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2 TREAL-Conhecimentos Básicos1

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
Português

Atenção:  As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto 
seguinte. 

Sociedade do espetáculo: mal de uma época 

“Nosso tempo prefere a imagem à coisa, a cópia ao ori-
ginal, a representação à realidade, a aparência ao ser. O cúmu-
lo da ilusão é também o cúmulo do sagrado.” Essas palavras do 
filósofo Feurbach nos dizem algo fundamental sobre nossa épo-
ca. Toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições 
modernas de produção se anuncia como uma imensa acumula-
ção de espetáculos. Tudo o que era diretamente vivido se esvai 
na fumaça da representação. As imagens fluem desligadas de 
cada aspecto da vida e fundem-se num curso comum, de forma 
que a unidade da vida não mais pode ser restabelecida. 

O espetáculo é ao mesmo tempo parte da sociedade, a 
própria sociedade e seu instrumento de unificação. Como parte 
da sociedade, o espetáculo concentra todo o olhar e toda a cons-
ciência. Por ser algo separado, ele é o foco do olhar iludido e da 
falsa consciência. O espetáculo não é um conjunto de imagens, 
mas uma relação entre pessoas, mediatizadas por imagens. 

A alienação do espectador em proveito do objeto con-
templado exprime-se assim: quanto mais contempla, menos 
vive; quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens domi-
nantes, menos ele compreende a sua própria existência e o seu 
próprio desejo. O conceito de espetáculo unifica e explica uma 
grande diversidade de fenômenos aparentes, apresenta-se 
como algo grandioso, positivo, indiscutível e inacessível. 

A exterioridade do espetáculo em relação ao homem que 
deveria agir como um sujeito real aparece no fato de que os 
seus próprios gestos já não são seus, mas de um outro que os 
apresenta a ele. Eis por que o espectador não se sente em casa 
em parte alguma, porque o espetáculo está em toda parte. Eis 
por que nossos valores mais profundos têm dificuldade de 
sobreviver em uma sociedade do espetáculo, porque a verdade 
e a transparência, que tornam a vida realmente humana, dela 
são banidas e os valores, enterrados sob o escombro das 
aparências e da mentira, que nos separam, em vez de nos unir. 

(Adaptado de Maria Clara Luccheti Bingemer, revista Adital)

1. De acordo com a citação do filósofo Feurbach, na abertura 
do texto, vive-se num tempo em que 

(A) o plano das coisas, uma vez sacralizado, faz desa-
parecer o plano dos nossos valores espirituais. 

(B) a mera representação das coisas adquire uma rele-
vância maior que a das coisas em si mesmas. 

(C) a valorização de processos ilusórios faz com que as 
pessoas se prendam cada vez mais aos ritos sagra-
dos.

(D) as imagens e as coisas mundanas captam nossa 
atenção de tal modo que já não as distinguimos 
umas das outras. 

(E) a verdade das imagens e a ilusão das representa-
ções delas confundem nossa percepção e nossos 
sentidos. 

2. Para a autora do texto, uma característica essencial da 
sociedade do espetáculo está no modo como o homem 
moderno 

(A) valoriza uma experiência direta das coisas e dos 
fenômenos, em detrimento de qualquer tipo de 
abstração. 

(B) revela-se um alienado, quando suprime a contem-
plação dos objetos para analisar criticamente a 
imagem que eles têm. 

(C) subordina sua consciência a um processo de repre-
sentações, que ele contempla e adota como um 
mundo unificado. 

(D) delega aos produtores de espetáculos a representa-
ção de uma ilusão que ele teme reconhecer dentro 
de si mesmo. 

(E) age em relação ao mundo das imagens e das repre-
sentações coletivas, destituindo-as de qualquer signi-
ficação. 

_________________________________________________________ 

3. O espetáculo é ao mesmo tempo parte da sociedade, a 
própria sociedade e seu instrumento de unificação.

A identificação acima entre os elementos sublinhados é 
fundamentada na precisa convicção de que o espetáculo é

(A) uma relação entre pessoas, mediatizadas por ima-
gens.

(B) algo grandioso, positivo, indiscutível e inacessível.

(C) algo separado, o foco do olhar iludido e da falsa 
consciência. 

(D) uma grande diversidade de fenômenos aparentes.

(E) a alienação do espectador em proveito do objeto 
contemplado.

_________________________________________________________ 

4. As imagens fluem desligadas de cada aspecto da vida e 
fundem-se num curso comum, de forma que a unidade da 
vida não pode ser restabelecida.

 Considerando-se o contexto, infere-se da afirmação acima 
que

(A) a fragmentação da vida em imagens é um fenômeno 
natural da história humana, estando presente em 
todas as civilzações. 

(B) o curso comum das imagens, não obstante sejam 
estas fluentes, acaba por unificá-las dentro da vida, 
com a qual se fundem. 

(C) o sentido da unidade da vida é comparável ao que 
detêm as imagens que fluem e se fundem num curso 
comum. 

(D) a vida já se estabeleceu como unidade, antes que 
esta fosse rompida pelas imagens que, em nosso 
tempo,  fluem desligadas. 

(E) a unidade da vida será restabelecida apenas quando 
as imagens, ainda que desligadas entre si, subs-
tituam as próprias coisas. 
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5. Atente para as seguintes afirmações: 

I. Justamente pelo fato de o espetáculo estar em toda 

parte é que os homens de hoje, numa sociedade 
em que funcionam como espectadores, não se 
sentem em casa em lugar nenhum. 

