assumido, no segundo semestre, compromissos de pagamento
para janeiro seguinte sem garantia de disponibilidade de
caixa.

D assumido, no primeiro trimestre, obrigações de pagamento
futuro.

QUESTÃO 56

Caracterizam-se como despesas de exercícios anteriores

A aquelas cuja dotação tenha sido insuficiente no exercício
anterior, sem que haja sido solicitada suplementação.

B aquelas cuja dotação tenha sido insuficiente no exercício
anterior e cuja suplementação solicitada não haja sido
atendida.

C as decorrentes de obrigações reconhecidas no exercício
anterior para as quais não se providenciou crédito adicional.

D as correspondentes a obrigações devidamente reconhecidas
desde o exercício anterior, quando a respectiva dotação foi
indevidamente cancelada.

QUESTÃO 57

A conta única do Tesouro Nacional acolhe todas as
disponibilidades financeiras da União, aí compreendidas as

A das empresas estatais dependentes.
B das sociedades de economia mista.
C das entidades de fiscalização do exercício profissional.
D das ONGs que recebem recursos à conta do Orçamento Geral

da União.

QUESTÃO 58

Segundo as normas do TCU, é bastante abrangente o conceito de
“responsáveis” nos processos de tomada e prestação de contas.
Exclui-se nesse enquadramento o

A responsável pela aprovação das prestações de contas de
recursos concedidos mediante convênios e instrumentos afins.

B membro de órgão colegiado que, por definição regimental,
não seja responsável por atos de gestão.

C membro de conselho fiscal.
D encarregado de arrecadação de receitas.

QUESTÃO 59

Para determinar a base de cálculo do recolhimento mensal do
imposto de renda na fonte, podem-se deduzir do rendimento
tributável

A despesas médicas e hospitalares.
B despesas com instrução.
C contribuições para entidades de previdência privada.
D contribuições para os fundos controlados pelos conselhos dos

direitos da criança e do adolescente.
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QUESTÃO 60

Com base nas disposições constitucionais relativas ao ICMS,
assinale a opção correta.

A De acordo com o critério da seletividade, a incidência é mais
elevada para os produtos de maior consumo.

B Em uma operação interestadual a consumidor final, será
aplicada a alíquota interna quando o destinatário não for
contribuinte.

C O tributo incidirá somente sobre o valor da mercadoria
quando ela for fornecida com serviços não sujeitos à
tributação municipal.

D Nas operações interestaduais com petróleo, o tributo cobrado
se destina ao estado consumidor.

QUESTÃO 61

A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido não
inclui

A o rendimento obtido nas aplicações financeiras de renda
variável.

B o ganho de capital na venda de bens do ativo permanente.
C as receitas financeiras decorrentes das variações cambiais.
D a receita de aluguel de imóvel, de empresa cuja natureza seja

comercial.

QUESTÃO 62

A base de cálculo da contribuição ao PASEP compreende

A as receitas isentas da contribuição.
B as receitas não-operacionais decorrentes da venda de ativo

imobilizado.
C os descontos comerciais.
D a receita da venda de serviços.

QUESTÃO 63

O sistema de acumulação de custos baseado no critério do custo
direto ou variável

A é o mais aceito pela legislação comercial e tributária.
B inclui, além dos custos e despesas de fabricação, as despesas

administrativas e comerciais.
C fundamenta-se na idéia de que os custos inventariáveis são

apenas os diretamente identificados com a atividade produtiva.
D apóia-se no princípio de que os custos inventariáveis são fixos

em relação a uma medida da atividade produtiva.

QUESTÃO 64

O estudo dos custos é importante para a tomada de decisões. Com
base nos conceitos e aplicações referentes ao assunto, assinale a
opção correta.

A Um custo ou despesa é considerado relevante quando é
idêntico para cada uma das situações que estão sendo
comparadas.

B As informações qualitativas, preparadas pela contabilidade,
embora significativas, servem para legitimar a decisão tomada
com base em informações quantitativas.

C A margem de contribuição é o melhor indicativo na escolha do
produto, cuja fabricação deve ser reduzida quando existem
fatores limitativos de produção.

D Processar um produto ou vendê-lo no estado em que se
encontra envolve uma decisão que deve ser tomada em
situações em que são produzidos vários produtos de um
mesmo recurso.

