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• Nas questões de 1 a 50, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas

marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

• Nas questões que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos

os programas mencionados estão em configuração-padrão em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que

expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que

não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões de 1 a 4

1 A partir da diplomação, os deputados federais eleitos

só podem ser presos em caso de incontestável crime. A regra

vale para todos os membros do Congresso Nacional,

4 conforme dispõe o texto constitucional em vigor. Enquanto

não forem diplomados, os eleitos continuam sujeitos às

penalidades da lei, como qualquer cidadão, podendo,

7 inclusive, ser presos, mesmo se não se tratar de crime

evidente. 

O artigo 53 da Constituição Federal expressa que, a

10 partir da posse, com a expedição do diploma, os membros do

Congresso Nacional não poderão ser presos. Ainda de acordo

com o texto constitucional promulgado em 1988, a

13 diplomação torna deputados e senadores invioláveis civil e

penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.

A mesma norma legal estabelece que deputados e senadores,

16 a contar da expedição do diploma, serão submetidos a

julgamento perante o Supremo Tribunal Federal (STF). 

Outra prerrogativa dos parlamentares consiste em que,

19 recebida a denúncia contra senador ou deputado, por crime

ocorrido após a diplomação, o STF dará ciência à Casa

respectiva, que, pelo voto da maioria de seus membros,

22 poderá, até a decisão final, suspender o andamento da ação.

Serão diplomados, até o dia 19 de dezembro, pelo

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pelos tribunais regionais

25 eleitorais (TREs), 513 deputados federais, 1.059 deputados

estaduais e distritais, 27 senadores, 27 governadores e o

presidente da República, eleitos no pleito de 2006. O prazo

28 final para a diplomação está previsto no calendário eleitoral.

Todavia, nenhum candidato poderá ser diplomado até que as

contas da campanha tenham sido acertadas e julgadas.

Internet: <www.agencia.tse.gov.br> (com adaptações).

Q UESTÃ O 1

Considerando o texto acima, assinale a opção correta quanto à

tipologia textual e aos princípios de redação de correspondência

oficial.

A O primeiro parágrafo está redigido na forma de um parecer

técnico.

B No segundo parágrafo, predomina a estrutura descritiva, com

maioria de formas verbais no presente do indicativo, tal como

se recomenda para textos legais. 

C O terceiro parágrafo, predominantemente narrativo, é

adequado para um relatório.

D O quarto parágrafo, que combina tempo verbal futuro e

grande quantidade de informações quantitativas, poderia, tal

como se apresenta, fazer parte de uma ata.

E No texto, que é dissertativo, o autor argumenta em favor das

prerrogativas conferidas aos eleitos após a posse dos

diplomas, na forma compatível com a redação de uma

portaria.

Q UESTÃ O 2

Considerando as idéias do texto e a prescrição gramatical,

assinale a opção que apresenta o título mais adequado a esse

texto.

A Após diplomação, deputados eleitos só podem ser presos em

situação de flagrante.

B Só com diploma, o fragrante leva à prisão, passível de fiança,

aos deputados eleitos.

C De posse do diploma, apenas com o fragrante delito os

deputados podem ser conduzidos a prisão domiciliar.

D Existe requisitos para a diplomação e conseqüente prisão em

flagrante.

E Os deputados e senadores eleitos tem foro previlegiado no

caso de crimes pós-eleitorais.

Q UESTÃ O 3

Com relação às idéias expressas no texto, assinale a opção

correta.

A Segundo a Carta Magna, a posse de líder público está

condicionada à sua diplomação.

B Não estando diplomados, os cidadãos eleitos continuam

sujeitos às penalidades da lei.

C A partir da diplomação, opiniões, palavras e votos de

deputados e senadores são invioláveis.

D A suspensão do andamento de ação contra candidatos

diplomados é requisito indispensável ao cumprimento do

mandato.

E Se as contas da campanha não tiverem sido quitadas, deve-se

estender o prazo da diplomação previsto no calendário

eleitoral.

Q UESTÃ O 4

Considerando os sentidos das palavras empregadas no texto, há

relação de sinonímia contextual entre

A “incontestável” (R.2) e imponderável. 

B “diplomados” (R.5) e reformados.

C “evidente” (R.8) e indubitável.