II. A verdade e a transparência, identificadas como 

valores autenticamente humanos, são incompatí-
veis com os que regem a sociedade do espetáculo. 

III. Na sociedade do espetáculo, a desejável ação do 

sujeito dá lugar a um estado de recriação das 
imagens exteriores, que lhe faculta reconhecer-se a 
si mesmo. 

Em relação ao texto, está correto o que se afirma 
SOMENTE em 

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) II e III.

(E) I e II.

_________________________________________________________ 

6. Estão inteiramente respeitadas as normas de concordân-
cia verbal em: 

(A) Quando às coisas se preferem a imagem delas, 
privilegia-se o espetáculo das aparências. 

(B) As palavras do filósofo Feurbach, um pensador já 
tão distante de nós, mantém-se como um preciso 
diagnóstico. 

(C) O que resultam de tantas imagens dominantes são a 
identificação dos indivíduos com algo exterior a eles. 

(D) Já não se distingue nos gestos dos indivíduos algo 
que de fato os identifique como autênticos sujeitos. 

(E) Cabem-nos, a todos nós, buscar preservar valores 
como a verdade e a transparência, ameaçados de 
desaparição. 

_________________________________________________________ 

7. Na frase Eis por que o espectador não se sente em casa 
em parte alguma, porque o espetáculo está em toda parte,
os elementos sublinhados podem ser correta e respec-
tivamente substituídos por 

(A) a razão pela qual  e  visto que. 

(B) por cujo motivo  e  visto que. 

(C) a finalidade pela qual  e  dado que.

(D) o motivo por onde  e  conquanto.

(E) a alegação de que  e  conquanto.
_________________________________________________________ 

8. No trecho quanto mais contempla, menos vive; quanto 
mais aceita reconhecer-se nas imagens dominantes, me-
nos ele compreende a sua própria existência expressa-se 
uma relação de 

(A) causalidade entre menos vive e mais aceita.

(B) oposição entre mais contempla e mais aceita.

(C) exclusão entre menos vive e menos compreende.

(D) alternância entre mais contempla e mais aceita.

(E) proporção entre mais contempla e menos vive.

9. A frase que admite transposição para a voz passiva é: 

(A) O cúmulo da ilusão é também o cúmulo do sagrado.
(B) O conceito de espetáculo unifica e explica uma gran-

de diversidade de fenômenos.
(C) O espetáculo é ao mesmo tempo parte da socie-

dade, a própria sociedade e seu instrumento de 
unificação.

(D) As imagens fluem desligadas de cada aspecto da 
vida (...).

(E) Por ser algo separado, ele é o foco do olhar iludido e 
da falsa consciência.

_________________________________________________________ 

10. Está clara e correta a redação deste livre comentário 
sobre o texto: 

(A) Nem todos acatarão de que a sociedade do espe-
táculo seja malévola, uma vez que suas imagens 
são parte constituída ao nosso modo de viver. 

(B) Muita gente reputa às imagens e às representações 
a qualidade de mascararem nossa própria persona-
lidade, quando não a expandem. 

(C) O primado das imagens sobre as coisas vem de-
monstrando, em nosso tempo, a supremacia do que 
é aparente em relação ao que é essencial. 

(D) Ocorre que quando se valoriza as imagens em 
detrimento das coisas, elas nem sempre se tornam 
visíveis ao ponto de se distinguirem das demais. 

(E) A absorção que todo espetáculo nos imputa é ta-
manha que, quando menos atentamos, já somos 
parte dele, em estado de inconsciência. 

_________________________________________________________ 

Atenção:  As questões de números 11 a 15 referem-se ao tex-
to seguinte. 

Nova infância? 
Até onde posso avaliar, parece que já não existem mais  

crianças como as de antigamente – o que equivale a dizer que 
talvez seja preciso redefinir o que vem a ser infância. Quem 
viveu no tempo em que a rua era o espaço natural de todos os 
jogos e brincadeiras, palco das conversas e das piadas, cenário 
da vida coletiva, lamentará o quanto as crianças de hoje vivem 
reclusas nas casas e nos apartamentos. Seja por questão de 
segurança (medo da rua), seja pela avalanche das novidades 
tecnológicas e dos brinquedos eletrônicos, o sedentarismo 
infantil é um fenômeno que se alastra por toda parte. 

Trata-se de uma anomalia cruel: as crianças, seres 
naturalmente carregados de energia e vitalidade, estão vivendo 
longas horas diárias de concentração solitária e de imobilidade. 
Diante das telas e dos monitores, satisfazem-se com o movi-
mento virtual, com a investigação a distância, com a experiência 
imaginária. O prazer do convívio vem sendo perigosamente 
substituído pelo sentimento de autossuficiência. Que tipo de 
sociedade estamos constituindo? 

(Herculano Menezes, inédito)

11. O que está referido no texto como anomalia cruel consiste 
no fato de que as crianças de hoje 

(A) estão desenvolvendo uma extraordinária capaci-
dade de concentração. 

(B) ignoram as atividades criativas que lhes estão sendo 
oferecidas. 

(C) manifestam uma curiosidade precoce pela tecnolo-
gia e pela ciência. 

(D) entregam-se a práticas que implicam passividade e 
sedentarismo. 

(E) revelam um prazer mórbido ao demonstrarem sua 
autossuficiência. 
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12. Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o 
sentido de um segmento em: 

(A) até onde posso avaliar = extrapolando uma avalia-
ção minha. 

(B) sedentarismo infantil = absorção pueril. 

(C) uma anomalia cruel = uma anormalidade implacável. 

