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PARTE A – 1º GABARITO – 40 QUESTÕES (01 a 40)
LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO I

SUSTENTABILIDADE
Seu grande desafio é: produzir e ao mesmo tempo poupar e preservar
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Por Ana Luiza Silveira
Os dados são alarmantes. A humanidade já consome 25% a mais de recursos naturais do que a
capacidade de renovação do nosso planeta. Segundo a Organização das Nações Unidas, mais de 20% da
população da Terra não tem acesso à água potável e metade dos leitos hospitalares do mundo todo está
ocupada por doenças causadas pela escassez de água. Sem falar na fome, que mata uma pessoa a cada 3,6
segundos - para se ter uma idéia, a cada ano 6 milhões de crianças morrem por doenças devidas à falta de
comida. Isso sem falar nos altos índices de poluição ambiental, no aquecimento global e nos riscos de escassez
de energia, já que nossos recursos - como madeira, carvão, petróleo e gás - são finitos. Diante da gravidade da
situação, a única saída para os 6,1 bilhões de pessoas que habitam o globo é batalhar pelo desenvolvimento
sustentável.
Mas o que é, afinal, sustentabilidade? Esse conceito foi criado em 1987, por representantes de 21
governos, líderes empresariais e representantes da sociedade, membros da Comissão Mundial sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento da ONU. Segundo eles, "o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas
próprias necessidades". Em outras palavras, é o equilíbrio na convivência entre o homem e o meio ambiente,
onde a exploração econômica não traz riscos para as gerações futuras. Isso significa cuidar dos aspectos
ambientais, sociais e econômicos e buscar alternativas para sustentar a vida na Terra sem prejudicar a
qualidade de vida no futuro.
Um dos grandes passos para a manutenção da sustentabilidade do planeta foi a criação do Protocolo de
Kyoto, em 1998, como um tratado internacional que traz rígidos compromissos para a redução da emissão dos
gases que provocam o efeito estufa. Em vigência desde 2005, o Protocolo propõe um calendário pelo qual os
países desenvolvidos têm obrigação de reduzir a emissão dos gases em pelo menos 5,2% em relação aos
níveis de 1990, no período entre 2008 e 2012. São 175 países signatários, Brasil incluído, que devem cumprir
algumas missões, como reformar os setores de energia e transporte, promover o uso de fontes de energia
renováveis, eliminar as emissões de gases poluentes e proteger florestas, entre outras. É uma missão difícil, de
longo prazo, que pretende reduzir a temperatura global de 1,4% a 5,8% até 2100.
Mas há quem não dê a mínima bola para isso, como o maior emissor de gases do efeito estufa: os
Estados Unidos. O país recusou-se a assinar o tratado porque o presidente George W. Bush acredita que os
compromissos do Protocolo interfeririam negativamente na economia norte-americana. E a Casa Branca
também tem dúvidas se os poluentes emitidos pelo homem causem mesmo o aumento da temperatura da
Terra. Ainda assim, empresas de vários municípios americanos estão adotando por conta própria os preceitos
do tratado, pesquisando formas de diminuir a emissão de gases tóxicos sem diminuir a margem de lucro. O
Brasil é signatário do acordo, mas, sendo um país em desenvolvimento, não tem compromisso de redução de
emissão de gases. Ainda assim, participou ativamente das deliberações da Conferência.
(...)
Hoje, os consumidores são capazes de valorizar quem tem uma atitude social e ambientalmente
responsável e boicotar quem não liga para isso. Desde então, as empresas vêm passando por uma revisão de
valores (...). São programas de responsabilidade social que envolvem atividades de educação, geração de
renda, alfabetização, esporte, arte, cultura, cidadania, saúde e desenvolvimento profissional, com o objetivo de
proporcionar qualidade de vida aos funcionários, às comunidades do entorno das empresas e também a
famílias de baixa renda, com foco em pessoas das mais variadas faixas etárias.
O meio ambiente também tem recebido bastante atenção, com a criação de programas de neutralização
das emissões de carbono, de plantio planejado de árvores, reciclagem, oferecimento de cursos e oficinas
voltados às questões ecológicas, desenvolvimento de programas de preservação ambiental para instituições de
ensino fundamental e médio, entre outras iniciativas.
(...)
Fonte: http://msn.bolsademulher.com/mundomelhor/materia/sustentabilidade/43222/1

01. Segundo o texto I, é CORRETO afirmar:
a)
b)
c)
d)

O consumo atual de recursos naturais do planeta ultrapassa seu poder de renovação.
Apenas ¼ dos recursos naturais do planeta poderão se renovar.
Quase a metade da população da terra não tem acesso à água potável.
Quase ¼ da população mundial já sofre consequências da falta de água.
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02. Segundo o texto I, o conceito de sustentabilidade:
a) Ainda está sob discussão, sendo observadas
diversas definições.
b) É uma preocupação dos governos mundiais,
haja vista a necessidade de contenção ou
reestruturação econômica.
c) Relaciona-se
com
a
responsabilidade,
individual e coletiva, sobre o meio ambiente.
d) Ainda algo utópico, sonhado pelos ecologistas,
mas que já precisa ser refletido por todos.

06. No texto I, o segundo e o quarto parágrafo iniciamse com a conjunção “Mas”. A que ideia esses
parágrafos opõem-se respectivamente?
a) Ao conceito de algo ainda não esclarecido, a
sustentabilidade / à ideia da redução da
temperatura global.
b) Aos índices de aquecimento global / à
necessidade de buscar soluções para o
planeta.
c) Aos dados de problemas causados pelo
consumo desequilibrado do meio ambiente / à
promoção do uso de fontes de energia.
d) Ao conceito de sustentabilidade / à valorização
de atitudes sociais.

03. O objetivo do texto I é a defesa de modelo de vida
sustentável.
Para
tanto,
desenvolve
as
argumentações a seguir, EXCETO:
a) Há dados alarmantes sobre a renovação de
recursos naturais do planeta.
b) Apesar de haver interferido negativamente na
economia norte-americana, algumas empresas
dos estados unidos, por conta própria, ignoram
o acordo de Kyoto.
c) As pessoas já valorizam atitudes socialmente
positivas quanto ao meio ambiente.
d) As empresas já trabalham com programas de
neutralização de gases e preservação
ambiental.

07. Observe os pronomes demonstrativos destacados
nos trechos abaixo e assinale a alternativa que
corresponde às referências desses pronomes.
I. “Isso sem falar nos altos índices de poluição
ambiental” (l.06)
II. “Isso significa cuidar dos aspectos ambientais”
(l.15-16)
III. “...e boicotar quem não liga para isso” (l.36)
a) I. aquecimento global; II. equilíbrio entre
homem e meio ambiente.
b) II. exploração econômica; III. atitude social e
ambiental responsáveis.
c) I. falta de comida; III. boicote de atitudes
ambientalmente corretas.
d) I. a morte de crianças por falta de comida; III.
uma atitude social e ambiental responsáveis.

04. Sobre a atitude das empresas diante da proposta
de sustentabilidade, é CORRETO afirmar:
a) O foco dos projetos ainda é muito mais social
que mesmo ambiental.
b) Há ações que, embora espaçadas, denotam
certa preocupação com o tema.
c) As empresas denotam certo preconceito social
quando se preocupam apenas com a educação
ambiental de crianças de baixa renda.
d) Há uma preocupação de reeducar as pessoas
e, principalmente, criar uma nova cultura social
e ecológica nas crianças.

08. A colocação pronominal no trecho “O país
recusou-se a assinar o tratado” (l.27) está
CORRETA porque:
a) Não se deve usar pronome oblíquo átono antes
de verbo.
b) Não há nenhuma palavra atrativa antes do
verbo para que se desse a próclise.
c) Por estar no pretérito perfeito do indicativo, o
pronome ocorre em ênclise.
d) Por tratar-se de uma locução verbal de
infinitivo, essa é a única forma possível de
colocação pronominal.

05. Quanto à estruturação do texto I, é CORRETO
afirmar que se trata de um dissertativoargumentativo porque:
a) Apresenta um tema a ser discutido e expõe
diversas opiniões sobre ele sem se fixar em
nenhuma delas.
b) Apresenta um tema a ser discutido e utiliza
argumentos para defender um ponto de vista
sobre esse tema.
c) Apresenta um tema a ser discutido e uma
solução convincente e coerente.
d) Apresenta um tema a ser discutido e ilustra
esse tema com a narração de histórias
relacionadas à questão em foco.

