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• Nas questões de 1 a 80, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

• Nos itens 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; o mouse está configurado para pessoas destras; expressões
como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse; teclar corresponde à operação
de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há restrições de
proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões de 1 a 5

O conceito de verdade tem sido abordado e1

compreendido de diferentes formas por diversos pensadores
e por diversas escolas filosóficas. Os filósofos gregos
começaram a buscar a verdade em relação ou oposição à4

falsidade, ilusão, aparência. De acordo com essa concepção,
a verdade estaria inscrita na essência, sendo idêntica à
realidade e acessível apenas ao pensamento, e vedada aos7

sentidos. Assim, um elemento necessário à verdade era a
“visão inteligível”; em outras palavras, o ato de revelar, o
próprio desvelamento.10

Já para os romanos, a verdade era Veritas, a
veracidade. O conceito era sempre aplicado, isto é, remetia
a uma história vivida que pudesse ou não ser comprovada.13

Essa concepção de verdade subordinava-a, portanto, à
possibilidade de uma verificação. A formulação do
problema do “critério de verdade” ocupou os adeptos da16

gnosiologia, aqueles que se dedicavam ao estudo das
relações do pensamento, e de seu enunciado, sua forma de
tradução na comunicação humana com o objeto ou fato real,19

em que se buscava uma relação de correspondência. Para a
lógica, o interesse circunscrevia-se na correção e(ou)
coerência semântica do discurso, da enunciação,22

descartando a reflexão sobre o mundo objetivo.
Para o filósofo Heidegger, as verdades são respostas

que o homem dá ao mundo. Ressalte-se a utilização do25

termo no plural, quando o conceito de verdade perde o
critério do absoluto e(ou) do indivisível. Portanto, não
haveria mais uma verdade filosófica, mas várias verdades.28

Esse sentido mais pluralista também é defendido por
Foucault, para quem o significado de verdade seria o de
expressão de determinada época, cada qual com sua31

verdade e seu discurso.
Iluska Coutinho. O conceito de verdade e sua utilização no jornalismo.

Internet: <www.metodista.br/unesco/gcsb> (com adaptações).

QUESTÃO 1 

Assinale a opção correspondente à frase do texto que representa
a síntese de suas ideias.

A “O conceito de verdade tem sido abordado e
compreendido de diferentes formas por diversos
pensadores e por diversas escolas filosóficas.” (R.1-3)

B “Os filósofos gregos começaram a buscar a verdade em
relação ou oposição à falsidade, ilusão, aparência.” (R.3-5)

C “Assim, um elemento necessário à verdade era a ‘visão
inteligível’; em outras palavras, o ato de revelar, o próprio
desvelamento.” (R.8-10)

D “A formulação do problema do ‘critério de verdade’
ocupou os adeptos da gnosiologia” (R.15-17)

QUESTÃO 2

No texto, um fato ou estado considerado em sua realidade está

expresso pelo verbo sublinhado em

A “a verdade estaria inscrita” (R.6).

B “o interesse circunscrevia-se” (R.21).

C “não haveria mais uma verdade filosófica” (R.27-28).

D “o significado de verdade seria o de expressão” (R.30).

QUESTÃO 3

A respeito do texto, julgue os itens seguintes.

I Tanto para os gregos como para os lógicos, a verdade constituía

uma reflexão, acessível aos sentidos, não ilusória sobre o

mundo. 

II Em latim, o conceito de verdade estava associado à experiência

e dependia de verificação. 

III Para filósofos mais modernos, a verdade relaciona homem e

mundo e varia nas diferentes épocas e discursos. 

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.

B Apenas o item III está certo.

C Apenas os itens I e II estão certos.

D Apenas os itens II e III estão certos.

QUESTÃO 4

Assinale a opção correta a respeito do emprego da crase nas
estruturas linguísticas do texto.

A No segundo período do texto (R.3-5), mantêm-se as relações
semânticas, bem como a correção gramatical, ao se inserir à
antes de “ilusão” e antes de “aparência”.

B Tanto o uso da crase em “à realidade” (R.6-7) como da
contração em “ao pensamento” (R.7) justificam-se pelas
relações de regência de “idêntica” (R.6).

C Nas linhas 12 e 13, preservam-se as relações de regência de
“remetia”, bem como a correção gramatical do texto, ao se
inserir um sinal indicativo de crase em “a uma história”.

D A retirada do sinal indicativo de crase em “à  possibilidade”
(R.14-15) provocaria erro gramatical e incoerência nas ideias
do texto, por transformar objeto indireto em objeto direto na
oração.
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QUESTÃO 5

Assinale a opção incorreta a respeito da função textual das
estruturas linguísticas do texto.

A No encadeamento dos argumentos do texto, a expressão
“essa concepção” (R.5) remete à idéia anterior, de “verdade
em relação ou oposição à falsidade, ilusão, aparência”
(R.4-5).

B A expressão “em outras palavras” (R.9) tem a função de
introduzir uma explicação ou um esclarecimento sobre
como o conceito de ‘visão inteligível’ (R.9) deve ser
compreendido.

C O desenvolvimento das ideias do texto mostra que a
expressão “gnosiologia” (R.17) deve ser interpretada como
sinônimo de ‘critério de verdade’ (R.16).

D Na organização da coesão textual, as duas ocorrências do
vocábulo “mais” (R.28 e 29) associam as ideias das orações
em que ocorrem às dos parágrafos anteriores, mas sua
omissão não prejudicaria a correção ou a coerência
textuais.

Texto para as questões de 6 a 8

A ciência moderna teve de lutar com um inimigo1

poderoso: os monopólios de interpretação, fossem eles a
religião, o estado, a família ou o partido. Foi uma luta
travada com enorme êxito e cujos resultados positivos vão4

ser indispensáveis para criar um conhecimento
emancipatório pós-moderno. O fim dos monopólios de
interpretação é um bem absoluto da humanidade.7

No entanto, como a ciência moderna colonizou as
outras formas de racionalidade, destruindo, assim, o
equilíbrio dinâmico entre regulação e emancipação, em10

detrimento desta, o êxito da luta contra os monopólios de
interpretação acabou por dar lugar a um novo inimigo, tão
temível quanto o anterior, e que a ciência moderna não13

podia senão ignorar: a renúncia à interpretação,
paradigmaticamente patente no utopismo automático da
tecnologia e também na ideologia e na prática consumistas.16

Boaventura de Sousa Santos. A crítica da razão

indolente. São Paulo: Cortez, 2007, p. 95 (com adaptações).

QUESTÃO 6

Depreende-se da argumentação do texto que

A a criação de um conhecimento pós-moderno apoia-se na
utopia da ideologia e da prática consumista.

B tanto uma interpretação monopolizada quanto a falta de
interpretação são prejudiciais à humanidade.

C tanto a ciência moderna quanto outras formas de
racionalidade prejudicaram a luta contra os monopólios de
interpretação.

D o fim dos monopólios de interpretação teve como uma de
suas consequências o enfraquecimento da religião, do
Estado, da família e dos partidos.

QUESTÃO 7

Assinale a opção correspondente à proposta de substituição para o

texto que provoca erro ou incoerência textual.

A fosse em lugar de “fossem eles” (R.2)

B seus em lugar de “cujos” (R.4)

C Acabarem os monopólios de interpretação em lugar de

“O fim dos monopólios de interpretação” (R.6-7)

D deixar de em lugar de “senão” (R.14)

QUESTÃO 8

No desenvolvimento das ideias do texto, introduz-se uma ideia de

causa com o uso 

A de “para” (R.5).

B de “como” (R.8).

C de “destruindo” (R.9).

