De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 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, caso deseje, o rascunho acima e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a
correção das suas provas.
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Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e seis, no
auditório da Secretaria Nacional de Recursos Hídricos, realizou-se
a sessão de análise dos resultados do seminário “Gestão de
Recursos Hídricos: Olhar o Futuro”, com a presença dos
organizadores do referido evento, sob a presidência do secretário
nacional de recursos hídricos, João Bosco Senra, que participara da
solenidade de encerramento, na sexta-feira anterior, quando
afirmara que o Plano Nacional de Recursos Hídricos precisava ter
a participação social, sem a qual os resultados seriam pífios. Após
a avaliação do êxito das atividades do seminário, Senra informou
que quarenta e quatro reuniões públicas foram programadas para
o corrente ano para apresentar o plano e discuti-lo com a sociedade
civil, os gestores, as empresas de saneamento e os grandes setores
consumidores de água, como agronegócio, campo industrial e setor
elétrico. “Nós tivemos uma ampla participação de todos os setores
usuários na construção do plano, mas é importante eles
incorporarem os princípios, as diretrizes e os programas já na fase
de planejamento da sua ação de forma que essas ações sejam
sustentáveis”. Além da iniciativa individual de preservação e uso
racional da água, Senra disse acreditar que a sociedade pode
participar de diversas maneiras, entre as quais referiu que as
pessoas podem se organizar em entidades, em organizações nãogovernamentais para ter ações coletivas que levem à recuperação
de uma nascente, de uma mata ciliar, proteger uma área de recarga
de um rio, cuidar da área de saneamento, da captação da água de
chuva de forma a evitar enchentes. Após encerrados os debates
acerca do tema, deliberou-se por remeter correspondências aos
organismos cadastrados como preservadores dos recursos hídricos,
a fim de que engrossassem o caudal dos esforços para o uso
racional da água, apresentando novas alternativas de ação,
compatíveis com o mundo globalizado em que vivemos.
Ao término da reunião, lavrei o presente documento que, lido,
aprovado e assinado por mim e pelo presidente, será encaminhado
aos diversos organismos, prestando contas das atividades ocorridas
no mês de março.
Internet: <www.envolverde.com.br> (com adaptações).
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Com base no texto ao lado, julgue os itens subseqüentes.


Com relação à tipologia, constata-se que o texto é
predominantemente narrativo.



No texto, os adjetivos “pífios” (R.9), ‘sustentáveis’
(R.19), “preservadores” (R.28) e “racional” (R.30)
significam, respectivamente, reles, realizáveis,
conservadores, ponderado.



Grafam-se como “discuti-lo” as seguintes formas
pronominais de verbos da terceira conjugação:
persegui-lo, instrui-lo, destrui-lo.



No trecho entre aspas nas linhas de 15 a 19, os
pronomes ‘Nós’ e ‘eles’ funcionam como sujeitos,
respectivamente, das formas flexionadas dos verbos
ter e incorporar.



Deduz-se que a passagem entre as linhas 15 e 19 está
entre aspas por ser a transcrição literal das palavras do
presidente da reunião.



A passagem ‘de forma que essas ações sejam
sustentáveis’ (R.18-19) expressa uma idéia de
conseqüência sob a forma de uma oração subordinada
consecutiva.



A passagem “ações coletivas que levem à recuperação
de uma nascente” (R.23-24) pode ser reescrita, sem a
alteração do sentido e da correção gramatical do
trecho, da seguinte forma: ações coletivas que levem
à uma recuperação da nascente.
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Está gramaticalmente correta e mantém o sentido do texto a
seguinte paráfrase do trecho “Após (...) vivemos” (R.26-31):
Depois de concluídos os debates relativos ao tema,
deliberou-se pela remessa de correspondências circulares às
instituições cadastradas, a fim de que tais organismos,
apresentassem esforços concentrados no uso racional dos
recursos hídricos.



O trecho “Após (...) vivemos” (R.26-31) é adequado para
constar do corpo das seguintes correspondências oficiais:
requerimento, abaixo-assinado e relatório.



Pela estrutura textual, verifica-se que “o presente
documento” (R.32) é uma ata.

