O quadro geral de apaziguamento abre espaço para a expansão da democracia. Mas resta
muito por fazer. Mais que tudo, é preciso desenvolver a idéia de que a democracia não é só um
regime político, mas um regime de vida. Quer dizer que o mundo dos afetos deve ser democratizado. É preciso democratizar o amor, seja
paternal ou filial; a amizade; o contato com o
desconhecido: tudo o que na modernidade fez
parte da vida privada. É preciso democratizar as
relações de trabalho, hoje tuteladas pela propriedade privada. A democracia só vai se consolidar,
o que pode tardar décadas, quando passar das
instituições eleitorais para a vida cotidiana. É
claro que isso significa mudar, e muito, o que
significa democracia. Cada vez mais ela terá a
ver com o respeito ao outro.

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto para responder às questões 01 e 02.
Prever o futuro é tão arriscado que,
podendo sempre errar, é preferível errar pelo
otimismo. E há boas razões para ser otimista
quanto à democracia. Nos últimos 20 anos,
5 dobrou ou triplicou o número de pessoas que
não vivem em ditadura. Talvez seja demais
chamar Ucrânia ou El Salvador hoje de
Estados democráticos, mas certamente há
bem mais liberdade nesses países ou no
10 Brasil, após a queda do comunismo e das
ditaduras apoiadas pelo primeiro mundo, do
que havia em 1980. A conjuntura mundial
torna difícil o cenário usual, que era a
rigorosa repressão ante o avanço de
reivindicações populares.

(Renato Janine Ribeiro, Folha de S. Paulo, MAIS!,
31/12/2000)

(Renato Janine Ribeiro, Folha de S. Paulo, MAIS!,
31/12/2000)

03- Assinale a opção que está em desacordo com as
idéias do texto.

01- Assinale a opção em que a substituição sugerida
para as partes grifadas do texto está incorreta.

a) A noção de regime político é mais restrita que
a noção de regime de vida.
b) Pode-se inferir que as relações de trabalho
tuteladas pela propriedade privada não são
suficientemente democráticas.
c) A proposta de ampliação do conceito de democracia transcende as questões públicas e
políticas e invade o universo individual e privado.
d) A consolidação da democracia tem como
condição a abrangência das questões da vida
cotidiana.
e) A mudança do conceito de democracia é uma
transformação que está ocorrendo na sociedade e seus resultados serão vistos brevemente.

a) (linha 2) diante da grande possibilidade de
errar
b) (linha 4) no que se refere à
c) (linha 6) sobre regimes ditatoriais
d) (linha 9) em tais
e) (linha 13) habitual
02- Em relação ao texto, assinale a opção correta.
a) Pode-se inferir do texto que atualmente não
há clima favorável à repressão de
movimentos populares.
b) Até há pouco tempo não havia restrições às
demandas e reivindicações de segmentos
insatisfeitos da sociedade.
c) A expressão “tão arriscado que” (".1) pode
ser substituída por tão arriscado quanto
sem prejuízo para a correção do texto.
d) Se a palavra “certamente” (".8) vier entre
vírgulas o texto transgride as normas de
pontuação.
e) A vírgula após “usual” (".13) indica que a
oração a seguir é restritiva.
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Leia o seguinte texto para responder às questões
04 e 05.

d) A forma verbal “embolaram”(".13) admite, nesse
contexto, também o emprego reflexivo:
embolaram-se.
e) As expressões “à esquerda e à direita”(".15 e
16) indicam as diferentes direções que os valores da sociedade tomaram em suas mudanças.

As razões do desinteresse pelas
eleições, verificado neste último pleito, vão
desde os imprecisos limites éticos da política
no Brasil até fatores mais gerais que têm a
5 ver com a evolução da democracia de
massas no mundo. Não importa se ela é
majoritária ou proporcional, parlamentarista
ou presidencialista, a distância social e
política entre representantes e representados
10 ficou excessiva. O diálogo entre governo e
sociedade, Parlamento e sociedade, quase
desapareceu.
As fronteiras ideológicas embolaram, os
valores das sociedades mudaram mais que
15 os dogmas dos políticos – à esquerda e à
direita – e as diferenças nas políticas
econômicas de liberal conservadores e social
democratas quase desapareceram.
(Sérgio Abranches,
adaptações)

