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Caderno de Prova ’R’, Tipo 001
para explicar a origem da própria linguagem humana. Por fim,
CONHECIMENTOS GERAIS
os
Português
Atenção:

As questões de números 1 a 8 baseiam-se no texto
abaixo.

O nascimento da humanidade em jardins verdejantes
com árvores frutíferas faz parte da mitologia de muitas religiões.
Também inspirou grandes pintores, como o renascentista
Hieronymus Bosch, autor de Jardim do Éden. A maior
pesquisa já feita sobre a diversidade genética da África, berço

pesquisadores

descobriram

que

todos

os

africanos

descendem de catorze populações. Para obterem esse
resultado, eles compararam os padrões genéticos com a etnia,
a cultura e a língua dos povos pesquisados. Descobriram fortes
relações entre os traços genéticos e a cultura de cada povo,
com poucas exceções. O estudo foi festejado como peça-chave
para a compreensão da origem da humanidade, das migrações
que povoaram o planeta e das adaptações do homem ao meio.
(Leandro Beguoci. Veja, 13 de maio de 2009, pp. 110-111, com
adaptações)

da espécie humana há 200.000 anos, muda esse cenário para
um amontoado de areia, pedras e arbustos. O estudo, realizado
pela Universidade da Pensilvânia, concluiu que o homem

1.

moderno surgiu numa região que hoje se situa na fronteira entre

Identifica-se o assunto principal do texto em:
(A)

A variedade de traços genéticos encontrados em
todo o continente europeu comprova que diversos
povos africanos se espalharam por todo o mundo.

(B)

A descrição do paraíso bíblico comprova as alterações geográficas e climáticas que vêm ocorrendo
em alguns continentes durante a história da humanidade.

(C)

As origens da linguagem humana foram reveladas
em 2003, a partir do estudo de uma língua primitiva
falada por todos os catorze povos do continente
africano.

(D)

Uma pesquisa com base na diversidade genética
leva à conclusão de que o homem surgiu numa
região específica da África, que seria, então, o
paraíso descrito na Bíblia.

(E)

Alguns povos africanos de diversas etnias saíram
em direção à Europa há milhões de anos,
espalhando sua língua e seus costumes por todo o
continente europeu.

Angola e Namíbia, no sudoeste do continente africano. Nessa
área vivem os 100.000 integrantes do povo san, ainda hoje
formado por caçadores e coletores.
Nenhum povo africano tem uma variedade genética tão
grande quanto os sans, e foi justamente isso que levou os
pesquisadores a concluir que seus antepassados deram origem
à humanidade. Sabe-se que, quanto mais distante da África,
menor a diferenciação de genes das populações que hoje
habitam os quatro cantos do mundo. A explicação é simples. A
população original teve mais tempo para acumular variações em
seu genoma. Chama-se a isso "efeito fundador". As populações
mais distantes da África são descendentes de grupos
migratórios pequenos e relativamente recentes, o que se traduz

_________________________________________________________

num conjunto genético mais homogêneo.
A pesquisa conclui que os antepassados dos sans se

2.

... de que a humanidade descende de um pequeno grupo
de "Evas" e "Adãos". (3o parágrafo)

espalharam pela África. Também calcula o ponto exato em que

Na afirmativa acima, o autor

um grupo deles – talvez um bando tribal com não mais que 150

(A)

torna por base o que consta no relato bíblico sobre a
origem da humanidade como forma de transmitir
informações obtidas pela ciência.

(B)

reafirma a hipótese de fundo religioso que sempre
constituiu a base dos estudos sobre as mais remotas
origens da humanidade.

(C)

conclui, a partir dos dados da pesquisa, que a
humanidade tem sua origem limitada a um único
casal.

(D)

ignora as possíveis verdades existentes num relato
que, embora não tenha caráter científico, estabeleceu as bases atuais para pesquisas.

(E)

introduz as novidades mais recentes das pesquisas
científicas que se propõem a investigar as origens
da espécie humana.

integrantes – teria deixado a África, há 50.000 anos, cruzando o
Mar Vermelho em direção à Ásia, e daí ganhando o mundo. A
descoberta reforça a tese, consolidada nas últimas décadas
pelas pesquisas genéticas, de que a humanidade descende de
um pequeno grupo de "Evas" e "Adãos".
A conclusão de que os sans se espalharam pela África e
se tornaram nossos antepassados é reforçada pelo fato de
certas características da língua falada por eles estarem
presentes em diversas outras do leste da África, próximo de
onde o homem moderno deixou o continente. Uma pesquisa de
2003 concluiu que o idioma dos sans pode guardar a chave
2
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3.

2o

6.

Considere o
parágrafo do texto. Está INCORRETO o
que consta em:
(A)

(B)

As expressões uma variedade genética tão grande e
conjunto genético mais homogêneo apresentam
identidade de sentido.
Na expressão seus antepassados, o pronome faz
referência aos antepassados do povo san.

(D)

A variedade genética do povo san chama a atenção
de pesquisadores, levando-os a hipóteses consistentes sobre a propagação da espécie humana.

(E)

A expressão grifada acima preenche corretamente a
lacuna da frase:

Há no parágrafo informação explícita a respeito do
sentido dado à expressão "efeito fundador", marcado
pelo uso das aspas.