(D) movimento virtual = animação virtuosa. 

(E) sentimento de autossuficiência = extravasão autista. 
_________________________________________________________ 

13. A pontuação está inteiramente adequada na frase: 

(A) Será preciso, talvez, redefinir a infância já que as 
crianças de hoje, ao que tudo indica nada mais têm 
a ver com as de ontem. 

(B) Será preciso, talvez redefinir a infância: já que as 
crianças, de hoje, ao que tudo indica nada têm a ver, 
com as de ontem. 

(C) Será preciso, talvez: redefinir a infância, já que as 
crianças de hoje ao que tudo indica, nada têm a ver 
com as de ontem. 

(D) Será preciso, talvez redefinir a infância? – já que as 
crianças de hoje ao que tudo indica, nada têm a ver 
com as de ontem. 

(E) Será preciso, talvez, redefinir a infância, já que as 
crianças de hoje, ao que tudo indica, nada têm a ver 
com as de ontem. 

_________________________________________________________ 

14. (...) as crianças, seres naturalmente carregados de ener-
gia e vitalidade, estão vivendo longas horas diárias de 
concentração solitária e de imobilidade.

Pode-se reconstruir com correção e coerência a frase 
acima, começando por As crianças estão vivendo 
longas horas diárias de concentração solitária e de 
imobilidade e complementando com 

(A) em que pesem os seres naturais, imbuídos de ener-
gia e de vitalidade. 

(B) não obstante sejam naturalmente providas de muita 
energia e vitalidade. 

(C) porquanto constituem-se como seres de natural 
energia e vitalidade. 

(D) ainda quando seres incutidos de energia e vitalidade 
em sua natureza. 

(E) mesmo quando se mostram atreladas a muita 
energia e força vital. 

_________________________________________________________ 

15. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se 
numa forma do plural para preencher corretamente a 

lacuna da frase: 

(A) ...... (haver) de se dar a conhecer, em algum dia do 
futuro, crianças semelhantes às de tempos pas-
sados? 

(B) Crianças como as de hoje, ao que se sabe, jamais 
...... (haver), tão absortas e imobilizadas em seus 
afazeres. 

(C) Até quando se ...... (verificar), em relação às nossas 

crianças, tamanha incongruência nos valores e nas 
expectativas educacionais? 

(D) Quase todo prazer que hoje às crianças se ...... (re-
servar) por longas horas diárias, está associado à 

tecnologia. 

(E) ...... (caber) aos pais e professores, sobretudo, pro-
porcionar às crianças espaço e tempo para as ne-
cessárias atividades físicas. 

Noções de Informática 

16. Uma planilha eletrônica Excel 2003 possui os títulos das 
colunas na primeira linha e os títulos das linhas na primei-
ra coluna. Para congelar na tela tanto os títulos das 
colunas quanto os títulos das linhas deve-se selecionar 

(A) a primeira célula da primeira linha e da primeira 
coluna. 

(B) a segunda célula da segunda linha e da segunda 
coluna. 

(C) a primeira linha e a primeira coluna. 

(D) a segunda linha e a segunda coluna. 

(E) somente as células com conteúdos de títulos. 
_________________________________________________________ 

17. Para que uma imagem seja inserida em um documento 
Word 2003 de forma que o texto fique disposto ao redor, 
por todos os lados da imagem, esta deverá ter o seu 
layout formatado com a opção 

(A) Alinhado, apenas. 

(B) Atrás ou Na frente. 

(C) Atrás ou Quadrado. 

(D) Alinhado ou Comprimido. 

(E) Quadrado ou Comprimido. 
_________________________________________________________ 

18. Ao compartilhar pastas e impressoras entre computado-
res, evitando que pessoas não autorizadas possam 
acessar os arquivos pela Internet, pode-se montar a rede 
usando um firewall, baseado em hardware, por meio do 
dispositivo denominado  

(A) hub.

(B) switch.

(C) roteador. 

(D) repetidor. 

(E) cross-over.
_________________________________________________________ 

19. NÃO se trata de um dispositivo reconhecido pelo sistema 
operacional para compartilhar uma pasta contendo arqui-
vos que possam ser acessados a partir de outros 
computadores:  

(A) Memória RAM. 

(B) Memória flash USB. 

(C) Disco rígido. 

(D) DVD-ROM. 

(E) Disquete. 
_________________________________________________________ 

20. Todas as janelas abertas e exibidas pelo Windows XP 
podem ser organizadas, em cascata ou lado a lado, 
clicando-se com o botão direito do mouse a partir  

(A) do menu Arquivo. 

(B) do menu Exibir. 

(C) da Área de trabalho. 

(D) da Barra de tarefas. 

(E) da Barra de ferramentas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Noções de Direito Constitucional 

21. São brasileiros naturalizados, dentre outros, 

(A) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade 
brasileira, exigidas aos originários de países de lín-
gua portuguesa apenas residência por um ano inin-
terrupto e idoneidade moral. 

(B) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda 
que de pais estrangeiros, desde que estes não es-
tejam a serviço de seu país. 

(C) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe 
brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço 
da República Federativa do Brasil. 

(D) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe 
brasileira, desde que venham a residir na República 
Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, 
depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade 
brasileira. 

(E) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residen-
tes na República Federativa do Brasil há mais de 
vinte anos ininterruptos e sem condenação penal, 
desde que requeiram a nacionalidade brasileira.  