VEJA,

26/7/2000,

Após a devastação geral provocada pelo
neoliberalismo triunfante, firma-se, em todos os
continentes, a convicção de que o capitalismo
substitui, aos poucos, o Estado totalitário como o
principal adversário da democracia e dos direitos
humanos. Para suscitar a esperança é preciso,
pois, urgentemente, apontar à humanidade as vias
de resistência a esse seu inimigo irreconciliável.
Elas passam por um esforço combinado de
reconstrução, tanto na cúpula quanto na base do
edifício social. Na cúpula, trata-se de instituir a
supremacia do poder político sobre as forças
econômicas, tanto na esfera nacional quanto na
internacional.
(Fábio Konder Comparato, Folha de S. Paulo, MAIS!,
31/12/2000)

com

06- Assinale a opção que constitui uma seqüência
coesa e coerente para o texto acima.

04- Assinale o item que completa o texto acima com
uma idéia conclusiva e coerente.

a) Porquanto, em janeiro de 2001, ao mesmo
tempo que os mais ricos vão se reunir, como
fazem todos os anos, em Davos (Suíça), Porto
Alegre acolherá os participantes do Primeiro
Fórum Social Mundial.
b) O caminho que conduz essa justiça é um só:
fortalecimento do poder político, com efetiva
participação e controle popular, ou seja, a
soberania dos povos (não dos Estados nem dos
grandes grupos empresariais), com o integral
respeito aos direitos humanos. Em suma, a boa
e verdadeira democracia.
c) Bem como um número crescente de movimentos e associações articula-se para denunciar,
nas ruas e praças de todo o globo, a ação predatória das grandes organizações internacionais
que regulam as finanças do mundo.
d) Conquanto, nunca, em toda a história das
civilizações, uma sociedade política foi militarmente tão poderosa quanto os EUA o são
hoje. Seu orçamento militar é 12 vezes superior
à soma de todos os demais orçamentos do
mundo.
e) Uma desproporção comparável se desenvolve
em termos de preponderância militar e
capacidade de espionagem graças ao concurso
de vários satélites de transmissão, 50.000
especialistas em informática e macrocomputadores que processam 95% das telecomunicações que se fazem nos diversos
países.

a) Tudo isso contribuiu para alimentar o desinteresse de muitos cidadãos pela vida partidária e
eleitoral.
b) Desse modo, as crises, o desequilíbrio fiscal e a
globalização também fazem decretar a
participação no regime democrático como
decisiva.
c) Por isso torna-se válido concluir que o regime
democrático, por mais participativo e liberal que
seja, está chegando aos objetivos previstos na
sua origem.
d) É, portanto, um caso constitucional que se abre
à opinião pública: o de rever o desgaste do
nacionalismo frente aos problemas originados
pela descrença popular.
e) Assim, devido às pesquisas que alertam para o
perigo em que se encontra a democracia, há
uma crise nas fronteiras ideológicas.
05- Marque a afirmação incorreta a respeito do emprego das expressões e palavras do texto.
a) O emprego das preposições “desde”(".3) e
“até”(".4) indica a possibilidade de existir mais
do que apenas as duas razões mencionadas.
b) O pronome “ela”(".6) refere-se a democracia.
c) O adjetivo “excessiva”(".10) qualifica “distância
social e política entre representantes e
representados”(".8 e 9).
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07- Indique o item em que, de acordo com as regras
gramaticais, o a deve receber o acento indicativo
de crase.

d) Buscando a profissionalização do servidor, o
governo elaborando a Política Nacional de
Capacitação dos Servidores Públicos Federais, além de implantar o Plano de Qualidade
para a Administração Pública em todos os
órgãos da administração federal.
e) Novas carreiras, equiparação de salários
defasados em relação ao que pagam o mercado e a realização de concursos públicos
(há muito interrompidos), além do oferecimento de oportunidades de treinamento, tudo
isso foi feito tendo em vista a prioridade de
conferir o melhor atendimento ao cidadãocliente.

A visão destes anos 80 mostra uma sociedade
cindida de ponta a(A) ponta e em cada detalhe
da vida social por conflitos heterogêneos, fragmentados, violentos, mobilizantes. Cada movimento destes se faz por conflitos distintos e reconhece
a(B) si mesmo em espaço político
próprio. E o Estado, em cujo espaço institucional
se traduzem os efeitos de uma sociedade plural
e desigual, formaliza suas reações a(C) mobilização social. Nestes tempos turbulentos os governantes imaginaram uma forma de exercício de
poder que conciliasse a(D) emergência dos
novos direitos com os limites autoritários de sua
gerência. O Executivo se lança, então, a(E) experiências várias de contenção social.