1

When you look out to sea, it is hard to notice that
water is our most precious resource. But only 1% of the
earth’s water is suitable for consumption. And the amount of
freshwater we have today is roughly the same amount we had
a thousand years ago, and the same as the water we will have
in a thousand years’ time.
Human health is directly linked to the health of the
environment, by looking after the environment we are
looking after ourselves. Water enables us to enjoy a good
quality of life. We use water in our homes, for agriculture, for
industry and for recreation.
Water is not just important for our needs, but also to
support the environment. All living things: humans, plants
and animals need water to survive.
Global water consumption has risen ten-fold since
1900. Many areas of the world are now reaching the limits of
their supply. UNESCO has predicted that by 2020 water
shortage will be a serious world problem.
It is obvious that we cannot increase demands for
water much more without detrimental effects to the
environment, society and the economy. It’s time to become
more water efficient! This means reassessing our relationship
with water and learning to use it more sparingly. On the most
basic level, it requires a behavioral change, and assigning a
value to water that truly reflects its worth.
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Internet: <watercare.net/water_caring.php> (with adaptations).

According to the text above, judge the following items.


Water is a natural resource of great value.



The volume of available freshwater today is the same as we
had a millennium ago.



The importance of water goes beyond the human needs, since
all living beings demand water to survive.



Water consumption has increased ten times as much since
1900.



By 2020, water surplus will come to an end.



It’s about time to start sparing water.



In the text, the phrase “looking after” (R.9) means taking
after.
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A Constituição Federal determina que a administração
pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios obedeça aos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência. Em seu primeiro capítulo, quando
discorre sobre as regras deontológicas, o Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo
federal afirma que a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a
consciência dos princípios morais são primados maiores que
devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou
função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do
próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão
direcionados para a preservação da honra e da tradição dos
serviços públicos.
A partir desses textos legais e considerando aspectos próprios à
ética e à moral, notadamente quanto a princípios, valores e
exercício da função pública, julgue os itens que se seguem.


Do ponto de vista prático, a Constituição e, sobretudo, o
código de ética profissional acima mencionado eximem os
ocupantes de cargos de confiança da observância a
determinadas obrigações éticas quando no exercício de suas
atividades justamente porque, não pertencendo ao quadro
permanente da administração pública, são passíveis de
demissão a qualquer momento.
 Ao afirmar que o agente da administração pública deve se
pautar, entre outros, pelo princípio da publicidade, a
Constituição Federal sugere — ainda que não tenha sido
essa a intenção do legislador — nítida identificação entre
funções de Estado e ações governamentais, induzindo o
servidor a submeter seu trabalho aos ditames da propaganda,
quase sempre vinculada a interesses políticos conjunturais.


Agir em conformidade com princípios e valores éticos é
exigência que se faz ao servidor público, sem que isso
pressuponha falta de compromisso com a qualidade do
trabalho que executa; esta é uma das teses centrais
defendidas pelas normas legais que regem a administração
pública brasileira.
 A impessoalidade a que se reporta o texto constitucional,
quando explicita os princípios essenciais aos quais a
administração pública necessariamente deve estar
subordinada, indica que o exercício das funções públicas
não pode ser regido pelos interesses individuais e
particulares.


A tradição dos serviços públicos, a que o mencionado
código de ética alude, inclui a estabilidade do servidor e a
inexistência de ação penal em face de atos de improbidade
administrativa, mas, simultaneamente, lhe subtrai o direito
à livre associação sindical.
 Infere-se do texto que, ao fazer parte da estrutura
administrativa do Estado, o servidor não responde apenas
por sua conduta pessoal, mas também pelo conceito e pela
imagem do poder público junto à sociedade.


Sob o ponto de vista filosófico e doutrinário, a legislação
brasileira relativa à administração pública incorpora o cerne
do pensamento de Maquiavel, sintetizado na máxima de que
os fins justificam os meios. Assim, quando se tem por fim o
bem comum, a distinção entre o honesto e o desonesto, ou
entre o justo e o injusto, deixa de ser relevante, superada
pelo objetivo de garantir o bem-estar da coletividade.
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Julgue os itens a seguir segundo a Constituição Federal.


Supondo-se que exista um tratado celebrado entre Brasil e
Portugal conferindo ampla reciprocidade de direitos entre os
seus nacionais, é correto afirmar que um cidadão português
que resida a nove meses no Brasil possui o direito de se
alistar como eleitor no Brasil.



São obrigatórios o alistamento eleitoral e o voto de
brasileiros natos emancipados com 16 anos de idade.