D do sinal de dois-pontos depois de “ignorar” (R.14).

Texto para as questões de 9 a 11

Por muitos anos, pensávamos compreender o que era1

interpretado, o que era uma interpretação; inquietávamo-nos,

eventualmente, a propósito de uma dificuldade em particular,

ocorrida no trabalho de interpretação. Nada mais. Atualmente,4

não temos certeza, já não estamos tão certos. O conflito de

ideologias fez com que indagássemos sobre o que quer dizer

uma interpretação e duvidássemos sobre o que estávamos7

fazendo ou teríamos de fazer.

Em vez desse tratamento que era dado à questão da

interpretação, a Teoria Crítica ou o Criticismo insiste em10

trabalhar com as palavras que estão inscritas em determinada

página.
Célio Garcia. Graças à letra “soft”, a estrutura “hard” dura.

In: Hugo Mari et al. (Org.). Estruturalismo, memória e repercussões.

Belo Horizonte: UFMG/Diadorim, p. 192 (com adaptações).

QUESTÃO 9

Assinale a opção correspondente ao desdobramento para a frase

“Nada mais.” (R.4) que está gramaticalmente correto e coerente para

o desenvolvimento da argumentação do texto.

A Nada mais nos inquietava.

B Nada mais tínhamos para interpretar.

C Nada mais pensávamos compreendermos. 

D Nada mais havia em um trabalho de interpretação.
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QUESTÃO 10

Assinale a opção incorreta a respeito do uso dos sinais de pontuação
no texto.

A Na conexão de ideias, a conjunção e desempenharia a mesma
função da vírgula depois de “interpretado” (R.2) e poderia
substituí-la sem prejudicar a correção do texto.

B A substituição das duas vírgulas que demarcam a explicação “a
propósito de uma dificuldade em particular” (R.3) pelo duplo
travessão preservaria a correção gramatical e a coerência textual.

C Respeita-se a relação entre as ideias do texto e mantém-se sua
correção gramatical com a substituição do ponto depois de
“certos” (R.5) pelo sinal de dois-pontos, fazendo os necessários
ajustes na inicial maiúscula.

D Na linha 9, a inserção de uma vírgula depois de “tratamento”
preservaria a correção do texto, mas deixaria de marcar o caráter
restritivo da oração iniciada por “que era”.

QUESTÃO 11 

Preserva-se a correção gramatical e a coerência das ideias do texto 

A ao se deslocar o pronome átono em “inquietávamo-nos” (R.2)
para antes do verbo, escrevendo nos inquietava.

B ao se inserir que tenha sido antes de “ocorrida” (R.4).
C ao se substituir “fez com que indagássemos” (R.6) por fez-nos

indagarem.
D ao se retirar “que era” (R.9).

QUESTÃO 12

Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
Portaria n.o 443, de 30 de setembro de 2008 – TRE/GO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador-Presidente do Tribunal1

Regional Eleitoral de Goiás, no uso de suas atribuições e

Considerando o disposto no art. 10, parágrafo único, inciso II, da
Lei n.º XXXX, de 19 de setembro de 1998, e no art. 8.º, parágrafo 3.º,4

da Resolução n.º YYYY, de 15 de outubro de 1999, do colendo
Tribunal Superior Eleitoral;
Considerando a necessidade de se promover a padronização dos7

procedimentos relativos à anotação dos órgãos de direção partidária
regionais;
Considerando que as solicitações de anotações feitas pelos partidos10

políticos devem seguir as regras dos estatutos partidários;

RESOLVE:
Art. 1.º Os pedidos dever-se-ão ser requeridos nos exatos termos dos13

partidos.
Art. 2.º Só se dará prosseguimento aos pedidos de prorrogação quando
em conformidade com a lei.16

Para que o trecho de documento acima atenda às normas de redação
de documentos oficiais, é necessário

A que a data da portaria seja retirada da identificação, juntamente
com a vírgula que a precede, escrevendo-se Goiás, 30 de
setembro de 2008 no final do documento, imediatamente antes
da assinatura e da identificação do signatário.

B que se escreva com letras iniciais maiúsculas “parágrafo único”
(R.3), “colendo” (R.5) e “art. 10” (R.3), sendo o último por
extenso; com iniciais minúsculas o segundo termo de
“Desembargador-Presidente” (R.1) e as ocorrências de
“Considerando”, exceto a primeira.

C que se retire o pronome átono de “dever-se-ão” (R.13), grafando-
se deverão.

D que se substitua “dará” (R.15) por darão, para atender às regras
gramaticais da norma de padrão culto.

Texto para as questões de 13 a 15

Censurar, proibir e reprimir são atitudes1

antipáticas, porque geralmente são vistas pela sociedade
como inimigas da liberdade individual, da criatividade e
da verdade. A censura esconde dilemas e armadilhas sutis4

que podem causar mais confusão do que esclarecer os
problemas relacionados a ela, até porque nem todo tipo de
censura representa uma interferência odiosa na vida da7

população. Um exemplo simples de censura socialmente
aceitável — ou até considerada necessária para o bom
andamento da vida social — é a tentativa de proteger10

crianças contra filmes, livros e outras manifestações do
pensamento que possam incitar à violência ou a outras
situações consideradas prejudiciais à formação dos13

jovens.
Por outro lado, existem formas de censura que,

apesar de serem, em princípio, tão odiosas quanto a16

censura política, tornam-se praticamente invisíveis no
interior do corpo social. Elas agem sem que os
responsáveis sequer se deem conta do que estão fazendo.19

É o caso, entre outros, dos preconceitos, que são, por
definição, verdades falsas que, quando se disseminam
dentro de um grupo ou comunidade, tendem a hostilizar22

formas de pensamento e de comportamento que, de
alguma forma, não se conformam àquela “verdade”.

Flávio Dieguez. Ver, ouvir e calar. Discutindo a

língua portuguesa, ano 2, n.º 12, p. 34-6 (com adaptações).

QUESTÃO 13

Julgue se as seguintes estruturas do texto explicitam uma
relação textual de comparação.

I “causar mais confusão do que esclarecer” (R.5)
II “nem todo tipo de censura representa uma interferência”

(R.6-7)
III “até considerada necessária” (R.9)
IV “tão odiosas quanto a censura política” (R.16-17)

Estão certos apenas os itens

A I e III.
B I e IV.
C II e III.
D II e IV.

QUESTÃO 14

Assinale a opção correta a respeito das estruturas linguísticas
do texto.

A A expressão, na voz passiva, “são vistas pela sociedade”
(R.2) corresponde à voz ativa a sociedade vê-nas, que a
pode substituir sem prejudicar a correção e a coerência
do texto. 

B O verbo que se segue ao pronome “que” (R.12) está no
plural porque esse pronome tem como referente “filmes,
livros” (R.11). 

C Nas linhas 12 e 13, os sinais de crase em “à violência” e
“à formação” mostram que se trata de dois termos que
servem de complemento ao verbo “incitar”.

D Na linha 24, justifica-se o sinal indicativo de crase em
“àquela” pela exigência de iniciar o complemento de “se
conformam” com a preposição a.
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QUESTÃO 15

Julgue as seguintes propostas de continuidade para o texto.

I Por isso, a hostilidade às formas de linguagem de grupos
minoritários constitui uma forma de preconceito. 

II Assim, qualquer “verdade” reprimida representa uma armadilha
de preconceitos e censuras.

III Portanto, são verdades falsas porque são invisíveis. 

Há continuidade gramaticalmente correta e argumentativamente
coerente para o texto apenas 

A no item I.
B no item III.
C nos itens I e II. 
D nos itens II e III.