(C)

Fica evidente que o povo san cultiva, ainda hoje,
hábitos de sociedades primitivas, como a caça e a
colheita do que a natureza produz.

(A)

A hipótese ...... se basearam os estudos partiu da
variedade genética apresentada por um povo
africano.

(B)

Os levantamentos
......
os pesquisadores se
dedicaram resultaram na descoberta de evidências
sobre a origem do homem.

(C)

A variedade genética de alguns povos leva a
estudos ...... poderiam determinar o local exato da
origem da humanidade.

(D)

Os dados ...... todos contavam não foram suficientes para esclarecer as premissas consideradas
pelos pesquisadores.

(E)

A certeza ...... haveria explicações consistentes
sobre a origem da humanidade levou pesquisadores
ao continente africano.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

4.

A conclusão de que os sans se espalharam pela África ...
(4o parágrafo)

7.

− talvez um bando tribal com não mais que 150 integrantes − (3o parágrafo)

O estudo foi festejado como peça-chave para a compreensão da origem da humanidade ... (final do texto)
O verbo que admite transposição para a voz passiva,
como no exemplo acima, está grifado na frase:
(A)

Nem sempre é possível chegar a respostas sobre
questões importantes para o esclarecimento da
origem da fala humana.

O segmento isolado pelos travessões representa, no texto,
(A)

reformulação verídica de um dado com base na
ciência.

(B)

As descobertas de fósseis no continente europeu
contribuíram para o esclarecimento das migrações
de populações africanas primitivas.

(B)

reprodução da ideia mais importante do texto.

(C)

Resultados práticos de pesquisas dependem muitas
vezes do acaso ou, até mesmo, da própria sorte de
um pesquisador.

(C)

introdução de informação desnecessária no contexto.

(D)

O mapeamento genético resultante de pesquisas
recentes levará a ciência a descobrir a cura de
inúmeras doenças.

(D)

causa efetiva de um fato reconhecido cientificamente.

(E)

Algumas doenças características de populações africanas parecem ter explicação nos estudos de seus
genes.

(E)

hipótese formulada a partir de estudos científicos.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

5.

8.

A concordância verbal e nominal está inteiramente correta
na frase:

Também inspirou grandes pintores, como o renascentista
Hieronymus Bosch, autor de Jardim do Éden. (1o
parágrafo)

(A)

Os dados obtidos nas pesquisas levam os especialistas à conclusão de que um pequeno grupo de uma
das tribos africanas teria saído em busca de melhores condições de vida em lugares mais distantes.

O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o
grifado acima está na frase:

(B)

Pesquisas genéticas abre caminho para a descoberta do tratamento de certas doenças, pois sabemse que pessoas de grupos diferentes reagem de
forma diferenciada aos medicamentos.

(C)

O mapeamento genético de povos africanos têm
sido negligenciados porque, segundo pesquisadores, o acesso aos locais onde vivem é difícil e
ocorre limitações em razão de hábitos e de crenças.

(D)

Será importante para o tratamento de doenças genéticas de populações, até mesmo as que se localiza
em regiões distantes e de difícil acesso, os resultados obtidos nas mais recentes pesquisas.

(E)

A reconstituição feita a partir de fósseis faciais mostram como deveria ser o rosto dos homens primitivos, ou seja, daqueles que teria dado origem às
atuais populações dos países europeus.

(A)

... que o homem moderno surgiu numa região ...

(B)

... que hoje se situa na fronteira entre Angola e
Namíbia ...

(C)

... que hoje habitam os quatro cantos do mundo.

(D)

A explicação é simples.

(E)

... que todos os africanos descendem de catorze
populações.
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Atenção:

As questões de números 9 a 13 baseiam-se no
texto abaixo.

demandas culturais crescentes do mundo moderno. Nesse
sentido,

a

insuficiência

da

nossa

escolarização

é

um

A pós-modernidade é uma era de multiplicação das
instrumento de alargamento do número dos que podem ser
formas de analfabetismo. As estatísticas referem-se aos
classificados na moderna e ampla concepção de analfabetismo,
estritamente alfabetizados, aos que aprenderam a ler e
não limitada estritamente ao saber ler e escrever.
escrever. Mas raramente há referência ao analfabetismo
(José de Souza Martins. O Estado de S. Paulo, Aliás, J7, 1 de
março de 2009, com adaptações)

funcional daquela larga parcela da população que, ainda que
saiba ler e escrever, de fato não está alfabetizada porque está
aquém do manejo minimamente competente da informação

9.

cultural, como a interpretação daquilo que lê. A alfabetização

De acordo com o texto, é INCORRETO afirmar que
(A)

o sistema escolar não se encontra preparado para
oferecer atendimento a todas as exigências de um
mundo moderno.

(B)

o desenvolvimento da moderna tecnologia impõe
limites até mesmo às pessoas com ampla formação,
por desconhecimento da linguagem própria dessa
área.

(C)

os escritores atuais desconsideram o uso da língua
portuguesa, apesar de exemplos oferecidos por
nomes como Machado de Assis.

(D)

o analfabetismo funcional se aplica ao grande
número de pessoas que são incapazes de entender
o sentido mais abrangente de um texto.