QUESTÃO 65

Para planejar o volume adequado de produção de seu negócio,
um pequeno empresário verificou que seus custos fixos eram de
R$ 80.000,00, o custo unitário variável, R$ 120,00, e a unidade
de seu produto era vendida a R$ 200,00. Para obter um lucro de
R$ 20.000,00, esse pequeno empresário deverá produzir e vender

A 1.250 unidades. C 500 unidades.
B 1.000 unidades. D 400 unidades.

QUESTÃO 66

As empresas em funcionamento operam em uma faixa de sua
capacidade chamada de prática ou normal, em que as receitas e
os custos têm um comportamento tal que se pode considerar
como constante. Nessas condições, supõe-se que, à medida que
aumenta o volume da produção,

A o preço de venda unitário diminui.
B o custo unitário variável diminui.
C o custo unitário fixo permanece o mesmo.
D quando se trata de mais de um produto, a combinação de

vendas permanece constante.

QUESTÃO 67

Para efeito de qualificação econômico-financeira, a legislação
estabelece determinadas exigências ao participante da licitação.
Assinale a opção correta acerca desse assunto.

A A garantia do valor estimado da contratação, limitada a 5%,
deverá ser feita em dinheiro ou em títulos da dívida pública.

B Dependendo da modalidade de licitação, poderá ser exigido
valor mínimo de receita bruta ou parâmetros de
produtividade.

C Na execução de obras e serviços, em caso de exigência de
patrimônio líquido mínimo, o limite máximo será de 10% do
valor estimado da contratação.

D A avaliação da situação financeira será feita por índices e
quocientes que não poderão ser divulgados antes do
julgamento das propostas.

RASCUNHO
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QUESTÃO 68

No julgamento das propostas, a legislação estabelece critérios que
assegurem a igualdade entre os licitantes e a preservação do
interesse público. Nesse sentido, assinale a opção correta.

A Nos fornecimentos às Forças Armadas, o edital pode omitir
fatores relevantes ao julgamento das propostas.

B Não se admitirá proposta cujos preços global ou unitário
sejam simbólicos ou irrisórios. 

C Propostas com preços incompatíveis com os salários de
mercado só serão aceitas se não tiver havido fixação de limites
mínimos no ato convocatório.

D Ofertas com preço ou vantagem baseada nas ofertas dos
demais licitantes serão aceitas mediante concordância dos
demais participantes.

QUESTÃO 69

Ao final do último quadrimestre, verificou-se que a receita
corrente líquida de um estado, nos últimos 12 meses, foi de
R$ 4 bilhões. As despesas com pessoal foram de R$ 2,4 bilhões,
sendo que o Poder Judiciário respondeu com R$ 150 milhões.
Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, é correto concluir
que

A o Poder Judiciário estadual deverá reduzir o excesso de
R$ 6 milhões nos dois quadrimestres seguintes.

B há um excesso de R$ 400 milhões a serem eliminados pelo
estado nos dois quadrimestres seguintes.

C o estado deverá reduzir suas despesas de pessoal em
R$ 200 milhões nos dois próximos quadrimestres, para atingir
o limite prudencial.

D não há excesso nas despesas de pessoal do estado, que poderá
apenas, preventivamente, readequar seus limites entre os
respectivos poderes e órgãos.

QUESTÃO 70

As contas do Poder Judiciário, no âmbito da União, serão
prestadas pelo(s)

A presidente do STF.
B presidentes da República e do STF.
C presidente e demais membros do STJ.
D presidentes do STF e dos tribunais superiores.

QUESTÃO 71

Uma imobiliária vende dois terrenos retangulares similares, que
diferem somente pelas medidas de largura e comprimento, ou
seja, os terrenos têm o mesmo valor por m2. O primeiro terreno
tem 20 m de largura por 30 m de comprimento e o segundo, 30 m
de largura por 50 m de comprimento. Considerando-se que o
preço do primeiro terreno seja de R$ 80.000,00, então o preço do
segundo terreno será igual a

A R$ 140.000,00.
B R$ 160.000,00.
C R$ 180.000,00.
D R$ 200.000,00.

QUESTÃO 72

Em uma unidade da Federação, no ano passado, 5.000
investidores aplicaram seus recursos em agronegócios. Entre
esses, 35% investiram em negócios relacionados a fruticultura,
sendo que apenas 26% destes investiram em frutas cítricas. Nessa
situação, o número de investidores que aplicaram seus recursos
em negócios relacionados à fruticultura de frutas não-cítricas é
igual a

A 1.295. C  835.
B 1.060. D  455.