Texto para as questões de 16 a 18

Considere a configuração de um microcomputador do tipo notebook
apresentada a seguir.

Intel Core Duo – 1,6 GHz  e 533 MHz FSB;
2 MB L2 cache;
15,4 WXGA LCD;
120 GB HDD; 
DVD-RW double layer;
1 GB DDR2, 802.11 a/b/g wireless LAN. 

QUESTÃO 16

Com base na configuração apresentada, assinale a opção correta. 

A 1,6 GHz indica que o processador possui capacidade de
armazenamento de dados de 1.600 MB.

B Intel Core Duo indica a existência de memória dupla, o que
amplia a velocidade de processamento das informações. 

C 533 MHz FSB indica a capacidade da memória RAM.
D Intel Core Duo indica que há dois processadores no mesmo

chip de silício.

QUESTÃO 17

Com referência ao microcomputador apresentado, assinale a opção
correta. 

A 2 MB L2 cache indica a capacidade da memória cache, uma
memória estática que tem por finalidade aumentar o desempenho
do processador ao realizar busca antecipada na memória RAM.

B A opção L2 significa que é possível instalar dois sistemas
operacionais, como o Linux e o Windows XP.

C A utilização de dispositivos do tipo pen drive permite ampliar,
ainda que temporariamente, a capacidade da memória ROM do
computador.

D A capacidade do disco rígido, na referida configuração, é de
1 GB.

QUESTÃO 18

Ainda com base na configuração apresentada, assinale a opção
correta.

A DVD-RW double layer indica que o notebook possui leitora de
DVD dupla face, mas não permite gravação.

B Com a configuração de hardware apresentada, não seria possível
a instalação do software Linux. Para essa instalação, seria
necessário ampliar a capacidade de memória.

C O notebook com a configuração apresentada permite acesso a
redes sem fio das tecnologias 802.11 a/b/g wireless LAN.

D 15,4 WXGA LCD indica o modelo e o tamanho da placa-mãe da
configuração apresentada.

Figura para as questões de 19 a 22

A figura a seguir mostra uma janela do software Writer, com
um documento em processo de edição.

QUESTÃO 19

Com base na figura apresentada, assinale a opção correta.

A O símbolo , no canto esquerdo do documento em

edição, indica que a imagem mostrada no documento é
um hiperlink. 

B Para mover a imagem mostrada no documento, é
suficiente clicá-la no centro e arrastá-la para a posição
desejada.

C Para alterar as cores da imagem mostrada no documento,

é suficiente clicar a ferramenta  e, na janela

disponibilizada, escolher as cores. 

D Para alterar a posição da imagem no documento, é
suficiente apontar o cursor para a borda da imagem até
que ele se transforme em uma seta de dupla ponta e
arrastar a imagem para a posição desejada.

QUESTÃO 20

Com relação à figura mostrada, assinale a opção correta.

A Considerando que o documento em edição tenha um
título com a fonte em letras minúsculas, para alterá-lo
para letras maiúsculas é suficiente selecioná-lo; clicar a

opção Alterar Capitalização do menu ; e,

posteriormente, na janela disponibilizada, clicar
Maiúscula. 

B Para criar afastamento à direita da imagem em relação ao

texto, é suficiente pressionar a tecla . 

C Ao pressionar a tecla , o texto será excluído. 

D Para formatar o texto com espaçamento duplo, é

suficiente clicar a ferramenta .
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QUESTÃO 21

Com referência à figura apresentada, assinale a opção correta.

A O estilo do texto no documento em edição é padrão. 
B O texto está formatado com fonte Arial e está centralizado.
C A auto verificação ortográfica está ativada. 
D O documento em edição possui duas páginas.

QUESTÃO 22

Considerando que o Microsoft Outlook seja o cliente de e-mail
padrão, assinale a opção correspondente à sequência correta de
procedimentos para o envio do documento em edição como
anexo de um e-mail.

A clicar a opção Envelope do menu , digitar o
endereço eletrônico do destinatário no campo Para, clicar
Enviar

B clicar a ferramenta , digitar o endereço eletrônico do
destinatário no campo Para, clicar Enviar

C clicar a opção Exportar do menu , digitar o
endereço eletrônico do destinatário no campo Para, clicar
Enviar

D clicar a ferramenta , abrir o Microsoft Outlook, digitar
o endereço eletrônico do destinatário no campo Para, clicar
Enviar

Figura para as questões de 23 a 26

A figura a seguir ilustra uma janela do aplicativo Calc, com uma
planilha em processo de edição.

QUESTÃO 23

Com relação à figura apresentada, assinale a opção correta.

A Na situação da janela mostrada, para centralizar o título —
Gastos com Material — na planilha, é suficiente clicar o

botão .
B Para centralizar os conteúdos das células A2, B2, C2 e D2, é

suficiente selecioná-las e clicar a ferramenta .
C Para mesclar as células A1, B1, C1 e D1, é suficiente

selecioná-las e clicar o botão .
D Na situação da janela mostrada, para mesclar e centralizar o

título da planilha — Gastos com Material —, é suficiente

clicar o botão .

QUESTÃO 24

Com base na figura apresentada, assinale a opção correta.

A Para inserir bordas duplas na planilha, a sequência correta de
procedimentos é: selecionar a planilha; clicar a opção Células

do menu ; clicar a guia Borda, selecionar estilo
duplo; clicar OK. 

B Para alterar o tipo de letra da planilha, é suficiente selecioná-

la, clicar a opção Fonte do menu , selecionar o
tipo de fonte desejado, clicar OK. 

C Para autoformatar a planilha, é suficiente selecioná-la, clicar

a ferramenta , na janela disponibilizada, selecionar

o modelo desejado, clicar OK. 

D Para formatar os valores da coluna Valor Unitário como

moeda, é suficiente selecioná-los e clicar o botão .

QUESTÃO 25

Ainda com relação à figura apresentada, assinale a opção correta.

A Para calcular o valor total a ser gasto com a aquisição dos
produtos, é suficiente clicar a célula C7, clicar a

ferramenta  e pressionar a tecla .

B Para calcular o valor Total para o produto Micro, é suficiente
clicar a célula D5, digitar a fórmula =B5+C5 e pressionar a

tecla . 

C Para calcular o valor Total para o produto Mesa, é suficiente
clicar a célula D3, digitar a fórmula =B3*C3 e pressionar a

tecla .

D Para calcular o valor Total Geral, é suficiente calcular o
somatório da quantidade na célula B7 e multiplicar pelo
resultado do cálculo do somatório dos valores unitários.

QUESTÃO 26

Considerando o gráfico apresentado na figura, assinale a opção
correta.

A Os valores no eixo horizontal apresentam casas decimais
porque ele foi construído com base na coluna D.

B Para alterar o tamanho do gráfico, é suficiente selecioná-lo,

clicar a opção Tamanho do menu , selecionar,
na janela disponibilizada, o tamanho desejado e clicar OK.

C Para dimensionar o gráfico com tamanho 50% da página, é
suficiente clicá-lo e selecionar 50 na ferramenta

.

D O gráfico foi construído com base apenas nos valores das
colunas A e B.
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Figura para as questões 27 e 28

A figura a seguir ilustra uma janela do Internet Explorer 6.0 (IE6), que está em uso para acesso a uma página web.

QUESTÃO 27

Considerando a pesquisa na Internet, realizada, assinale a opção
correta.

A Se a pesquisa fosse realizada com o termo tre-go colocado
entre aspas, então o último dos resultados mostrados na figura
não seria apresentado.

B A pesquisa apresenta o resultado de 30 sítios encontrados com
o tema tre-go.