Uma empresa que explora a produção de fogos de
artifício e outros explosivos pirotécnicos, tendo em vista que a
mão-de-obra especializada nesse setor é escassa, resolveu
contratar Ferdinando, de 15 anos de idade, e Celso, de 42 anos
de idade, como aprendizes na confecção de explosivos na
empresa.
A propósito dessa situação hipotética, julgue os próximos itens
à luz dos direitos e garantias fundamentais previstos na
Constituição Federal.


A contratação de Celso como aprendiz, independentemente
de sua idade, atende ao previsto na Constituição Federal.



Na hipótese em apreço, a contratação de Ferdinando como
aprendiz na empresa não contraria preceito constitucional.



O aprendiz na confecção de explosivos tem o direito
constitucional de receber adicional de periculosidade em
razão desse ofício.

Considere a seguinte situação hipotética.
Por professar idéias pacifistas, Josué se opôs ao alistamento
militar em razão da sua opção ideológica.
Nessa situação, Josué poderá ter os seus direitos políticos
suspensos, mesmo tendo cumprido a prestação alternativa
fixada em lei.



Um casal de diplomatas alemães resolveu passar as férias no

Ainda com base nos direitos e garantias fundamentais, julgue os
itens que se seguem.

litoral do Brasil e, nesse período, a mulher deu à luz um



Considere a seguinte situação hipotética.

menino em solo brasileiro.
Nessa situação, segundo a Constituição Federal, a referida
criança possui nacionalidade brasileira.


O maior de 16 anos e menor de 18 anos de idade que efetuar
seu alistamento eleitoral, ainda assim, não está obrigado a
votar.

Acerca dos princípios fundamentais referentes a tributação e
orçamento previstos na Constituição Federal, julgue os itens que
se seguem.


É constitucional acordo coletivo em que se convencione a
redução do salário dos operários a valor inferior ao do
salário mínimo.
 Segundo a Constituição Federal, a existência de seguros
contra acidente de trabalho exime qualquer empresa de
indenizar seus empregados em razão de dolo ou culpa.
À luz da Lei n.º 9.433/1997, que institui a Política Nacional de
Recursos Hídricos (PNRH), foi criado o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNRH). Com relação a
esse assunto, julgue o itens que se seguem.


A PNRH tem como fundamentos, entre outros, a
classificação da água como bem de domínio público que
possui valor econômico e deve ter gestão centralizada, com
a participação exclusiva do poder público.



O uso da água pode ser cobrado pelo poder público, visando
não apenas custear os programas e intervenções
contemplados nos planos de recursos hídricos, mas também
incentivar a utilização racional desse recurso.



O SNRH é composto pelo Conselho Nacional de Recursos
Hídricos, pela Agência Nacional de Águas (ANA), pelos
conselhos de recursos hídricos dos estados e do Distrito
Federal, pelos comitês de bacias hidrográficas, pelas
agências de águas e por outros órgãos dos poderes públicos
federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais, cujas
competências se relacionem com a gestão de recursos
hídricos.



A utilização de potenciais hidrelétricos está sujeita a outorga
de direitos de uso de água pelo poder público,
diferentemente do que ocorre com a extração de água de
aqüífero subterrâneo para consumo próprio.

O aporte obrigatório de 3% do produto da arrecadação do
imposto

de

renda

e

do

imposto

sobre

produtos

industrializados (IPI) para aplicação em programas de
financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste tem como objetivo fundamental a redução das
desigualdades regionais no Brasil.


Considerando-se que é permitida a criação de incentivos
fiscais

destinados

à

promoção

de

equilíbrio

do

desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões
do país, seria constitucional a instituição pela União de
isenção do pagamento do IPI e do imposto sobre operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação (ICMS) para as empresas situadas na região
Nordeste, com a finalidade de promoção do desenvolvimento
do semi-árido.
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Julgue os itens seguintes, relativos à Lei n.º 9.984/2000, que
dispõe sobre a criação da ANA.


A ANA é dirigida por uma diretoria colegiada composta de
cinco membros nomeados pelo presidente da República, com
mandatos não coincidentes de quatro anos, sendo permitida
a exoneração imotivada dos seus dirigentes somente nos
quatro primeiros meses do exercício do mandato.