(E)

o conceito de analfabetismo no mundo moderno
estende-se bem além do simples fato de alguém ser
capaz de ler e de escrever.

constitui apenas um dado formal. Ela só tem sentido num
quadro de solicitações culturais em que saber ler e escrever é
mais do que o ato em si. Não é raro que a escola esteja
completamente desvinculada das atividades culturais que lhe
dão sentido, como a leitura, a frequência a bibliotecas, museus
e teatros. Hoje vivemos num cenário em que não é incomum a
combinação de alfabetização e ignorância, com a capacidade
de ler e escrever reduzida ao uso elementar dos simplismos do
cotidiano.
O universo cultural do analfabetismo tem sido ampliado
no último meio século, anulando com facilidade os ganhos da

_________________________________________________________

alfabetização tradicional da escrita manual e da leitura do texto
impresso. O advento do microcomputador pessoal criou, em

10.

Considere as afirmativas a respeito do 2º parágrafo do
texto:

curto tempo, uma massa de analfabetos até mesmo entre

I. O autor defende a ideia de que o computador trouxe uma série de facilidades, mas também o agravamento de um cenário que pode gerar uma leva
de analfabetos funcionais.

pessoas com nível superior. A linguagem computacional invadiu
nossa vida como indecifrável língua estrangeira e nos colocou

II. Há no parágrafo um rol de situações que comprovam a afirmação de que houve ampliação do
universo cultural do analfabetismo.

da noite para o dia à mercê de técnicos que se esmeram em
falar o "computacionês" incompreensível. A máquina de calcular

III. Está implícita a constatação de que métodos tradilivrou-nos dos sofrimentos da tabuada, mas criou uma geração

cionais de alfabetização não são suficientes diante
dos desafios impostos pela complexidade do
mundo moderno.

de ignorantes que faz cálculos sofisticados sem saber como são
feitos. Saber escrever corretamente a língua portuguesa já não
é necessário, pois programas instalados no computador

Está correto o que consta em
(A)

II, somente.

(B)

I e II, somente.

(C)

I e III, somente.

(D)

II e III, somente.

(E)

I, II e III.

corrigem automaticamente a maioria dos erros e permitem a
qualquer semi-alfabetizado escrever quase com o rigor de
Machado de Assis.
Estamos muito longe do ensino necessário para cobrir a
extensa área de cultura que deve ser assimilada antes da idade
adulta para que a pessoa se mova num patamar próprio das
4
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11.

... ainda que saiba ler e escrever, de fato não está
alfabetizada porque está aquém do manejo minimamente
competente da informação cultural, como a interpretação
o
daquilo que lê. (1 parágrafo)

14.

Com outras palavras, a afirmativa acima mantém o sentido
original em:

As lacunas da frase acima estarão corretamente preenchidas, respectivamente, por:

(A)

(A)

a

-

a

-

à

(B)

a

-

à

-

à

(C)

à

-

à

-

a

(D)

à

-

a

-

à

(E)

a

-

a

-

a

(B)

(C)

apesar de não saber ler e escrever bem, consegue
interpretar de fato o que está escrito, com o uso de
informações de caráter cultural que a tornam competente.
conquanto domine a leitura e a escrita, não pode ser
considerada alfabetizada, pois não tem informações
culturais suficientes para o entendimento preciso do
que está lendo.
sem saber ler e escrever, não se atinge qualquer
informação cultural, que vai depender da interpretação do que é possível entender.

(D)

para ser considerada alfabetizada no total, é preciso
saber ler e escrever, com a interpretação das
informações culturais obtidas no que se lê.

(E)

saber ler e escrever o que, aliás, não se trata de ser
alfabetizada por inteiro, já que a interpretação do
que lê está nas informações culturais.

_________________________________________________________

Luzia, com 11.500 anos, é o fóssil mais antigo de um
brasileiro.
O rosto de Luzia foi mostrado ao mundo por um especialista em reconstituição facial.
O especialista revela agora como seria a face do primeiro
europeu.

A expressão transcrita sem alteração do sentido original é:
(A)

num quadro de solicitações culturais = com a
enorme oferta de informações na área da cultura.

As frases acima estão articuladas com lógica, clareza e
correção no período:

(B)

à mercê de técnicos = graças à atenção de
profissionais experientes.

(A)

(C)

que faz cálculos sofisticados sem saber como são
feitos = que consegue raciocínios inteiramente
lógicos mesmo sem conhecer sua origem.

Um especialista em reconstituição facial mostrou ao
mundo o rosto de Luzia, com 11.500 anos, o fóssil
mais antigo de um brasileiro, e revela agora como
seria a face do primeiro europeu, mostrando, com a
semelhança entre as duas reconstituições, que um
grupo reduzido de homens deu origem às diversas
etnias do planeta.

(D)

para que a pessoa se mova num patamar próprio
das demandas culturais = para que uma pessoa
possa interagir num nível apropriado às solicitações
do universo cultural.

(B)

(E)

não limitada estritamente ao saber ler e escrever =
que se baseia no conhecimento da leitura e da
escrita.