_________________________________________________________ 

22. Sobre os Direitos Políticos, considere as seguintes asser-
tivas: 

I. Se contar menos de dez anos de serviço, o militar 

alistável é elegível, mas deverá afastar-se da ativi-
dade.

II. Para concorrer a outro cargo o Prefeito deve renun-

ciar ao respectivo mandato até sete meses antes 
do pleito. 

III. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a 

Justiça Eleitoral no prazo de trinta dias contados da 
diplomação, instruída a ação com provas de abuso 
do poder econômico, corrupção ou fraude. 

IV. A ação de impugnação de mandato tramitará em 

segredo de justiça, respondendo o autor, na forma 
da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

(A) I e III.

(B) I e IV.

(C) II e III.

(D) II e IV.

(E) I, II e III.
_________________________________________________________ 

Noções de Direito Eleitoral 

23. A respeito da composição dos Órgãos da Justiça Eleitoral, 
é correto afirmar que 

(A) os Ministros do Superior Tribunal de Justiça podem in-
tegrar o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. 

(B) os juízes de direito que integram os Tribunais Regio-
nais Eleitorais são escolhidos e nomeados pelo Pre-
sidente da República. 

(C) os advogados só podem integrar os Tribunais Regio-
nal Eleitorais, não podendo fazer parte do Tribunal 
Superior Eleitoral. 

(D) um dos membros do Tribunal Superior Eleitoral será 
escolhido, mediante eleição e pelo voto secreto, den-
tre os membros do Ministério Público Federal. 

(E) três juízes do Tribunal Superior Eleitoral serão esco-
lhidos entre os Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

24. A respeito do registro de candidatos, considere: 

I. Cada partido ou coligação deverá, obrigatoriamen-

te, reservar no mínimo 50% das vagas para candi-
datas do sexo feminino. 

II. A substituição de candidato por falecimento só 

pode ser feita pelo partido ou coligação até o termo 
final do prazo para registro. 

III. A prova da filiação partidária é, dentre outros, docu-

mento indispensável para o registro de candidatos. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

(A) III.

(B) II e III.

(C) I e III.

(D) I e II.

(E) I.

_________________________________________________________ 

Noções de Direito Administrativo 

25. Sobre os princípios básicos da Administração Pública, 
considere: 

I. O administrador público está, em toda a sua ativi-

dade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e 
às exigências do bem comum. 

II. Exigência de que a atividade administrativa seja 

exercida com presteza, perfeição e rendimento fun-
cional. 

III. Dever de expor expressamente os motivos que de-

terminam o ato administrativo. 

As afirmações acima dizem respeito, respectivamente, aos 
princípios da 

(A) motivação, razoabilidade e legalidade. 

(B) eficiência, impessoalidade e finalidade. 

(C) legalidade, eficiência e motivação. 

(D) proporcionalidade, finalidade e eficiência. 

(E) legalidade, proporcionalidade e fundamentação. 
_________________________________________________________ 

26. O abuso de poder 

(A) não pode ser combatido por meio de Mandado de 
Segurança. 

(B) caracteriza-se na forma omissiva, apenas. 

(C) não se configura se a Administração retarda ato que 
deva praticar, sendo certo que essa conduta ca-
racteriza mera falha administrativa. 

(D) pode se configurar nas modalidades de excesso de 
poder e desvio de finalidade ou de poder. 

(E) embora constitua vício do ato administrativo, nunca 
é causa de nulidade do mesmo. 
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Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos Federais 

27. Helena, analista judiciária, passou a ter exercício em outro 
Município em razão de ter sido removida. Nesse caso, 
contados da publicação do ato, o prazo para Helena re-
tomar o efetivo exercício das atribuições do cargo será, no 
mínimo, 

(A) cinco e, no máximo quinze dias de prazo, não po-
dendo declinar do referido prazo. 

(B) dez e, no máximo vinte dias de prazo, não podendo 
declinar do referido prazo. 

(C) dez e, no máximo, trinta dias de prazo, podendo 
declinar do referido prazo. 

(D) quinze e, no máximo sessenta dias de prazo, po-
dendo declinar desse prazo. 

(E) trinta e, no máximo sessenta dias de prazo, podendo 
declinar desse prazo. 

_________________________________________________________ 

28. Joaquim, servidor público federal, por exercer atividades 
particulares incompatíveis com o horário de trabalho so-
freu penalidade disciplinar de sessenta dias de suspen-
são. Porém, por necessidade de força de trabalho e con-
veniência para o serviço, essa penalidade pode ser con-
vertida em multa (pena pecuniária), com objetivo corretivo 
na base de 

(A) trinta por cento por dia de vencimento, ficando o 
servidor obrigado a permanecer em serviço. 

(B) quarenta por cento por dia de vencimento ou remu-
neração, não ficando o servidor obrigado a per-
manecer em serviço. 

(C) cinquenta por cento por dia de vencimento ou remu-
neração, ficando o servidor obrigado a permanecer 
em serviço. 

(D) sessenta por cento por dia de remuneração, não fi-
cando o servidor obrigado a permanecer em serviço. 

(E) vinte por cento por dia de vencimento ou remunera-
ção, não ficando o servidor obrigado a permanecer 
em serviço. 

_________________________________________________________ 

Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral  
de Alagoas 

29. Nos termos do Regimento Interno do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, o Corregedor Regional Eleitoral será 
escolhido 

(A) mediante votação pelos seus pares, dentre os juízes 
efetivos do Tribunal, excetuados o Presidente e o 
Vice-Presidente.

(B) mediante votação por todos os juízes eleitorais, po-
dendo recair a escolha no Vice-Presidente e no Pro-
curador Regional Eleitoral. 