(Texto adaptado de Cláudia Costin, O Estado de S.
Paulo, 28/04/2000)

Entre os recentes avanços da economia brasileira, _________destacar a privatização ou a liquidação de muitos bancos comerciais controlados pelos governos estaduais. A estratégia de
controle dos déficits públicos de Estados e municípios, _________________apoiada pelo governo federal desde o segundo semestre de
1995, quando se registrou parte da responsabilidade daqueles na formação do déficit consolidado de 5% do PIB, tem sido a de ___________
o acesso a diferentes fontes de financiamento,
internas
ou
externas.
Esta
estratégia
_____________, também, à reestruturação dos
sistemas financeiros estaduais, através de um
programa especial coordenado pelo Banco Central.

(Maria Célia P. M. Paoli, Constituinte e Direito: um modelo avançado de legítima organização da liberdade?
com adaptações)

a)
b)
c)
d)
e)

A
B
C
D
E

08- Os fragmentos abaixo constituem um texto que
foi transcrito com erros. Assinale a opção gramaticalmente correta.
a) À partir de 1995, com o fim da espiral inflacionária, os governantes tiveram de lidar com a
verdade dos números públicos. A correta
gestão dos recursos tornou mais urgente do
que nunca.
b) Paralelamente, um novo fenômeno começou
a surgir no País, ainda que de forma tímida: o
exercício da cidadania. As pessoas passaram
a conscientizar que pagam impostos e serviços públicos de qualidade são obrigação do
Estado.
c) Nesse contexto, foi concebida e começou a
ser implementada uma ampla e radical reforma do Estado brasileiro, com mudanças
constitucionais; novos procedimentos em
gestão, controle e operação de órgãos públicos; uso mais intensivo de tecnologia da informatização e, sobretudo, uma nova relação
com o usuário dos serviços públicos, o cidadão.

Analista de Planejamento e Orçamento - MPOG/2000

(Paulo Haddad, Jornal da Tarde, 21/06/2000)

09- Assinale a opção que preenche de forma correta
as lacunas do texto.
a) podemos / a qual vêm sendo / dificultar a eles
/ se estende
b) devemos / em qual vem sendo / dificultar eles
/ extende-se
c) deve-se / de qual vem sendo / dificultar para
eles / extende-se
d) há que se / que vem sendo / dificultar-lhes/
estende-se
e) é necessário / por qual veio sendo / lhes dificultar / se extende
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Embora, desde 1983, tenham sido criados diversos programas de assistência e de recuperação
dos bancos estaduais, a maioria destes continuou a conviver com dificuldades operacionais e
patrimoniais, as quais acabaram ampliando o nível de desequilíbrio das contas públicas. A
questão do desequilíbrio financeiro e patrimonial
desses bancos é de natureza estrutural e vinha
desafiando diferentes administrações do governo
federal e dos governos estaduais.

11- Em relação ao texto, assinale a opção incorreta.
a) O pronome “ela” (".2 e 4), em suas duas ocorrências, refere-se à palavra “globalização”(".1).
b) A forma “utilizando os” (".3), sem prejuízo
para a correção do período, pode ser assim
substituída: por meio da utilização dos.
c) Em “lançar-se”(".7) o pronome “se” indica
indeterminação do sujeito.
d) A estrutura “se se lograr” (".6), sem prejuízo
para a correção do período, pode ser assim
substituída: caso se logre.
e) As vírgulas após “desvantagem”(".9) e após
“arraigadas”(".11) podem ser corretamente
substituídas por travessões ou parênteses.

(Textos adaptados de Paulo Haddad, Jornal da Tarde,
21/06/2000)

10- Assinale a única opção que é inadequada e incorreta como seqüência sintática para o texto.
a) Um de seus maiores problemas vinha sendo
o excesso de agências deficitárias mantidas
em operação sob argumentos políticos, inconsistentes e precários.
b) A concentração de operações de crédito apenas com governos e suas empresas foi um
dos fatores que acentuou de forma crítica a
fragilidade dessas instituições.
c) Observou-se que um dos problemas freqüentes nesses estabelecimentos era o dos
empréstimos ao setor privado com precária
análise de risco.
d) A desprofissionalização da alta administração
como mecanismo de sustentação de interesses políticos clientelísticos intensificou a crise
dessas instituições.
e) Observando anéis burocráticos que tornam
insólitas muitas práticas de créditos e de
financiamentos e quando emperram o fluxo
de circulação desejável.