09. Releia o trecho “Um dos grandes passos para a
manutenção da sustentabilidade do planeta foi a
criação do Protocolo de Kyoto” (l.18-19). Sobre a
concordância verbal nesta oração, é CORRETO
afirmar que o verbo destacado concorda com:
a)
b)
c)
d)

Um
Manutenção
Planeta
Protocolo de Kyoto
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10. Com respeito ao uso da crase, releia o trecho
destacado e assinale a alternativa CORRETA:

12. Sobre o texto II, é CORRETO afirmar:
a) Apesar
de
tratar-se
de
um
texto
essencialmente
extraverbal,
sendo
a
comunicação verbal entre as personagens
irrelevante para o entendimento da tirinha.
b) O humor do texto está na descrições das
cenas.
c) O último quadrinho mostra criticidade da
personagem diante do que vê, apesar de sua
inocência.
d) Trata-se de um texto argumentativo do gênero
tirinha.

“...com o objetivo de proporcionar qualidade de
vida aos funcionários, às comunidades do entorno
das empresas e também a famílias de baixa
renda...” (l.38-40)
a) Se a palavra “comunidades” estivesse no
singular, não poderia haver crase
b) Se a palavra “comunidades” estivesse
acompanhada apenas da preposição, ainda
assim haveria crase
c) Se a palavra “família” estivesse acompanhada
do artigo “as”, haveria crase
d) É o verbo “proporcionar” que exige a
preposição presente na crase

13. Das alternativas abaixo, apenas uma delas traz
uma palavra cuja acentuação foi retirada, de
acordo com as Novas Regras de Ortografia.
Assinale-a:

11. “...como um tratado internacional que traz rígidos
compromissos para a redução da emissão dos
gases que provocam o efeito estufa” (l.19-20).
Sobre os pronomes destacados, assinale a
alternativa que substitui adequadamente cada um
deles.
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Assembléia
Próprias
Renováveis
País

14. A indignação da garotinha deve-se ao fato de:

onde / os quais
onde / dos quais
o qual / de onde
o qual / os quais

a) Ela não acreditar na veracidade da história da
novela.
b) Ela não gostar de pulôveres.
c) Ela acreditar que, ao fazer tricô, sua mãe
poderia construir um bebê.
d) Ela não acreditar que a personagem da novela
construirá um bebê fazendo tricô.

TEXTO II

15. A fala do último quadrinho apresenta a seguinte
frase: “Minha mãe se mata fazendo tricô e só
consegue fazer pulôveres!” A conjunção “e”, que
une as orações, apresenta uma ideia de:
a)
b)
c)
d)

Contradição
Adição
Negação
Explicação

16. Observando a tirinha, percebe-se que o verbo
“fazer” foi usado três vezes; em todas elas, com a
mesma transitividade. Assinale a alternativa em
que a transitividade seja a mesma usada na
tirinha.
a) O empresário fez-se de vítima para não cumprir
com a sua responsabilidade social.
b) O governo fez várias considerações na
conferência.
c) Fez dos projetos sociais seu objetivo de vida.
d) Fazemos do mundo um bom lugar para se
viver.

Fonte: http://clubedamafalda.blogspot.com
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17. O terceiro quadrinho apresenta falas da
personagem da televisão. Sobre esse quadrinho, é
CORRETO afirmar:

19. Sobre o texto III, é CORRETO afirmar:
a) A relação entre título e poema é coerente, pois
sabe-se que alguém especial chegará, portanto
serão necessários presentes que o eu-lírico
pede ao coração para trazer.
b) Há um diálogo indireto livre entre o eu-lírico e o
coração, que, no poema, surge como
personagem central.
c) Os presentes que serão ofertados ao que vai
chegar prenunciam que este novo ser terá uma
vida difícil, mas ventrosa.
d) É possível perceber que o eu-lírico deseja o
melhor ao que vai chegar, mas não pretende
estabelecer vínculos com ele.

a) A cena implícita seria perfeitamente visual
ainda que não tivesse tido os outros dois
quadrinhos anteriores.
b) A repetição dos vocativos só mostra o quanto o
personagem da tv estava descontrolado.
c) A contundência de sinais de pontuação indica
uma fala carregada de alegria e afetuosidade.
d) O locutor da fala da tv descobre que terá um
bebê apenas porque sua interlocutora está
fazendo tricô.

TEXTO III

AO QUE VAI CHEGAR
Toquinho
Voa, coração
A minha força te conduz
Que o sol de um novo amor em breve vai brilhar
Vara escuridão,
Vai onde a noite esconde a luz
Clareia seu caminho e ascende seu olhar
Vai onde a aurora mora
E acorda um lindo dia
Colhe a mais bela flor
Que alguém já viu nascer
E não esqueça de trazer força e magia,
O sonho e a fantasia
E a alegria de viver

01.

05.

10.

15.

Voa, coração
Que ele não deve demorar
E tanta coisa a mais quero lhe oferecer
O brilho da paixão
Pede a uma estrela pra emprestar
E traga junto a fé
Num novo amanhecer
Convida as luas cheia, minguante e crescente
E de onde se planta a paz,
Da paz quero a raiz
E uma casinha lá
Onde mora o sol poente
Pra finalmente a gente
Simplesmente ser feliz

20.

25.

20. Em algumas fontes, a letra deste poema sofre
alteração ortográfica no verso 06, com a
substituição da palavra ascende por acende.
Sobre essa alteração, é CORRETO afirmar:
a) As versões não alteram o significado do
poema, visto que a pronúncia de “ascende” e
de “acende” é a mesma.
b) As versões não alteram o significado do
poema, apenas mostram realidades linguísticas
de grupos sociais diferentes, mas respeitáveis
ambos.
c) As versões alteram o significado do poema,
visto que a regência nominal também mudaria.
d) As versões alteram o significado do poema,
visto que cada uma dessas palavras possui seu
próprio significado, mas ambas as versões são
possíveis.
21. “E não esqueça de trazer força e magia” (v.11).
Quanto à regência do verbo “Esquecer” no verso
destacado, é CORRETO afirmar:
a) Seu uso está correto, visto que utiliza a
preposição “de”.
b) Seu uso está correto, pois, como segue em
locução verbal, não poderia deixar de usar a
preposição.
c) Seu uso está incorreto, pois deveria, quando
transitivo indireto, ser também pronominal.
d) Seu uso está incorreto, pois é sempre transitivo
direto.

Fonte: Encarte do CD Toquinho, trinta anos de
música

18. Nos versos 01 e 15, a palavra “coração” é
corretamente classificada como:
a)
b)
c)
d)

22. “Voa, coração, que ele não deve demorar” (v.15
e 16), a oração destacada é corretamente
classificada como:

sujeito
vocativo
objeto direto
predicativo do sujeito

a)
b)
c)
d)

Coordenada concessiva.
Subordinada adverbial temporal.
Coordenada explicativa.
Subordinada substantiva objetiva direta.
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23. Pode-se classificar como oração subordinada
adjetiva restritiva a oração:
a) Clareia seu caminho e ascende seu olhar
(v.06)
b) Convida as luas cheia, minguante e
crescente e de onde se planta a paz, da paz
quero a raiz (v.22-24)
c) E uma casinha lá onde mora o sol poente pra
finalmente a gente simplesmente ser feliz
(v.25-28)
d) Colhe a mais bela flor que alguém já viu
nascer (v.09-10)

27. O modo de comando, no Sistema Operacional
Linux, é uma forma de se comunicar com o
sistema com mais opções do que seria possível
através de um utilitário gráfico e obtendo
respostas mais rápidas. Acerca de comando do
Sistema Linux, marque a alternativa INCORRETA:
a) O comando cd serve para acessar as pastas, o
comando “cd /” volta ao diretório Raiz e o
comando “cd ..” sobe uma pasta.
b) O comando startx serve para abrir a interface
gráfica a partir do prompt, caso você tenha
escolhido inicializar o sistema em modo texto.
c) O comando ls serve para listar uma pasta.. O
comando "ls l more" quebra a lista em páginas
e serve para pausar a listagem, para que o
usuário consiga ler tudo.
d) O comando rm serve tanto para mover
arquivos quanto para renomear arquivos.

24. “E tanta coisa mais quero lhe oferecer” (v.17). A
função sintática do lhe no verso destacado é de:
a)
b)
c)
d)

sujeito
objeto direto
objeto indireto
partícula expletiva

28. Acerca das funções do Microsoft Excel 2000,
analise as seguintes afirmativas:
I. A função INT.CONFIACA retorna o intervalo de
confiança para uma média da população.
II. A função DESV.MEDIO retorna a média
aritmética dos desvios absolutos dos pontos de
dados a partir de sua média.
III. A função DESVPAD calcula o desvio padrão a
partir de uma amostra.

25. Em “Colhe a mais bela flor” (v.09), a palavra
“mais” apresenta o mesmo sentido que em:
a) Desejou o mais forte que podia, até que tudo
aconteceu.
b) Queria sempre mais do que lhe caía nas mãos.
c) Mais que esperança, tinha fé no futuro.
d) Por mais que os enfrentasse, seus medos não
o deixavam em paz.

