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De acordo com o comando a que cada um dos itens de 51 a 100 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Com relação à Política Nacional de Telecomunicações e serviços
relacionados, à luz da Lei n.º 9.472/1997 e suas alterações, que
dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a
criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos
institucionais, julgue os itens a seguir.

51 É dever do poder público garantir, a toda população, o acesso às
telecomunicações, a tarifas e preços razoáveis, em condições
adequadas.

52 O órgão máximo da Agência Nacional de Telecomunicações
(ANATEL) é o seu Conselho Consultivo.

53 Qualquer pessoa tem direito de peticionar ou de recorrer contra
ato da ANATEL no prazo máximo de trinta dias, devendo a
decisão da agência ser conhecida em até noventa dias.

54 A emissão de símbolo por meio ótico pode ser considerado
telecomunicação.

55 Não comportam prestação no regime público os serviços de
telecomunicações de interesse coletivo.

56 Depende de outorga o uso, pelas Forças Armadas, de
radiofrequências nas faixas destinadas a fins exclusivamente
militares.

57 Pode ser declarada a utilidade pública, para fins de
desapropriação ou instituição de servidão, de bens imóveis ou
móveis, necessários à execução do serviço de telecomunicações,
cabendo à concessionária a implementação da medida e apenas
ao poder público o pagamento da indenização e das demais
despesas envolvidas.

58 Autorização de serviço de telecomunicações é o ato
administrativo vinculado que faculta a exploração, no regime
público, de modalidade de serviço de telecomunicações, quando
preenchidas as condições objetivas e subjetivas necessárias.

59 O usuário do serviço de telecomunicações tem direito ao prévio
conhecimento das condições de suspensão do serviço que lhe é
prestado.

60 A ANATEL tem natureza de autarquia especial e é caracterizada
pela autonomia administrativa e pela ausência de autonomia
financeira. 

61 Compete ao Conselho Consultivo da ANATEL aprovar normas
próprias de licitação e contratação a serem realizadas pela
agência.

62 Serviço de valor adicionado constitui serviço de
telecomunicações, pois acrescenta novas utilidades relacionadas
ao acesso, movimentação ou recuperação de informações.

63 Concessão de serviço de telecomunicações é a delegação da
prestação de tal serviço, mediante contrato, por prazo
determinado, no regime público, não se sujeitando a
concessionária aos riscos empresariais.

64 A concessão de serviço de telecomunicações somente pode ser
outorgada a empresa constituída segundo as leis brasileiras,
com sede e administração no país, criada para explorar
exclusivamente os serviços de telecomunicações que são objeto
da concessão.

65 As concessões de serviço de telecomunicações são outorgadas
mediante licitação.

66 A concessão de serviço de telecomunicações pode extinguir-se
por encampação.

Acerca da regulação e das agências reguladoras, julgue os
itens que se seguem.

67 Os conselheiros e os diretores das agências reguladoras
somente perdem o mandato em caso de renúncia, de
condenação judicial transitada em julgado ou de
processo administrativo disciplinar, não podendo a lei de
criação da agência prever outras condições para a perda
do mandato.

68 Durante o período de impedimento para o exercício de
atividades no setor regulado, o ex-dirigente de agência
reguladora ficará vinculado à agência, fazendo jus a
remuneração compensatória equivalente à do cargo de
direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.

69 O ex-dirigente de agência reguladora fica impedido para
o exercício de atividades ou de prestar qualquer serviço
no setor regulado pela respectiva agência, por um
período de quatro meses, contados da exoneração ou do
término do seu mandato.

70 O presidente, o diretor-geral ou o diretor-presidente das
agências reguladoras devem ser escolhidos pelo
presidente da República e por ele nomeados, após
aprovação pelo Senado Federal. 

Com relação à contabilidade pública e à matéria
orçamentária, julgue os itens a seguir.

71 As transações no setor público são classificadas como de
natureza econômico-financeira quando se originam de
fatos que afetam o patrimônio público, em decorrência
ou não da execução do orçamento, podendo provocar
alterações qualitativas ou quantitativas, efetivas ou
potenciais.

72 A inclusão do serviço da dívida no orçamento público,
na década de 80 do século passado, é compatível com
vários princípios orçamentários, entre os quais, pelo
menos, a universalidade, o equilíbrio e a clareza.

73 Uma das condições estabelecidas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias em vigor para a transferência de recursos
a título de subvenções econômicas para entidades
privadas, que exerçam atividades esporádicas em áreas
sociais, é que prestem serviços a preços subsidiados e
estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência
Social.