D “invioláveis” (R.13) e permanentes.

E “expedição” (R.16) e envio.
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Q UESTÃ O 5

Com referência às relações de regência e ao emprego do sinal
indicativo de crase, assinale a opção incorreta.

A Todos os eleitores faltosos permanecem sujeitos àquelas
penalidades previstas em lei.

B A posse dos deputados estaduais eleitos compete às
assembléias legislativas dos estados.

C A população assistiu, ao vivo e em cores, à contagem dos
votos no último processo eleitoral.

D A escolha dos dirigentes do Poder Executivo para seus cargos
submete-se à vontade popular.

E Ninguém tem o direito de alegar à ignorância no que diz
respeito à necessidade e à importância do voto.

Q UESTÃ O 6

A expedição de qualquer diploma pelo TSE e pelos
1

TREs depende, entre outros fatores, também da prova de
o eleito estar em dia com o serviço militar. Consta que os

4 candidatos eleitos aos cargos de presidente e vice-presidente
da República recebem diplomas assinados pelo presidente do
TSE, os demais ministros, pelo procurador-geral eleitoral.

7 Os eleitos aos demais cargos — governador, senador,
deputados federais, estaduais e distritais, assim como os
respectivos vices e suplentes — recebem diplomas assinados

10 pelo presidente do respectivo TRE.

Internet: <www.agencia.tse.gov.br> (com adaptações).

Com relação às estruturas lingüísticas do texto acima, assinale a
opção correta.

A A palavra “também” (R.2) está sendo usada para indicar a
competência exclusiva dos tribunais citados para a expedição
dos diplomas.

B Na linha 3, a substituição de “o eleito” por o eleitor não
provoca mudança no sentido do texto nem na estrutura
sintática da frase.

C A oração “que os candidatos eleitos aos cargos de presidente
e vice-presidente da República recebem diplomas assinados
pelo presidente do TSE” (R.3-6) exerce a função de sujeito de
“Consta” (R.3).

D Caso as palavras “presidente” e “vice-presidente”, ambas na
linha 4, fossem escritas com iniciais maiúsculas, haveria
impropriedade vocabular e erro de grafia.

E Na linha 6, entre as expressões “os demais ministros” e “pelo
procurador-geral eleitoral”, está subentendida a expressão
tomam posse que é dada.

Q UESTÃ O 7

Assinale a opção correta no que se refere ao emprego de forma
pronominal em substituição ao termo “diplomas” na oração
“Os demais eleitos receberão diplomas assinados pelo presidente
do respectivo TRE”.

A Os demais eleitos vão receber-lhes assinados pelo presidente
do respectivo TRE.

B Os demais eleitos receber-lhes-ão assinados pelo presidente
do respectivo TRE.

C Os demais eleitos lhes receberão assinados pelo presidente do
respectivo TRE.

D Os demais eleitos recebê-los-ão assinados pelo presidente do
respectivo TRE.

E Os demais eleitos receberão-nos pelo presidente do respectivo
TRE.

Q UESTÃ O 8

O plural da palavra eleição é formado pela mesma regra que rege

a formação do plural de

A capitão, sacristão e tabelião.

B pão, espertalhão e pobretão.

C cidadão, fogão e ancião.

D mão, corrimão e irmão.

E ladrão, reunião e lição.

Q UESTÃ O 9

A figura acima apresenta parte da lista de opções que é exibida ao

se clicar o botão Iniciar, do Windows XP. Com relação a essa lista

de opções e ao Windows XP, assinale a opção correta.

A Por meio da opção , é possível verificar

informações acerca do computador em uso, tal como a

velocidade do processador e a quantidade de memória

instalada.

B Funcionalidades disponibilizadas por meio da opção

 permitem que o computador em uso

configure o servidor de uma intranet, caso o mesmo esteja

instalado em uma rede local. 

C Por meio da opção , é possível verificar

uma lista de arquivos que foram abertos mais recentemente.

Uma limitação desse comando é que apenas arquivos do

aplicativo Word são mostrados.

D A opção  permite enviar diretamente

para a impressora imagens no formato metarquivo avançado

armazenada na área de transferência do Windows.