C A partir da figura, é correto afirmar que a notícia “TRE-GO
cassa dois vereadores de Anápolis”, encontra-se no sítio do
TRE-GO.

D O terceiro resultado mostrado na figura apresenta a tradução
da página oficial do TRE-GO para o idioma inglês.

QUESTÃO 28

Considerando que o Microsoft Outlook seja o cliente padrão,
assinale a opção correspondente à sequência correta de
procedimentos para encaminhar, por e-mail, o resultado da
pesquisa.

A clicar a opção e-mail do menu , digitar, no campo
Para, o endereço eletrônico do destinatário, clicar Enviar

B clicar a ferramenta , selecionar a opção Enviar Página,
digitar, no campo Para, o endereço eletrônico do destinatário,
clicar Enviar

C clicar a ferramenta , selecionar a opção Enviar Página,
digitar, no campo Para, o endereço eletrônico do destinatário,
clicar Enviar

D clicar o menu , selecionar a opção e-mail,
digitar, no campo Para, o endereço eletrônico do destinatário,
clicar Enviar

QUESTÃO 29

Acerca do Internet Explorer e do sistema operacional Linux,

assinale a opção correta.

A Para conectar à Internet um microcomputador que tenha

instalado o sistema operacional Linux, é necessária a

utilização de uma placa de rede específica. 

B A conexão, à Internet, de um microcomputador que possui

o sistema operacional Linux instalado é mais lenta quando

comparada com um que tenha instalado o Windows XP. 

C Se um e-mail for criado a partir de algum aplicativo do

sistema operacional Linux, ele não poderá ser lido por

destinatário que usa o Windows XP. 

D Com o Linux é possível acessar a Internet usando uma rede

sem fio (wireless).

QUESTÃO 30

Assinale a opção correspondente a características do sistema

operacional Linux. 

A multitarefa, multiusuário, open source

B monotarefa, multiusuário, open source

C multitarefa, monousuário, gratuito

D monotarefa, monousuário, gratuito
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Assinale a opção que relaciona, na sequência correta, contas
integrantes do ativo, passivo, resultado diminutivo do exercício
e resultado aumentativo do exercício.

A cota financeira liberada; provisão concedida; dívida ativa —
cancelamento; ordem de transferência recebida

B conta única do tesouro nacional; provisão concedida; crédito
disponível; ordem de transferência recebida

C conta única do tesouro nacional; depósitos de terceiros;
dívida ativa — cancelamento; alienação de bens móveis

D cota financeira liberada; suprimento de fundos; dívida ativa
— cancelamento; ordem de transferência recebida

QUESTÃO 32

Devem integrar os orçamentos fiscal e da seguridade social os
recursos destinados a 

A fundos de incentivos fiscais.
B conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas.
C um ente federativo diverso daquele que efetuou a

arrecadação.
D empresas que recebam recursos apenas sob a forma de

participação societária.

QUESTÃO 33

Um instrumento de alteração da lei orçamentária anual tem as
seguintes características:

• necessita de prévia autorização em lei especial;
• aberto exclusivamente por decreto do Poder Executivo;
• deve conter a indicação da fonte de recursos;
• pode ter sua vigência prorrogada, desde que tenha sido

autorizado nos últimos quatro meses do exercício financeiro.

Esse instrumento recebe a denominação legal de

A crédito suplementar.
B crédito especial.
C crédito extraordinário.
D crédito orçamentário.

QUESTÃO 34

Em relação às ações que devem ser incluídas no plano plurianual,
é correto afirmar que

A representam o menor nível de categoria de programação do
plano plurianual, detalhado por esfera orçamentária, grupo
de natureza de despesa, modalidade de aplicação,
identificador de uso e fonte de recurso.

B representam a realização de uma atividade orçamentária
vinculada a um programa que viabilizará a geração de um
produto final, seja em termos de bens ou serviços.

C constituem a quantidade de produto ou serviço a ser
ofertado, de forma regionalizada se for o caso, em
determinado período e definida para cada exercício
financeiro.

D correspondem ao conjunto de despesas de natureza
tipicamente administrativa relacionadas com o custeio da
máquina estatal.

QUESTÃO 35

Assinale a opção que contém uma atividade do processo de
elaboração da proposta orçamentária anual que não compete às
unidades orçamentárias.

A Formalização ao Ministério do Planejamento da proposta de
alteração da estrutura programática.

B Fixação, de acordo com as prioridades, dos referenciais
monetários para apresentação das propostas orçamentárias
das unidades administrativas.

C Análise e validação das propostas orçamentárias das
unidades administrativas.

D Consolidação e formalização da proposta orçamentária da
unidade orçamentária.

QUESTÃO 36

A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho
à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na
proibição a autorização para abertura de créditos suplementares
e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação
de receita, nos termos da lei.

Assinale a opção que contém o princípio orçamentário definido
pela regra acima, prevista no art.165, § 8º, da Constituição
Federal.

A princípio da legalidade
B princípio da especificação ou discriminação
C princípio da não afetação das receitas
D princípio da exclusividade

QUESTÃO 37

Durante a tramitação da proposta orçamentária na Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, as emendas
apresentadas somente podem ser aprovadas caso indiquem os
recursos necessários à realização do gasto, sendo admitidos
apenas os provenientes de anulação de despesa que não incida
sobre

A dotações para pessoal e seus encargos.
B serviço da dívida.
C recursos vinculados por lei a destinação específica.
D transferências tributárias constitucionais para outros entes da

Federação.

QUESTÃO 38

A respeito do Sistema Integrado de Administração Financeira
(SIAFI), assinale a opção correta

A As disponibilidades financeiras de todas as unidades gestoras
são individualizadas em contas contábeis no SIAFI,
integrando o saldo da conta única.

B A utilização dos recursos do SIAFI, ainda que na
modalidade total, não dispensa os órgãos da elaboração dos
documentos contábeis legais.

C Denomina-se evento o comando de operação utilizado pelo
SIAFI equivalente a uma ordem de execução, a fim de que
o sistema execute uma tarefa determinada.

D O nível 9 de acesso ao SIAFI está autorizado a acessar todos
os dados, analíticos ou sintéticos, de toda e qualquer unidade
gestora, órgão ou gestão.
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QUESTÃO 39

Com relação as receitas públicas, assinale a opção correta.

A Operações de crédito podem ser constituídas pelos ingressos
provenientes da colocação de títulos públicos no mercado
financeiro.

B Os termos receita corrente e receita intraorçamentária
corrente podem ser considerados sinônimos, já que o termo
intraorçamentário destina-se apenas a distinguir a receita
orçamentária da receita extraorçamentária.

C A transferência dos valores arrecadados à conta específica
do Tesouro responsável pela administração e controle da
arrecadação e programação financeira é denominada
arrecadação.

D Receitas originárias são obtidas pelo Estado em função de
sua autoridade coercitiva, mediante o pagamento de tributos
e multas.

QUESTÃO 40

Julgue os itens a seguir relacionados a despesa pública.

I As descentralizações de créditos orçamentários, embora
modifiquem o código da unidade orçamentária detentora do
crédito, não alteram o valor das dotações orçamentárias
aprovadas.

II A programação orçamentária e financeira consiste na
compatibilização do fluxo dos pagamentos com o fluxo dos
recebimentos, visando ao ajuste da despesa fixada às novas
projeções de resultados e da arrecadação.

III Embora a lei estabeleça a obrigatoriedade do nome do credor
no documento nota de empenho, em alguns casos torna-se
impraticável a emissão de um empenho para cada credor,
tendo em vista o número excessivo de credores.

