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Nas questões de 1 a 40, 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.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões de 1 a 5

Transparência até demais?

Os tempos do Grande Irmão chegaram. George Orwell1

os previu para 1984, mas se afirmaram mesmo na virada do
milênio, principalmente depois que os atentados de 11 de
setembro de 2001 serviram de pretexto para um grau sem4

precedentes de vigilância do Estado. Dos dois lados do
Atlântico, o direito a habeas corpus, afirmado desde a Carta
Magna de 1216, está aposentado, considerado velharia7

quando se trata de supostos terroristas. Telefones podem estar
grampeados, e-mail e páginas da Internet podem ser
monitorados a qualquer momento. O Grande Irmão está10

observando você.
Orwell não pôde imaginar quantos Pequenos Irmãos

ganhariam poderes semelhantes nem quantas pessoas13

implorariam, de livre e espontânea vontade, para serem
observadas. A Web surgiu em 1993 e o primeiro weblog, em
1994, mas foi em 1999 que passou a se chamar blog e tornou-16

se mania global. Muitos blogs têm funções informativas, mas
o núcleo do fenômeno é a exposição do eu e da intimidade, de
maneira banal ou chocante.19

A superexposição, a midiatização e o desdobramento
da representação não se restringem a internautas compulsivos.
Tudo e todos chamam freneticamente por atenção por todas22

as mídias, deixando cada um sem tempo para se conectar com
o mundo real e com sua própria interioridade e intimidade.

CartaCapital, 15/11/2006, p.10-4 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Assinale a opção que apresenta reescrita dos dois primeiros
períodos do texto (R.1-8) que preserva a informação nele contida
e se apresenta com correção gramatical.

A Os tempos do Grande Irmão chegaram, visto que foram os
atentados de 11 de setembro de 2001 que originaram a
vigilância do Estado, apesar de George Orwell não os ter
previsto.

B A previsão feita por George Orwell da existência, em 1984,
do Grande Irmão consumou-se após os atentados de 11 de
setembro de 2001, que motivaram a vigilância radical do
Estado. 

C George Orwell propôs o estabelecimento da era do Grande
Irmão para 1984, todavia as manifestações terroristas, sem
precedentes na história, é que a impulsionaram e
caracterizaram como a era da ostensiva vigilância do Estado.

D A vigilância do Estado, sem precedentes na história, iniciou
após os atentados de 11 de setembro de 2001, pretexto que a
justificam. Assim, chegou a época do Grande Irmão, nos
moldes previstos, em 1984, por George Orwell.

QUESTÃO 2

De acordo com o texto, é correto afirmar que

A os processos de observação previstos por Orwell

estenderam-se a relações que não fazem parte do controle do

Estado sobre os cidadãos.

B se tornou muito mais fácil os indivíduos obterem informações

precisas e se conectarem com o mundo real após o advento da

Internet.

C já havia previsão da ocorrência dos atentados de 11 de

setembro de 2001, mesmo sendo pouco avançada a tecnologia

da época de Orwell.

D a vigilância invasiva do Estado deve-se aos freqüentes

atentados terroristas, principalmente àqueles dirigidos aos

Estados Unidos da América do Norte.

QUESTÃO 3

Depreende-se do texto que

A os blogs são, na atualidade, o meio mais eficiente de os

indivíduos compartilharem seus sentimentos.

B os internautas compulsivos são os que mais acessam blogs

informativos.

C outros direitos superam o habeas corpus porque este,

proposto em 1216, perdeu sua aplicabilidade. 

D parte da população está menos em contato com sua

subjetividade a partir da virada do século XXI.

QUESTÃO 4

Assinale a opção que exemplifica o emprego, no texto, de

linguagem conotativa (figurada).

A “serviram de pretexto” (R.4)

B “está aposentado” (R.7)

C “tornou-se mania global” (R.16-17)

D “sua própria interioridade e intimidade” (R.24)

QUESTÃO 5

No texto, é correto substituir

A “os previu” (R.2) por os prevera ou por os tinha previsto.

B “depois que os atentados“ (R.3) por depois dos atentados.

C “considerado velharia” (R.7) por tido como obsoleto.

D “se trata” (R.8) por se tratam ou trata.
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Texto para as questões de 6 a 9

Big Brother intimida infrator britânico

A cena parece saída de um filme de ficção: um garoto1

está andando de bicicleta na calçada quando a voz de uma
autoridade invisível surge do nada. “O rapaz de camiseta preta
na bicicleta poderia, por favor, desmontar?”, diz a voz, em um4

tom educado, mas resoluto. Surpreso, o garoto procura o lugar
de onde vem o comando — um alto-falante acoplado a uma
câmera, no alto de um poste — e obedece, enquanto as7

pessoas na calçada o observam, algumas rindo, outras
espantadas.