Luzia, com 11.500 anos, é o fóssil mais antigo de um
brasileiro com o seu rosto mostrado ao mundo por
um especialista em reconstituição facial, que está
revelando agora como era a face do primeiro
europeu, de que, a semelhança entre elas mostram
que um grupo reduzido de homens foram a origem
das diversidades étnicas do planeta.

(C)

O especialista em reconstituição facial que revela
agora como seria a face do primeiro europeu, que
mostrou ao mundo o rosto de Luzia, com
11.500 anos, fóssil mais antigo de um brasileiro, cuja
semelhança das duas reconstituições mostra que
homens, em um grupo reduzido, deu origem às
diversas etnias do planeta.

(D)

Luzia, com 11.500 anos, era o fóssil mais antigo de
um brasileiro, que tinha sido mostrado ao mundo por
um especialista em reconstituição facial, onde a face
do primeiro europeu tem semelhança com a
reconstituição, e mostra que um grupo reduzido de
homens foi a origem das diversas etnias do planeta.

(E)

O especialista em reconstituição facial, revelando
agora como seria a face do primeiro europeu, com a
semelhança entre a reconstituição do rosto de Luzia
que foi mostrado ao mundo, com 11.500 anos, o
fóssil mais antigo de um brasileiro.

_________________________________________________________

13.

15.

A semelhança entre as duas reconstituições mostra que
um grupo reduzido de homens deu origem às diversas
etnias do planeta.

_________________________________________________________

12.

Particularidades sociais ajudam ...... compreender o
cenário de desestímulo ...... alfabetização, que se reflete
nos dados estatísticos, associando o analfabetismo ......
porcentagem de desempregados no Brasil.

Não é raro que a escola esteja completamente desvino
culada das atividades culturais .... (1 parágrafo)
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se
encontra o grifado acima está na frase:
(A)

Mas raramente há referência ao analfabetismo funcional daquela larga parcela da população ...

(B)

... porque está aquém do manejo minimamente
competente da informação cultural ...

(C)

... ainda que saiba ler e escrever ...

(D)

... que se esmeram em falar o "computacionês"
incompreensível.

(E)

... e permitem a qualquer semi-alfabetizado ...
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Noções de Direito Administrativo
16.

Noções de Direito Constitucional

A nomeação do Procurador-Geral da República, que é
precedida de aprovação pelo Senado Federal, é classificada como um ato administrativo
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

21.

A exploração dos serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros compete
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

composto.
complexo.
colegiado.
unificado.
incondicionado.

aos Estados.
aos Estados e aos países estrangeiros.
aos Municípios.
ao Distrito Federal.
à União.

__________________________________________________________________________________________________________________

17.

22.

A anulação do ato administrativo
(A)

pode ser feita pelo Judiciário, mas de forma discricionária, oportuna ou conveniente.

(B)

não poderá ser feita pelo Judiciário, porque a
titularidade é da Administração Pública.

(C)

é prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser
feita pela Administração Pública.

(D)

pode ser feita pela Administração Pública, de ofício
ou mediante provocação.

(E)

não pode ser feita pela Administração Pública, salvo
em casos urgência e interesses.

_________________________________________________________

18.

Considere os conceitos sobre o ato administrativo:

23.

tração Pública que, agindo na esfera jurídica, tenha
por fim mediato declarar, modificar ou extinguir
direitos ou impor obrigações aos administrados.

O alistamento eleitoral é uma das condições de
elegibilidade previstas na Constituição Federal.

(B)

O voto é facultativo para os maiores de 16 e
menores de 18 anos.

(C)

O alistamento eleitoral é facultativo a partir de
65 anos de idade.

(D)

Os inalistáveis e os analfabetos são inelegíveis.

(E)

O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para
os analfabetos.

O Senado Federal compõe-se de representantes dos
Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II. Declaração do Estado, ou de quem o represente,
que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime jurídico de direito público
e sujeito a controle pelo Poder Judiciário.

minoritário.
bilateral.
unilateral.
majoritário.
especial.

_________________________________________________________

ções, com exclusão das empresas estatais, manifestada mediante providências políticas e administrativas, sem necessidade de controle jurisdicional.

24.

Está correto o que consta APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)

_________________________________________________________

I. Toda manifestação bilateral de vontade da Adminis-

III. Declaração do governo, no exercício de suas fun-

Sobre os direitos políticos, é INCORRETO afirmar:

I.
II.
III.
II e III.
I e II.

Compete privativamente à Câmara dos Deputados dispor
sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação,
transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da
respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na
(A)

Lei de Diretrizes Orçamentárias.

(B)

Resolução do Senado Federal.

(C)

Instrução Normativa do Senado Federal.

(D)

Instrução Normativa do Gabinete do Procurador-Geral da República.

(E)

Instrução Normativa do Gabinete do Advogado-Geral da União.

_________________________________________________________

19.

NÃO é requisito básico para a investidura em cargo público
(A)

o gozo dos direitos políticos.

(B)

o nível de escolaridade exigido para o exercício do
cargo.

(C)

a quitação com as obrigações militares e eleitorais.

(D)

a nacionalidade brasileira.

(E)

a idade mínima de dezesseis anos.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

20.

6

O prazo para a conclusão da sindicância administrativa
disciplinar NÃO excederá
(A)

15 (quinze) dias, prorrogável uma única vez, a
critério da autoridade.