(C) pelo Governador do Estado, em lista tríplice enca-
minhada pelo próprio Tribunal, após votação pelos 
Juízes Eleitorais. 

(D) pelo Presidente da Assembleia Legislativa Estadual, 
em listra sextupla encaminhada pelo próprio Tri-
bunal, após votação pelos seus integrantes. 

(E) pelo Presidente do Tribunal, dentre seus pares, 
incluindo-se o Procurador Regional Eleitoral. 

30. Nos termos do Regimento Interno do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas quando for objeto de julgamento, 
recurso contra a expedição de diplomas e nas ações de 
impugnação de mandado e respectivos recursos, cada 
parte terá para a sustentação oral 

(A) 10 minutos. 

(B) 15 minutos. 

(C) 20 minutos.

(D) 25 minutos. 

(E) 30 minutos. 

_________________________________________________________ 

Contabilidade Geral 

31. São características de um ativo imobilizado ser 

(A) intangível, ter vida útil superior a um ano e ter 
substância econômica. 

(B) tangível, ter substância econômica e poder gerar be-
nefícios futuros. 

(C) destinado ao negócio da empresa, ter vida útil su-
perior a um ano e não gerar benefícios econômicos 
futuros.  

(D) de propriedade da empresa, não ter substância eco-
nômica e poder gerar benefícios econômicos futuros. 

(E) tangível, ter vida útil inferior a um ano e poder ou 
não gerar benefícios econômicos futuros. 

_________________________________________________________ 

32. Em relação às modificações introduzidas nas demons-
trações contábeis a partir de 2008 e 2009, NÃO se pode 
afirmar que 

(A) o ativo diferido fica suprimido, podendo constar dos 
balanços somente com os saldos anteriores. 

(B) as doações podem ser registradas em conta de Re-
serva de lucros – Doações e subvenções. 

(C) a conta de outras receitas ou despesas registra 
venda de ativo imobilizado. 

(D) a conta de ativo intangível deve ser evidenciada no 
Ativo. 

(E) o patrimônio líquido passa a evidenciar a conta de 
Ações em Tesouraria. 

_________________________________________________________ 

33. O reconhecimento de um imposto retido do funcionário em 
folha de pagamento deve 

(A) ser creditado no passivo para efetuar o recolhimento 
da obrigação do empregado. 

(B) ser debitado no ativo para reconhecer o direito do 
funcionário contra a empresa. 

(C) ser creditado em conta de resultado para evidenciar 
a recuperação dos valores dos empregados. 

(D) controlar extra contabilidade por não ser obrigação 
da empresa. 

(E) ser reconhecido como despesa no resultado da em-
presa. 
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34. Uma empresa adquire uma máquina no valor de R$ 10 mi-
lhões, pagando à vista uma entrada de 10% e financiando 
o restante em 4 anos, com juros mensais de 2%, pagos 
mensalmente e, amortizável em 8 prestações semestrais. 
Na ocasião do registro dessa operação ocorre no patri-
mônio da empresa um aumento, em reais, de 

(A) 10.000.000 no ativo total. 

(B) 10.000.000 nas obrigações.  

(C) 9.800.000 no ativo permanente. 

(D) 9.200.000 em conta do passivo. 

(E) 9.000.000 no total do ativo. 

_________________________________________________________ 

35. Os aumentos ou diminuições, dos valores atribuídos a 
itens do ativo ou do passivo, consequentes da avaliação a 
valor justo, ainda não atribuídas ao resultado do exercício 
pelo regime de competência, são classificadas como 

(A) receitas a apropriar. 

(B) resultado de exercícios futuros. 

(C) adiantamento de clientes. 

(D) ajustes de avaliação patrimonial. 

(E) reserva de capital. 

_________________________________________________________ 

Atenção:  Considere os dados abaixo para responder às 
questões de números 36 a 38. 

Dos livros da Cia. Luar foram retirados os saldos finais 
abaixo relativos aos exercícios de 2007/2008  

R$ 
Contas 2.007 2.008 

Abatimentos s/ Vendas      20.000        5.000

Aluguéis      35.400      90.000

Clientes      50.000 1.000.000

CMV    793.000 1.280.000

Comissões      40.000    110.000

Depreciações      41.000      54.000

Despesas Juros      40.000      80.000

Devolução de Vendas      30.000      35.000

Estoques    180.000 0

FGTS        9.600      32.000

Fornecedores    150.000    250.000

INSS       21.000      74.000

PDD        5.000      51.000

Provisões de IR e Contribuições      75.000    150.000

Receitas de juros      10.000      60.000

Receitas Vendas 1.410.000 2.700.000

Resultado de Equivalência Patrimonial 0      20.000

Reversão PDD 0        1.000

Salários e Honorários    120.000    400.000

Serviços Profissionais de Terceiros      15.000      70.000

36. Analisando os dados relacionados aos estoques é correto 
afirmar: 

(A) No exercício de 2008 a empresa adquiriu estoques 
no valor de R$ 1.100.000. 

(B) Em 2007 a empresa consumiu todos os estoques 
adquiridos no período. 

(C) No último período o valor das compras foi de 
R$ 1.280.000. 

(D) Se, em 2007, o estoque inicial fosse zero, a empresa 
teria consumido todo estoque adquirido nesse pe-
ríodo.

(E) Parte dos estoques adquiridos em 2008 permane-
cem ainda nos ativos da empresa. 