A atuação da ANA ao promover a elaboração de estudos para
subsidiar a aplicação de recursos financeiros da União em
obras e serviços de regularização de cursos de água, de
alocação e distribuição de água e de controle da poluição
hídrica, em consonância com o estabelecido nos planos de
recursos hídricos, visa atender o objetivo da PNRH, de
prevenção e defesa contra eventos hidrológicos críticos de
origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos
recursos naturais.





Os prazos para início e conclusão do empreendimento a ser
realizado após outorga do direito de uso de recursos hídricos
poderão ser prorrogados pela ANA, desde que respeitadas as
prioridades estabelecidas nos planos de recursos hídricos.
Compete à ANA disciplinar, em caráter normativo, a
implementação, a operacionalização e a avaliação dos
instrumentos da PNRH bem como fiscalizar os usos de
recursos hídricos nos corpos de água de domínio da União,
dos estados e do Distrito Federal.

Com relação à Lei n.º 10.871/2004, que dispõe sobre a criação de
carreiras e organização de cargos efetivos das agências
reguladoras, julgue item abaixo.


Entende-se por carreira o conjunto de classes de cargos
de mesma profissão, natureza do trabalho ou atividade,
escalonadas segundo a responsabilidade e a complexidade
inerentes a suas atribuições.

Julgue os itens que se seguem, relativos à Lei n.º 9.986/2000, que
dispõe sobre a gestão de recursos humanos das agências
reguladoras e dá outras providências.


Conselheiros e diretores de cada agência reguladora só
perderão o mandato em caso de renúncia ou condenação
judicial transitada em julgado, sendo vedada a criação de
outras hipóteses de perda de mandato.



Aquisição de bens e contratação de serviços de engenharia
pelas agências reguladoras podem ser realizadas por meio
das modalidades de consulta e pregão.



Considere a seguinte situação hipotética.
Manuel, que foi membro dirigente da diretoria colegiada da
ANA até o dia 10 de dezembro de 2005, desde 18 de abril do
corrente ano vem trabalhando como consultor jurídico de
uma grande empresa de transporte fluvial que atua na bacia
amazônica.
Nessa situação e com base nos dispositivos da lei sob exame,
Manuel não possui impedimento para o exercício de sua atual
ocupação.
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Julgue os próximos itens, relativos à Lei n.º 8.112/1990 e à
Constituição Federal.


O preenchimento de cargos em comissão por cônjuges e
parentes de servidores públicos viola claramente o
princípio da moralidade administrativa, norteador de toda
a administração pública.
 Considere a seguinte situação hipotética.
Célio, que é analista administrativo da ANA desde agosto de
2005, resolveu, em fevereiro de 2006, requerer à autoridade
competente da agência um direito que lhe é legítimo na
qualidade de servidor público.
Nessa situação, de acordo com a lei em apreço, o direito de
petição de Célio só poderia ter sido exercido por advogado.
 É dever de qualquer servidor público representar contra
ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Nesse caso, a
representação deve ser dirigida, necessariamente, ao
Ministério Público.
Julgue os seguintes itens no tocante à Lei n.º 8.666/1993, que
institui normas para licitações e contratos da administração
pública, à Constituição Federal e à doutrina do direito
administrativo.


Os contratos administrativos são regulados pelos preceitos
de direito público, com aplicação supletiva das disposições
de direito privado.
 Considere a seguinte situação hipotética.
O secretário-executivo do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento presidirá comissão de licitação
para a construção de superintendência regional de recursos
hídricos no estado de Minas Gerais. O custo da obra foi
orçado em R$ 16.000.000.
Nessa situação, o presidente da comissão deverá utilizar,
necessariamente, a modalidade de tomada de preço ou
concorrência.
 Em casos de urgência e relevância, os ministros de Estado
podem, com autorização do presidente da República, criar
outra modalidade de licitação que não esteja prevista na Lei
n.º 8.666/1993.
Julgue o próximo item, acerca dos poderes administrativos.


Segundo doutrina majoritária do direito administrativo, a
autonomia das instâncias administrativa, civil e penal
autoriza, em princípio, a imposição de sanção disciplinar,
independentemente da conclusão de processo criminal.

Com base na Constituição Federal, julgue o item abaixo, relativo
aos princípios da administração pública.


Servidores públicos de agência reguladora que estejam em
estágio probatório devem observar, em suas atividades, os
princípios da eficiência e moralidade.