Se a história parece incrível, “você ainda não ouviu10

nada”, como avisa o slogan da prefeitura de Middlesbrough,
na Inglaterra, sobre a novidade da cidade no combate à
desordem social: câmeras de vigilância com sistema de som.13

A prefeitura não esconde o princípio por trás do novo
método: envergonhar o infrator.

O exemplo gerou críticas de sociólogos e organizações16

de defesa das liberdades civis. “A humilhação pública não é
a melhor forma de controle social”, disse o professor Clive
Norris, da Universidade de Sheffield. Morris diz que o Reino19

Unido está passando de uma sociedade de informação para
uma de vigilância.

O que deixa os críticos atordoados é a aceitação da22

população. Uma pesquisa mostrou que 72% da população não
vê as medidas como invasivas. O escritor Henry Porter cita
Benjamin Franklin, para mostrar sua aversão a tal aprovação:25

“Aqueles que aceitam ceder liberdades essenciais em troca de
segurança temporária não merecem nem segurança nem
liberdade.”28

Folha de S.Paulo, 22/10/2006, p. A35 (com adaptações).

QUESTÃO 6

Com base nos sentidos produzidos no texto, depreende-se que 

A a Inglaterra é pioneira no uso de câmeras de vigilância com
sistema de som no combate à violência.

B pequena parcela da população da cidade de Middlesbrough
está preocupada com a violência.

C a aceitação da vigilância invasiva é proporcional ao grau de
violência registrado.

D as atuais tecnologias proporcionam uma nova forma de
constrangimento do infrator da lei.

QUESTÃO 7

Assinale a opção em que foram corretamente empregados os
sinais de pontuação, sem prejuízo da informação original contida
no seguinte trecho do texto: “Surpreso, o garoto procura o lugar
de onde vem o comando” (R.5-6).

A O garoto surpreso procura o lugar de onde vem o comando.

B O garoto, surpreso, procura o lugar de onde vem o comando.

C O garoto procura surpreso, o lugar de onde vem o comando.

D O garoto procura o lugar, surpreso de onde vem o comando.

QUESTÃO 8

Assinale a opção que apresenta proposta correta de reescrita do
seguinte trecho do texto: “A prefeitura não esconde o princípio
por trás do novo método: envergonhar o infrator” (R.14-15).

A Por detrás do novo método que é envergonhar o infrator, a
prefeitura não esconde o princípio das pessoas.

B A prefeitura, por trás do novo método não esconde das
pessoas, o princípio de se envergonhar o infrator.

C Envergonhar o infrator é o princípio que fundamenta o novo
método, o que a prefeitura não esconde dos cidadãos.

D A prefeitura não esconde o princípio, que está por trás do
novo método — envergonhar-se o infrator.

QUESTÃO 9

Comparando-se o texto com a figura acima apresentada, é
incorreto afirmar que ambos abordam

A a associação da infração à lei com as tecnologias atuais. 
B a total indiferença dos que assistem a um delito praticado

na rua. 
C formas de controle dos indivíduos.
D outra face das novas tecnologias.

QUESTÃO 10

Assinale a opção em que o trecho apresentado atende às regras de
concordância e de pontuação. 

A O mais opressivo dos pesadelos, que assombraram o nosso
século, notório por seus horrores e terrores, por seus feitos
sangrentos e tristes premonições, foi mais bem captado na
memorável imagem de George Orwell da bota de cano alto,
pisando uma face humana.

B Nenhuma face estava segura — cada uma delas estavam
sujeitas a ser culpadas do crime de violar ou transgredir. E,
uma vez que a humanidade tolera mal todo o tempo de
reclusão, os seres humanos que transgridem os limites se
convertem em estranhos.

C E, uma vez que a humanidade tolera mal todo o tempo de
reclusão, os seres humanos que transgridem os limites se
convertem em estranhos. Cada um deles tiveram motivos para
temerem a bota de cano alto feita para pisar no pó, a face do
estranho, para espremer o estranho do humano e manter
aqueles ainda não pisados prestes a vir a sê-lo, longe do dano
ilegal de cruzar fronteiras.

D Botas de cano alto fazem parte de uniformes. Em algum
momento do nosso século, tornou-se comum a compreensão
de que os homens uniformizados devem ser mais temidos.
Os uniformes eram o símbolo dos servidores do Estado,
essa fonte de todo o poder e acima de tudo do poder
coercitivo ajudado e favorecido pelo poder que absolve da
desumanidade.