_________________________________________________________ 

37. Em 2008, os valores totais recebidos de clientes, em reais, 
foram de 

(A) 1.780.000 

(B) 1.750.000 

(C) 1.746.000 

(D) 1.711.000 

(E) 1.706.000 
_________________________________________________________ 

38. Considerando que a Provisão para o IR e Contribuições 
corresponde a 30%, para elaboração do Fluxo de Caixa 
pelo método indireto, o resultado líquido ajustado, em 
reais, é de 

(A) 175.000 em 2007. 

(B) 216.000 em 2007. 

(C) 384.000 em 2007. 

(D) 330.000 em 2008. 

(E) 350.000 em 2008. 
_________________________________________________________ 

Atenção:  Considere os dados abaixo para responder às 
questões de números 39 e 40. 

Em um determinado período foram extraídos dos registros 
contábeis da Cia. Floresta os seguintes dados: 

Bancos ....................................................... R$   10.000,00 

Clientes ...................................................... R$   35.000,00 

Capital Social ............................................. R$ 120.000,00 

Fornecedores ............................................. R$   35.000,00 

Estoques .................................................... R$   25.000,00 

Reserva de Lucros ..................................... R$   25.000,00 

Veículos ..................................................... R$   30.000,00 

Intangíveis ................................................. R$   45.000,00 

Máquinas e Equipamentos ........................ R$   85.000,00 

Empréstimos de Longo Prazo .................... R$   35.000,00 

39. A liquidez corrente é de:  

(A) 0,5 

(B) 1,0 

(C) 1,5 

(D) 2,0 

(E) 2,5 
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40. A composição do endividamento é de: 

(A) 0,5 

(B) 1,5 

(C) 1,0 

(D) 2,5 

(E) 2,0 

_________________________________________________________ 

Contabilidade Pública 

41. De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade Apli-
cada ao Setor Público – NBC T 16.1, a Unidade Contábil 
Consolidada é aquela que representa a soma ou a agre-
gação do patrimônio de duas ou mais Unidades Contá-
beis

(A) Unificadas. 

(B) Descentralizadas. 

(C) Originárias. 

(D) Isoladas. 

(E) Conjuntas. 

_________________________________________________________ 

42. Segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplica-
das ao Setor Público, conforme suas características e os 
seus reflexos no patrimônio público, as transações no se-
tor público podem ser classificadas nas seguintes natu-
rezas: 

(A) Ativa e Passiva. 

(B) Orçamentária e Patrimonial. 

(C) Quantitativa e Qualitativa. 

(D) Orçamentária e Financeira. 

(E) Econômico-Financeira e Administrativa. 

_________________________________________________________ 

43. Quanto ao impacto na situação líquida patrimonial, a 
receita orçamentária pode ser classificada como: 

(A) Orçamentária e Extraorçamentária. 

(B) Efetiva e Não Efetiva. 

(C) Financeira e Patrimonial. 

(D) Corrente e Não Corrente. 

(E) Originária e Derivada. 

_________________________________________________________ 

44. No que se refere ao reconhecimento da receita sob 
enfoque patrimonial, considere as seguintes assertivas: 

I. Será efetuado um lançamento no sistema patrimo-

nial, debitando um Direito a receber, tendo como 
contrapartida uma conta de variação ativa extra-
orçamentária. 

II. Será efetuado um lançamento debitando um Direito 

a receber no sistema financeiro, tendo como contra-
partida uma conta de variação ativa extraorçamen-
tária patrimonial. 

III. Será efetuado um lançamento debitando um Direito 

a receber no sistema financeiro, tendo como contra-
partida uma conta de variação ativa orçamentária.  

Está correto o que se afirma APENAS em 

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) II e III.

45. Com base no que dispõe o Manual da Receita Nacional 
sobre reconhecimento da Receita Orçamentária, é correto 
afirmar: 

(A) O reconhecimento da receita orçamentária ocorre no 
momento do seu recolhimento, conforme artigo 35 
da Lei n

o
 4.320/1964. 

(B) Não devem ser reconhecidos como receita orça-
mentária os recursos financeiros oriundos de Supe-
rávit Financeiro.

(C) O recebimento de recursos oriundos de despesas 
pagas em exercícios anteriores não deve ser reco-
nhecido como receita orçamentária. 

(D) A receita orçamentária será reconhecida no momen-
to do fato gerador, antes da efetivação do correspon-
dente ingresso de disponibilidades. 

(E) O reconhecimento da receita orçamentária ocorre no 
momento do seu lançamento, conforme artigo 35 da 
Lei n

o
 4.320/1964. 

_________________________________________________________ 

46. Com base nas disposições do Manual da Despesa Na-
cional relacionadas à classificação das Despesas Orça-
mentárias é correto afirmar: 

(A) A inclusão da leitora de CD em um computador de-
ve ser tratada como material de consumo. 

(B) A aquisição que envolva a produção e a elaboração 
do produto será classificada como material, porque o 
ente está adquirindo um bem de consumo. 

(C) As despesas com serviços que resultem em aumen-
to significativo do bem serão classificadas como des-
pesa orçamentária corrente. 

(D) A aquisição que envolva a produção e a elaboração 
do produto será classificada como serviço, porque o 
ente está agregando serviço à produção de bens 
para consumo. 

(E) A troca da placa de memória de um computador 
para outro com a mesma capacidade deve ser trata-
da como material permanente. 

_________________________________________________________ 

47. A característica pela qual o registro contábil deve repre-
sentar a realidade dos fenômenos patrimoniais em função 
de critérios técnicos, preestabelecidos em normas ou com 
base em procedimentos adequados, sem que incidam pre-
ferências individuais que provoquem distorções na infor-
mação produzida é denominada 

(A) Integridade. 