74 Em atendimento ao disposto no texto constitucional,
estabelecendo a necessidade de lei complementar em
matéria orçamentária, editou-se a Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), que preencheu as
lacunas da Lei n.º 4.320/1964.
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A respeito da receita e da despesa públicas, julgue os itens seguintes.

75 As receitas intraorçamentárias se contrapõem às despesas
intraorçamentárias e se referem a operações entre órgãos e
entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade
social da mesma esfera governamental.

76 O lançamento, caracterizado como um dos estágios da receita
pública, não se aplica a todos os tipos de receita. São
tipicamente objetos de lançamento os impostos indiretos e, em
particular, os que decorrem de substituição tributária.

77 Supondo que determinada despesa estivesse inscrita em restos a
pagar, com posterior cancelamento, por não se ter habilitado o
credor no momento oportuno, e que, mais adiante, esse
pagamento, para o qual já fora aprovada dotação no exercício
correspondente, seja reclamado, o respectivo pagamento deverá
ser feito mediante reinscrição do compromisso, sem necessidade
de nova autorização orçamentária.

78 As despesas extraorçamentárias se caracterizam por
desincorporação de passivo ou apropriação de ativo. É o caso da
quitação das operações de crédito por antecipação de receita,
efetuadas em razão de dificuldades momentâneas de caixa.

79 Se, ao final de determinado quadrimestre, a receita corrente
líquida da União, nos últimos 12 meses, atingir R$ 200 bilhões,
e a despesa com pessoal do Poder Judiciário, R$ 11,5 bilhões,
será correto concluir que foi ultrapassado o limite prudencial do
Poder Judiciário, que terá de retornar a esse limite nos dois
quadrimestres seguintes.

A respeito dos registros contábeis na administração federal e das
tomadas e prestações de contas, julgue os itens seguintes.

80 Os registros contábeis produzidos pelo Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) são
efetuados automaticamente, de acordo com a tabela de eventos,
correspondentes aos atos e fatos administrativos, cuja entrada
dos respectivos dados no sistema é de responsabilidade das
unidades gestoras.

81 O processo de exame e julgamento de tomadas e prestações de
contas anuais é a expressão máxima do poder controlador do
Tribunal de Contas da União (TCU), o que lhe permite fazer
determinações e impor sanções, que não são recorríveis, no que
diz respeito ao mérito, senão ao próprio TCU.

Com base na LRF, julgue os itens seguintes.

82 O refinanciamento da dívida mobiliária corresponde à emissão
de títulos para pagamento do principal, não incluídos a
atualização monetária e os juros, e se limita, ao final de cada
exercício, ao montante existente no exercício anterior.

83 As despesas com pessoal, pagas à conta de despesas de
exercícios anteriores, decorrentes de decisão administrativa ou
judicial e relativas aos cinco exercícios anteriores, serão
normalmente computadas para efeito de cálculo dos limites
fixados para cada ente e cada um dos Poderes.

Com relação a retenções e recolhimentos tributários, julgue
os itens a seguir.

84 As autarquias federais que utilizam o SIAFI são
obrigadas à retenção na fonte dos impostos e
contribuições devidos pelos beneficiários de seus
pagamentos. Essa retenção é exclusiva e definitiva.

85 O desconto previdenciário do contribuinte individual
prestador de serviços incide sobre o valor do salário-
base, às alíquotas de 8%, 9% e 11%.

86 O ISS não incide sobre a prestação de serviços dos
dirigentes e membros de conselhos consultivos ou fiscais
das entidades.

A respeito das operações de encerramento de exercício, dos
restos a pagar e das demonstrações contábeis no setor
público, julgue os itens subsequentes.

87 Se, em 31 de dezembro, uma autarquia tiver indicações
de que determinado serviço, contratado durante o
exercício, já tenha sido prestado, mas o direito adquirido
pelo credor ainda esteja em fase de verificação pelos
órgãos técnicos, a despesa deverá ser considerada não
liquidada, passível de inscrição em restos a pagar.

88 O resultado patrimonial do exercício corresponde à
diferença entre o total das variações ativas —
orçamentárias e extraorçamentárias — e o total
das variações passivas — orçamentárias e
extraorçamentárias. Se houver superavit, este deverá ser
acrescido ao saldo patrimonial, do lado do passivo, no
balanço patrimonial.