Opções adaptadas de Zigmunt Bauman. O mal-estar da
pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zaar, 1998, p. 27.

Jornal do Brasil. 2/6/2006.
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Texto para as questões 11 e 12

O Vietnã de ontem

As sombras das águias que invadiram o Iraque no primeiro

semestre de 2004 apenas prenunciavam os anos de agruras aos

quais seus cidadãos seriam submetidos. Os desdobramentos

objetivos dos três anos e meio de ocupação evidenciam o rotundo

fracasso da operação militar e da ofensiva política. O Iraque, até

então relativamente estável e previsível, tornou-se campo de

batalha e sinônimo de instabilidade internacional.

José Flávio S. Saraiva. Correio Braziliense, 28/11/2006, p. 21.

QUESTÃO 11

Assinale a opção incorreta com relação às idéias do texto.

A O Iraque, que vivia, em 2003, antes da sua invasão, situação

de relativa estabilidade, tornou-se palco de grande

conflagração.

B Os cidadãos iraquianos assistem, no presente, a momentos de

terror.

C A ocupação militar norte-americana do Iraque foi eficaz, por

garantir tranqüilidade e estabilidade ao novo governo

iraquiano.

D A crescente onda de violência no Iraque é indício de que uma

guerra civil está em curso.

QUESTÃO 12

Ainda tomando o texto como referência inicial, assinale a opção

correta, relativamente à política internacional e à política interna

de alguns Estados nacionais no mundo contemporâneo.

A A política externa do Brasil assume posição indiferente em

relação ao conflito no Oriente Médio.

B Aspectos econômicos, especialmente no que se refere à

apropriação de recursos minerais e estratégicos, vêm

influenciando vários conflitos internos e internacionais.

C A cooperação construtiva promovida pelos norte-americanos

na política internacional tem seu melhor exemplo no caso da

ocupação do Iraque.

D As realidades internacionais do momento são bastante

previsíveis e estáveis.

QUESTÃO 13

O movimento de pára-e-anda da economia brasileira nas últimas

décadas denota a grande dificuldade do país para crescer de

forma contínua e sustentada por longo período. A respeito desse

aspecto marcante da cena econômica do Brasil, assinale a opção

correta.

A Foi pífio o crescimento econômico do Brasil em toda a sua

evolução histórica no século XX.

B A inflação, grande vilã da economia brasileira até meados da

década passada, ressurge, nos dias de hoje, como grande

preocupação, devido ao risco de explosão potencial.

C A política de estabilização monetária não foi acompanhada,

nas duas últimas décadas, por políticas voltadas para o

crescimento econômico sustentável.

D A fase de crescimento acelerado, marca do governo do

presidente Fernando Henrique Cardoso, foi substituída por

período de crescimento moderado acumulado no primeiro

governo do presidente Lula.

QUESTÃO 14

A Amazônia, região quase continental, é, hoje, objeto de grande

preocupação. Matéria de interesse crucial para os dirigentes dos

Estados nacionais da região, ela também é parte territorial da

América do Sul. A respeito da importância da Amazônia, assinale

a opção correta.

A Abrigando população insignificante sob o ponto de vista

demográfico, essa região é um enorme vazio que necessita ser

ocupado.

B Exclusivamente brasileira, a Amazônia é um patrimônio que

deveria merecer mais cuidados do Estado nacional soberano.

C A ação internacional nessa região vem-se fazendo de forma

equilibrada, como demonstra a inequívoca boa vontade de

todas as ONGs que nela atuam.

D A maneira como se vem repensando a inserção dessa região

no plano nacional brasileiro e no internacional é objeto de

controvérsias.

QUESTÃO 15

No interior dos Estados nacionais bem como no seio da

comunidade internacional, a segurança pública é um tema que

A vem sendo apresentado como supérfluo. 

B não retrata os verdadeiros desafios para a mudança dos

paradigmas da convivência social nos espaços urbanos.

C abriga preocupação legítima da população ante a deterioração

da qualidade de vida comunitária.

D deve ser de exclusivo interesse dos profissionais da

segurança, das forças policiais e dos especialistas.
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Texto para as questões 16 e 17

Negros e pardos conseguem maior

acesso ao ensino superior

Os dados da última Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios mostram que o ingresso de pessoas que se declaram
negras ou pardas no ensino superior subiu, na última década, de
18% para 30% nas redes de ensino pública e privada.