(B) Confiabilidade. 

(C) Fidedignidade. 

(D) Imparcialidade. 

(E) Objetividade. 
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Atenção:  Para responder às questões de números 48 a 50 
considere os seguintes dados da execução orça-
mentária da Prefeitura XX, em 31/12 do exercício 
de 2008: 

Despesa Empenhada .................................. R$ 200 

Despesa Liquidada...................................... R$ 120 

Despesa Paga............................................. R$ 100 

Despesa Fixada........................................... R$ 450 

48. O total do crédito orçamentário utilizado no exercício, em 
reais, é de: 

(A) 200 

(B) 220 

(C) 320 

(D) 420 

(E) 450 
_________________________________________________________ 

49. O valor a ser inscrito em Restos a Pagar Processados, em 
reais, é de: 

(A) 230 

(B) 120 

(C) 100 

(D)   80 

(E)   20 
_________________________________________________________ 

50. A economia na realização da despesa orçamentária 
totalizou, em reais: 

(A)   10 

(B)   30 

(C) 130 

(D) 150 

(E) 230 
_________________________________________________________ 

Orçamento Público 

51. Quanto à natureza, segundo a doutrina, a despesa pública 
se divide em 

(A) orçamentária e extraorçamentária. 

(B) originária e derivada. 

(C) corrente e de capital. 

(D) ordinárias e extraorçamentárias. 

(E) orçamentárias e extraordinárias. 
_________________________________________________________ 

52. No que se refere à regularidade, as despesas destinadas 
à manutenção contínua dos serviços públicos, classificam-
se como 

(A) permanentes. 

(B) orçamentárias. 

(C) correntes. 

(D) ordinárias. 

(E) contínuas. 
_________________________________________________________ 

53. Segundo a classificação econômica da despesa, as dota-
ções para aquisição de imóveis considerados necessários 
para execução de obras serão classificadas como 

(A) inversões financeiras. 

(B) investimentos. 

(C) corrente. 

(D) inversões qualitativas. 

(E) inversões patrimoniais. 

54. Considere as seguintes assertivas: 

I. As dotações destinadas a constituição ou aumento 

de capital de empresas que visem a objetivos 
comerciais ou financeiros serão classificadas como 
inversões financeiras. 

II. No conceito econômico, as despesas de capital clas-

sificadas como inversões financeiras geram 
serviços que contribuem para o aumento do 
Produto Interno Bruto. 

III. As dotações destinadas a constituição ou aumento 

de capital de empresas que visem a objetivos co-
merciais ou financeiros serão classificadas como 
investimento. 

Sobre dotações, está correto o que se afirma APENAS em 

(A) I e II.

(B) II e III.

(C) III.

(D) II.

(E) I.

_________________________________________________________ 

55. De acordo com o artigo 12 da Lei n
o
 4.320/64, as despe-

sas para as quais não corresponda a contraprestação 
direta em bens e serviços são classificadas como 

(A) custeio. 

(B) inversões financeiras. 

(C) transferências correntes ou de capital. 

(D) investimentos. 

(E) operações especiais. 

_________________________________________________________ 

56. O descumprimento pelo credor das obrigações constantes 
do empenho, impedindo o ente público de receber o mate-
rial entregue, implica no cancelamento do estágio da des-
pesa denominado: 

(A) Liquidação. 

(B) Empenho. 

(C) Pagamento. 

(D) Fixação. 

(E) Previsão. 

_________________________________________________________ 

57. O mecanismo utilizado para reforçar dotação orçamentária 
que se tornou insuficiente durante o exercício denomina-
se crédito 

(A) complementar. 

(B) especial. 

(C) extraordinário. 

(D) suplementar. 

(E) ordinário. 

_________________________________________________________ 

58. Ocorrendo a anulação de um empenho, no exercício da 
sua emissão, a importância anulada será 

(A) revertida à dotação. 

(B) contabilizada com receita orçamentária. 

(C) contabilizada como uma variação ativa independente 
da execução orçamentária. 

(D) classificada como uma interferência financeira. 

(E) registrada como uma receita extraorçamentária. 
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59. Segundo a Classificação da Despesa por Programas, gas-
tos com inativos, amortizações e encargos são enqua-
drados em ações do tipo 

(A) atividade. 

(B) projeto. 

(C) operações especiais. 

(D) custeio. 

(E) transferências correntes. 

_________________________________________________________ 

60. O instrumento de organização da ação governamental 
buscando a concretização dos objetivos propostos é deno-
minado 

(A) projeto.

(B) ação. 

(C) função. 

(D) subfunção. 

(E) programa. 

_________________________________________________________ 

Noções de Administração Pública 

61. O formalismo, a ideia de carreira pública, a hierarquia fun-
cional e a profissionalização do servidor, consubstancian-
do a ideia de poder racional legal, são princípios inerentes 
ao modelo de Administração Pública 

(A) Patrimonialista. 

(B) Burocrática. 

(C) Gerencial 

(D) Assistencialista. 

(E) Corporativa. 

_________________________________________________________ 

62. Considere as seguintes assertivas: 

I. A qualidade fundamental da Administração Pública 

Burocrática é a efetividade no controle dos abusos. 

II. A incapacidade de voltar-se para o serviço aos ci-

dadãos vistos como clientes é um defeito da Admi-
nistração Pública Gerencial. 