Considere que um ente da administração tenha apresentado,
ao final do exercício, entre outros, os seguintes saldos.
disponível: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 3 milhões*
superavit financeiro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 4 milhões
passivo real descoberto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 500 mil
passivo permanente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 5,5 milhões
*o dobro do saldo do início do exercício

Com base nessas informações, julgue os dois próximos itens.

89 Houve um excesso de receitas orçamentárias e
extraorçamentárias em relação às despesas orçamentárias
e extraorçamentárias, durante o exercício, equivalente a
R$ 1,5 milhão.

90 O ativo permanente corresponde a R$ 2 milhões.

RASCUNHO
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Com relação às normas e procedimentos sobre licitações,

contratos, patrimônio e terceirização na administração pública,

julgue os itens a seguir.

91 As licitações e contratos para concessão ou permissão de

serviços públicos serão regidos pelas mesmas normas

aplicáveis aos órgãos e entidades da administração pública

em geral, exceto quanto às disposições constantes de

legislação específica.

92 As eventuais receitas financeiras auferidas com a aplicação

dos recursos de convênios, enquanto não utilizadas nos

respectivos objetos, serão devolvidas ou revertidas

exclusivamente às atividades-fim dos órgãos e entidades

beneficiárias.

93 Em sentido amplo, a terceirização abrange todas as formas

pelas quais se busca uma diminuição do tamanho do Estado.

Uma dessas formas típicas é a caracterizada pela concessão

de serviço público feita a empresa estatal.

94 São considerados bens públicos de uso especial os

destinados a serviço ou estabelecimento da administração

federal, inclusive os de suas autarquias.

95 No caso de imóveis, todos devem ser inventariados, tanto os

de propriedade da União, cedidos a terceiros, quanto os de

propriedade de terceiros, à disposição da União, tudo

separadamente dos bens de propriedade e na posse da União.

Nesses casos, é primordial a identificação do local de

utilização dos bens.

Com referência à estrutura da administração pública, julgue os
itens que se seguem.

96 A ANATEL e a Agência Nacional do Petróleo são as únicas
agências reguladoras que têm fundamento na própria
Constituição Federal. Essas agências são autarquias de
regime especial e gozam de independência em relação aos
poderes da República, tanto que seus dirigentes têm mandato
por prazo determinado, não podendo ser exonerados, e, além
do mais, não estão sujeitas ao controle interno do Poder
Executivo.

97 Os serviços sociais autônomos têm personalidade jurídica de
direito público e integram a chamada administração indireta,
o que lhes permite arrecadar e utilizar contribuições
parafiscais. Exercem atividade que incumbe ao Estado, como
serviço público, mas atuam em forma de cooperação com o
poder público.

Com base nos princípios fundamentais de contabilidade e nas
normas brasileiras de contabilidade, inclusive sob os aspectos da
ética do profissional da contabilidade, julgue os itens seguintes.

98 Ao contador contratado para a realização de um serviço só
será lícito reter livros e documentos do contratante nos casos
em que este, comprovadamente, não estiver pagando os
honorários fixados.

99 Entre os critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) no tocante à mensuração e avaliação
dos elementos patrimoniais das entidades do setor público,
o critério do valor realizável líquido corresponde à
importância que a entidade espera obter com a alienação ou
a utilização de itens de inventário, depois da dedução dos
gastos estimados para seu acabamento, alienação ou
utilização.

100 A contabilidade aplicada ao setor público é organizada na
forma de sistemas de informações, entre os quais o CFC
identifica os seguintes subsistemas: orçamentário, financeiro,
patrimonial, de custos e de compensação. Estes, apesar de
suas especificidades, têm em comum o objetivo de prestar
informações sobre o patrimônio público.

RASCUNHO
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PROVA DISCURSIVA
• Nesta prova — que vale vinte pontos, sendo cinco pontos para cada questão —, faça o que se pede, usando os espaços para

rascunho indicados no presente caderno. Em seguida, transcreva os textos para o CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS
DA PROVA DISCURSIVA, nos locais apropriados, pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais
indevidos.

• Em cada questão, respeite o limite máximo de vinte linhas, pois qualquer fragmento de texto além desse limite será
desconsiderado. Será também desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo correspondente.

• No caderno de textos definitivos, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha
qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

QUESTÃO 1

TELECOMUNICAÇÕES

A Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) foi a segunda agência reguladora a ser criada no país e a
primeira a ser instalada. Ela foi concebida para viabilizar o atual modelo das telecomunicações brasileiras, sendo dotada de
inovadora personalidade institucional.