Podemos afirmar corretamente que:
a)
b)
c)
d)

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
26. Acerca da estrutura de pastas do Linux, analise as
seguintes afirmativas:
I. O diretório raiz está tomado pelas pastas do
sistema e espera-se que o usuário armazene
seus arquivos pessoais dentro da sua pasta no
diretório /home.
II. O diretório /bin armazena os executáveis de
alguns comandos básicos do sistema, como o
su, tar, cat, rm, pwd.
III. a pasta /boot armazena o Kernel e alguns
arquivos usados pelo Lilo (ou grub,
dependendo de qual distribuição o usuário
instalou), que são carregados na fase inicial do
boot.

Todas as afirmativas estão corretas.
Todas as afirmativas estão incorretas.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

29. Ainda acerca das funções do Microsoft Excel
2007, analise as seguintes afirmativas:
I. A função BDDESVPA calcula o desvio padrão
com base na população total de entradas
selecionadas do banco de dados.
II. A função BDEXTRAIR extrai de um banco de
dados um único registro que corresponde a um
critério específico.
III. A função BDVAREST calcula a variância com
base na população inteira de entradas
selecionadas de um banco de dados.

Podemos afirmar corretamente que:

Podemos afirmar corretamente que:

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Todas as afirmativas estão corretas.
Todas as afirmativas estão incorretas.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

Todas as afirmativas estão corretas.
Todas as afirmativas estão incorretas.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
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30. Como sabemos, o usuário pode realizar
rapidamente
as
tarefas
executadas
com
freqüência usando teclas de atalho no Microsoft
Word 2000. Uma ou mais teclas que o usuário
pressiona no teclado pode completar uma tarefa.
Acerca de teclas de atalhos no Microsoft Word
2000, analise as seguintes afirmativas:

32. Nos termos do Código de Ética Profissional do
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal,
assinale a alternativa CORRETA:
a) A moralidade da Administração Pública se
limita à distinção entre o bem e o mal.
b) O servidor não pode omitir ou falsear a
verdade, ainda que contrária aos interesses da
própria
pessoa
interessada
ou
da
Administração Pública.
c) É facultado ao servidor se manter atualizado
com as instruções, normas de serviço e
legislação pertinentes ao órgão onde exerce
suas funções.
d) É direito do servidor público o uso do cargo ou
função, facilidades, amizades, tempo, posição
e
influências,
para
obter
qualquer
favorecimento, para si ou para outrem.

I. O pressionamento simultâneo das teclas “ALT”,
“CTRL” e “Y” repete o comando Localizar (após
fechar a janela Localizar e substituir).
II. O pressionamento simultâneo das teclas
“CTRL” e “Y” refaz ou repete uma ação.
III. O pressionamento simultâneo das teclas “ALT”,
“CTRL” e “I” alterna para o modo de exibição
de layout de impressão.
Podemos afirmar corretamente que:
a)
b)
c)
d)

Todas as afirmativas estão corretas.
Todas as afirmativas estão incorretas.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

33. Marque a alternativa INCORRETA acerca do
instituto do asilo político, um dos princípios que
regem a República Federativa do Brasil em suas
relações internacionais:
a) Consiste no acolhimento de estrangeiro por
parte de um Estado que não o seu, em virtude
de perseguição por ele sofrida e praticada por
seu próprio país ou por terceiro.
b) Em regra, têm como causas motivadoras da
perseguição, ensejadora da concessão do
asilo, as seguintes: dissidência política, livre
manifestação de pensamento ou, ainda, crimes
relacionados com a segurança do Estado, que
não configurem delitos no direito penal comum.
c) Conceder asilo político não é obrigatório para
Estado algum, e as contingências da própria
política – exterior e doméstica – determinam,
caso a caso, as decisões do Estado
concedente.
d) No Brasil, a concessão de asilo político a
estrangeiro é ato de soberania estatal, de
competência do Congresso Nacional.

CONHECIMENTOS GERAIS
31. Acerca dos Direitos e Garantias Fundamentais,
analise as seguintes proposições:
I. Os direitos e deveres individuais e coletivos se
restringem aos previstos exclusivamente no art.
5º da Constituição Federal de 1988.
II. O indivíduo que alegar imperativo de
consciência para eximir-se de obrigação legal
geral e também se recusar a cumprir prestação
alternativa estabelecida em lei estará sujeito à
suspensão dos seus direitos políticos.
III. A prática do racismo constitui crime
inafiançável e imprescritível, e está sujeito à
pena de detenção, nos termos da lei.
IV. A instituição do júri popular foi reconhecido pela
ordem
constitucional
vigente, sendo-lhe
assegurados a plenitude da defesa, a
soberania das votações, o sigilo dos veredictos
e a competência para o julgamento dos crimes
dolosos contra a vida.

Responda as questões 34 e 35 tendo como base a Lei
8.112/90.

34. Ao servidor investido em mandato eletivo aplicamse as seguintes disposições, EXCETO:
a) Investido no mandato de Prefeito, poderá
exercer concomitantemente o cargo, sendo-lhe
facultado optar pela sua remuneração.
b) Tratando-se de mandato federal, estadual ou
distrital, ficará afastado do cargo.
c) Investido no mandato de vereador, não
havendo compatibilidade de horário, será
afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar
pela sua remuneração.
d) Investido no mandato de vereador, havendo
compatibilidade de horário, perceberá as
vantagens de seu cargo, sem prejuízo da
remuneração do cargo eletivo.

Está CORRETO o disposto em:
a)
b)
c)
d)

II, apenas.
II e IV, apenas.
I, II e III, apenas.
Todas as alternativas estão corretas.
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35. Marque a alternativa INCORRETA:
a) O servidor estável só perderá o cargo em
virtude de sentença judicial transitada em
julgado ou de processo administrativo
disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla
defesa.
b) A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a
pedido do servidor, apenas.
c) Readaptação é a investidura do servidor em
cargo de atribuições e responsabilidades
compatíveis com a limitação que tenha sofrido
em sua capacidade física ou mental verificada
em inspeção médica.
d) Nenhum
servidor
poderá
perceber,
mensalmente, a título de remuneração,
importância superior à soma dos valores
percebidos como remuneração, em espécie, a
qualquer título, no âmbito dos respectivos
poderes, pelos Ministros de Estado, por
membros do Congresso Nacional e Ministros
do Superior Tribunal de Justiça.
36. "O debate acerca do mundo e da vida neste início
de século organiza-se (...) em torno de
pensadores que são quase sempre de classe
média e universitária, representantes de uma
pequena minoria. Esta minoria enxerga de
preferência os elementos que a preocupam mais.
Assim, ao ouvi-la, teríamos a impressão de que os
debates acerca de coisas como o feminismo (...),
ecologismo
(...),
multiculturalismo
(...),
descriminalização
e
desmedicação
do
homossexualismo e do uso de drogas - em suma,
a partir de posições que nos Estados Unidos são
conhecidas como 'politicamente corretas' configurariam as discussões mais importantes,
mais vitais e urgentes do mundo atual.”.
(CARDOSO, Ciro F. In: REIS FILHO, D. e outros
(org.). "O século XX: o tempo das dúvidas". Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.)

37. Ao traçarmos um paralelo entre os discursos do
então presidente dos Estados Unidos, Barack
Obama, e do seu antecessor, George W. Bush,
podemos afirmar que:
a) Ao contrário do seu antecessor, Barack Obama
já deixou bem claro em seus discursos que, a
política externa norte-americana será pautada
no unilateralismo e que não medirá esforços
para recuperar a economia da maior potência
do mundo.
b) Ao reatar relações comerciais com Cuba, e
reintegrar
o país
caribenho
à OEA
(Organização dos Estados Americanos), o atual
presidente dos Estados Unidos deixou claro
que não mais existem diferenças entre os dois
países, e que os Estados Unidos estão
dispostos a reparar todos os prejuízos que o
embargo econômico imposto ao governo
cubano causou ao país.
c) Mesmo sem haver uma justificativa plausível
para atacar o Iraque, o governo Bush alegou
que a guerra contra aquele país é uma guerra
“legítima”, uma vez que ela contou com a
aprovação do Conselho de Segurança da ONU.
d) Uma das grandes novidades trazidas pelo atual
presidente norte-americano encontra-se na
área das relações exteriores, onde o seu
discurso dá ênfase no tratamento dos
interesses norte-americanos por meio da
diplomacia, que prevê o diálogo até mesmo
com países hostis aos Estados Unidos.
38. O Estado contemporâneo é um bom exemplo das
relações entre política e economia. Ele ajudou a
economia a sair da crise internacional dos anos
30. Há anos, assiste-se ao fim do keynesianismo e
do Estado interventor. A contradição é que hoje,
em certa medida, os neoliberais pregam o
funcionamento livre do mercado, mas, ao mesmo
tempo, falam de um Estado regulador. Acerca
desse tema, analise as afirmativas abaixo:
I. A crise econômica dos anos 30 decorreu do
abrupto declínio da capacidade de produção
das economias ocidentais, especialmente da
norte-americana, resultante do ônus decorrente
da Primeira Guerra Mundial.
II. Para Keynes e seus seguidores, o Estado
deveria
investir
recursos
tributários
arrecadados na execução de grandes
empreendimentos
(aeroportos,
barragens,
estradas etc.) para estimular os setores
produtivos e gerar empregos.
III. A política e a economia, ao caminharem juntas,
tornam as discussões relativas à formação do
Estado contemporâneo um tema de grande
ressonância junto à opinião pública.