12- Assinale a opção em que a estrutura sintática
está incorreta.
a) Se o crescimento é um dado meramente
econômico e quantitativo, o desenvolvimento,
ao contrário, enquanto é qualitativo e pressupõe uma administração e uma legislação
racionalizadas, a difusão do ensino, o recrutamento dos homens de empresa e a formação do capital de investimento necessário.
b) O crescimento é um dado meramente econômico e quantitativo, mas o desenvolvimento, ao contrário, é qualitativo e pressupõe
administração e legislação racionalizadas,
difusão do ensino, recrutamento dos homens
de empresa e formação do capital de investimento necessário.
c) O crescimento é um dado meramente econômico e quantitativo. Entretanto, o desenvolvimento é qualitativo, pressupondo administração e legislação racionalizadas, difusão do
ensino, recrutamento dos homens de empresa e formação do capital de investimento
necessário.
d) O desenvolvimento é qualitativo e pressupõe
administração e legislação racionalizadas,
difusão do ensino, recrutamento dos homens
de empresa e formação do capital de investimento necessário, enquanto, ao contrário, o
crescimento é um dado meramente econômico e quantitativo.
e) Enquanto o crescimento é um dado meramente econômico e quantitativo, o desenvolvimento, ao contrário, é qualitativo e pressupõe uma administração e uma legislação
racionalizadas, a difusão do ensino, o recrutamento dos homens de empresa e a formação do capital de investimento necessário.

A globalização é um fato. Os desafios institucionais que ela vem gerando devem ser compreendidos utilizando os próprios instrumentos metodológicos que ela produziu. Embora
5 o Brasil não tenha uma autêntica tradição de
livre mercado e de competição, se se lograr
superar a inércia, será fácil ao país lançar-se
na vanguarda da modernidade, precisamente
porque nossa reconhecida desvantagem, a
10 de não possuirmos instituições estáveis e
bem arraigadas, poderá ser, afinal, o nosso
trunfo nesta vertiginosa era das comunicações.
(Diogo de Figueiredo Moreira Neto)

(Trecho adaptado de Arnoldo Wald.)
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(1)
a globalização tem aspectos altamente positivos, criando pontes entre
as nações, em substituição aos antigos muros
uma
que as separavam, e permitindo
(2)
ampla divulgação e utilização das tecnologias
mais modernas.
(3)
, é evidente que a
globalização pode tornar-se, em determinados
casos, um elemento destruidor da cultura
nacional e da escala de valores de uma socieao Estado, tendo em
dade. Cabe
(4)
vista o contexto nacional, ser um fiscal e catalisador eficiente do nível adequado da globalização que interessa ao país, abrindo a sua economia, num mundo que não mais admite que as
nações se transformem em verdadeiras autarquias,
(5) , protegendo adequadamente os
valores humanos, econômicos, intelectuais e
morais do País e dos cidadãos.

a)
b)
c)
d)
e)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

:
.
;
,
?

,
,
:

.
,
,
;
,

,
.
,
:
.

:
.
;
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15- Assinale a opção em que o texto apresenta
pontuação correta.
a) Há no mundo regiões que agora enfrentam
problemas generalizados, infinitamente mais
graves que, aqueles com que nos confrontamos em nossos piores momentos do passado.
b) Mas parece reinar, em toda parte a certeza
de que hoje faz sentido lançar idéias à mesa
e trabalhar sobre elas.
c) Tantas passagens – remotas ou recentes –
da história, foram marcadas pela esterilidade,
pela convicção coletiva de que nada do que
se pensasse, dissesse, fizesse, tentasse,
ousasse adiantaria alguma coisa, tão bloqueadas eram as perspectivas.
d) Hoje vivemos o contrário disso. Sabemos que
idéias, palavras e gestos têm o poder de
fecundar o terreno do século que termina, do
século que começa e que, vale a pena, por
isso viver esse momento.
e) Se aproveitamos com integridade, inteligência, trabalho e sentido de criação, não há
limite para o que nos pode vir em troca. Se
perdermos essa oportunidade, se nos perdermos em banalidades neste ponto da história que reclama grandeza, sobrará depois um
profundo remorso.