(B)

45 (quarenta e cinco) dias, improrrogável.

(C)

30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual
período, a critério da autoridade superior.

(D)

20 (vinte) dias úteis, improrrogável.

(E)

25 (vinte e cinco) dias, podendo ser prorrogado uma
única vez, a critério da autoridade.

25.

Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos,
sendo que a sustação do processo
(A)

interrompe a prescrição pelo prazo de 06 (seis) meses.

(B)

suspende a prescrição, enquanto durar o mandato.

(C)

não suspende a prescrição.

(D)

suspende a prescrição pelo prazo de 24 (vinte e
quatro) meses.

(E)

interrompe a prescrição pelo prazo de 24 (vinte e
quatro) meses.
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28.
Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático
26.

Seja X um número inteiro compreendido entre 1 e 60, que
satisfaz as seguintes condições:
−

é ímpar;

−

é divisível por 3;

−

a soma e o produto de seus dígitos são números
compreendidos entre 8 e 15.

É correto afirmar que X é um número
(A)

maior que 40.

Comparando os registros de entrada e saída de pessoas
de certa Unidade do Tribunal Regional Federal, relativos
aos meses de janeiro de 2010 e dezembro de 2009,
observou-se que o número de visitantes em janeiro
ultrapassava o de dezembro em 40%. Sabendo que, se
essa Unidade tivesse recebido 350 visitantes a menos em
janeiro, ainda assim, o total de pessoas que lá estiveram
nesse mês excederia em 12% o total de visitantes de
dezembro. Nessas condições, o total de visitantes de
janeiro foi
(A)

1 625.

(B)

1 650.

(C)

1 700.

(D)

1 725.

(E)

1 750.

_________________________________________________________

(B)

cubo perfeito.
29.

(C)

múltiplo de 7.

(D)

quadrado perfeito.

(E)

19 h

14 min

24 s

Considerando que o caminhão chegou ao aeroporto quando todos os algarismos de tal relógio mudaram simultaneamente pela primeira vez e que ao longo do trajeto ele
rodou à velocidade média de 75 km/h, a distância por ele
percorrida, em quilômetros, foi igual a

menor que 25.

_________________________________________________________

27.

Certo dia, um lote de documentos foi transportado de uma
Vara Federal do Trabalho a um aeroporto e, para isso, foi
usado um caminhão, que partiu exatamente quando o
relógio digital do motorista que iria dirigi-lo marcava:

Um furgão, com capacidade para o transporte de 1 500 kg,
(A)

57.

(B)

59.

(C)

62.

(D)

65.

(E)

67.

fez três viagens para transportar um lote de caixas, cada
qual com um mesmo volume: na primeira viagem, ele
2
1
levou
do total de caixas; na segunda,
da quantidade
3
5
transportada na primeira; na terceira as 72 caixas restantes. Considerando que ele poderia ter transportado todas

_________________________________________________________

as caixas do lote em uma única viagem e, se assim o fi30.
zesse, ainda haveria espaço para o transporte de mais

Com frequência, operações que observam certos padrões
conduzem a resultados curiosos:
1×1=1
11 × 11 = 121
111 × 111 = 12321
1111 × 1111 = 1234321
...
...

265 caixas do mesmo tipo, a massa de cada caixa, em
quilogramas, era
(A)

1,8.

(B)

2,1.

(C)

2,4.

(D)

(E)

3,2.

3,6.
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Calculando 111111111 × 111111111 obtém-se um número cuja soma dos algarismos está compreendida entre
(A)

115 e 130.

(B)

100 e 115.

(C)

85 e 100.

(D)

70 e 85.

(E)

55 e 70.
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Instruções: Para responder às questões de números 34 e 35,
considere os dados abaixo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31.

A Cia. Comercial Fagundes Varela iniciou o mês com

O princípio contábil da oportunidade estabelece que
(A)

o patrimônio da entidade não se confunde com o
patrimônio dos sócios ou acionistas.

(B)

as despesas e as receitas da entidade devem ser registradas no período em que forem incorridas e não
no período em que ocorrer o desembolso ou o recebimento.

(C)

os ativos devem ser avaliados pelo custo de aquisição ou pelo valor de mercado, dos dois o menor.

(D)

(E)

estoque de 20 unidades de uma determinada mercadoria com
preço unitário de R$ 200,00, já líquido de impostos recuperáveis. As operações abaixo foram efetuadas pela companhia
nesse mês, sendo todos os preços de compra já considerados
líquidos dos impostos recuperáveis:
−
−
−

deve-se adotar, havendo duas alternativas igualmente válidas para mensuração do passivo, a de maior
valor na escrituração contábil.

−

o registro da mutação patrimonial deve ser feito de
imediato, de forma integral, e na extensão correta de
seus elementos quantitativos e qualitativos.

_________________________________________________________

32.

34.

O registro do recebimento de duplicatas com juros de
mora em função do atraso do devedor no pagamento

(A)

4.000,00.

aumenta o Ativo e diminui o Passivo num montante
igual.

(B)

4.100,00.

(B)

não altera o Patrimônio Líquido da entidade.

(C)

4.200,00.

(C)

diminui o Passivo num montante maior que o aumento do Ativo.