No ensino público, entraram 125 mil novos alunos negros
e pardos contra 72 mil brancos. O crescimento ocorre desde
2001, quando o percentual era de 22%. Até o ano passado,
segundo a pesquisa, a participação de negros e pardos aumentou
em ritmo médio de dois pontos percentuais ao ano. Caso se
confirme a tendência, a desigualdade no acesso à educação entre
negros e brancos no Brasil pode praticamente acabar em 15 anos,
se for mantido o ritmo atual de entrada de estudantes negros nas
universidades públicas e privadas do país. A participação deles se
tornaria compatível com sua presença na população, que hoje
é de 49%.

Internet: <www.emquestao@secom.planalto.gov.br>.

QUESTÃO 16

Assinale a opção incorreta com relação ao assunto tratado no
texto acima.

A Entre as políticas que vêm permitindo o acesso de negros e
pardos às universidades públicas federais e estaduais,
destacam-se os sistemas de cotas para afro-descendentes.

B Apesar de historicamente ter havido mais presença de negros
e pardos no ensino superior no Brasil em décadas anteriores
à atual, o quadro atual é de avanço percentual mais acelerado.

C A elevação gradual e até acelerada de população afro-
descendente nas instituições superiores não se restringe ao
ensino público.

D A ascendência africana de um estudante brasileiro é
estabelecida, no ensino superior, por autodefinição e
declaração do estudante a respeito de sua raça.

QUESTÃO 17

Tomando o texto como referência inicial, assinale a opção correta
acerca das políticas de valorização de afro-descendentes no Brasil
e no mundo.

A Matéria urgentíssima para o encaminhamento das políticas
educacionais dos Estados africanos contemporâneos, a
política de cotas é prioridade educacional naqueles países.

B Originada no Brasil, a política de cotas para afro-
descendentes em instituições de ensino superior expõe a
inventividade educacional brasileira.

C A classificação de pessoas e grupos populacionais por
características raciais, tema polêmico em várias partes do
mundo, divide a opinião pública e os formuladores de
políticas públicas.

D O ensino médio não tem recebido o influxo de políticas
públicas brasileiras voltadas para a valorização da cultura
africana.

QUESTÃO 18

A ordem política contemporânea não é uniforme. Estados

democráticos distinguem-se de outros, de caráter mais autoritário.

A respeito dessa gama de formas políticas, assinale a opção
correta.

A O Brasil, país com experiência de intervenção militar na

sociedade democrática, assiste, no presente, a um momento de
centralização autoritária.

B A propensão democrática de grandes Estados na Ásia, a

exemplo da China e da Rússia, é visível diante dos processos

de democratização em curso naquele continente.

C Na América Latina, região marcada por grande estabilidade

democrática, os regimes políticos são marcados por ampla
segurança institucional.

D A democracia norte-americana vem sendo objeto de críticas

como as denúncias de fraudes eleitorais na reeleição do atual

presidente e as revelações de relações espúrias de setores do
poder político com o econômico, no plano interno e externo.

QUESTÃO 19

A recente revelação, anunciada por comissão parlamentar de

inquérito, de que o tráfico de armas se cruza, em várias fronteiras
amazônicas do Brasil, com a comercialização de cocaína

evidencia

A a carência de uma política específica de combate ao crime

organizado.

B apenas o pequeno delito pontual de quadrilhas localizadas.

C a prioridade que Brasil e Venezuela vêm atribuindo a esse

tema.

D a eficácia da política de segurança do Brasil em evitar

contágio e interações ilícitas com países vizinhos.

QUESTÃO 20

A respeito do desenvolvimento tecnológico no seio das

sociedades nacionais e na comunidade internacional, assinale a

opção correta.

A A tecnologia, se bem direcionada, pode ser um forte

instrumento na superação da desigualdade social. 

B A assimetria econômica entre os países resulta apenas da

distribuição pouco equilibrada do acesso à produção

tecnológica.

C A força da tecnologia em sociedades de países periféricos

deve ater-se ao desenvolvimento de meios para a produção de
bens sofisticados, com vistas ao fortalecimento dos setores

econômicos competitivos.

D A ciência e a tecnologia têm funções periféricas na

conformação do desenvolvimento econômico nacional bem
como do crescimento sustentável.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) — Lei Complementar

n.º 101/2000 — destina-se a regulamentar a Constituição Federal,

na parte da Tributação e do Orçamento (Título VI), cujo Capítulo

II estabelece as normas gerais de finanças públicas a serem

observadas pelos três níveis de governo: federal, estadual e

municipal. No cumprimento dessa norma, cabe aos tribunais de

contas verificar o cumprimento dos limites relativos às despesas

com pessoal. Entretanto, não cabe a esses tribunais alertar

poderes e órgãos

A que as despesas com inativos e pensionistas se encontram

acima do limite correspondente.

B quando a classificação das despesas não-financeiras não for

adequada aos parâmetros estabelecidos no anexo III da LRF.