E Ao se clicar o botão , será disponibilizada uma

caixa de diálogo por meio da qual é possível executar

programa originalmente desenvolvido para o sistema

operacional MS-DOS. Entretanto, esse comando não permite

a execução de programas criados para serem executados pelo

sistema operacional Windows XP.
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QUESTÃO 10

Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do

Word 2002 com um documento em processo de edição, assinale

a opção correta.

A Para se ativar a ferramenta que permite realizar

automaticamente a verificação de ortografia e gramática do

documento em edição, é suficiente clicar o botão . 

B Ao se clicar o menu , é exibida uma lista

de comandos, entre os quais o comando Copiar, que permite

transcrever uma seleção para a área de transferência.

C Para se dividir a janela ativa em duas, exibindo na mesma

janela duas regiões diferentes do texto, é suficiente clicar o

botão .

D Ao se aplicar um clique duplo na palavra “usual” e se

teclar µ , a referida palavra será excluída do documento

em edição.

E Para se abrir a ferramenta que permite proteger o documento,

de forma que seja necessário o fornecimento de uma senha

para alteração do mesmo, é suficiente clicar . 

QUESTÃO 11

Assinale a opção correta, tendo como referência a figura acima,

que ilustra uma janela do PowerPoint 2002 contendo o slide de

uma apresentação em processo de elaboração.

A Na situação em que se encontra a figura, é correto concluir

que todo o texto a ser inserido no slide mostrado terá tamanho

de fonte igual a 33.

B As opções a seguir são disponibilizadas ao se clicar o menu

. O fato de a opção  estar ativa indica que o

slide mostrado está configurado como slide mestre da

apresentação em elaboração.

C A figura a seguir ilustra parte do slide mostrado depois de

realizada determinada ação. Nesse caso, é correto inferir que

a ação mencionada consistiu em um clique do mouse sobre a

imagem contida no slide. 

D Caso se deseje inserir, na apresentação em elaboração, um

novo slide com o mesmo leiaute do slide mostrado, é

suficiente clicar .

E O conjunto de botões  é utilizado para a criação de

desenhos a partir de figuras básicas denominadas

AutoFormas. 
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QUESTÃO 12

A figura acima mostra uma janela do Excel 2002 que contém uma

planilha com dados relativos a notas de dois alunos. Acerca dessa

planilha, assinale a opção correta.

A Ao se selecionar as células B2 e C2 e, a seguir, se clicar ,

será exibida, na célula D2, a média aritmética das duas provas

do aluno 1.

B Para se copiar os conteúdos das células B2 e B3 para as células

D2 e D3, é suficiente realizar a seguinte seqüência de ações:

clicar, com o botão direito do mouse, a célula B2 e,

em seguida, a célula B3; pressionar simultaneamente

as teclas § e c; clicar a célula D3; pressionar

simultaneamente as teclas § e c.

C Ao se clicar o menu , é exibida uma lista de opções,

entre as quais, uma opção que possui funcionalidades que

permitem, entre outras ações, aplicar formatação negrito ou

itálico aos conteúdos de células selecionadas.

D Ao se selecionar as células de B1 a C3, e se pressionar

simultaneamente as teclas § e C, todos os conteúdos

dessas células serão centralizados. Esse efeito de centralizar

o conteúdo de células selecionadas também pode ser obtido

ao se clicar o botão .

E Para se minimizar a janela do Excel, é suficiente clicar o

botão  na barra de ferramentas.

QUESTÃO 13

Acerca do Internet Explorer 6 (IE6), instalado em um computador

com o sistema operacional Windows XP, assinale a opção

correta, tendo como referência a figura acima, que ilustra uma

janela desse navegador.

A Caso um mouse óptico esteja conectado ao computador, para

se aumentar ou diminuir o tamanho da fonte em uso no IE6,

é suficiente pressionar e manter pressionada a tecla ° e

movimentar o cursor do mouse na página até se obter o

tamanho desejado de fonte.

B No menu , existe opção que permite adicionar à área

de trabalho do W indows um atalho (ícone) associado ao

endereço de uma página da Internet.

C Para se obter informação de endereço incorreto de uma página

web, é suficiente habilitar o verificador de endereços do IE6

por meio de opção encontrada no menu .

D No menu , há opção que permite ocultar arquivos

da Internet que contêm spyware, de modo a proteger

informações sigilosas contidas no computador contra hackers.