(D)

4.300,00.

(D)

aumenta o Patrimônio Líquido da entidade.

(E)

4.400,00.

(E)

é um fato contábil permutativo.

35.

I. Recebimento de duplicatas em cobrança no banco

II. Depósitos de cheques efetuados pela companhia
ainda não creditados pelo banco no valor de
R$ 700,00.

III. Despesas bancárias no valor de R$ 500,00 não registradas na contabilidade.

Após o procedimento de conciliação bancária, tendo sido
feitos os respectivos ajustes na escrituração contábil, o
saldo correto da conta corrente a ser demonstrado no
Livro Razão foi, em R$, de

8

(A)

55.600,00.

(B)

55.100,00.

(C)

55.700,00.

(D)

54.400,00.

(E)

56.100,00.

30 unidades ao preço unitário de
20 unidades ao preço unitário de

O Custo das Mercadorias Vendidas no mês, caso a companhia utilize o método UEPS (Último que Entra, Primeiro
que Sai), foi, em R$, igual a
(A)

11.700,00.

(B)

11.500,00.

(C)

11.400,00.

(D)

11.600,00.

(E)

11.800,00.

_________________________________________________________

36.

Se uma mercadoria vendida por uma empresa comercial
apresentar constantemente elevação de seu preço de
custo, é correto afirmar que, em relação aos métodos de
avaliação de estoques, o
(A)

lucro bruto obtido em sua venda será maior se ela
utilizar o método UEPS em vez do PEPS.

(B)

custo da mercadoria vendida, se adotado o critério
do custo médio ponderado, será maior do que se
fosse adotado o método PEPS.

(C)

estoque final, se adotado o método PEPS, será menor do que o obtido adotando-se o critério do custo
médio ponderado.

(D)

lucro obtido em sua venda será maior se ela utilizar
o método do custo médio ponderado em vez do
PEPS.

(E)

valor do estoque final, se adotado o método UEPS,
será maior do que se fossem adotados o método
PEPS ou o método do custo médio ponderado.

IV. Emissão de cheques pela companhia no valor de
R$ 600,00 não descontados ainda no banco.

35 unidades ao preço unitário de

_________________________________________________________

O contador da Cia. Noroeste recebeu o extrato bancário
da empresa enviado pelo Banco América Central, no qual
constava um saldo credor de R$ 55.000,00 na conta corrente. O saldo da conta corrente registrado no Livro Razão
da entidade era devedor no valor de R$ 52.200,00. Ao efetuar a conciliação bancária, o contador anotou os fatos
abaixo:

no valor de R$ 3.400,00, não registradas na contabilidade.

25 unidades ao preço unitário de

O estoque final da mercadoria no mês, caso a companhia
use o método PEPS (Primeiro que entra, primeiro que sai)
para avaliação de seus estoques, equivale, em R$, a

(A)

_________________________________________________________

33.

Compra de
R$ 220,00;
Venda de
R$ 650,00;
Compra de
R$ 210,00;
Venda de
R$ 640,00.

TRF4R-Tec-Jud-Contabilidade-R
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37.

41.

Dados referentes à importação de uma máquina feita por
uma companhia:
Valor da importação .......................................
Tributos cobrados sobre a importação ...........
Taxas alfandegárias relativas a essa
importação .....................................................
Frete e seguro do porto até a fábrica .............
Gasto com instalação .....................................

R$ 500.000,00
R$ 180.000,00
R$ 25.000,00
R$ 4.000,00
R$ 13.000,00

O valor que deve ser contabilizado como custo de aquisição desse equipamento, de acordo com as Normas
Brasileiras de Contabilidade, corresponde, em R$, a
(A)

722.000,00.

(B)

680.000,00.

(C)

705.000,00.

(D)

500.000,00.

(E)

709.000,00.

42.

máquinas e equipamentos.

(B)

benfeitorias em imóvel de terceiros.

(C)

despesas pré-operacionais.

(D)

gastos com pesquisas de produtos.

(E)

marcas e patentes.

O Ativo Não Circulante, pelas Normas Brasileiras de Contabilidade vigentes, é constituído pelos seguintes subgrupos:
(A)

Investimentos, Imobilizado, Realizável a longo prazo
e Diferido.

(B)

Intangível, Investimentos e Imobilizado.

(C)

Realizável a longo prazo, Investimentos, Intangível e
Imobilizado.

para Contingências.

(C)

de Prêmio na Emissão de Debêntures.

(D)

de Subvenções Governamentais para Investimento.

(E)

de Ágio na Emissão de Ações.

Dados extraídos da Demonstração de Resultado da Cia.
Costa do Marfim, relativa ao exercício encerrado em
31/12/2009 (em R$):

(A)

140.000,00.

(B)

145.000,00.

(C)

210.000,00.

(D)

180.000,00.

(E)

195.000,00.

_________________________________________________________

43.

O índice de liquidez seca, supondo-se a inexistência de
despesas do exercício seguinte, é dado pela fórmula:
(A)

Disponível dividido pelo Passivo Circulante.

(D)

Realizável a longo prazo, Investimentos, Diferido e
Imobilizado.

(B)

soma do Disponível mais Estoque dividida pelo
Passivo Circulante.