IV Os empenhos podem ser classificados em ordinário,
estimativo e global.

A quantidade de itens certos é igual a

A 0.

B 1.

C 2.

D 3.

QUESTÃO 41

Em relação ao suprimento de fundos e à utilização do cartão de
pagamento do governo federal (CPGF), assinale a opção correta.

A O CPGF não pode ser utilizado na modalidade de saque.

B O servidor responsável por dois suprimentos somente poderá
receber o terceiro mediante autorização especial do ministro
de Estado respectivo.

C É vedada a abertura de conta bancária destinada à
movimentação de suprimento de fundos.

D Se a despesa for de grande vulto, ainda que seja de caráter
sigiloso, não pode ser feita por meio de suprimento de
fundos.

QUESTÃO 42

Assinale a opção incorreta acerca dos reflexos da utilização da

conta única do Tesouro Nacional.

A As receitas extraorçamentárias, por constituírem recursos de

terceiros, não devem ser recolhidas à conta única.

B Os recursos de caixa do Tesouro Nacional serão mantidos no

Banco do Brasil.

C Em casos excepcionais e para fins específicos, o ministro da

fazenda poderá autorizar saques para o pagamento de

despesas que não tenham sido formalmente processadas.

D As entidades da administração federal indireta não poderão

utilizar recursos provenientes de dotações orçamentárias da

União em suas aplicações no mercado financeiro.

QUESTÃO 43

Com relação aos processos de contas da administração pública

federal, assinale a opção correta.

A O processo de contas ordinárias é organizado tendo por base

a gestão de um conjunto de unidades jurisdicionadas do

sistema de controle externo que se relacionam em razão de

hierarquia, função ou programa de governo, de modo a

possibilitar a avaliação sistêmica dessa gestão.

B O exame de conformidade é constituído pela análise da

eficácia, eficiência, efetividade e economicidade da gestão

em relação a padrões administrativos e gerenciais, expressos

em metas e resultados negociados com a administração

superior ou definidos nas leis orçamentárias, e da capacidade

dos controles internos de minimizar riscos e evitar falhas e

irregularidades.

C A prestação de contas é o processo de contas relativo à

avaliação da gestão dos responsáveis por unidades

jurisdicionadas da administração federal indireta e por

aquelas não classificadas como integrantes da administração

federal direta.

D A tomada de contas é o processo de contas relativo à

avaliação da gestão dos responsáveis por unidades

jurisdicionadas feito por iniciativa dos órgãos de controle

interno ou externo.

QUESTÃO 44

Entre os serviços técnicos profissionais especializados que devem

ser contratados preferencialmente mediante a realização de

concurso, não estão incluídos

A pareceres perícias e avaliações em geral.

B auditorias financeiras e tributárias.

C serviços de manutenção em equipamentos de alta tecnologia.

D treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.
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QUESTÃO 45

A respeito da participação de empresas em regime de consórcio
nas licitações públicas, julgue os itens a seguir.

I Uma das empresas integrantes do consórcio deve ser
formalmente indicada como líder e ficará responsável pelo
atendimento das condições fixadas no edital.

II O registro formal do consórcio deve ser apresentado à
comissão de licitação antes da abertura das propostas.

III Não deve haver diferenças entre empresas brasileiras e
estrangeiras, participantes do consórcio.

IV Todas as empresas participantes são responsáveis solidárias
pelos atos praticados no consórcio, tanto na fase de licitação
quanto na de execução do contrato.

Estão certos apenas os itens

A I e II.
B I e III.
C II e IV.
D III e IV.

QUESTÃO 46

Em determinados tipos de deliberação, a legislação das
sociedades por ações exige quórum qualificado — metade, no
mínimo, das ações com direito a voto — em suas assembléias-
gerais extraordinárias. Esse é o caso, por exemplo, na hipótese de

A aumento do dividendo obrigatório.
B incorporação de outra companhia.
C cisão parcial da companhia.
D criação de subsidiária.

QUESTÃO 47

Atualmente, de acordo com o tipo de sociedade por ações, é
obrigatória a demonstração

A das origens e aplicações de recursos, para as grandes
companhias.

B do valor adicionado, para as companhias abertas.
C dos lucros ou prejuízos acumulados, no caso das companhias

fechadas, apenas se o patrimônio líquido for superior a
R$ 2 milhões.

D dos fluxos de caixa, apenas para as companhias abertas.

QUESTÃO 48

Um ente público apresentou, ao final do exercício
financeiro, os saldos a seguir.

< passivo permanente: R$ 1.200.000,00
< passivo real descoberto: R$ 350.000,00
< ativo/passivo compensado: R$ 420.000,00

Nesse caso, sabendo-se que o superávit financeiro é de
R$ 170.000,00, é correto afirmar que o ativo permanente do
referido ente é de

A R$ 680.000,00.
B R$ 1.030.000,00.
C R$ 1.020.000,00.
D R$ 960.000,00.

QUESTÃO 49

No encerramento do exercício de uma empresa comercial,
apuraram-se, entre outros, os saldos a seguir.

< faturamento: R$ 700.000,00
< devoluções de vendas: R$ 35.000,00
< descontos comerciais sobre vendas: R$ 15.000,00
< IPI sobre vendas: R$ 50.000,00
< descontos financeiros sobre vendas: R$ 25.000,00
< ICMS sobre vendas: R$ 108.000,00
< comissões sobre vendas: R$ 30.750,00
< PIS (cumulativo) sobre vendas: R$ 9.900,00

Com base nesses dados, é correto afirmar que a receita líquida de
vendas, nos termos das legislações comercial e tributária, é de

A R$ 522.750,00.
B R$ 532.100,00.
C R$ 426.350,00.
D R$ 482.100,00.

QUESTÃO 50

A data do reconhecimento da receita é um aspecto que sempre
oferece alguma dificuldade e, por vezes, até, divergências. De
acordo com os princípios e normas atinentes a esse assunto,
assinale a opção correta.

A No caso das vendas já faturadas mas não entregues, os
produtos correspondentes devem ser computados nos
estoques.

B É irrelevante o prazo decorrido entre a emissão da nota fiscal
e a entrega dos produtos.

C No caso de serviços, as receitas correspondentes pertencem
ao período em que os contratos tiverem sido firmados.

D No caso de exportações, as diferenças supervenientes em
razão de alteração na taxa de câmbio serão incorporadas à
receita bruta.

RASCUNHO
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QUESTÃO 51

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) estabeleceu
conceitos, abrangência e procedimentos para consolidação das
demonstrações contábeis no setor público. Com base no
posicionamento do CFC, assinale a opção correta.

A As demonstrações consolidadas limitam-se a abranger as
transações entre as entidades incluídas na consolidação.

B Os ajustes e eliminações resultantes da consolidação são
lançados na escrituração de todas as entidades que formam
a unidade contábil.

C Para efeito da consolidação, as demonstrações contábeis das
entidades devem corresponder aos mesmos momento e
período.

D Os componentes patrimoniais das entidades podem ser
avaliados por critérios diferentes.

QUESTÃO 52

A reclassificação ou padronização das demonstrações contábeis
é necessária nos procedimentos de análise econômico-financeira,
com vistas a diminuir as diferenças nos critérios utilizados pelas
empresas na apresentação dessas demonstrações. Assinale a
opção correta com relação a um tipo de reclassificação
usualmente efetuada.

A Os títulos descontados devem ser classificados no passivo
exigível a longo prazo, para evidenciar a dependência da
empresa em relação às instituições financeiras.

B As depreciações, na demonstração do resultado, devem
destacar as parcelas que constituem custo e despesa, quando
se trata de uma indústria.