RASCUNHO
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QUESTÃO 73

Considere que R$ 10.000,00 sejam aplicados por um período de
12 meses à taxa de juros de 2%, composta mensalmente.
Assumindo-se que (1,02)4 = 1,08, ao final desse período, o total
da aplicação será

A igual a R$ 12.000,00.
B igual a R$ 12.500,00.
C superior a R$ 12.500,00 e inferior a R$ 13.000,00.
D superior a R$ 13.000,00.

QUESTÃO 74

Uma duplicata no valor de R$ 100.000,00, com vencimento em
24 meses, foi resgatada por R$ 80.000,00, oito meses antes do
vencimento. Nesse caso, a taxa de desconto composto
mensalmente aplicada a essa duplicata, em %, foi igual a

A

B

C

D

QUESTÃO 75

Uma instituição financeira oferece um empréstimo de
R$ 50.000,00 com pagamento em 24 parcelas iguais e mensais, à
taxa de juros de 3% ao mês, com o primeiro pagamento ocorrendo
um mês após a assinatura do contrato. Nessa situação, assumindo-

se que (1,03)12 = 1,4 e  = 2,04 , o valor de cada parcela

será

A inferior a R$ 2.000,00.
B igual a R$ 2.002,13.
C igual a R$ 2.823,30.
D superior a R$ 2.900,00.

QUESTÃO 76

Observe o seguinte anúncio, feito por uma loja:

Compre tudo em 36 parcelas iguais e mensais e
comece a pagar somente em abril de 2007.

Considere que um cliente comprou uma geladeira nessa loja,
no dia 31/12/2006, em 36 prestações de R$ 120,00, com o
primeiro pagamento para 1.o/4/2007. Se a taxa de juros
regularmente praticada pela loja é de 5% ao mês e assumindo-se

que , o valor atual da geladeira na data da

compra era igual a

A R$ 840,00. C R$ 1.680,00.
B R$ 1.400,00. D R$ 4.320,00.

RASCUNHO
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QUESTÃO 77

Se o preço de uma televisão subiu 15% em um mês e a taxa de

inflação no mesmo período foi igual a 2%, a taxa real de aumento

do preço desse aparelho foi igual a

A 11,95%.

B 12,75%.

C 12,98%.

D 13,00%.

QUESTÃO 78

Um imóvel no valor de R$ 120.000,00 foi totalmente financiado

em 60 prestações iguais, utilizando-se o sistema francês de

amortização. O valor de cada prestação é igual a R$ 6.340,00

e a taxa de juros utilizada foi de 5% ao mês. Nessa situação, a

parcela de pagamento de juros e a parcela de amortização da

dívida incluídas na 2.ª prestação a ser paga são iguais,

respectivamente, a

A R$ 5.646,00 e R$ 694,00.

B R$ 5.733,00 e R$ 607,00.

C R$ 5.892,00 e R$ 448,00.

D R$ 5.983,00 e R$ 357,00.

QUESTÃO 79

Um financiamento de R$ 100.000,00 para construção de imóvel

foi obtido à taxa de 3% ao mês. O pagamento será feito em 40

prestações mensais, sem prazo de carência, pelo sistema de

amortização constante. Com esse sistema de amortização, o valor

da 1.ª prestação será igual a

A R$ 2.500,00.

B R$ 3.000,00.

C R$ 5.500,00.

D R$ 5.910,00.

QUESTÃO 80

Um agente financeiro tem uma oferta que consiste em investir

R$ 10.000,00 e receber duas parcelas trimestrais de R$ 6.000,00.

Considerando-se que a taxa de juros de mercado seja de 10% por

trimestre e assumindo-se que  a taxa interna de retorno

desse investimento será de

A 13%.

B 12%.

C 11,3%.

D 11%.

RASCUNHO
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PROVA DISCURSIVA)

• Nesta prova — que vale dez pontos —, faça o que se pede, usando os espaços indicados no presente caderno para rascunho. Em

seguida, transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, nos locais apropriados, pois

não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido.

• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de oitenta linhas será desconsiderado.

• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha

qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

A democracia, na América Latina, vem avançando pela via formal. Eleições, posses

de novos governantes, crescimento econômico médio e saudável caracterizam o

ambiente democrático na região.

Considerando o tema acima, redija um texto dissertativo, abordando, necessariamente, os seguintes aspectos:

• relações entre as regras da democracia formal e os avanços da democracia participativa na América Latina;

• novos governos eleitos em 2006 e suas proposições políticas;

• lugar dos setores sociais menos favorecidos nesse ambiente democrático;

• lugar da educação nas democracias latino-americanas.
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