(E)

Intangível, Investimentos, Diferido e Imobilizado.

(C)

diferença entre o Ativo Circulante e o Estoque dividida pelo Passivo Circulante.

(D)

Ativo Circulante dividido pelo Passivo.

(E)

Ativo Circulante dividido pelo Passivo Circulante.

_________________________________________________________

40.

(B)

O lucro bruto do período, em R$, foi igual a

_________________________________________________________

39.

Legal.

Receita Bruta de Vendas .................................... 650.000,00
Descontos incondicionais concedidos a
terceiros .............................................................. 30.000,00
Descontos financeiros por antecipação
de pagamento ..................................................... 40.000,00
Despesas com vendas ........................................ 35.000,00
Custo das Mercadorias Vendidas ........................ 320.000,00
Tributos incidentes sobre vendas ........................ 120.000,00

Devem ser classificados no Ativo Intangível, de acordo
com a legislação vigente:
(A)

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

38.

É classificada no Patrimônio Líquido como uma reserva de
capital, de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade vigentes atualmente, a Reserva

Considere os saldos de contas abaixo, extraídos do Balanço Patrimonial de uma companhia (em R$):
Clientes (Curto Prazo) ......................................... 200.000,00
Disponível ........................................................... 150.000,00
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ... 25.000,00
Adiantamento de clientes .................................... 40.000,00
Ações em Tesouraria .......................................... 15.000,00
Estoques ............................................................. 180.000,00
Provisão para ajuste de estoques ao valor de
mercado .............................................................. 10.000,00
Empréstimos efetuados a coligadas e controladas ................................................................... 90.000,00
Despesas do exercício seguinte .......................... 60.000,00

_________________________________________________________

44.

Dados (em R$):
Saldo médio da conta Fornecedores
no exercício ........................................................... 170.000,00
Compras a Prazo .................................................. 850.000,00

Supondo-se o ano comercial de 360 dias, o prazo médio
de pagamento a fornecedores foi, em número de dias,
igual a

É correto afirmar, somente com essas informações, que o
Ativo Circulante da companhia monta, em R$, a

(A)

60.

(A)

530.000,00.

(B)

72.

(B)

545.000,00.

(C)

36.

(C)

590.000,00.

(D)

555.000,00.

(D)

80.

(E)

645.000,00.

(E)

45.

TRF4R-Tec-Jud-Contabilidade-R
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45.

Dados (em R$):

49.

Em relação à lei orçamentária anual, no âmbito da União,
é correto afirmar que o orçamento

Custo das Mercadorias Vendidas ....................... 720.000,00
Saldo médio da conta Estoque
de Mercadorias no exercício ............................... 100.000,00

(A)

fiscal não abrange as despesas das fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Supondo-se o ano comercial de 360 dias, o prazo médio
de renovação de estoques foi, em número de dias, igual a

(B)

da seguridade social deve respeitar as metas e
prioridades estabelecidas na Lei das Diretrizes
Orçamentárias.

(C)

de investimentos é elaborado para todas as
empresas em que a União participa como acionista.

(D)

da seguridade social será elaborado apenas pelos
órgãos responsáveis pela previdência social.

(E)

de investimentos não é contemplado na lei orçamentária anual, sendo objeto de lei específica sobre a
matéria.

(A)

50.

(B)

60.

(C)

45.

(D)

55.

(E)

70.

_________________________________________________________

46.

O Princípio Orçamentário que estabelece que seja vedada
a vinculação de impostos a órgão, fundo ou despesa é
denominado Princípio da

_________________________________________________________

(A)

Unidade.

(B)

Universalidade.

(C)

Exclusividade.

(D)

Não-afetação das receitas.

(E)

Especificação ou da Discriminação.

50.

Constitui exemplo de receita extraorçamentária:
(A)

depósito judicial.

(B)

multa relativa a tributo pago com atraso.

(C)

receita decorrente da alienação de imóveis do ente
público.

(D)

receita de aluguéis de imóveis de propriedade do
ente público.

(E)

receita de serviços prestados pelo ente público.

_________________________________________________________

47.

Em relação ao processo orçamentário, é correto afirmar:
(A)

A lei do orçamento poderá consignar dotações globais destinadas a atender indiferentemente despesas de pessoal, material ou serviços de terceiros.

(B)

A lei do orçamento poderá ser aprovada posteriormente ao início do exercício financeiro a que se
refere.

(C)

(D)

(E)

_________________________________________________________

51.

A Lei das Diretrizes Orçamentárias deverá conter um
Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais relativas a receitas, despesas,
resultados nominal e primário e montante da dívida
pública.
As emendas ao projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias podem ser aprovadas, mesmo que incompatíveis com o Plano Plurianual, se obtiverem pelo
menos dois terços dos votos do Congresso Nacional.
O projeto de lei orçamentária anual deverá ser aprovado inicialmente pela Câmara dos Deputados e
depois pelo Senado, em sessões separadas.
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A classificação econômica do orçamento

(A)

juro da dívida pública.

(B)

aquisição de equipamentos e instalações.

(C)

pagamento de restos a pagar.

(D)

amortização da dívida pública.

(E)

concessão de empréstimos pelo ente público.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

48.

É exemplo de despesa extraorçamentária:

52.