Com relação aos atos administrativos, julgue os itens que se
seguem.


Ato discricionário praticado por diretor de agência
reguladora deve observar, obrigatoriamente, o princípio da
moralidade pública previsto na Constituição da República.
 Ato administrativo, ainda que válido, poderá ser revogado
por conveniência e oportunidade da administração pública.
 Ato administrativo complexo é aquele que resulta da
manifestação de dois ou mais órgãos singulares ou
colegiados, e a vontade dos órgãos deverá constituir um ato.
 Segundo entendimento da doutrina majoritária do direito
administrativo, a auto-executoriedade é caracterizada como
elemento do ato administrativo.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
A análise da oferta e da demanda e as interações entre o governo
e os mercados privados são tópicos relevantes para o estudo dos
fenômenos econômicos. A esse respeito, julgue os itens a seguir.



Uma implicação direta dos estabilizadores automáticos é o
fato de eles permitirem um crescimento maior da renda ao
longo do tempo.



A elevação dos custos dos tratamentos médicos, decorrente
dos avanços tecnológicos nessa área, desloca a curva de
oferta desses serviços para cima e para a esquerda e, por
isso, explica, em parte, os aumentos substanciais dos preços
desses serviços nos últimos anos.





O uso de hidrômetros eletrônicos, que aumenta a precisão da
mensuração do consumo de água, por reduzir as perdas,
provoca um deslocamento ao longo da curva de demanda de
água, expandindo, assim, a quantidade demandada.

Um choque de oferta adverso, decorrente, por exemplo, do
aumento recente do preço do petróleo, desloca a curva de
Phillips de curto prazo para cima e para a direita, resultando,
assim, em uma taxa de inflação mais elevada, para uma dada
taxa de desemprego, ou, então, em uma maior taxa de
desemprego para uma dada taxa de inflação.





Na ausência de regulamentação, o uso privado de águas
subterrâneas, tais como poços artesianos, vertentes e fontes,
sobreestima o consumo socialmente ótimo e, portanto, não
conduz a uma solução eficiente no sentido de Pareto.
A redução no número de fumantes, devido à relação
existente entre doenças pulmonares e o uso continuado de
nicotina, para uma dada curva de oferta de cigarros, é
compatível com a existência de preços substancialmente
mais elevados para esses produtos.

A microeconomia estuda o comportamento individual dos agentes
econômicos e, por essa razão, constitui um sólido fundamento à
análise dos agregados econômicos. A esse respeito, julgue os
itens subseqüentes.


As altas recentes do preço do petróleo, no mercado mundial,
tendem a viabilizar o surgimento de bens substitutos,
portanto contribuem para aumentar a elasticidade do preço
da demanda desse produto.



Comparando-se imóveis residenciais e veículos, o efeito
renda, decorrente de uma variação de preços, será mais
elevado no caso dos automóveis.



O fato de que a desregulamentação da indústria do transporte
aeroviário, por reduzir o preço das passagens aéreas,
aumentou substancialmente o número de passageiros que
utilizam esses serviços, é consistente com a existência de
uma curva de demanda altamente inelástica.



A disponibilidade de aparelhos de DVDs e a quantidade e
variedade de filmes e documentários nas locadoras de DVDs
deslocam, para baixo e para a esquerda, a curva de demanda
dos serviços pay-per-view, para essas películas, oferecidos
pelas empresas de TVs a cabo.



A prática comum de oferecer ingressos de cinema mais caros
após as 17 h é consistente com o comportamento de um
monopolista que pratica discriminação de preços de terceiro
grau.



As firmas que atuam em concorrência monopolista utilizam
práticas competitivas extrapreço, manifestadas pela
publicidade agressiva e pelo lançamento de novos produtos
e serviços, com o intuito de atrair novos clientes e
permanecer no mercado.



No equilíbrio competitivo de longo prazo, a expansão da
demanda é compatível com a redução do preço do produto,
desde que, nessa indústria, prevaleça a lei dos rendimentos
decrescentes.



Em razão da existência de importantes economias de escala,
decorrente, em parte, da existência de elevados custos fixos,
a monopolização dos sistemas de abastecimento de água
pode aumentar a eficiência e reduzir os custos médios de
produção e provisão da água tratada, comercializada por
esses sistemas.