C quando as despesas com pessoal e os montantes das dívidas

consolidada e mobiliária, das operações de crédito e das

garantias concedidas ultrapassarem 90% dos limites a elas

aplicáveis.

D sobre fatos que comprometam os custos ou os resultados de

programas, assim como indícios de irregularidades na gestão.

QUESTÃO 22

Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a

licitação na modalidade de pregão. Sobre esse tema, assinale a

opção incorreta.

A Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de

meios eletrônicos, devem ser documentados no processo

respectivo, com vistas à aferição de sua regularidade pelos

agentes de controle.

B Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar,

imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, quando lhe

deverá ser concedido o prazo de três dias para apresentação

das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde

logo, intimados a apresentarem contra-razões em igual

número de dias, que começarão a correr do término do prazo

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

C Os licitantes podem deixar de apresentar os documentos de

habilitação que já constem de Sistema de Cadastramento de

Fornecedores, vedado aos demais licitantes o direito de

acesso aos dados nele constantes antes do momento da

adjudicação.

D Pode ser realizado o pregão por meio da utilização de

recursos de tecnologia da informação, nos termos de

regulamentação específica.

QUESTÃO 23

As situações em que é inexigível a licitação incluem

I a contratação de fornecimento ou suprimento de energia

elétrica e gás natural com concessionário, permissionário ou

autorizado, segundo as normas da legislação específica.

II a contratação de associação de portadores de deficiência

física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, por

órgãos ou entidades da administração pública, para a

prestação de serviços ou fornecimento de mão-de-obra, desde

que o preço contratado seja compatível com o praticado no

mercado.

III as compras de material de uso pelas Forças Armadas,

excetuando-se materiais de uso pessoal e administrativo,

quando houver necessidade de manter a padronização

requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais,

aéreos e terrestres, mediante parecer de comissão instituída

por decreto.

A quantidade de itens certos é igual a

A 0. B 1. C 2. D 3.

QUESTÃO 24

São créditos adicionais as autorizações de despesas não

computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento.

Acerca de créditos adicionais, assinale a opção correta.

A Os créditos especiais são autorizados por lei, incluída a

própria Lei Orçamentária Anual, e abertos por decreto

executivo.

B A solicitação dos créditos extraordinários, que se destinam a

atender a despesas urgentes e imprevisíveis, como em caso

de guerra, comoção interna ou calamidade pública é

encaminhada ao Poder Legislativo por intermédio de projeto

de lei com regime de urgência.

C Inexiste a necessidade de indicação das fontes de recursos que

financiarão as despesas nos casos de créditos extraordinários.

D Os créditos adicionais são classificados em créditos

plurianuais, créditos especiais, créditos de investimento,

créditos de despesas de exercícios anteriores e créditos

extraordinários.
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QUESTÃO 25

Quanto à despesa pública no Brasil, assinale a opção incorreta.

A A administração pública realiza suprimento de fundos quando
se utiliza de modalidade simplificada de execução de despesa,
que consiste na entrega de numerário a servidor para a
realização de uma despesa precedida de empenho na dotação
própria que, por sua natureza ou urgência, não possa
subordinar-se ao processo normal da execução orçamentária
e financeira.

B Em se tratando de pagamento de despesa inscrita em restos a
pagar pelo valor estimado, se ocorrer a situação em que o
valor real a ser pago é superior ao valor inscrito, a diferença
deverá ser empenhada à conta de despesas de exercícios
anteriores.

C O pagamento de despesas de exercícios anteriores é
automático, tal como ocorre com o pagamento de qualquer
despesa pública, exigindo-se, apenas, a verificação do
empenho e da liquidação, independentemente de
requerimento do credor. Após o cancelamento da despesa de
exercícios anteriores, o pagamento que vier a ser reclamado
poderá ser atendido à conta de dotação destinada a restos a
pagar.

D São restos a pagar processados as despesas em que o credor
já tenha cumprido suas obrigações, entregado o material,
prestado os serviços ou executado a etapa da obra, dentro do
exercício, tendo, portanto, direito líquido e certo, estando em
condições de pagamento imediato.

QUESTÃO 26

A classificação econômica da despesa e da receita está atualmente
regulamentada pela Portaria n.º 163/2001, em vigor para todas as
esferas governamentais desde 2002, por suas alterações
posteriores e pela Portaria n.º 180/2001, que detalha, em nível
local, todas as receitas da Portaria n.º 163/2001. Com relação a
esse assunto, assinale a opção correta.

A As despesas correntes representam as despesas que
contribuem, diretamente, para a formação ou a aquisição de
um bem de capital.