A posição do autor sobre as discussões tidas
como as mais urgentes do mundo atual está mais
bem traduzida na seguinte alternativa:
a) As temáticas mais importantes do início do
século são definidas pelas elites econômicas
ligadas aos interesses da classe proletária.
b) Os temas que mais preocupam as camadas de
baixa renda são priorizados pelos intelectuais
da classe média.
c) As discussões das classes médias refletem as
preocupações
das
camadas
sociais
desprivilegiadas.
d) Os debates sobre temas do mundo
contemporâneo são polarizados por grupos
socioculturais específicos.

Podemos afirmar que:
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
Todas as afirmativas são verdadeiras.
Todas as afirmativas são falsas.
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39. Em agosto de 2009 completam-se cem anos da
morte do escritor Euclides da Cunha. O nome
desse renomado escritor e jornalista quase
sempre é associado à obra “Os Sertões” onde ele
aborda um dos principais conflitos ocorridos na
República Velha brasileira, a Guerra de Canudos.
Enviado para o sertão da Bahia, Euclides da
Cunha acompanhou o movimento messiânico
liderado pelo beato Antônio Conselheiro no arraial
de Belo Monte, em Canudos. No dia 15 de agosto
de 1909, Euclides da Cunha é assassinado, mas
sua obra “Os Sertões”, imortalizada, já lhe havia
garantido o ingresso na Academia Brasileira de
Letras. Acerca do tema, analise as afirmativas
abaixo:
I. A obra de Euclides da Cunha citada no texto
acima toma como base as reportagens feitas
para o jornal Folha de São Paulo, para o qual
trabalhava o jornalista e escritor.
II. “Os Sertões” é dividido em três partes (a Terra,
o Homem, a Luta), e é uma das primeiras obras
de importância que se opõe à visão ufanista e
ingênua do Brasil, que dominava o cenário
literário nacional.
III. O conflito abordado na obra “Os Sertões”, de
Euclides da Cunha, está associado às
péssimas condições de vida e de trabalho da
população do sertão nordestino, e reflete a
insatisfação e indignação do povo nordestino
com as desigualdades sociais e a concentração
latifundiária da época, que por sinal, persistem
até hoje, mesmo que inseridas em uma nova
perspectiva.

40. Em novembro desse ano de 2009 a “queda” do
muro de Berlim completa vinte anos. Durante
décadas o muro representou, de maneira explícita,
a realidade da Guerra Fria. A Segunda Guerra
Mundial mal terminara quando a humanidade
mergulhou
no
que
se
pode
encarar,
razoavelmente, como uma Terceira Guerra
Mundial. A peculiaridade da Guerra Fria era a de
que, em termos objetivos, não existia perigo
iminente de guerra mundial. Sobre esse período o
historiador Eric Hobsbawm, na sua renomada obra
A era dos extremos, afirma que “os governos das
duas superpotências aceitaram a distribuição
global de forças no fim da Segunda Guerra
Mundial (...). A URSS controlava uma parte do
globo (...). Os EUA exerciam controle e
predominância sobre o resto do mundo capitalista,
além do hemisfério norte e oceanos, assumindo o
que restava da velha hegemonia imperial das
antigas potências coloniais. Na Europa, linhas de
demarcação
foram
traçadas
(...).
Havia
indefinições, sobretudo acerca da Alemanha e da
Áustria, as quais foram solucionadas pela divisão
da Alemanha segundo as linhas das forças de
ocupação orientais e ocidentais e a retirada de
todos os ex-beligerantes da Áustria”.
É possível afirmar que, na Europa, com o fim da
Segunda Guerra Mundial,
a) Roosevelt, Churchill e Stalin assinaram acordos
internacionais, restringindo a produção de
armas nucleares a determinados países.
b) soviéticos e americanos alteraram fronteiras
geográficas, demarcando seus blocos de
influência, sem considerar particularidades
nacionais.
c) os líderes das grandes nações dividiram a
Alemanha nazista e a Itália fascista,
desrespeitando o princípio da autonomia dos
povos.
d) americanos e soviéticos repartiram a Alemanha
para evitar a propagação de regimes
autoritários, almejando garantir a democracia
no planeta.

Podemos afirmar que:
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
Todas as afirmativas são verdadeiras.
Todas as afirmativas são falsas.

FIM DO CADERNO (PARTE – A)
Obs.: Utilize o primeiro gabarito
preenchendo apenas de 01 a 40.
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PARTE B – 2º GABARITO - 60 QUESTÕES (01 a 60)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

04. Acerca das características do Estado brasileiro,
assinale a alternativa CORRETA:
a) Adota como forma de governo a Federação.
b) Tem como forma de Estado a República.
c) A forma federativa adotada pelo Brasil pode ser
objeto de deliberação de emenda constitucional
tendente a aboli-la.
d) A forma republicana adotada pelo Estado
brasileiro não é considerada pela atual
Constituição Federal como cláusula pétrea.

01. A República Federativa do Brasil rege-se em suas
relações internacionais pelos seguintes princípios,
EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Não-intervenção.
Erradicação da pobreza americana.
Defesa da paz.
Concessão de asilo político.

02. Julgue as seguintes proposições:

05. Acerca
da
aplicabilidade
das
normas
constitucionais, julgue os itens que seguem:

I. O poder constituinte originário é ilimitado e
autônomo, pois pode atingir direito adquirido,
ato jurídico perfeito e coisa julgada
consumados na vigência do ordenamento
jurídico pretérito.
II. A origem da idéia de poder constituinte, e a sua
distinção com os poderes constituídos, é
atribuída a Rousseau, em sua obra “O Contrato
Social”.
III. O poder constituinte derivado decorrente é o
poder de modificar a constituição federal,
desde que respeitadas as regras e limitações
impostas pelo constituinte originário

I. As normas de eficácia contida têm
aplicabilidade direta, imediata, mas não
integral, por estarem sujeitas a restrições que
limitam sua eficácia e aplicabilidade.
II. As normas de eficácia plena, em algumas
hipóteses, podem exigir elaboração de novas
normas legislativas que lhe completem o
alcance ou o sentido.
III. Nem todas as normas constitucionais têm
natureza de norma jurídica, pois algumas não
possuem eficácia positiva direta e imediata.
IV. As normas programáticas são, em sua maioria,
normas autoaplicáveis.

Está INCORRETO o disposto em:
a)
b)
c)
d)

Está CORRETO o disposto em:

I, II e III.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, apenas.

03. Marque a alternativa INCORRETA acerca dos
conceitos e classificações de Constituição:

a)
b)
c)
d)

I e IV, apenas.
I, III e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, apenas.

06. Acerca das entidades paraestatais, assinale a
alternativa INCORRETA:

a) Quanto ao modo de elaboração, as
Constituições podem ser dogmáticas ou
históricas.
b) O sentido político prega a Constituição como
norma pura, como puro dever-ser, sem
qualquer consideração de cunho sociológico,
político ou filosófico.
c) Na concepção política, defendida por Hans
Kelsen, a validade de uma Constituição não se
apóia na justiça de suas normas, mas na
decisão política que lhe dá existência, de forma
que o poder constituinte equivaleria à vontade
política, cuja força ou autoridade é capaz de
adotar a concreta decisão de conjunto sobre o
modo e a forma da própria existência política,
determinando assim a existência da unidade
política como um todo.
d) No sentido sociológico, constituição é
concebida
como
fato
social,
e
não
propriamente como norma, sendo o seu texto
positivo resultado da realidade social do País,
das forças sociais que imperam na sociedade,
em determinada conjuntura histórica.

a) Os serviços sociais autônomos têm por objeto
uma atividade social, não lucrativa, usualmente
direcionada ao aprendizado profissionalizante,
à prestação de serviços assistenciais ou de
utilidade pública, tendo como beneficiários
determinados grupos sociais.
b) As pessoas qualificadas como organizações
sociais devem cumprir requisitos, tais como ter
personalidade jurídica de direito privado; não
podem ter finalidade lucrativa e devem atuar na
atividade de ensino, cultura, saúde, pesquisa
científica, desenvolvimento tecnológico e
preservação do meio ambiente.
c) A
desqualificação
de
entidade
como
organização social, em havendo grave
descumprimento do contrato de gestão,
prescinde de prévio processo administrativo,
implicando, ao final, na reversão dos bens
permitidos e dos valores entregues à
organização social, sem prejuízo de outras
sanções cabíveis.
d) As cooperativas não podem receber a
qualificação de oscip.
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07. Analise as alternativas abaixo e, em seguida,
assinale a CORRETA:

11. Acerca da Administração Direta
considere as seguintes proposições:

e

Indireta,

I. As pessoas jurídicas da Administração Indireta
constituem um produto do mecanismo de
desconcentração administrativa.
II. A entidade estatal que cria uma autarquia
exerce sobre ela o controle hierárquico.
III. Autarquias de regime especial, segundo a
doutrina, são aquelas que receberam da lei
instituidora privilégios específicos, a fim de
aumentar a sua autonomia comparativamente
com as autarquias comuns.
IV. As autarquias responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa.

a) Somente por lei específica poderá ser
autorizada a instituição de empresa pública e,
em relação à fundação, deverá a lei
complementar definir as áreas de sua atuação.
b) As empresas públicas e as sociedades de
economia mista se regem integralmente pelas
normas de direito privado.
c) Às empresas públicas e sociedades de
economia mista não há necessidade, para
adquirirem personalidade jurídica, de registro
em cartórios de pessoas jurídicas ou em juntas
comerciais.
d) Os dirigentes das autarquias federais serão
nomeados privativamente pelo Congresso
Nacional.