O empenho é o estágio da despesa pública em que
(A)

é escolhido o fornecedor que apresenta proposta
mais vantajosa para contratação de obras.

(B)

é estabelecido um cronograma de dispêndio para os
créditos orçamentários.

(A)

apresenta a distribuição dos recursos públicos pelos
órgãos responsáveis por sua gerência e aplicação.

(B)

distingue as receitas orçamentárias das extraorçamentárias.

(C)

representa o agrupamento de ações do governo em
grandes áreas de atuação.

(C)

há verificação do direito líquido e certo do credor do
ente público em função dos serviços prestados.

(D)

leva em consideração os programas e subprogramas que serão executados pelo ente público.

(D)

ocorre um ato emanado de autoridade competente
que cria para o Estado obrigação de pagamento.

(E)

divide as receitas e despesas em dois grandes grupos: correntes e de capital.

(E)

o credor é pago pelo ente público.
TRF4R-Tec-Jud-Contabilidade-R
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53.

A descentralização de créditos denominada provisão é a

57.

No Balanço Financeiro

(A)

liberação de recursos do órgão central para o órgão
setorial de programação financeira.

(A)

é feita a comparação entre os valores previstos da
receita e os valores efetivamente arrecadados.

(B)

movimentação de créditos entre unidades gestoras
de órgãos ou entidades de estrutura diferente.

(B)

são comparadas as variações patrimoniais ativas e
passivas e apurado o resultado patrimonial do exercício.

(C)

liberação de recursos dos órgãos setoriais de programação financeira para entidades da administração indireta.

(C)

é apurada a situação patrimonial do ente público, por
comparação entre ativos e passivos.

(D)

liberação de recursos dos órgãos setoriais de programação financeira para as unidades gestoras de
sua jurisdição.

(D)

os restos a pagar do exercício figuram como receita
extraorçamentária.

(E)

é calculado o resultado nominal do ente público.

_________________________________________________________

(E)

movimentação de créditos entre unidades gestoras
de um mesmo órgão ou entidades integrantes do
orçamento fiscal e da seguridade social.

58.

_________________________________________________________

54.

Ativo Real Líquido ..............................................
Passivo Financeiro .............................................
Ativo Permanente ...............................................
Passivo Permanente ..........................................
Ativo Compensado .............................................

Repasse é a
(A)

liberação de recursos dos órgãos setoriais de programação financeira para entidades da administração indireta e entre estas e, ainda, de um ministério para o outro.

(B)

liberação de recursos do órgão central para o órgão
setorial de programação financeira.

(C)

movimentação de créditos entre unidades gestoras
de um mesmo órgão ou entidades integrantes do
orçamento fiscal e da seguridade social.

(D)

Dados extraídos do balanço patrimonial de um ente
público (em R$):
100.000,00
180.000,00
320.000,00
260.000,00
50.000,00

O valor do Ativo Financeiro nesse exercício correspondeu,
em R$, a

movimentação de créditos entre unidades gestoras
de órgãos ou entidades de estrutura diferente.

(A)

140.000,00.

(B)

220.000,00.

(C)

160.000,00.

(D)

170.000,00.

(E)

270.000,00.

_________________________________________________________

(E)

liberação de recursos dos órgãos setoriais de programação financeira para as unidades gestoras de
sua jurisdição.

59.

(A)

podem ser concedidos a servidores que tenham sob
sua guarda o material a adquirir.

(B)

independem de autorização legislativa para sua
constituição.

não podem ser concedidos por meio da utilização de
cartões corporativos.

(C)

podem constar da Lei Orçamentária Anual sob a forma de reserva de contingências.

deverão ser precedidos do empenho correspondente
na dotação própria às despesas a realizar.

(D)

não podem ser utilizados para financiar despesas
que tenham caráter sigiloso.

independem de fonte de recursos disponíveis para
seu financiamento.

(E)

podem ser utilizados para financiar despesas que
poderiam aguardar o processo normal de sua realização.

_________________________________________________________

55.

Os créditos adicionais suplementares
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

são destinados a despesas para as quais não haja
dotação orçamentária específica.

_________________________________________________________

são constituídos para atender despesas imprevisíveis e urgentes.

_________________________________________________________

56.

Os suprimentos de fundos

60.

Em relação às Despesas de Exercícios Anteriores, é correto afirmar:
(A)

São despesas de caráter extraorçamentário.

É uma variação patrimonial ativa independente da execução orçamentária:

(B)

Significam a mesma coisa que Restos a Pagar decorrentes do exercício anterior.

(A)

inscrição de um débito tributário na dívida ativa.

(C)

(B)

aquisição de bens imóveis.

São despesas liquidadas, mas não pagas no exercício correspondente.

(C)

superveniência passiva.

(D)

(D)

receita proveniente de taxas cobradas em virtude do
exercício do poder de polícia.

São aquelas em que a obrigação de pagamento é
criada em virtude de lei, reconhecido o direito do
reclamante no encerramento do exercício correspondente.

(E)
(E)

receita proveniente de contribuições de intervenção
sobre o domínio econômico.

São despesas em que a obrigação foi cumprida pelo
credor no prazo estabelecido, embora não tenham
sido processadas na época própria.
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