(Arnoldo Wald)

13- Assinale a opção incorreta em relação às
lacunas do texto.
a) O texto permaneceria correto se iniciado pela
expressão Não há dúvida de que(1).
b) É opcional o uso de também, entre vírgulas,
em (2).
c) Como se trata de uma oposição de idéias, é
correto o uso de Entretanto em (3).
d) O articulador sintático correto para (4) é conquanto.
e) Em (5), para acentuar a oposição de idéias,
seria correto colocar todavia.
14- Assinale a seqüência de sinais de pontuação que
preenche corretamente os espaços numerados
do seguinte fragmento. Ignore a necessidade de
letras maiúsculas.
Toda estrutura da nossa sociedade colonial teve
sua base fora dos meios urbanos (1) é preciso
considerar esse fato para compreender exatamente as condições que (2) por via direta ou indireta (3) nos governaram até muito depois de proclamada nossa independência política e cujos
reflexos não se apagaram ainda hoje (4) é efetivamente nas propriedades rústicas que toda vida
da colônia se concentra durante os séculos
iniciais da ocupação européia (5) as cidades são
virtualmente simples dependências delas.

(Trechos adaptados de Francisco Rezek )

(Sérgio Buarque de Hollanda, Raízes do Brasil, com
adaptações)

Analista de Planejamento e Orçamento - MPOG/2000

6

Provas 1 e 3

17- From the text we understand that

LÍNGUA INGLESA
Read the text carefully, then answer questions 16
to 20 below. Choose the answer that is correct
according to the ideas in the text.

a)
b)
c)
d)
e)

Russia introduces single tax rate

5

10

15

20

25

30

On Monday the Russian government
introduced a flat income-tax rate for the
current year of only 13 per cent in the hope of
encouraging more people to pay up.
The flat rate replaces a graduated system in
which tax rose last year from a basic rate of
12 per cent to a top marginal rate of 30 per
cent. The new system means slightly higher
income tax bills for poorer Russian workers,
who previously paid only the basic rate of 12
per cent. But this rise should be offset by a
reduction in other payroll charges. Rates for
better-off Russians - or at least the minority
who have been paying taxes - will fall
dramatically.
Russia has more than 60m workers, perhaps
a third of whom ought by law to be submitting
personal income tax declarations. But last
year only 3.8m did so, down from 4.3m in
1999. Income tax yields 10-15 per cent of
government revenues, much less than in
most western countries.
The government hopes the 13 per cent
income tax rate will be enough to make
honest taxpayers out of many more
prosperous Russians. But the government will
first have to overcome a popular belief that
the tax cut is only a short-term tactic. The fear
continues that the government will push rates
up again once it has lured people into the tax
net.

18- The expression “flat rate” (line 5) means a tax
system that
a)
b)
c)
d)
e)

is differentiated according to income.
is considerably lower than expected.
does not include any steep slopes.
is the same for all income tax payers.
includes several other payroll charges.

19- The number of Russians paying income tax
ought to be roughly
a)
b)
c)
d)
e)

3.8 million
4.3 million
20 million
40 million
60 million

20- In the short term, the principal beneficiaries of the
new tax system will be
a)
b)
c)
d)
e)

the lower-paid workers
higher-paid tax-payers
prosperous tax evaders
all Russian workers
national tax dodgers
RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO

(From: The Financial Times, January 1st 2001)

21- A partir das seguintes premissas:

16- The main purpose of the new Russian tax
measure is to

Premissa 1: "X é A e B, ou X é C"
Premissa 2: "Se Y não é C, então X não é C"
Premissa 3: "Y não é C"
Conclui-se corretamente que X é:

a) reduce the revenue the government collects
from income tax.
b) entice more people to pay more income tax
than they ought to.
c) improve the country’s current unfair income
distribution.
d) provide more benefits for the lower paid
Russian workers.
e) Encourage more Russian people to become
tax-payers.
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tax evasion is widespread in Russia.
most Russians obey the tax law.
many Russians have paid tax at 3.8%.
30% of the population pay marginal tax.
Russian employment figures declined in 1999.