Estão CORRETAS apenas:
a)
b)
c)
d)

08. Acerca dos Atos Administrativos, assinale a
alternativa INCORRETA:
a) A imperatividade decorre do denominado poder
extroverso do Estado.
b) O ato administrativo discricionário tem por
limite único a consciência do administrador.
c) O mérito é aspecto do ato administrativo que
diz respeito à conveniência de sua prática.
d) A presunção de legitimidade dos atos
administrativos tem como característica não
classificar-se como sendo absoluta.

12. Acerca dos Contratos Administrativos assinale a
alternativa CORRETA:
a) Concessão especial é modalidade de contrato
de concessão de serviço público e se
caracteriza pelo fato do concessionário receber
contrapartida pecuniária por parte do poder
concedente.
b) Como forma de execução indireta do contrato
de obras, destaca-se o de empreitada por
preço unitário, em que a administração contrata
empreendimento
em
sua
integralidade,
compreendendo todas as etapas da obras,
serviços e instalações.
c) O instrumento de contrato é obrigatório nos
casos de concorrência e de carta-convite, bem
como nas dispensas e inexigibilidades cujos
preços estejam compreendidos nos limites
destas duas modalidades de licitação.
d) A minuta do futuro contrato poderá ser
dispensada no edital ou ato convocatório da
licitação.

09. Analise as alternativas abaixo e, em seguida,
assinale a INCORRETA:
a) A fundação é espécie organizacional da
Administração Pública Indireta que deve ter sua
área de atuação definida em lei complementar.
b) A autarquia é pessoa jurídica de direito público
que pode se apresentar nas formas ordinária,
de regime especial e fundacional.
c) Os serviços sociais autônomos não se
submetem à lei de licitações.
d) A participação de sociedade de economia mista
em empresa privada dispensa autorização
legislativa.
10. É princípio que se vincula à limitação da
discricionariedade administrativa:
a)
b)
c)
d)

I, II, III e IV.
I e III, apenas.
I, II e III, apenas.
III e IV, apenas.

13. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos
interessados,
exclusivamente,
documentação
relativa aos seguintes pontos, EXCETO:

Razoabilidade.
Hierarquia.
Pessoalidade.
Segurança jurídica.

a)
b)
c)
d)

Habilitação jurídica.
Regularidade fiscal.
Qualificação técnica.
Qualificação de qualidade e autenticidade de
serviços.

11
Parte B - Auditor

____________________________________________________________________________________
14. Julgue as seguintes proposições acerca da Lei de
Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92):

17. Acerca das modalidades de licitação, assinale a
alternativa CORRETA:

I. Constitui ato de improbidade administrativa,
importando enriquecimento ilícito, conceder
benefício administrativo ou fiscal sem a
observância das formalidades legais ou
regulamentares aplicáveis à espécie.
II. Constitui ato de improbidade administrativa que
causa lesão ao Erário usar, em proveito
próprio, bens, rendas, verbas ou valores
integrantes do acervo patrimonial das
entidades.
III. Constitui ato de improbidade administrativa,
que
atenta
contra
os
princípios
da
administração pública, frustrar a licitude de
concurso público.

a) Concorrência é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados para a venda de bens
móveis inservíveis para a administração ou de
produtos
legalmente
apreendidos
ou
penhorados, ou para a alienação de bens
imóveis.
b) Tomada de preços é a modalidade de licitação
entre interessados devidamente cadastrados
ou que atenderem a todas as condições
exigidas para cadastramento até o terceiro dia
anterior à data do recebimento das propostas,
observada a necessária qualificação.
c) Convite é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados para escolha de
trabalho técnico, científico ou artístico,
mediante a instituição de prêmios ou
remuneração aos vencedores, conforme
critérios constantes de edital publicado na
imprensa oficial com antecedência mínima de
45 (quarenta e cinco) dias.
d) Concurso é a modalidade de licitação entre
interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
cadastrados ou não, escolhidos e convidados
em número mínimo de 3 (três) pela unidade
administrativa, a qual afixará, em local
apropriado, cópia do instrumento convocatório
e o estenderá aos demais cadastrados na
correspondente
especialidade
que
manifestarem seu interesse com antecedência
de até 24 (vinte e quatro) horas da
apresentação das propostas.

Assinale a alternativa CORRETA:
a)
b)
c)
d)

I, II e III estão corretas.
II e III estão corretas.
I e III estão corretas.
Apenas a III está correta.

15. Analise as alternativas abaixo e, em seguida,
assinale a CORRETA:
a) A criação de uma taxa decorrente de ação de
fiscalização representa o exercício do poder de
polícia.
b) Expressa o exercício do poder disciplinar a
expedição, pelo presidente da república, de
decreto para tornar efetiva uma lei.
c) A aplicação de penalidade de advertência a
servidor público, por sua chefia imediata,
expressa a manifestação do poder hierárquico.
d) A revisão, pelo presidente da república, de ato
praticado por dirigente de fundação pública não
é decorrência do exercício do poder
hierárquico.

18. É dispensável a licitação, EXCETO:
a) Para contratação de profissional de qualquer
setor artístico, diretamente ou através de
empresário exclusivo, desde que consagrado
pela crítica especializada ou pela opinião
pública.
b) Nos casos de guerra ou grave perturbação da
ordem.
c) Quando não acudirem interessados à licitação
anterior e esta, justificadamente, não puder ser
repetida sem prejuízo para a administração,
mantidas, neste caso, todas as condições
preestabelecidas.
d) Para a aquisição ou restauração de obras de
arte e objetos históricos, de autenticidade
certificada, desde que compatíveis ou inerentes
às finalidades do órgão ou entidade.

16. Analise as alternativas abaixo e, em seguida,
assinale a INCORRETA:
a) Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor
ausentar-se do serviço por 8 (oito) dias
consecutivos em razão de casamento.
b) Somente será permitido ao servidor executar
serviço extraordinário para atender a situações
excepcionais e temporárias, respeitado o limite
máximo de 2 (duas) horas por jornada.
c) Vencimento e remuneração são institutos
sinônimos, e podem ser conceituados como
sendo o percebido pelo servidor no cargo
efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes estabelecidas em lei.
d) Poderá ser concedida licença ao servidor para
acompanhar cônjuge ou companheiro que foi
deslocado para outro ponto do território
nacional, para o exterior ou para o exercício de
mandato eletivo dos poderes executivo e
legislativo.

19. Assinale o tributo que NÃO necessita de lei
complementar federal para a sua criação:
a)
b)
c)
d)

Imposto sobre grandes fortunas.
Empréstimos compulsórios.
Impostos residuais.
Taxa de serviço da união.
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20. O fato do II, IE, IPI e IOF poderem sofrer
majoração nas suas alíquotas por simples ato do
Poder Executivo se dá em razão:

24. Acerca das espécies de tributos, assinale a
alternativa CORRETA:
a) A lista de impostos encontra-se enumerada de
modo exemplificativo na Constituição, e os
mesmos só poderão ser criados por meio de
lei, sendo impossível a utilização de medida
provisória.
b) A obrigação de se pagar taxa de fiscalização
resulta do poder de polícia efetivo ou
potencialmente manifestado.
c) As contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico não poderão incidir sobre
as receitas decorrentes de exportação.
d) O fato gerador do empréstimo compulsório é a
calamidade pública, ou o investimento público
de caráter urgente.

a) De não estarem adstritos a nenhum dos
princípios constitucionais tributários.
b) De possuírem natureza fiscal-controladora.
c) De terem caráter extrafiscal, com função
regulatória.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
21. Os seguintes impostos não se submetem ao
princípio da anterioridade nonagesimal, EXCETO
o:
a)
b)
c)
d)

Imposto de importação.
Imposto de exportação.
Imposto sobre produtos industrializados.
Imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza.