A teoria macroeconômica analisa o comportamento dos grandes
agregados econômicos. Utilizando os conceitos básicos dessa
teoria, julgue itens que se seguem.












Os lucros realizados por uma montadora japonesa, no Brasil,
são contabilizados tanto no produto interno bruto (PIB) da
economia japonesa como na renda nacional bruta (RNB) da
economia brasileira.
Supondo-se que a renda disponível, em três anos sucessivos,
seja igual a R$ 2.000,00, R$ 3.000,00 e R$ 4.000,00 e que,
no mesmo período, o consumo eleve-se a R$ 2.000,00,
R$ 2.800,00 e R$ 4.400,00, respectivamente, então a
propensão marginal a consumir dessa economia é igual a 0,8.
De acordo com a visão keynesiana, durante uma recessão, as
expectativas dos agentes econômicos podem ser tão
pessimistas que, para qualquer taxa de juros, a poupança
planejada excederá o investimento planejado.
Na visão monetarista, se completamente antecipadas pelos
agentes econômicos, as políticas monetárias não têm nenhum
impacto sobre os preços e os salários.
No curto prazo, um aumento na propensão marginal a
poupar, decorrente, por exemplo, da redução do valor real
esperado das pensões e das aposentadorias devido à crise
atual do sistema de seguridade social, desloca a curva de
demanda agregada para cima e para a direita.
O aumento da produção e a redução do desemprego abaixo
da taxa natural, decorrentes do fato de as expectativas em
relação ao nível de preços serem inferiores aos preços
vigentes, não são sustentáveis no longo prazo.
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As questões de economia internacional são cruciais à

A conta única do Tesouro Nacional, mantida pelo Banco Central

compreensão das economias de mercado em um mundo

do Brasil, acolhe as disponibilidades financeiras da União, na

globalizado. Com base nessa análise, julgue os itens a seguir.

modalidade online. A esse respeito, julgue os itens subseqüentes.



O modelo ricardiano das vantagens comparativas afirma que



o comércio internacional é nefasto para um país, se a

dessa conta, incluem ordens bancárias utilizadas para fins de

remuneração da mão-de-obra utilizada na produção de bens

pagamento por meio de crédito em conta-corrente, para

comercializáveis for inferior à que prevalece no resto do

pagamentos diretamente ao credor, em espécie, excluindo-se,

mundo.


porém, as saídas de recursos destinadas a aplicações
A imposição de restrições ao comércio, como tarifas e

financeiras, já que esse tipo de transferência não pode ser

quotas, por beneficiar os produtores domésticos atualmente

realizado por meio de movimentação da conta única.

no setor que compete com as importações, eleva,


inequivocamente, os níveis de bem-estar da economia.


A operacionalização da conta única do Tesouro Nacional
somente pode ser feita por intermédio do Banco do Brasil.

A queda das taxas de juros no Brasil, recentemente
observada, reduz o diferencial de juros entre as taxas



As diferentes modalidades de saídas de recursos, no âmbito



Os recursos oriundos de receitas do INSS, que incluem as

domésticas e as internacionais e, portanto, desloca a função

contribuições previdenciárias e as parcelas sob a sistemática

de exportações líquidas para cima e para a direita.

do SIMPLES, ingressam diretamente na conta única do

O equilíbrio no mercado de câmbio requer que a condição de

Tesouro Nacional sob a gestão do INSS.

paridade dos juros esteja satisfeita.
A ação do Estado materializa-se por meio do orçamento público,
O estudo da economia brasileira é importante para a compreensão
da situação econômica atual. Acerca desse assunto, julgue os
próximos itens.


governo, discriminando a origem e o montante da receita, bem
como a natureza e o montante do dispêndio. Acerca desse

A redução prolongada da inflação, obtida com o Plano
Bresser, deveu-se a uma redução substancial e generalizada
das barreiras ao comércio, incluídas as tarifas à importação.



que expressa, em dado período, o programa de atuação do

assunto, julgue os itens que se seguem.


possibilita ao Poder Legislativo conhecer a priori todas as
O aumento expressivo da remessa de lucros e dividendos nas

receitas e as despesas do governo e autorizar, previamente,

contas do balanço de pagamentos, a partir de 1995, deveu-se,

tanto a arrecadação como a realização das despesas.