B São classificadas no grupo outras despesas correntes as
despesas com aquisição de material de consumo, pagamento
de diárias, contribuições, subvenções, auxílio-alimentação,
auxílio-transporte e despesas com a contratação temporária
para atender a necessidade de excepcional interesse público,
quando não se referir à substituição de servidores de
categorias funcionais abrangidas pelo respectivo plano de
cargos do quadro de pessoal.

C São receitas de capital as receitas obtidas pelas atividades das
empresas estatais do governo estadual.

D É classificada no grupo investimentos a aquisição de títulos
representativos do capital de empresas ou entidades de
qualquer espécie já constituídas, quando a operação não
importe aumento do capital.

QUESTÃO 27

Acerca da conta única do Tesouro e dos suprimentos de fundos,

assinale a opção correta.

A As contas especiais são as utilizadas por unidades gestoras

para movimentar recursos vinculados a operações oficiais de

crédito.

B Contas de fomento são as utilizadas para se movimentarem

recursos vinculados a empréstimos concedidos por

organismos internacionais e agências governamentais

estrangeiras.

C As contas de suprimento de fundos e o cartão corporativo do

governo federal podem ser utilizados para movimentação de

recursos financeiros e orçamentários de uma fonte específica.

D As despesas referentes a suprimento de fundos, conforme

estabelecido nas normas vigentes, são efetivadas por meio do

cartão corporativo do governo federal.

QUESTÃO 28

Considerando as diversas modalidades de aplicação financeira na

conta única do Tesouro Nacional, realizadas mediante registro

específico no SIAFI, assinale a opção correta.

A As aplicações financeiras diárias podem ser efetuadas por

autarquias, fundos e fundações públicas mediante autorização

legislativa específica. Essas aplicações podem ser realizadas

também por entidades não-integrantes do orçamento fiscal e

da seguridade social, desde que autorizadas pelo órgão

específico.

B Somente podem ser aplicadas na modalidade de prazo fixo

as disponibilidades financeiras decorrentes de arrecadação

própria, considerando-se a classificação efetuada pela

Secretaria de Orçamento Federal.

C A análise da movimentação financeira referente à aplicação

de recursos financeiros por parte das unidades gestoras não

pode ser efetuada por órgãos setoriais dos sistemas de

contabilidade e de administração financeira. 

D Nas aplicações a prazo fixo, devem ser observadas as mesmas

condições estabelecidas para a remuneração dos saldos da

conta única do Tesouro Nacional. Nesse caso, pode haver

resgates antes do prazo estabelecido, desde que feitos com

autorização do respectivo ordenador de despesa.
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QUESTÃO 29

A respeito dos estágios da despesa pública, assinale a opção

correta.

A O empenho, primeiro estágio da despesa, é o ato emanado de

autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de

pagamento, pendente ou não, de implemento de condição.

O registro do empenho no SIAFI se dá por meio de uma nota

de empenho (NE), que caracteriza o comprometimento de

despesa orçamentária, sempre atendidos os limites

estritamente legais. Dessa forma, a NE é a materialização do

primeiro estágio da despesa.

B O procedimento de liquidação, segundo estágio da despesa

pública, é efetuado por tesouraria, mediante registro no SIAFI

da respectiva ordem bancária (OB), a qual deve ter como

favorecido o credor do empenho. Esse pagamento

normalmente é efetuado por meio de crédito em conta

bancária do favorecido, uma vez que a OB especifica o

domicílio bancário do credor a ser creditado pelo agente

financeiro do Tesouro Nacional.

C O último estágio da despesa, o pagamento, é a constatação

do direito adquirido pelo credor, tendo por base títulos

e documentos probatórios do respectivo crédito. Esse estágio,

que tem por finalidades reconhecer ou apurar a origem e o

objeto do que se deve pagar, a importância exata a pagar e a

quem se deve pagar para se extinguir a obrigação, é efetuado

no SIAFI pelo documento nota de lançamento.

D Se a despesa estiver legalmente empenhada, o Estado é

obrigado a efetuar o pagamento, uma vez que o implemento

de condição estará incluído. Nesse caso, a liquidação ocorrerá

quando o responsável autorizar por meio de uma nota de

liquidação e pagamento.

QUESTÃO 30

A administração de recursos humanos é comumente entendida

como a função organizacional que tem por objetivos prover,

treinar, desenvolver, motivar e manter os recursos humanos. Com

relação a esse assunto, assinale a opção incorreta.

A A avaliação de desempenho possibilita que sejam

identificados problemas relacionados à adequação do

funcionário ao cargo ocupado e à necessidade de treinamento.

B Enriquecimento de cargo consiste na adição a esse cargo de

tarefas de mesmo nível de complexidade ou de tarefas mais

complexas e de maior responsabilidade.