C O capital a integralizar é representado no ativo, para que o
capital social represente, no patrimônio líquido, o valor
efetivamente à disposição da empresa.

D As dívidas vencidas e não pagas devem ser excluídas, para
não distorcer o montante das obrigações a curto prazo.

QUESTÃO 53

O retorno sobre o patrimônio líquido pode ser
representado como o produto de três fatores: retorno sobre as
vendas; giro do ativo; e estrutura de capitais. Desse modo, utiliza-
se a expressão a seguir, em que L

L
 é o lucro líquido, PL

m
 é o

patrimônio líquido médio, V
L
 é vendas líquidas, e A

tm
 é o ativo

total médio, para estabelecer a relação entre essas variáveis.
L

L
/ PL

m
 = L

L
/V

L
 × V

L
/A

tm
 × A

tm
/PL

m

A partir dessas informações, é correto afirmar que é possível
melhorar esse indicador

A expandindo a capacidade de produção, mediante
deslocamento de recursos para novos investimentos.

B convertendo ativos não-operacionais em operacionais.

C aumentando as vendas na mesma proporção de um aumento
dos estoques, mediante desimobilizações, sem alteração da
margem de lucro.

D convertendo empréstimos dos sócios em aumento de capital.

QUESTÃO 54

Nos termos da LDO, projeto de lei ou medida provisória que

conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária

somente será aprovado(a) ou editado(a) se atendidas as

exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), sendo

condição para enquadramento nessa classificação os que

A não discriminarem os contribuintes em geral.

B se constituírem em exceção ao sistema tributário de

referência.

C produzirem queda da arrecadação efetiva.

D não aumentarem a disponibilidade econômica do

contribuinte.

QUESTÃO 55

A despesa orçamentária — assim como a receita orçamentária —

classifica-se em duas categorias econômicas: corrente e de

capital. Em geral, a despesa orçamentária corrente é considerada

efetiva, assim como a despesa orçamentária de capital é

considerada não-efetiva, mas podem ocorrer as outras

combinações. Acerca dessas outras combinações, assinale a

opção correta.

A Aquisições de materiais para almoxarifado são despesas

correntes efetivas.

B Permutas de bens são despesas de capital efetivas.

C Adiantamentos são despesas correntes não-efetivas.

D Transferências de capital são despesas de capital não-

efetivas.

QUESTÃO 56

Assinale a opção correta com relação ao ICMS, um imposto

incidente sobre o valor agregado em cada etapa do processo de

produção e circulação, até o consumo final.

A O ICMS integra o preço de venda cobrado do comprador.

B O imposto a ser pago pelas empresas comerciais corresponde

à diferença entre o que é pago na aquisição das mercadorias

a serem revendidas e o que é cobrado na venda ao

consumidor.

C O ICMS pago na aquisição das matérias-primas deve ser

destacado e integra o custo dos produtos vendidos.

D O saldo devedor da conta corrente do ICMS indica o saldo

do imposto a recolher.
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QUESTÃO 57

A contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) é devida por
todas as pessoas jurídicas domiciliadas no país e as que lhe são
equiparadas pela legislação do Imposto de Renda. A propósito
dessa contribuição, assinale a opção correta.

A O valor da CSLL é dedutível para efeito de determinação de
sua própria base de cálculo.

B O valor da CSLL é dedutível para efeito da determinação do
lucro real.

C No caso das pessoas jurídicas optantes pela modalidade do
lucro presumido, se a base de cálculo da CSLL for negativa,
poderá ser compensada por três exercícios.

D Apesar da similaridade do cálculo da CSLL com as
participações no lucro, essa contribuição caracteriza-se como
uma despesa, a exemplo do Imposto de Renda.

QUESTÃO 58

De forma simplificada, o conceito de sistema está associado a um
conjunto de elementos ordenados com determinado fim. A
respeito dos sistemas de informação gerencial e contábil — SIG
e SIC —, em uma empresa, assinale a opção correta.

A As informações de natureza contábil são de origem externa
e expressas em valores monetários.

B Um dos requisitos exigidos para os sistemas de informações
é definir o nível de acesso permitido a cada indivíduo na
organização.

C O sistema de informações contábil, por ser o mais
abrangente, compreende os demais sistemas de informações
que fluem no âmbito de uma empresa.

D A tomada de decisões depende exclusivamente de
informações que constem dos registros formais.

QUESTÃO 59

De acordo com a LRF, o prefeito municipal, no último ano de seu
mandato, não poderá

A empenhar despesas que não possam ser liquidadas no
próprio exercício, mesmo que inscritas em restos a pagar.

B realizar operação de crédito por antecipação de receita que
não possa ser paga até o dia 10 de dezembro.

C aumentar despesas de pessoal nos últimos seis meses.
D contrair obrigação nos dois últimos quadrimestres sem que

haja prévia disponibilidade de caixa.

QUESTÃO 60

Considere que a receita corrente líquida de um município, em
determinado período de apuração, tenha sido de R$ 5.000.000,00.
Nessa situação, é correto afirmar que

A o total destinado ao Executivo não deveria ter excedido
R$ 1.350.000,00.

B o total destinado ao Judiciário deveria ter-se limitado a
R$ 180.000,00.

C o limite prudencial para todos e para cada Poder seria de
R$ 4.750.000,00.

D o total destinado ao Legislativo, incluído o Tribunal de
Contas do Município, quando houver, não deveria ter
ultrapassado R$ 180.000,00.

Texto para as questões de 61 a 63

A tabela a seguir compara diversos indicadores macroeconômicos

do Brasil, nos anos 2003 e 2007.

2003 2007

crescimento do PIB (%) 1,1 5,4

inflação (IPCA) (%) 9,3 4,5

exportações (em bilhões de dólares) 73,2 160,7

saldo comercial (em bilhões de dólares) 24,9 40

reservas (em bilhões de dólares) 49,3 180,3

superavit primário (% do PIB) 3,9 4

deficit nominal (% do PIB) 4,7 2,3

dívida líquida do setor público (% do PIB) 52,4 42,8

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

QUESTÃO 61

Com base no texto, comparando os valores de 2003 e 2007,

julgue os itens que se seguem.

I Sabendo que o crescimento do PIB brasileiro em determinado

ano se refere sempre ao PIB do ano anterior, é correto afirmar

que o crescimento do PIB brasileiro de 2003 para 2007 foi de

4,3%. 

II Se a taxa de crescimento das reservas brasileiras permanecer

constante ao longo dos anos, é correto inferir que em 2011 as

reservas brasileiras serão superiores a 311 bilhões de dólares

e inferiores a 350 bilhões de dólares.

III De 2003 para 2007, o saldo comercial brasileiro aumentou em

mais de 60%.

IV Comparando apenas os valores de 2003 e 2007, o superavit

primário foi o indicador de menor variação percentual.

V Apenas dois dos indicadores apresentados na tabela

decresceram.

Estão certos apenas os itens

A I e IV.

B II e III.

C I, II e III.

D III, IV e V.
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QUESTÃO 62

O saldo comercial, em determinado ano, corresponde à diferença
entre o valor das exportações e o valor das importações naquele
ano. Nesse caso, é correto afirmar que a diferença entre os
valores das importações em 2007 e 2003, em bilhões de dólares,
foi

A inferior a 73. 

B superior a 73 e inferior a 74.

C superior a 74 e inferior a 75.

D superior a 75.

QUESTÃO 63

Se em determinado ano a taxa de inflação ficar em 2,7%, então,
com relação à taxa de inflação verificada em 2007, a taxa de
inflação desse ano decresceu

A menos de 42%.

B mais de 42% e menos de 43%.