em parte, ao processo de privatização, visto que muitas
empresas foram adquiridas por grupos estrangeiros que
tinham



como

política

recuperar

rapidamente



seus

O princípio da não-vinculação ou não-afetação das receitas
aplica-se não somente aos impostos, mas também às demais

investimentos.

fontes de recursos, tais como taxas, tributos e empréstimos

Entre os fatores que explicam o sucesso do Plano Real, em

obtidos pelo setor público.

relação aos planos de estabilização anteriores, destaca-se a
superioridade da estratégia da URV (unidade real de valor)



da administração pública federal, para o exercício financeiro

este último gerava desajustes nos preços relativos, enquanto

subseqüente, excluindo-se, porém, as despesas de capital.

a URV previa um período para o realinhamento desses
preços.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que orienta a elaboração
da Lei Orçamentária Anual, contém as metas e as prioridades

sobre a de desindexação via congelamento de preços, já que



Na elaboração do orçamento, o princípio de universalidade



A Lei de Responsabilidade Fiscal ampliou a abrangência da

O expressivo ajuste de 1999, em que foram enfrentadas as

Lei de Diretrizes Orçamentárias, no sentido de estabelecer

questões cambial, monetária e fiscal, resultou em melhoria

critérios para o congelamento de dotações, quando as

do balanço comercial, apreciação substancial do real e

receitas não evoluírem de acordo com a estimativa

redução das taxas de inflação.

orçamentária.
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A administração financeira, que aborda técnicas e princípios de
gestão financeira empresarial, constitui instrumental importante
para a tomada de decisões nas empresas. Acerca desse assunto,
julgue os itens subseqüentes.


O valor futuro de determinado montante depositado em
conta de poupança é obtido mediante a aplicação de juros
simples ao valor inicial, durante o número de períodos em
que o referido montante ficou depositado.



O método CAPM (capital asset pricing model), que
relaciona retorno e risco no apreçamento dos ativos
financeiros, supõe que o mercado desses ativos funcione de
forma eficiente.





O índice de liquidez de curto prazo, que mensura a
capacidade da empresa de honrar suas obrigações de curto
prazo, varia inversamente com o passivo circulante da
empresa.
Na demonstração de fluxos de caixa, aumentos do ativo fixo
bruto representam uma aplicação de recursos e, portanto, são
registrados como fluxos operacionais.

 O fato de o critério do valor presente líquido (VPL)

considerar implicitamente que as entradas de caixa geradas
pelos investimentos são reinvestidas ao custo de capital da
empresa constitui uma das vantagens de se utilizar esse
critério nas decisões de aceitar ou rejeitar investimentos.
Julgue os itens seguintes, acerca da contabilidade pública e seus
reflexos.
 Considere que o registro contábil do recebimento de receitas

seja registrado em dezembro de 2005 e a anulação da receita
seja contabilizada em 2006. Nesse caso, ocorre a oneração
da despesa orçamentária de 2006. A oneração da despesa
orçamentária do exercício subseqüente fundamenta-se na
impossibilidade de registrar a anulação do valor recebido
indevidamente no exercício anterior.
 Há situações em que o ente da Federação, por meio de atos

contratuais, recebe equipamentos para usufruto, destinados
à realização de suas obrigações. Assim, terá direito de
utilizar o bem ou receber os benefícios vinculados a ele, caso
uma parcela do bem esteja alugada a outrem. Dessa maneira,
o registro do bem, no sistema de compensação, pelo
recebimento de bens em usufruto, será a débito da conta de
contrapartida de responsabilidade do governo e a crédito de
bens recebidos em usufruto.
 O comodato corresponde ao empréstimo de uso de bens

móveis. O bem deverá ser devolvido nas mesmas condições
em que foi emprestado. O comodato poderá ser de tempo
determinado ou indefinido e o seu registro, caso o ente da
Federação conceda o direito, será no sistema de
compensação conforme a seguir.
bens imóveis
a contrapartida de responsabilidade de terceiros

Quanto aos procedimentos vinculados a licitações públicas,
julgue os itens a seguir.
 Os saldos de convênio, enquanto não são utilizados, podem

ser aplicados em cadernetas de poupança de qualquer
instituição financeira que faça parte do Sistema Financeiro
Nacional, quando a previsão de seu uso for igual ou superior
a um mês. As receitas auferidas nas aplicações financeiras
devem ser aplicadas única e exclusivamente no objeto de
finalidade do convênio.
 As parcelas referentes a convênios poderão ser retidas pelo