a)
b)
c)
d)
e)
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22- Sabe-se que o seno de 600 é igual a (31/2)/2, e
que co-seno de 600 é igual a ½. Sabe-se,
também, que o seno do dobro de um ângulo D é
igual ao dobro do produto do seno de D pelo coseno de D. Assim, a tangente do ângulo
suplementar a 600 é:
a)
b)
c)
d)
e)

Rascunho

-½
- (31/2)
31/2
(31/2)/2
- (31/2)/2

23- Se -5 < 5x + 1 < 5, então 1 - x está entre:
a)
b)
c)
d)
e)

- 6/5 e - 4/5
- 11/5 e - 1/5
4/5 e 6/5
- 4/5 e 6/5
1/5 e 11/5

24- A probabilidade de ocorrer cara no lançamento
de uma moeda viciada é igual a 2/3. Se ocorrer
cara, seleciona-se aleatoriamente um número X
do intervalo {X  1 ~ 1 d X d 3}; se ocorrer coroa,
seleciona-se aleatoriamente um número Y do
intervalo {Y  1 ~ 1 d Y d 4}, onde 1 representa
o conjunto dos números naturais. Assim, a
probabilidade de ocorrer um número par é igual
a:
a)
b)
c)
d)
e)

7/18
½
3/7
1/27
2/9

25- Dizer que “André é artista ou Bernardo não é
engenheiro” é logicamente eqüivalente a dizer
que:
a) André é artista se e somente se Bernardo não
é engenheiro.
b) Se André é artista, então Bernardo não é
engenheiro.
c) Se André não é artista, então Bernardo é
engenheiro
d) Se Bernardo é engenheiro, então André é
artista.
e) André não é artista e Bernardo é engenheiro
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28- Em torno das regras constitucionais pertinentes à
Administração Pública, assinale a opção correta.

DIREITO CONSTITUCIONAL
26- Sobre os direitos e garantias fundamentais, assinale a opção correta.

a) Enquanto não for editada lei que regule o
direito de greve de servidores públicos, não
são legítimos os movimentos paredistas de
servidores da Administração Pública direta.
b) O servidor que ocupa dois cargos públicos de
médico, em duas jornadas distintas (matutina
e vespertina), pode também ser Professor de
universidade pública, se as suas aulas forem
sempre noturnas.
c) A indenização paga pela Administração ao
particular, com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado, pode ser reavida do
servidor que deu causa ao prejuízo apenas
nos casos em que provado que o servidor
agiu dolosamente.
d) O servidor, ocupante de cargo efetivo ou de
cargo em comissão declarado por lei de livre
nomeação e exoneração, ao completar setenta anos de idade, deve necessariamente
ser aposentado, com proventos proporcionais
ao tempo de serviço.
e) É condição necessária e suficiente, para a
estabilidade no serviço público, que o servidor
complete três anos de exercício em cargo de
provimento efetivo.

a) É obrigatória a filiação a sindicato representativo do segmento econômico em que o trabalhador atua.
b) Para o exercício da liberdade de reunião
pacífica e sem armas, e em local aberto ao
público, não é necessário pedir permissão ao
poder público.
c) Qualquer trabalho ou profissão somente pode
ser exercido depois de regulado por lei.
d) Todo brasileiro está legitimado a propor ação
popular, para a defesa do patrimônio público,
contra atos lesivos de autoridades e servidores públicos.
e) Em nenhuma hipótese o salário do trabalhador pode ser reduzido.
27- Sobre a organização do Estado brasileiro, é correto afirmar:
a) Em virtude do princípio da autonomia dos
Estados-membros, eles podem subdividir-se,
dando surgimento a novos Estados, independentemente de aprovação de órgão federal,
respeitada a necessidade de consulta à população diretamente interessada.
b) Cabe aos Municípios instituir tribunais de
contas municipais; enquanto não o fizerem, o
controle externo pelo Poder Legislativo municipal será realizado com o auxílio do Tribunal
de Contas do Estado.
c) Incumbe ao Estado-membro editar a lei orgânica dos Municípios, diploma em que serão
fixadas as principais competências do Poder
Legislativo municipal.
d) No âmbito da competência concorrente dos
Estados e da União, limita-se a competência
dos Estados a suprir as omissões da legislação federal.
e) Os Estados podem legislar sobre questões
específicas das matérias enumeradas no
âmbito da competência legislativa privativa da
União, desde que autorizados a tanto por lei
complementar.
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29- Sobre o sistema tributário nacional, como previsto na Constituição Federal, assinale a opção
correta.
a) A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios podem instituir taxas tendo em
vista o acréscimo do valor de imóveis localizados em áreas beneficiadas por obras públicas que incrementaram a segurança na região.
b) Por força do princípio da anterioridade, o
imposto criado por lei em 2001, somente
poderá ser cobrado relativamente a fato ocorrido em 2001 no ano seguinte.
c) Somente por meio de lei complementar a
União pode conceder isenção de imposto da
competência dos Estados-membros.
d) Somente o patrimônio, a renda e os serviços
relacionados com as finalidades essenciais
dos templos religiosos estão compreendidos
pela imunidade de impostos estabelecida na
Constituição Federal.
e) Para corrigir desigualdades regionais, a
Constituição expressamente admite que impostos estaduais sejam diferenciados em
razão da procedência do produto tributado.
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32- Em relação ao contrato administrativo é correto
afirmar:

30- Sobre as normas constitucionais relativas ao orçamento, é correto dizer:

a) o seu extrato resumido deve ser publicado, no
Diário Oficial, no prazo de quinze dias
contados de sua assinatura
b) não é permitido o contrato verbal
c) a formalização dar-se-á, sempre, mediante
“termo de contrato”
d) o prazo de sua vigência pode ser indeterminado, tratando-se de concessões de serviços
públicos
e) são consideradas regulamentares as cláusulas contratuais relativas à rescisão

a) Por força do princípio da unidade orçamentária, como acolhido pela Constituição Federal,
é possível, independentemente de autorização legislativa específica, a utilização de
recursos do orçamento fiscal para cobrir déficit de fundo ou fundação instituídos e mantidos pelo Poder Público.
b) Por força do princípio da unidade orçamentária, também as despesas de pessoal das
empresas em que a União detenha a maioria
do capital social com direito a voto devem
estar previstas na lei orçamentária anual.
c) É permitida a vinculação de receitas de impostos de Estados, do Distrito Federal e de
Municípios para o pagamento de débitos para
com a União.
d) Visando garantir o equilíbrio orçamentário e
tendo em vista o princípio da unidade orçamentária, a lei orçamentária anual pode autorizar a utilização de recursos advindos de
contribuições sociais dos trabalhadores para
despesas de investimentos a cargo do Poder
Executivo da União.
e) Visando garantir o equilíbrio orçamentário, a
lei orçamentária anual pode revogar normas
pertinentes a vantagens funcionais de servidores públicos que venham a ingressar no
serviço público durante a sua vigência.

33- O tipo de licitação de maior lance ou oferta, previsto na Lei no 8.666/93, ocorre na:
a)
b)
c)
d)
e)

34- Em relação ao servidor público detentor de emprego público não é correto afirmar:
a) seu ingresso depende de aprovação prévia
em processo seletivo simplificado
b) aplica-se o regime geral de previdência social
c) sua remuneração será fixada em lei específica
d) enquadra-se nas regras de proibição de
acumulação de cargos públicos
e) vincula-se ao teto remuneratório constitucional

DIREITO ADMINISTRATIVO
31- O pressuposto de fato e de direito que serve de
fundamento ao ato administrativo denomina-se:
a)
b)
c)
d)
e)

aquisição de bens e serviços de informática
construção de obras públicas
concessão de direito real de uso
aquisição de material permanente
contratação de serviços técnicos especializados

motivação
objeto
finalidade
motivo
conveniência

35- Invalidada por sentença judicial a demissão de
servidor estável, será ele reintegrado. O eventual
ocupante de sua vaga, se estável, será:
a) posto em disponibilidade com remuneração
integral
b) aproveitado em outro cargo
c) reconduzido ao cargo de origem, com direito
a indenização
d) aposentado, com proventos proporcionais
e) exonerado, com indenização proporcional ao
tempo de serviço

Analista de Planejamento e Orçamento - MPOG/2000

10

Provas 1 e 3

38- Analise as seguintes afirmações e classifique-as
como Verdadeiras (V) ou Falsas (F).

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
36- Considere as assertivas abaixo.