C mais de 43% e menos de 44%.

D mais de 44%.

QUESTÃO 64

Um banco oferece a seus clientes a oportunidade de investimento
em um fundo que paga 1,5% de juros ao mês, com capitalização
composta. Considerando 1,2 como valor aproximado para
1,01512, assinale a opção correta acerca desse investimento e de
um cliente que deseja investir seu capital pelo período de 2 anos.

A Para o cliente seria mais vantajoso investir seu capital à
mesma taxa mensal, mas no sistema de capitalização
simples.

B Nesse investimento, a taxa trimestral seria superior a 4,5%.

C Se o cliente optar pelo investimento oferecido pelo banco,
então, ao final do período, o montante terá sido superior ao
dobro do valor aplicado.

D Se um capital for investido nesse fundo, então, ao final de 1
ano os juros acumulados totalizarão mais de 30% do capital
investido.

QUESTÃO 65

Com relação a matemática financeira, assinale a opção correta.

A Duas taxas são equivalentes se, quando aplicadas a um
mesmo capital, em uma mesma quantidade de períodos mas
em intervalos de tempos diferentes, produzem o mesmo
montante.

B Valor atual é o valor de um compromisso na data de seu
vencimento.

C Valor nominal de um compromisso é o seu valor em
determinada data anterior ao seu vencimento.

D A diferença entre o valor nominal e o valor atual de um
compromisso, que foi saldado vários períodos antes de seu
vencimento, é denominado desconto.

RASCUNHO
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Texto para as questões de 66 a 68

Uma loja de eletrodomésticos comercializa seus produtos
de forma que o preço à vista pode também ser parcelado em 10
prestações mensais, sem entrada e sem juros. Necessitando
desocupar seu depósito para a chegada da nova linha de produtos
das marcas X e Y, a loja ofereceu, a partir do dia 1.º de
determinado mês, descontos, nas tabelas praticadas nas vendas à
vista, de 10% para os produtos da marca X e de 15% para os
produtos da marca Y, para compras à vista. Se o cliente optar por
parcelar sua compra em 10 prestações mensais, sem entrada e
sem juros, o desconto seria de 5% para os produtos da marca X
e de 10% para os produtos da marca Y. Um mês após o início da
promoção, devido à pouca saída dos produtos da marca X, a loja
ofereceu mais 5% de desconto sobre a tabela de preço à vista
para os produtos da marca X, para compras à vista ou a prazo. A
tabela a seguir mostra os valores para venda à vista, ou em 10
prestações mensais, sem entrada e sem juros, de produtos das
marcas X e Y, antes do início da promoção.

produtos X (R$) produtos Y (R$)

televisor 1.300 = 10 × 130 1.250 = 10 × 125

geladeira 950 = 10 × 95 1.100 = 10 × 110

fogão 380 = 10 × 38 370 = 10 × 37

forno 420 = 10 × 42 390 = 10 × 39

freezer 1.310 = 10 × 131 1.300 = 10 × 130

QUESTÃO 66

Com base nas informações apresentadas, assinale a opção correta.

A Iniciada a promoção, a prestação do forno da marca Y era
R$ 4,80 inferior à da marca X.

B Na primeira semana de promoção, uma geladeira da marca
X e um fogão da marca Y, à vista, saíam por R$ 1.480,00.

C Ao final da promoção, os descontos praticados nos produtos
das duas marcas foram iguais.

D No final da promoção, o preço do freezer da marca X era
inferior ao da marca Y.

QUESTÃO 67

Um cliente comprou um freezer da marca X e um fogão da marca
Y, ambos em 10 prestações mensais, sem entrada e sem juros, 10
dias após o início da liquidação. Voltou à loja um mês depois e
comprou um televisor da marca X, também em 10 prestações
mensais, sem entrada e sem juros. O valor total das prestações
referentes aos 3 produtos é igual a

A R$ 260,50. 

B R$ 262,80. 

C R$ 268,90. 

D R$ 281,25. 

QUESTÃO 68

Um cliente comprou um forno da marca X e um televisor da
marca Y, ambos em 10 prestações mensais, sem entrada e sem
juros, um dia antes do início da promoção. Ao efetuar o
pagamento da primeira prestação, 30 dias depois, viu a tabela de
descontos, e procurou o gerente na tentativa de obter os descontos
que estavam sendo oferecidos. O gerente não concordou com o
pedido, mas concedeu metade do desconto então oferecido para
os produtos que comprara, no valor das prestações, a partir do
segundo pagamento. Nesse caso, o valor total pago pelo cliente
pelos dois produtos foi igual a 

A R$ 1.670,00. 
B R$ 1.604,30. 
C R$ 1.597,00. 
D R$ 835,00.

RASCUNHO
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Texto para as questões 69 e 70

Para combater a crise atual, o governo adotou medidas que
têm o objetivo de estimular o crescimento da economia brasileira,
como a criação de novas alíquotas para o imposto de renda retido
na fonte. Pela nova tabela, os salários cuja base de cálculo para
o Imposto de Renda vai até R$ 1.434,00, estão isentos. Na faixa
entre R$ 1.434,01 e R$ 2.150,00, a alíquota será de 7,5%. Entre
R$ 2.150,01 e R$ 2.866,00, a alíquota será de 15%. Entre
R$ 2.866,01 e R$ 3.582,00, o desconto será de 22,5%. A partir
de R$ 3.582,01, permanece a alíquota atual de 27,5%. Antes da
edição dessa nova tabela, a dedução do imposto de renda se faz
segundo a tabela abaixo.

base de cálculo

(R$)
alíquota (%)

parcela a

deduzir (R$)

até 1.372,81 0 0

de 1.372,82 até
2.743,25

15 205,92

acima de 2.473,25 27,5 548,82

A tabela mostrada a seguir contém as faixas de valores para as
contribuições para o INSS, atualmente em vigor.

salário de contribuição (R$) alíquota (%)

até 911,70 8

de 911,71 a 1.519,50 9

de 1.519,51 a 3.038,99 11

QUESTÃO 69

Considerando que a alíquota do imposto de renda incide sobre a
parcela do salário bruto descontados a parte relativa a
dependentes e contribuição do INSS, se o salário bruto mensal de
um trabalhador for de R$ 3.450,00, e ele não possuir
dependentes, então, antes da adoção da nova tabela, o valor do
seu desconto para o imposto de renda é igual a

A R$ 948,75. 

B R$ 379,50. 

C R$ 295,56. 

D R$ 844,38. 

QUESTÃO 70

Um trabalhador que não possui dependentes e que recebe salário
bruto mensal de R$ 3.000,00, descontará de imposto de renda na
fonte, com base na nova tabela,

A R$ 131,70. 

B R$ 191,35. 

C R$ 268,80. 

D R$ 400,50. 

RASCUNHO
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QUESTÃO 71

Na comercialização de um aparelho eletrônico que custa
R$ 3.500,00, uma loja de eletrodomésticos oferece a seus clientes as
seguintes opções de pagamento: 

I à vista, com 5% de desconto; 

II uma única parcela de R$ 3.500,00, 30 dias após a compra; 

III 2 prestações fixas de R$ 1.800,00, em 30 e 60 dias após a compra.

Um cliente dispõe da quantia para pagamento à vista, mas considera-se
a possibilidade de investir essa quantia em uma aplicação financeira
com juros fixos, com capitalização composta, em que os saques são
permitidos a cada 30 dias da data de aplicação. Nesse caso, é correto
afirmar que a opção mais vantajosa para o cliente é a 

A I, independentemente da taxa de juros paga no investimento.
B III, desde que a taxa de juros paga no investimento seja de, pelo

menos, 4,1%.
C II, desde que a taxa de juros paga no investimento seja de, pelo

menos 5%.
D III, desde que a taxa de juros paga no investimento seja de, pelo

menos, 5,5%.