C Denomina-se treinamento o processo de aprendizagem

focalizado nas necessidades de habilidades e capacidades

relacionadas ao cargo ocupado pelo funcionário.

D A renovação da cultura organizacional e o incentivo ao

desenvolvimento profissional dos atuais funcionários são

obtidos por meio do recrutamento externo.

QUESTÃO 31

A administração de materiais tem como objetivo coordenar as

atividades de aquisição, guarda e distribuição de materiais. A esse

respeito, julgue os itens que se seguem.

I Durante a fase de previsão de consumo de material, foi

observado, no estudo de estoque de uma empresa, o seguinte

consumo de determinado material:

120 unidades em janeiro;

118 unidades em fevereiro;

132 unidades em março;

140 unidades em abril;

150 unidades em maio;

160 unidades em junho.

Com base nos dados acima e utilizando-se o método da média

móvel para 3 períodos, conclui-se que o consumo previsto

para o mês de julho é superior a 160 unidades.

II A ocorrência de custos de armazenagem independe da

quantidade de materiais e do tempo de permanência destes em

estoque.

III O cálculo do estoque mínimo ou estoque de segurança

depende do chamado tempo de reposição, que compreende o

período decorrido entre o momento da constatação da

necessidade de ressuprimento e a chegada do material na

organização.

IV De acordo com a conduta ética em compras, as organizações

devem estabelecer códigos de conduta para fixar limites de

atuação dos empregados e evitar que os fornecedores tomem

conhecimento do conteúdo desses códigos.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e IV.

C II e III.

D III e IV.
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QUESTÃO 32

A quantia de R$ 1.500,00 foi investida em um fundo de
investimentos que paga juros compostos à taxa de 2% ao mês.
Supondo que 1,0212 = 1,268, é correto afirmar que o montante
dessa aplicação em um ano é igual a

A R$ 1.702,00.

B R$ 1.802,00.

C R$ 1.902,00.

D R$ 2.002,00.

QUESTÃO 33

Uma financeira pratica juros nominais de 60% ao ano com
capitalização trimestral em regime de juros compostos. Supondo
que 1,154 = 1,75, é correto afirmar que, se, em um ano, o valor da
divida de um empréstimo for de R$ 4.550,00, então a quantia
emprestada será igual a

A R$ 2.750,00.

B R$ 2.700,00.

C R$ 2.650,00.

D R$ 2.600,00.

QUESTÃO 34

atrasos (em min) 2 5 8 10 12 15

empregados 2 4 3 3 2 1

O relógio de ponto de uma pequena empresa registra os horários
de chegada ao trabalho de seus 15 empregados. Nesses registros,
em determinado dia, os atrasos contabilizados foram os
mostrados na tabela acima. Acerca dessas informações, assinale
a opção correta.

A O tempo médio de atraso dos empregados, nesse dia, foi
superior a 8 minutos.

B A moda dos atrasos, nesse dia, foi de 5 min.

C O tempo mediano de atraso (mediana dos atrasos), nesse dia,
foi de 10 min.

D O gráfico do número de empregados pelo tempo de atraso,
nesse dia, é o representado abaixo.
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QUESTÃO 35

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Lei Complementar n º
101/2000, destina-se a regulamentar a Constituição Federal, na
parte da Tributação e do Orçamento (Título VI), cujo Capítulo II
estabelece as normas gerais de finanças públicas a serem
observadas pelos três níveis de governo: federal, estadual e
municipal. A respeito dessa norma, assinale a opção correta.

A A verificação da receita corrente líquida (RCL) refere-se ao
período de um ano, que é necessariamente o ano civil. Isso
significa dizer que, caso se deseje verificar a RCL em maio de
um determinado exercício financeiro, devem-se contar as
receitas arrecadadas desde junho do exercício anterior. Esse
resultado, que deve ser publicado no relatório de gestão fiscal,
é denominador para a verificação dos limites de pessoal,
dívida consolidada, operações de antecipação da receita
orçamentária e garantias concedidas, constantes do referido
relatório.

B A LRF revogou inteiramente a Lei n.º 4.320/1964, que
normatizava as finanças públicas no país, por isso a edição de
uma nova lei dispondo sobre esse assunto, determinada pela
Constituição Federal, tornou-se desnecessária.

C As empresas estatais que, nos termos da LRF, sejam
classificadas como estatais dependentes, não serão regidas
pela Lei n.º 6.404/1976, apesar de suas receitas comporem a
base de cálculo da RCL dos entes que as financiem.