órgão contratante quando for constatado o desvio de
finalidade na aplicação dos recursos ou quando ocorrer
atrasos não-justificados no cumprimento de etapas
programadas.
 Os contratos firmados entre pessoa jurídica e ente da

Federação devem estabelecer todas as condições para sua
execução. Os contratos poderão ser prorrogados, desde que
exista justificativa por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente para a celebração do mesmo, por
curtos períodos e, considerando sua relevância, poderão ser
prorrogados por tempo indeterminado, o que evita o gasto
desnecessário de tempo para a elaboração de aditivos.
 A autoridade competente poderá revogar licitação por

motivos decorrentes de fatos supervenientes, desde que estes
sejam comprovados.
 A duração dos contratos regidos pela Lei de Licitações e

Contratos ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos
orçamentários, mesmo quando existir projetos cujos
produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no
Plano Plurianual.
 Caso a licitação para a execução de obras e serviços adote a

empreitada por preço global, caberá aos licitantes apresentar
estimativa de gastos em função de sua experiência na área.
Será vedada à administração pública a apresentação de
detalhamento da obra, sob pena de anulação do certame.
Com relação aos estágios da despesa orçamentária, julgue os itens
subseqüentes.
 O empenho ordinário é utilizado para as despesas comuns.

As despesas que possuem valor determinado serão
empenhadas normalmente, caso a despesa não possua valor
exato, ou este não exista no início do período, como
acontece com as contas de telefone, água e energia elétrica
consumida, há a necessidade de registro do empenho por
estimativa.
 Caso as metas de resultado primário ou nominal sejam

comprometidas pela inexistência de receita, limitar-se-ão as
despesas que constituam obrigações destinadas ao
pagamento do serviço da dívida.
 A escrituração contábil do pagamento da despesa, quando

efetuado por limite de saque bancário, será registrada no
órgão central a débito da unidade executora com limite de
saques e a crédito da conta interferencial.

 Quando um ente da Federação recebe doações, o registro

 A liquidação da despesa consiste na verificação da obrigação

será em seu sistema patrimonial. Caso uma prefeitura receba
a doação de uma biblioteca, efetuada por pessoa jurídica, o
lançamento contábil será a débito de biblioteca e a crédito de
doações recebidas.

de um ente da Federação diante de um credor. A verificação
fundamentar-se-á em documentos comprobatórios como, por
exemplo, nota de empenho e, se for o caso, em constatação
visual como, por exemplo, conferência no almoxarifado.
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Considerando as especificidades da classificação funcionalprogramática e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), julgue
os itens seguintes.
 A LDO estabelecerá normas relativas ao controle de custos

Julgue os próximos itens, no que se refere aos registros contábeis
e seu reflexo nos sistemas da contabilidade pública.
 Ao se efetuar o pagamento de retenções de tributos e

e avaliação dos resultados obtidos pelos programas
financiados por recursos orçamentários. Além das normas
específicas citadas, há a formulação e apresentação do anexo
de riscos fiscais, no qual serão avaliados os passivos
contingentes e outras situações que possam afetar as contas
públicas.

consignações, o sistema financeiro será afetado. Ocorrerá um
débito do valor retido, por exemplo, imposto de renda dos
funcionários, e um crédito no banco, no caixa ou em
unidades executoras com limites de saques. Além do sistema
financeiro, há o registro no sistema orçamentário, para
demonstrar a saída dos recursos.

 O projeto é um instrumento de programação para atingir os

 Na classificação funcional-programática, os programas e as

objetivos estabelecidos pelo programa. A atividade envolve
um conjunto de operações necessárias à manutenção da ação
do governo.

funções a serem desenvolvidos serão classificados como
típicos ou exclusivos. A classificação da função como
exclusiva relaciona-se a ações que ocorrem em uma única
área.

 A numeração de classificação funcional-programática

obedecerá, respectivamente, a seguinte seqüência: função,
subfunção, programa, projeto e atividade. Assim, ao se
efetuar o empenho da despesa orçamentária, será substituída
a categoria econômica pela categoria funcionalprogramática.
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 A escrituração contábil da fixação da despesa orçamentária

não afetará o sistema financeiro. Como trata-se do primeiro
estágio, a escrituração será efetuada no sistema orçamentário
e no sistema patrimonial.
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