25. Segundo o princípio da cláusula non olet:
a) Desautoriza-se a cobrança de impostos sobre
renda
auferida
de
tráfico
ilícito
de
entorpecentes.
b) O tributo instituído em um determinado ano só
poderá ser cobrado no ano vindouro.
c) O tributo instituído deverá obedecer ao prazo
de no mínimo 90 (noventa) dias para a sua
cobrança.
d) Se deve interpretar o fato gerador pelo aspecto
objetivo, sendo irrelevantes os aspectos
atinentes à pessoa destinatária do tributo.

22. Analise as alternativas abaixo e, em seguida,
assinale a INCORRETA:
a) A competência extraordinária diz respeito ao
poder que tem a União de instituir, em caso de
guerra externa ou em sua iminência, outros
impostos, independentemente de terem ou não
fatos geradores idênticos aos já previstos pela
Constituição Federal, sejam pertencentes ao rol
da própria União, dos Estados, DF ou dos
Municípios. É uma permissão expressa na
Constituição para a bitributação e para o bis in
idem.
b) A competência residual é atribuída à União,
que poderá instituir impostos diferentes de
todos os previstos na Constituição, com fato
gerador novo e nova base de cálculo, podendo
tais exações serem criadas por lei ordinária,
respeitando-se
o
princípio
da
nãocumulatividade.
c) Nos Territórios Federais, poderá a União
instituir os impostos estaduais e, caso o
Território não seja dividido em Municípios, os
impostos municipais. À referida competência
atribui-se o nome de cumulativa.
d) A competência tributária é indelegável, porém é
razoável admitir em nosso sistema jurídico a
delegação da capacidade tributária ativa a
outra pessoa de Direito Público.

26. Julgue as seguintes proposições:
I. A imunidade recíproca não abrange as
concessionárias de serviços públicos.
II. Somente as religiões reconhecidas pelo
estado, e devidamente estruturadas, têm direito
à imunidade constitucional que abarca
patrimônio, renda e serviços.
III. Os serviços das sociedades de economia mista
federais são imunes à incidência de impostos
da competência dos estados e municípios, em
virtude do princípio da imunidade recíproca.
IV. A constituição federal, por meio da imunidade,
suprime parte da competência tributária dos
entes políticos, proibindo o legislador de definir
determinada situação como fato gerador de
tributo.
Está INCORRETO o disposto em:

23. A disposição sobre conflitos de competência, em
matéria tributária, entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios deve ser feita por:
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Lei Ordinária.
Resolução do Congresso Nacional.
Lei Complementar.
Decreto-lei do Presidente da República.

I, II e IV.
II e III.
I, II e III.
III e IV.
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27. Analise as alternativas abaixo e, em seguida,
assinale a INCORRETA:

31. Analise as seguintes proposições:
I. Compete aos municípios instituir imposto sobre
transmissão inter vivos, a qualquer título, por
ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou
acessão física, e de direitos reais sobre
imóveis, exceto os de garantia, bem como
cessão de direitos a sua aquisição.
II. O ouro, quando definido em lei como ativo
financeiro ou ativo cambial, sujeita-se apenas a
um imposto de competência da união, devido
na operação de origem.
III. São contribuintes do imposto de renda todas as
pessoas jurídicas domiciliadas no país, sejam
quais forem seus fins, nacionalidade ou
participantes no capital.
IV. O critério de progressividade do imposto de
renda está em sintonia com a capacidade
econômica do contribuinte e observa o caráter
pessoal previsto na constituição.

a) Sempre que possível, os tributos terão caráter
pessoal e serão graduados segundo a
capacidade econômica do contribuinte.
b) O princípio da capacidade contributiva pode se
estender às taxas, não estando limitado apenas
aos impostos.
c) Constitui taxa de serviço o tributo exigido em
virtude de serviços públicos postos à
disposição do contribuinte, mesmo que não
utilizados por ele.
d) As tarifas não estão submetidas ao regime
jurídico tributário, pois são decorrentes de
relação jurídica contratual.
28. Compete à União instituir os seguintes impostos,
exceto sobre:
a)
b)
c)
d)

Está correto o disposto em:

Propriedade territorial rural.
Renda e proventos de qualquer natureza.
Produtos industrializados.
Transmissão causa mortis e doação, de
quaisquer bens ou direitos.

29. O imposto sobre a propriedade rural (IPI):
a) Nunca poderá ter o caráter progressivo.
b) Incidirá sobre pequenas glebas rurais, nas
hipóteses versadas em lei.
c) Poderá ser fiscalizado pelos municípios, porém
estes não poderão fazer a sua cobrança.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.

a)
b)
c)
d)

32. Analise as alternativas abaixo e, em seguida,
assinale a INCORRETA:
a) Se o governo federal, no uso de sua
competência tributária residual, instituir novo
imposto, terá de destinar aos estados e
municípios 20% (vinte por cento) da
arrecadação que dele advier.
b) Pertencem aos municípios cinqüenta por cento
do produto da arrecadação do imposto do
estado sobre a propriedade de veículos
automotores licenciados em seus territórios.
c) Vinte e um inteiros e cinco décimos por cento
do produto da arrecadação do imposto sobre
produtos industrializados são entregues ao
fundo de participação dos estados e do distrito
federal.
d) O modelo constitucional de repartição das
receitas tributárias é aspecto essencial na
determinação do equilíbrio da federação.

30. Analise as alternativas abaixo e, em seguida,
assinale a INCORRETA:
a) Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a
finalidade a que visa a fundação, ou vencido o
prazo de sua existência, o órgão do Ministério
Público, ou qualquer interessado, lhe
promoverá a extinção, incorporando-se o seu
patrimônio, salvo disposição em contrário no
ato constitutivo, ou no estatuto, em outra
fundação, designada pelo juiz, que se
proponha a fim igual ou semelhante.
b) Decai em dois anos o direito de anular a
constituição das pessoas jurídicas de direito
privado, por defeito do ato respectivo, contado
o prazo da publicação de sua inscrição no
registro.
c) Constituem-se as associações pela união de
pessoas que se organizem para fins não
econômicos.
d) As pessoas jurídicas de direito público interno
são civilmente responsáveis por atos dos seus
agentes que nessa qualidade causem danos a
terceiros, ressalvado direito regressivo contra
os causadores do dano, se houver, por parte
destes, culpa ou dolo.

II, III e IV, apenas.
II e IV, apenas.
I, II e IV, apenas.
I e III, apenas.

33. Analise as alternativas abaixo e, em seguida,
assinale a CORRETA:
a) Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado
segundo a lei vigente ao tempo em que se
efetuou.
b) A lei nova, que estabeleça disposições gerais
ou especiais a par das já existentes, não
revoga nem modifica a lei anterior.
c) Pode-se, em alguns casos, se escusar de
cumprir
a
lei,
alegando-se
o
seu
desconhecimento.
d) As correções a texto de lei já em vigor não
podem ser consideradas lei nova.
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34. Analise as seguintes proposições:
I. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal o
produto da arrecadação do imposto da União
sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a
qualquer título, por eles, suas autarquias que
instituírem e mantiverem, excetuadas as
fundações.
II. A União entregará, do produto da arrecadação
do imposto sobre produtos industrializados, dez
por cento aos Estados e ao Distrito Federal,
proporcionalmente ao valor das respectivas
exportações de produtos industrializados.
III. A Constituição adota sistema misto de
repartição rígida das competências tributárias
entre os entes políticos e a participação de
todos eles no produto de arrecadação alheia.

37. Acerca da regulamentação dos bens públicos no
Código Civil, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Os bens públicos dominicais podem ser
alienados, observadas as exigências da lei.
b) Os bens públicos de uso especial são
alienáveis.
c) Não dispondo a lei em contrário, consideram-se
dominicais os bens pertencentes às pessoas
jurídicas de direito público a que se tenha dado
estrutura de direito privado.
d) O uso comum dos bens públicos pode ser
gratuito
ou
retribuído,
conforme
for
estabelecido legalmente pela entidade a cuja
administração pertencerem.
38. Julgue as seguintes proposições:
I. A manifestação de vontade subsiste ainda que
o seu autor haja feito a reserva mental de não
querer o que manifestou, salvo se dela o
destinatário tinha conhecimento.
II. O silêncio não se traduz em anuência, mesmo
quando as circunstâncias ou os usos o
autorizarem, e não for necessária a declaração
de vontade expressa.
III. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia
interpretam-se de forma ampla.
IV. A incapacidade relativa de uma das partes não
pode ser invocada pela outra em benefício
próprio, nem aproveita aos co-interessados
capazes, salvo se, neste caso, for indivisível o
objeto do direito ou da obrigação comum.

Está INCORRETO o disposto em:
a)
b)
c)
d)

I, apenas.
I e III.
II e III.
III, apenas.