D A LRF diminuiu o papel e a importância da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), tornando a Lei do Plano Plurianual o
elemento central de planejamento para a realização de receitas
e para o controle de despesas públicas, com o objetivo de
alcançar e manter o equilíbrio fiscal. A LRF contribuiu para
fortalecer a Lei do Plano Plurianual, a partir do Anexo de
Metas Fiscais, no qual são estabelecidas metas anuais em
valores correntes e constantes para um período de oito anos.

QUESTÃO 36

No Brasil, o endividamento do setor público é um dos problemas
crônicos. Na tentativa de solucioná-los, a LRF estabeleceu uma
série de definições e normas. Acerca dessas definições e normas,
assinale a opção incorreta.

A Sempre que o ente beneficiário de operação de crédito estiver
fora do controle direto do ente transferidor dos recursos, os
encargos financeiros da operação, as comissões e outras
despesas não poderão ser inferiores ao que dispuser a lei ou
ao seu custo de captação.

B A LRF estabelece prazos e condições rígidos para os entes
que ultrapassarem os respectivos limites de endividamento,
sob pena de punições de natureza fiscal. Se verificado que o
ente ultrapassou os seus limites ao final de um quadrimestre,
a estes ele deverá retornar nos três quadrimestres seguintes,
eliminando, pelo menos, 25% do excesso já no primeiro
período.

C Os limites globais para a dívida consolidada dos três níveis de
governo foram estabelecidos sob a forma de percentual
da receita líquida real, representando o nível médio anual
admitido para cada um deles, sendo a verificação do seu
atendimento realizada ao final de cada semestre.

D Toda e qualquer operação de crédito a ser efetuada pelo
governo do estado do Pará e empresas por ele controladas
estará sujeita à verificação, pelo Ministério da Fazenda, do
cumprimento dos respectivos limites de endividamento.

QUESTÃO 37

Assinale a opção em que o ato descrito constitui ato de

improbidade administrativa, sendo considerado enriquecimento

ilícito e importando, alternativa ou cumulativamente, as penas de

perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,

ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função

pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos,

pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo

patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou

indiretamente, pelo prazo de dez anos, ainda que por intermédio

de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

A Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro,

antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política

ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou

serviço.

B Frustrar a licitude de concurso público.

C Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.

D Utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas,

equipamentos ou material de qualquer natureza, de

propriedade ou à disposição de qualquer das entidades ou

órgãos da administração direta, indireta ou fundacional de

qualquer dos Poderes da União, dos estados, do Distrito

Federal, dos municípios, de território, de empresa incorporada

ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou

custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de

50% do patrimônio ou da receita anual, bem como usar,

para fins particulares, o trabalho de servidores públicos,

empregados ou terceiros contratados por essas entidades.

QUESTÃO 38

No que se refere aos princípios e à organização da administração

pública, assinale a opção correta.

A Com base no princípio da segurança jurídica, é possível a

modulação dos efeitos dos atos administrativos ilegais ou

inconstitucionais, de forma a permitir que sejam declarados

nulos com efeitos ex nunc.

B Segundo os idealizadores da reforma do Estado brasileiro,

uma empresa estatal prestadora de serviço público estaria

inserida no chamado quarto setor. 

C Órgãos independentes são os que se localizam na cúpula da

administração, subordinados diretamente à chefia dos órgãos

autônomos.

D As organizações sociais e as organizações da sociedade

civil de interesse público integram o terceiro setor e a

administração indireta. 
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QUESTÃO 39

No que se refere ao poder regulamentar, assinale a opção correta.

A Os atos normativos editados com base no poder regulamentar

ou de regulação da administração são primários.

B Os atos normativos secundários, editados com base no poder

regulamentar, não podem ser objeto do controle concentrado

de constitucionalidade. 

C O Senado Federal pode sustar os atos normativos do Poder

Executivo que exorbitem do poder regulamentar. 

D O poder normativo da administração se revela exclusivamente

por meio de decreto do presidente da República. 

QUESTÃO 40

No que se refere aos contratos administrativos, consórcios e
convênios, assinale a opção correta. 

A Os convênios em que a União seja parte são regidos
exclusivamente por lei federal. 

B Os consórcios públicos com personalidade jurídica de direito
privado, em conformidade com a lei de regência, integram a
administração indireta dos entes consorciados. 

C A inexecução total ou parcial dos contratos administrativos
pode ensejar a sua rescisão unilateral, pela própria
administração, ou a aplicação de sanções administrativas,
garantida a ampla defesa. 

D É nula a cláusula do contrato de consórcio que preveja a
doação, destinação ou cessão do uso de bens móveis ou
imóveis e as transferências ou cessões de direitos operadas
por força de gestão associada de serviços públicos.