( ) O Excel 97 permite ao usuário definir a entrada de cabeçalhos e rodapés padronizados,
ou criar seus próprios textos e variáveis
como: data atual, hora atual ou nome do arquivo que está sendo trabalhado.
( ) As operações lógicas que o Excel 97 utiliza
nas fórmulas que efetuam cálculos em uma
célula são adição, subtração, multiplicação e
divisão.
( ) O Excel 97 permite criar organogramas por
meio do item Organograma ou no menu
Inserir, Figura.
( ) Quando uma pasta de trabalho é compartilhada no Excel 97, são permitidas alterações
por mais de um usuário ao mesmo tempo.

I - Utiliza-se de tecnologias da Internet no ambiente interno das empresas e corporações.
II - Unifica o acesso aos aplicativos corporativos
por meio de uma interface consistente.
III - Adere a padrões abertos.
IV - Provê um padrão para o desenvolvimento de
sistemas de informação corporativa.
A opção que lista as assertivas referentes a
Intranets é
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III
I, II e IV
II, III e IV
I, III e IV
I, II, III e IV

Assinale a opção que classifica, respectivamente,
as assertivas.

37- Analise as seguintes afirmações relativas ao processador de textos Word 97 e classifique-as
como Verdadeiras (V) ou Falsas (F).

a)
b)
c)
d)
e)

( ) O Word 97 permite a padronização de suas
barras de ferramentas, de forma que estas
contenham apenas os botões que o usuário
mais utiliza.
( ) Quando uma palavra está sublinhada com
uma linha vermelha, o que indica erro ortográfico, basta dar um clique duplo sobre ela
para fazer aparecer a sugestão de correção.
( ) Quando copiamos algum objeto ou texto de
qualquer documento do Office e o colamos no
Word 97 usando as opções Colar especial/Colar vincular, as modificações no documento original serão atualizadas no documento vinculado.
( ) Para salvar um documento do Word 97
como página da Web, deve-se clicar no
menu Arquivo e Salvar como documento
FrontPage.

39- Analise as seguintes afirmações e classifique-as
como Verdadeiras (V) ou Falsas (F).
( ) O Internet Explorer permite ao usuário incluir
uma página da Web à sua lista de páginas
favoritas. Sempre que desejar abrir essa
página, basta clicar no menu Exibir na barra
de ferramentas e, em seguida, clicar no atalho que indica a página favorita.
( ) Quando o usuário visita um site seguro na
Web, ele lhe envia automaticamente o seu
certificado, e o Internet Explorer exibe um
ícone de cadeado na barra de status.
( ) Os níveis de segurança para cada site da
Web que o Internet Explorer permite ao usuário definir são Restrito, Irrestrito e Médio.
( ) Quando o usuário torna uma página da Web
disponível off-line, ele pode ler o seu conteúdo quando o computador não está conectado à Internet.

Assinale a opção que classifica, respectivamente,
as assertivas.
a)
b)
c)
d)
e)

V, V, F, V
F, V, V, F
V, F, V, V
V, F, F, V
F, V, F, F

V, V, V, V
F, V, V, F
V, F, V, F
F, F, F, V
F, V, F, F

Assinale a opção que classifica, respectivamente,
as assertivas.
a) V, V, F, V
b) F, V, V, F
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c) V, F, V, V
d) V, F, F, V
e) F, V, F, V
40- Em relação às ferramentas do Outlook 97 é incorreto afirmar que
a) Diário organiza e controla a lista de pendências
b) Contatos substitui o fichário tradicional e
armazena endereços, incluindo os da Web,
telefones e informações pessoais para cada
contato
c) a Caixa de Entrada recebe e armazena
mensagens
d) Calendário substitui a agenda diária ou semanal e auxilia na programação de reuniões
e reserva de horários para compromissos e
eventos
e) Anotações fornece um local para anotações
diversas, que podem ser agrupadas, classificadas e categorizadas
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GABARITO
PROVA 1
Questões
01 - C
02 - A
03 - E
04 - A
05 - E
06 - B
07 - C
08 - C
09 - D
10 - E

11 - C
12 - A
13 - D
14 - B
15 - E
16 - E
17 - A
18 - D
19 - C
20 - B
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21 - C
22 - B
23 - E
24 - A
25 - D
26 - B
27 - E
28 - A
29 - D
30 - C

3

31 - D
32 - E
33 - C
34 - A
35 - B
36 - B
37 - C
38 - D
39 - E
40 - A
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