III. Administração Pública Gerencial surgiu na segunda 

metade do século XIX, na época do Estado liberal, 

como forma de combater a corrupção e o nepo-
tismo patrimonialista. 

No âmbito da Administração Pública está correto o que se 
afirma APENAS em 

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) II e III.

_________________________________________________________ 

63. Os conselhos gestores de políticas públicas devem ser 
compostos por um número par de conselheiros, sendo 
que, para cada conselheiro representante do Estado, ha-
verá um representante da sociedade civil, porém existe 
EXCEÇÃO a esta regra de paridade para o conselho 

(A) de Controle Social do Bolsa Família. 

(B) da Educação. 

(C) da Assistência Social. 

(D) da Saúde. 

(E) de Alimentação Escolar. 

64. Considerando o Modelo de Gestão de Pessoas por Com-
petência, considere as seguintes assertivas: 

I. Segundo Fischer, o modelo de gestão de pessoas 

por competência baseia-se num conjunto de proce-
dimentos que buscam ajustar o indivíduo a um 
estereótipo de eficiência já fixado pela empresa. 

II. De acordo com Fischer, a configuração que o mo-

delo de gestão de pessoas assume nos casos 
concretos depende de fatores internos e externos. 

III. O processo de evolução da gestão de pessoas no 

Brasil é marcado por características legais e pelo 
referencial taylorista. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) II e III.

_________________________________________________________ 

65. Em relação ao Controle Social nas Prefeituras, estas, de 
acordo com o art. 2

o
 da Lei n 9.452, de 20 de março de 

1997, devem comunicar por escrito aos partidos políticos, 
sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com 
sede no município a chegada da verba federal em um 
prazo máximo, contado da data de recebimento dos re-
cursos, de 

(A) 4 dias úteis. 

(B) 3 dias úteis. 

(C) 2 dias úteis. 

(D) 5 dias úteis. 

(E) 6 dias úteis. 

_________________________________________________________ 

Auditoria 

66. Considere as seguintes assertivas: 

I. As informações que fundamentam os resultados da 

Auditoria Interna são denominadas de evidências, 
que devem ser suficientes, fidedignas, relevantes e 
úteis, de modo a fornecerem base sólida para as 
conclusões e recomendação à administração da 
entidade. 

II. Os testes de observância visam à obtenção de 

evidência quanto à suficiência, exatidão e validade 
dos dados produzidos pelos sistemas de informa-
ções da entidade. 

III. Os testes substantivos visam à obtenção de razoá-

vel segurança de que os controles internos 
estabelecidos pela administração estão em efetivo 
funcionamento, inclusive quanto ao seu cumpri-
mento pelos funcionários e administradores da en-
tidade. 

Sobre auditoria, está correto o que se afirma APENAS em 

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) II e III.
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67. O procedimento efetuado quando da aplicação dos testes de observância, que compreende a verificação de registros, 
documentos e ativos tangíveis, denomina-se: 

(A) Confirmação. 

(B) Investigação. 

(C) Observação. 

(D) Inspeção. 

(E) Correlação. 

68. Com base nas Normas de auditoria independente das demonstrações contábeis, é correto afirmar: 

(A) A carta de responsabilidade da Administração deve ser emitida com a mesma data das demonstrações contábeis a que ela 
se refere. 

(B) A evidência de normalidade pelo prazo de um ano após a data das demonstrações contábeis é suficiente para a 
caracterização da continuidade normal das atividades da entidade. 

(C) Os papéis de trabalho são de propriedade exclusiva da Empresa contratante da auditoria, que é responsável por sua 
guarda e sigilo. 

(D) Ao detectar erros relevantes ou fraudes no decorrer dos seus trabalhos, fica facultado ao auditor comunicá-los ou não à 
administração da entidade. 

(E) Considera-se fraude o ato não intencional resultante de omissão, desatenção ou má interpretação de fatos na elaboração 
de registros e demonstrações contábeis.

69. Contém um tipo de evento subsequente à data do balanço que NÃO demanda ajustes: 

(A) a obtenção de informação indicando que um ativo estava alterado na data do Balanço. 

(B) pagamento ou divulgação de uma decisão definitiva  relacionada a um processo judicial. 

(C) a falência ou concordata de um cliente. 

(D) venda de estoques com prejuízo. 

(E) destruição por incêndio de uma instalação de produção importante, e o valor da cobertura do seguro existente. 

70. Fazer com que empresa auditada envie cartas dirigidas para empresas com as quais mantenha relações de negócios, 
solicitando que estas confirmem, em carta dirigida ao auditor, a situação desses negócios em determinada data, se refere à 
aplicação da técnica de auditoria chamada de 

(A) correlação. 

(B) rastreamento. 

(C) circularização. 

(D) entrevistas. 

(E) observação. 
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PROVA DISCURSIVA − REDAÇÃO 

Balanço Financeiro do Município de Jucalândia de 2008 

Receita Despesa 
Receita Orçamentária 
Receita Arrecadada       800 

Receita Extraorçamentária 
Restos não processados inscritos no exercício    200 
Transferências Recebidas       300 

Saldo do Exercício Anterior      100 

Despesa Orçamentária 
Despesa Orçamentária do exercício Paga             500 
Inscrição de Restos a pagar não Processado           200 

Despesa Extraorçamentária   
Restos a pagar pagos no exercício              400 
Transferências Concedidas              200 

Saldo para o Exercício Seguinte              100 

Total      1.400 Total              1.400 

Com base nos dados apresentados, elabore um relatório justificando as movimentações financeiras ocorridas no exercício.
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