35. São absolutamente incapazes
pessoalmente os atos da vida civil:

de

exercer

a) Os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e
os que, por deficiência mental, tenham o
discernimento reduzido.
b) Os pródigos.
c) Os excepcionais, sem desenvolvimento mental
completo.
d) Os que, por enfermidade ou deficiência mental,
não tiverem o necessário discernimento para a
prática desses atos.

Está correto o disposto em:
a)
b)
c)
d)

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

36. Acerca da capacidade para exercer a atividade
empresarial, assinale a alternativa INCORRETA:

39. Analise as alternativas abaixo e, em seguida,
assinale a INCORRETA:

a) Se o representante ou assistente do incapaz for
pessoa que, por disposição de lei, não puder
exercer atividade de empresário, nomeará, com
a aprovação do juiz, um ou mais gerentes.
b) Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade
entre si, mesmo que tenham casado no regime
da comunhão universal de bens, ou no da
separação obrigatória.
c) A pessoa legalmente impedida de exercer
atividade própria de empresário, se a exercer,
responderá pelas obrigações contraídas.
d) Poderá o incapaz, por meio de representante
ou devidamente assistido, continuar a empresa
antes exercida por ele enquanto capaz, por
seus pais ou pelo autor de herança.

a) Configura-se o estado de perigo quando uma
pessoa, sob premente necessidade, ou por
inexperiência,
se
obriga
a
prestação
manifestamente desproporcional ao valor da
prestação oposta.
b) É nulo o negócio jurídico simulado, mas
subsistirá o que se dissimulou, se válido for na
substância e na forma.
c) O erro não prejudica a validade do negócio
jurídico quando a pessoa, a quem a
manifestação de vontade se dirige, se oferecer
para executá-la na conformidade da vontade
real do manifestante.
d) O dolo acidental só obriga à satisfação das
perdas e danos, e é acidental quando, a seu
despeito, o negócio seria realizado, embora por
outro modo.
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40. Analise as alternativas abaixo e, em seguida,
assinale a CORRETA:
a) Na sociedade limitada, a responsabilidade de
cada sócio é restrita ao valor de suas quotas,
ficando excluída, ainda, a solidariamente pela
integralização do capital social.
b) Na sociedade simples, o sócio poderá ser
substituído no exercício das suas funções, sem
o consentimento dos demais sócios, em
qualquer hipótese.
c) Na sociedade em comum, em qualquer
hipótese, os bens sociais respondem pelos
atos de gestão praticados por qualquer dos
sócios.
d) Na sociedade limitada, quando a maioria dos
sócios, representativa de mais da metade do
capital social, entender que um ou mais sócios
estão pondo em risco a continuidade da
empresa, em virtude de atos de inegável
gravidade, poderá excluí-los da sociedade,
mediante alteração do contrato social, desde
que prevista neste a exclusão por justa causa.

44. NÃO são contas retificadoras do Patrimônio
Líquido:
a) Capital Social e Capital a Integralizar.
b) COFINS sobre Faturamento e Prejuízos
Acumulados.
c) Depreciação Acumulada e Reservas de Lucros.
d) Lucros Acumulados e Prejuízos Acumulados.
45. Analise as afirmações abaixo e marque a opção
CORRETA:
I. A Demonstração do Resultado do Exercício
demonstra a capacidade de pagamento de
curto prazo em uma empresa.
II. O Balanço Patrimonial é considerado um
demonstrativo dinâmico porque mostra a
variação dos bens, direitos, obrigações e a
situação líquida da empresa em um
determinado momento.
III. A DOAR (Demonstração Oriunda das
Aplicabilidades de Receita) mede a variação do
Capital Circulante Líquido da empresa.

41. Analise as alternativas abaixo e, em seguida,
assinale a CORRETA:
a) O Passivo está dividido em dois grupos:
Investimento e Intangível.
b) Os subgrupos do Ativo Permanente atualmente
são três: Investimento, Imobilizado e Diferido.
c) É exclusividade do Ativo ter grupos Circulante e
Não Circulante.
d) Nenhuma das alternativas acima está correta.
42. Analise as alternativas abaixo e, em seguida,
assinale a CORRETA:

a) Todas as afirmativas estão erradas.
b) Apenas a afirmação I está errada.
c) Duas afirmações estão corretas e uma delas é
a I.
d) Apenas a afirmação I está correta.
46. Relacione os itens sobre o sistema de escrituração
ou de contas e marque a seqüência correta.

a) A conta “Empréstimos a Longo Prazo” deve
constar antes da conta “Capital Social” porque
no Passivo as contas aparecem em ordem
decrescente de liquidez.
b) A conta “Duplicatas Descontadas” deve constar
antes da conta “Duplicatas a Receber”.
c) A conta Capital Social é colocada após
Empréstimos no Passivo porque se a empresa
tem “continuidade” a exigibilidade do capital
originado dos sócios é menor que a dos
bancos.
d) A conta Caixa vem antes de Aplicações
Financeiras de Curto Prazo porque é menos
líquida que esta segunda conta.

1. Patrimonial
2. Financeiro
3. Orçamentário
4. Riscos
5. Giro Cambial
6. Bens e
Direitos
7. Contratos
8. Estatístico

43. São contas classificáveis como analíticas da conta
sintética “Impostos sobre Vendas”:
a) PIS sobre o Faturamento, FINSOCIAL sobre
Faturamento e Contribuição Social sobre
Faturamento
b) ICMS sobre Faturamento, PIS sobre Vendas
FINSOCIAL a Recolher
c) ISS sobre as Vendas, ICMS sobre
Faturamento e PIS sobre o Faturamento
d) Nenhuma das alternativas acima está correta.

o
o
a)
b)
c)
d)

e
o

( ) Observa
fenômenos
administrativos
através
de fatos destacados.
( ) Registra posse real ou
simbólica
de
bens
pertencentes a terceiros.
( ) Movimento
das
disponibilidades.
deveres
e
( ) Registra
direitos decorrentes de
contratos.
instituições
( ) Para
públicas.
( ) Responsabilidades
oriundas de garantias.
( ) Constituído
pelos
elementos patrimoniais.
empresas
de
( ) Para
seguro e de previdência
social.

8; 6; 2; 7; 3; 5; 4; 1
7; 3; 5; 4; 6; 8; 1; 2
5; 3; 4; 7; 8; 2; 1; 6
5; 3; 7; 4; 8; 2; 6; 1
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47. Analise a afirmativa abaixo e marque a opção
INCORRETA.

50. Sobre a Contabilidade e seu campo de aplicação,
analise as afirmativas e, em seguida, assinale a
alternativa CORRETA:

I. O estudo do patrimônio, através da
contabilidade, é dirigido fundamentalmente a
dois aspectos: o estático e o dinâmico.

I. A Contabilidade Atuarial é responsável pela
contabilidade de fundos de pensão e empresas
de previdência privada.
II. A Contabilidade Social dimensiona o impacto
ambiental da empresa, com agregação da
riqueza e seus custos ambientais e a
distribuição da riqueza diante das normas
internacionais nas empresas transnacionais.
III. A Contabilidade Gerencial é voltada para a
melhor utilização dos recursos econômicos da
empresa, por meio de adequado controle dos
insumos efetuado por um sistema de
informação gerencial. O controller é um dos
profissionais da contabilidade gerencial.

a) Sob o aspecto estático, o patrimônio da
empresa é apresentado em sua composição,
durante todo o exercício, mês a mês,
evidenciando as alterações a débito e a crédito,
através das contas de resultado do exercício.
b) Sob o aspecto dinâmico, a contabilidade
possibilita o estudo das mudanças ocorridas na
composição patrimonial, no decorrer do
período.
c) Sob o aspecto estático o patrimônio da
empresa é apresentado em sua composição,
em determinado momento. É uma “fotografia”
do patrimônio da empresa.
d) Sob o aspecto dinâmico, a contabilidade
proporciona relatórios como a Demonstração
do Resultado do Exercício.
48. Em relação aos Relatórios Contábeis, sobre a
nomenclatura brasileira e suas características, é
INCORRETO afirmar:

a)
b)
c)
d)

51. Em relação ao encerramento de um exercício,
assinale a alternativa INCORRETA:
a) Em entidades com mais de um sistema de
contas, os lançamentos contábeis têm seus
débitos e créditos efetuados nas contas
pertencentes a sistemas diferentes. Caso
contrário,
haveria
uma
situação
de
desequilíbrio.
b) Não pode haver uma situação de equilíbrio com
a apresentação de um saldo devedor a maior
em sistema e um saldo credor a maior em outro
sistema da mesma entidade.
c) As empresas sem fins lucrativos devem
apresentar seus demonstrativos contábeis para
que haja uma maior transparência em relação à
sua administração.
d) O fato de uma empresa não ter fins lucrativos
não quer dizer que ela obrigatoriamente não
poderá ter um resultado positivo.