A composição de sua direção favorece a transparência, a tomada de decisões de seus membros e evita
personalismos. Já as suas características permitem dar respostas rápidas a questões operacionais, estruturais e
administrativas, sendo as suas atividades apoiadas nos princípios da universalização e da competição.

Internet: <www.anatel.gov.br> (com adaptações).

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.

O PAPEL DA ANATEL NA SOCIEDADE BRASILEIRA

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

< natureza jurídica da ANATEL;
< características da natureza jurídica da ANATEL;
< pelo menos três atribuições da ANATEL.

RASCUNHO – QUESTÃO 1
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QUESTÃO 2

O agravamento da crise global no fim de 2008 aprofundou ainda mais a recessão na economia da zona do euro,
arrastando todos os grandes países do bloco para a retração e encolhendo mais até que os Estados Unidos da América, o
epicentro dos problemas. Com a Alemanha, a sua principal economia, registrando a maior retração desde a reunificação,
em 1990, o PIB dos 15 países da zona do euro (neste ano, a entrada da Eslováquia levou o número de integrantes do bloco
a 16) encolheu 1,5% no quarto trimestre do ano passado em relação aos três meses anteriores. A região já vinha de dois
trimestres seguidos de contração (que é a definição técnica de recessão), mas, em compensação, ela era muito mais amena:
de 0,2%.

Folha de S.Paulo, 14/2/2009, p. B1 (com adaptações).

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija texto dissertativo acerca do seguinte tema.

CRISE ECONÔMICA MUNDIAL, A OUTRA FACE DA GLOBALIZAÇÃO

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente os seguintes aspectos:

< globalização: tecnologia, aumento da produção e ampliação dos mercados mundiais;
< mundialização da atual crise econômica;
< efeitos da crise econômica.

RASCUNHO – QUESTÃO 2
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QUESTÃO 3

O levantamento Mapa da Violência: os Jovens da América Latina indicou que o Brasil ocupa o quinto lugar entre
os países do continente com maior número de homicídios de jovens. A pesquisa indicou ainda que o Brasil também ostenta
um dos mais altos índices de vitimização juvenil do mundo, o que significa que a taxa de homicídios entre os jovens é bem
maior do que entre os não-jovens. Nesse quesito, o país aparece em terceiro lugar no ranque, atrás apenas de Porto Rico
e Venezuela. Traduzindo em números: entre 1994 e 2005, a taxa de homicídio total no Brasil passou de 20,2 para 25,2
mortes para cada 100 mil habitantes. No mesmo período, esse índice, apenas entre os jovens, subiu de 34,9 para 51,6
homicídios.

Família Cristã, fev./2009, p. 19 (com adaptações).
.

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.

A TRAGÉDIA DA VIOLÊNCIA E OS JOVENS

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

< violência como característica do mundo contemporâneo;
< drogas ilícitas, álcool, trânsito e violência;
< oportunidades educacionais, culturais e profissionais: caminho para reduzir a violência juvenil.

RASCUNHO – QUESTÃO 3
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QUESTÃO 4

Os presídios brasileiros, habitados por 450.000 sentenciados, têm cheiro de creolina. O produto químico é usado
para disfarçar outro odor, o de esgoto, que sai das celas imundas e impregna corredores e pátios. O exemplo mais
repugnante é o Presídio Central de Porto Alegre, considerado o pior do país — o que, convenhamos, é um feito e tanto.
Em um de seus pavilhões, as celas não têm sequer portas: elas caíram de podres. No extremo oposto, figura a Penitenciária
Industrial de Joinville, em Santa Catarina. Ela não cheira a prisão brasileira. Os pavilhões são limpos, não há superlotação
e o ar é salubre, pois os presos são proibidos até de fumar. Muitos deles trabalham, e um quarto de seu salário é usado para
melhorar as instalações do estabelecimento. Nada que lembre o espetáculo de horrores que se vê nas outras carceragens,
onde a maioria dos presos vive espremida em condições sub-humanas, boa parte faz o que quer e os chefões continuam
a comandar o crime nas ruas a partir de seus celulares. A penitenciária catarinense é uma das onze unidades terceirizadas
existentes no Brasil.

Veja, 25/2/2009, p. 85 (com adaptações).

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.

O SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO EM QUESTÃO

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

< penitenciárias: fábrica de crime ou caminho para a recuperação;
< crime: a decisão de punir ou vingar
< reinserção social do presidiário: o grande desafio.

RASCUNHO – QUESTÃO 4
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