QUESTÃO 72

Um título de R$ 360.605,35 foi resgatado antes de seu vencimento,
pelo valor de R$ 350.000,00, com taxa de desconto, composto e por
dentro, igual a 1% ao mês. Nesse caso, a antecipação do resgate foi de

A 15 dias. 
B 1 mês. 
C 2 meses. 
D 3 meses. 

QUESTÃO 73

Um indivíduo, procurando a melhor opção para investir seu capital por
um período de 12 meses, encontrou as seguintes opções, todas com
capitalização composta:

I taxa anual de 18%; 

II taxa mensal de 1,5%; 

III taxa trimestral de 4,55%; 

IV taxa semestral de 9,2%.

Nesse caso, para o investidor a melhor opção é a

A I.
B II.
C III.
D IV.

QUESTÃO 74

Se duas torneiras iguais, abertas simultaneamente, despejam
15 litros de água em 3 minutos, então a quantidade de litros
de água que três dessas torneiras despejarão, juntas, em
5 minutos é igual a 

A 20.
B 22,5.
C 30.
D 37,5.

RASCUNHO
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QUESTÃO 75

Um empréstimo de R$ 30.000,00 deverá ser pago em 6 prestações
mensais à taxa de 2% ao mês, de acordo com o sistema Price de
amortização. Se o valor da primeira amortização é igual a R$
4.756,00, então o valor total dos juros a serem pagos será, em reais,

A inferior a 2.140.
B superior a 2.140 e inferior a 2.150.
C superior a 2.150 e inferior a 2.160.
D superior a 2.160.

QUESTÃO 76

Assinale a opção correta acerca do Regimento Interno do TRE/GO
(RITRE/GO).

A O RITRE/GO é redigido e aprovado por ato do seu presidente.
B O RITRE/GO tem por objeto estabelecer a composição,

competência e funcionamento do TRE/GO e regulamentar não só
os procedimentos jurisdicionais que lhe são atribuídos
constitucionalmente e por meio da legislação eleitoral, como
também os procedimentos administrativos.

C A garantia da inamovibilidade não se aplica aos juízes do
TRE/GO no exercício de suas funções.

D Os motivos geradores de impedimento e suspeição para os juízes
de direito, previstos na legislação processual civil e penal, não são
aplicáveis ao juízes do TRE/GO, pois contra estes apenas é
possível alegar impedimentos e suspeições por motivo de
parcialidade partidária.

QUESTÃO 77

Assinale a opção correta acerca das competências do TRE/GO.

A Compete ao TRE/GO aplicar penas disciplinares de advertência,
suspensão e demissão aos juízes eleitorais.

B Não compete ao Tribunal responder a consultas formuladas por
partidos e candidatos, pois, como órgão do Poder Judiciário, lhe
é proibida a atividade consultiva.

C O princípio da inércia da jurisdição impede o TRE/GO de fazer
representações ao Tribunal Superior Eleitoral.

D É competência do TRE/GO determinar a apuração das urnas
anuladas, por decisão de juntas eleitorais, quando na situação de
provimento de recurso interposto.

QUESTÃO 78

Acerca do papel do defensor público perante o TRE/GO, assinale a
opção correta.

A Quando o Ministério Publico funcionar em um processo na
qualidade de parte, ao defensor público fica assegurado o direito
de pronunciamento prévio ao do Ministério Público.

B O pronunciamento do defensor público no processo em que atuar
deve ser sempre realizado por escrito, para fins de registro dos
atos praticados. No caso de sustentação oral, o texto do memorial
da sustentação deve ser entregue ao TRE/GO.

C O defensor público deve exercer a defesa dos interesses dos
juridicamente necessitados perante o TRE/GO, até mesmo em
prol de pessoas jurídicas.

D O defensor público não possui poderes requisitórios  para fins de
instrução dos feitos em que atua.

QUESTÃO 79

Um processo foi protocolado no TRE/GO, sem
aparente dependência com outro feito. O processo foi
distribuído nas 48 horas subsequentes e deixou de obedecer
à precedência, tendo em vista pedido de preferência do
advogado do partido político que era parte autora. Após a
distribuição, abriu-se vista ao procurador regional eleitoral.
Os autos ficaram com o Ministério Público Federal (MPF)
por dez dias e foram devolvidos sem parecer. A parte pediu
inclusão em pauta e o feito foi levado a julgamento.

Com referência a esta situação hipotética, assinale a opção
correta.

A A distribuição foi realizada dentro do prazo
regimentalmente previsto.

B Mesmo não tendo apresentado parecer no prazo devido,
que é de 5 dias, o procurador regional eleitoral preserva
o direito de proferir parecer oralmente na assentada do
julgamento.

C Nesse caso, não deveria ter sido aberta vista ao
procurador regional eleitoral, pois houve pedido de
preferência por parte do advogado, o que motivou, até
a distribuição sem observância à regra geral de
obediência ao critério de precedência.

D Caso ocorra impedimento do relator, deve ser realizada
nova distribuição, sem compensação posterior.

QUESTÃO 80

Aberta sessão do TRE/GO, foi composta a mesa. Em
seguida, passou-se à leitura, à discussão e à aprovação da ata
da sessão anterior. Um advogado presente na sessão
solicitou pedido de preferência, tendo em vista sua
deliberação de realizar sustentação oral durante o
julgamento do processo que patrocinava. Seu requerimento
foi negado pelo Tribunal e a sessão teve continuidade.
Aprovada a ata, foi verificado o número de juízes presentes
e julgados os feitos, obedecendo-se a ordem estabelecida
pelo regimento. Proclamados os resultados, foi realizada a
leitura do expediente e encerrada a sessão. 

Tendo por base o fato hipotético narrado, assinale a opção
correta acerca da ordem de trabalho nas sessões do
TRE/GO.

A Houve inversão da ordem dos trabalhos, pois a
verificação do número de juízes presentes deve ser
realizada antes da leitura, da discussão e da aprovação
da ata da sessão anterior.

B A leitura do expediente é o último ato a ser praticado na
sessão, pois configura resumo dos julgamentos
realizados.

C A verificação do número de juízes presentes deve ser o
primeiro ato na ordem de trabalho da sessão,
precedendo até mesmo a composição da própria mesa.

D A ordem dos trabalhos do Tribunal não pode ser
modificada, tanto mais por pedido de advogado que
pretenda realizar sustentação oral.
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, que vale dez pontos, faça o que se pede, usando o espaço indicado no presente caderno para rascunho. Em seguida,

transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão

avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

• Respeite o limite máximo de trinta linhas. Qualquer fragmento de texto além desse limite 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.

Segundo as Diretrizes para Aplicação de Normas de Auditoria

Operacional, da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras

Superiores (INTOSAI), a auditoria de gestão ocupa-se basicamente de

examinar a economia, a eficiência e a eficácia das atividades do setor público.

Em conformidade com as Normas de Auditoria (NA 1.0.40), cada auditoria de

gestão pode ter como objetivo examinar um ou mais de um desses aspectos.

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

O conceito de eficiência aplicável à auditoria no setor público.

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

• a eficiência como uma relação entre as atividades e o custo dos recursos utilizados (inputs) e a qualidade e a quantidade dos serviços

prestados (outputs);

• a possibilidade de obtenção dos mesmos resultados utilizando-se menos recursos;

• a possibilidade de obtenção de melhores resultados empregando-se os mesmos recursos.
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