a) O Balanço Patrimonial ou Balance Sheet é um
relatório estático e exigido por lei.
b) A Demonstração dos Fluxos de Caixa ou
Chash Flow Statement passou a ser exigida
para algumas empresas depois das alterações
a Lei das Sociedades Anônimas.
c) As Notas Explicativas ou Explanatory notes são
opcionais em relação à publicação, pois nem
mesmo uma lei prevê a existência das
mesmas.
d) A Demonstração do Resultado do Exercício ou
Income Statement é um demonstrativo
dinâmico
49. Sobre a Contabilidade e seu campo de aplicação,
podemos dizer que é CORRETO:
a) A Contabilidade Financeira, por meio de
empresas de auditoria ou setores internos da
organização, controla a confiabilidade das
informações e a legalidade dos atos praticados
pelos administradores.
b) A Auditoria elabora projetos e analisa a
viabilidade de longo prazo, com estimativa do
fluxo de caixa e o cálculo de sua atratividade
para a empresa.
c) A Contabilidade Fiscal é a utilizada na área de
controle da gestão das finanças públicas e este
é um campo que possui bastante mercado de
trabalho.
d) A Perícia Contábil atua na elaboração de
laudos em processos judiciais ou extrajudiciais
e tem área de atuação exclusiva do contador.

Apenas a I e II estão corretas.
Apenas a I e III estão corretas.
Apenas a II e III estão corretas.
Todas estão corretas.

52. Analise as afirmativas abaixo e marque a opção
INCORRETA:
a) Provisões tributárias são contabilizadas para
reconhecer os tributos referentes ao exercício
corrente que só serão pagos futuramente.
b) Todo desconto efetuado em uma folha de
pagamento de uma empresa será contabilizado
em contrapartida com uma obrigação tributária.
c) As contas de resultado são contas temporárias,
não porque passem pouco tempo com saldo,
uma vez que elas podem receber lançamento
até por todo o exercício, mas porque ela no
final do exercício tem seus saldos zerados.
d) A compra de um bem para a entidade que se
destine à utilização de caráter permanente,
deverá ser contabilizado no Não Circulante.
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53. Sobre
os
Relatórios
de
Análise
dos
Demonstrativos Contábeis, é INCORRETO
afirmar:
a) O Relatório da Administração e as Notas
Explicativas são os dois principais relatórios
decorrentes da análise dos demonstrativos
contábeis.
b) Os Relatórios de Análise são documentos
expedidos
por
instituições
financeiras,
instituições de valores mobiliários, empresas
contratadas, ou mesmo pela própria empresa.
c) Os Relatórios de Análise espelham a situação
financeira, econômica e patrimonial, mostrando
indicadores financeiros, patrimoniais e de
rentabilidade da empresa, assim como seu
desempenho geral ao longo de determinados
exercícios.
d) Os Relatórios de Análise ajudam aos bancos e
instituições de crédito ou fomento, para fins de
concessão de financiamentos ou liberação de
empréstimos, assim como para levar a
conhecimento de sócios, acionistas e
investidores a situação da entidade.
54. Entre as atividades possíveis de serem exigidas
no
controle
interno
da
entidade
para
acompanhamento das imobilizações podem ser
listadas, EXCETO:
a) Determinar sua existência física e a
permanência em uso.
b) Determinar se foram utilizados os princípios de
contabilidade geralmente aceitos, em bases
uniformes e se o imobilizado está corretamente
classificado nas demonstrações financeiras.
c) Determinar se os bens do imobilizado foram
adequadamente depreciados e se feita a
correção monetária que é exigida através da
Correção Monetária do Balanço.
d) Determinar a existência de imobilizado
penhorado, dado em garantia ou com restrição
de uso.
55. A entidade Promissora comprou um ventilador
para colocar na recepção pelo valor de R$ 150,00.
Sabe-se que houve a incidência de 17% de ICMS.
Pode ser possível e considerado correto o
lançamento na contabilidade da entidade
Promissora:

56. A entidade Promissora recebeu com atraso uma
duplicata que havia sido descontada em um
banco. A duplicata era no valor de R$ 100,00 e foi
cobrado pelo atraso 2. Podem ser possíveis e
considerados corretos os lançamentos na
contabilidade da entidade Promissora, EXCETO:
a) Um débito em Juros Passivos e um crédito em
Banco Conta Movimento, no valor de R$ 2,00,
pelos juros sobre a duplicata.
b) Um débito em Juros Ativos e um crédito em
Banco Conta Movimento, no valor de R$ 2,00,
pelos juros sobre a duplicata.
c) Um débito em Duplicatas Descontadas e um
crédito em Banco Conta Movimento, no valor
de R$ 100,00, no momento da cobrança feita
pela instituição financeira à Promissora, pelo
não recebimento da duplicata do cliente.
d) Um débito em Duplicatas a Receber e um
crédito em Banco Conta Movimento de R$
100,00, pelo recebimento do principal da
duplicata.
57. A entidade Promissora recebeu dois avisos
bancários referente a uma conta mantida na
instituição financeira. O aviso A dizia estar
debitando uma taxa de prestação de serviços de
R$10,00; o aviso B dizia estar creditando na conta
R$ 10.000,00. Podem
ser possíveis e
considerados corretos os lançamentos na
contabilidade da entidade Promissora, EXCETO:
a) Um débito em Despesas Bancárias e um
crédito em Banco conta Movimento, para o
aviso A.
b) Um débito em Banco Conta Movimento e um
crédito em Receitas Financeiras, para o aviso
A.
c) Um débito em Banco Conta Movimento e um
crédito em Capital a Integralizar, para o aviso
B.
d) Um débito em Banco Conta Movimento e um
crédito em Clientes, para o aviso B.
58. Quanto aos Regimes
alternativa CORRETA:

Contábeis,

marque

a

a) Pelo
Regime
de
Competência
são
consideradas, na apuração do resultado do
exercício, as despesas incorridas e as receitas
realizadas no respectivo exercício, tenham ou
não sido pagas ou recebidas, então só entrarão
por esse regime na apuração do resultado as
despesas com contrapartida a crédito do caixa
e as receitas com contrapartida a débito do
caixa.
b) Pelo Regime de Caixa devem ser consideradas
as despesas pagas e as receitas recebidas no
respectivo exercício e a Contabilidade só pode
adotar um tipo de regime: ou o de Caixa ou o
de competência.
c) Pelo Regime de Competência a contabilidade
se torna mais conservadora.
d) Nenhuma das alternativas acima está correta.

a) Um débito em Máquinas e Equipamentos e um
crédito em Caixa, pelo valor de R$177,50.
b) Um débito em Máquinas e Equipamentos e um
crédito em Banco conta Movimento, pelo valor
de R$127,50.
c) Um débito em Máquinas e Equipamentos e um
crédito em Fornecedores, pelo valor de
R$177,50
d) Um débito em Máquinas e Equipamentos e um
crédito em Contas a Pagar, pelo valor de
R$150,00.
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59. A entidade Promissora recebeu com atraso um
valor referente à venda de uma moto que era
utilizada pela empresa para fazer serviços de
cobrança. A moto havia custado R$ 5.000,00 para
a entidade, tinha sido depreciada totalmente, pois
já tinha 5 anos de uso e foi vendida por R$
2.000,00. Podem ser possíveis e considerados
corretos os lançamentos na contabilidade da
entidade Promissora, EXCETO:
a) Um débito em Caixa e um crédito em Alienação
de Bens, no valor de R$ 2.000,00, pelo
recebimento do montante da venda da moto.
b) Um débito em Bancos e um crédito em
Alienação de Bens, no valor de R$ 2.000,00,
pelo
recebimento do montante da venda da
moto através de depósito bancário.
c) Um débito em Prejuízo na Venda de
Imobilizado e um crédito em Veículos no valor
de R$ 3.000,00.
d) Um débito em Depreciação Acumulada e um
crédito em Veículos no valor de R$ 5.000,00,
referente a transferência da depreciação para
apuração do valor do bem.
60. Sobre a análise dos Demonstrativos Contábeis, é
INCORRETO afirmar:
a) A análise horizontal e vertical propiciam a
verificação de tendências, possibilitando a
projeção de cenários, com base na
manutenção ou alteração de determinado
comportamento.
b) A análise vertical é feita de um ano pro outro,
verificando a posição econômico-financeira da
empresa em determinados períodos e a análise
horizontal é feita por meio da composição de
cada item do ativo ou passivo em relação a um
total do mesmo período.
c) A análise por índices reflete a posição
econômico-financeira em termos de liquidez,
rentabilidade e endividamento.
d) Os indicadores econômicos indicam a situação
de rentabilidade da empresa em relação a sua
possibilidade e habilidade na geração de
resultados, assim como seu potencial de
vendas, que é refletido na Demonstração do
resultado do Exercício.
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