E Antes de se imprimir uma página web com o IE6, é

conveniente usar a ferramenta Visualizar impressão,

disponibilizada ao se clicar o botão , para verificar a

integridade da página que se deseja imprimir. 
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QUESTÃO 14

Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do Outlook

Express 6 (OE6), assinale a opção correta.

A O OE6 será automaticamente desconectado da Internet,

após a realização de uma ação de enviar e receber mensagens

de e-mail, se a opção Trabalhar off-line, no menu ,

estiver ativada.

B Periodicamente, o OE6 faz a compactação, de forma

automática, dos arquivos de e-mails armazenados nas

diferentes pastas. Caso se deseje realizar essa compactação de

forma manual, é possível fazê-lo por meio de opção

encontrada no menu .

C Por meio da opção , é possível

configurar o OE6 para acessar uma conta de webmail de um

provedor gratuito da Internet.

D Ao se clicar , é disponibilizada uma lista

de pastas que contêm mensagens eletrônicas, entre as quais,

a que permite visualizar os e-mails recebidos.

E No menu , existe a opção Localizar, que permite

encontrar dados pessoais, como, por exemplo, o nome de um

destinatário a partir do seu endereço de e-mail.

QUESTÃO 15

Assinale a opção correta acerca de aspectos da relação entre

política e economia no Brasil contemporâneo.

A Os meios disponíveis para o crescimento sustentável da

economia, ainda que desejados por todos no Brasil, ainda

não estão postos em marcha com velocidade desejável e

comparável à de países continentais e emergentes.

B A carga tributária brasileira não gera ônus ao projeto de

crescimento de um país com as características de emergente

como é o Brasil.

C A força política do presidente Lula, reforçada pelos votos

obtidos na reeleição, é condição suficiente para impulsionar

um projeto de modernização e crescimento acelerado nos

níveis do modelo do nacional-desenvolvimentismo

dos anos 60 e 70.

D A economia brasileira, crescendo atualmente em níveis

comparáveis aos de países caracterizados como BRIC

(Brasil, Rússia, Índia e China), demonstra capacidade

operativa para ultrapassar inclusive a China.

E Gastos públicos, necessários ao reforço do papel social e

distributivo do Estado nacional, crescem atualmente em todas

as economias globais, de capitalismo avançado ou de

periferia.

QUESTÃO 16

Ainda acerca de aspectos da relação entre política e economia no

Brasil contemporâneo, assinale a opção correta.

A A política brasileira atual recebe pouca influência das

preocupações em torno de assuntos econômicos da vida

nacional.

B O esforço de contenção da inflação criou no Brasil um

ambiente político amplamente favorável à noção de que um

crescimento econômico modesto é, atualmente, necessário e

natural.

C As classes sociais mais baixas no Brasil, no ato do sufrágio,

votam apenas em candidatos que oferecem prendas e brindes

que os satisfazem no imediato.

D O orçamento participativo é um conceito contemporâneo que

vem sendo posto em marcha como experiência de gestão de

demandas sociais e políticas.

E A força do esquema de clientelismo político foi plenamente

extinta no Brasil.
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QUESTÃO 17

As relações e estruturas familiares no Brasil e em várias partes do

mundo vêm se transformando a passos rápidos. A respeito desse

tema, assinale a opção incorreta.

A No Brasil, a taxa de separação e divórcio aumenta

gradualmente, embora isso não signifique que os casamentos

perderam seu sentido social.

B O ingresso da mulher no mercado de trabalho alterou, de

forma geral, práticas familiares tradicionais no Brasil, como

a imagem da mulher associada à de dona de casa.

C O decréscimo da quantidade de casamentos no Brasil está

associado mais fortemente a fatores culturais do que

econômicos.

D Na comparação com o passado remoto, a família brasileira de

hoje tende a ser constituída por um número menor de filhos.

E Mesmo nos países hegemonicamente islâmicos, as estruturas

familiares estão mudando com a mesma rapidez e na mesma

direção de sociedades culturalmente ocidentais e laicas.

QUESTÃO 18

O ano de 2006 foi marcado por fatos significativos no que se

refere ao tema energético no Brasil e no mundo. A respeito desse

assunto, assinale a opção correta.

A A nacionalização do gás e do petróleo na Bolívia gerou um

debate nacional restrito aos aspectos puramente econômicos

acerca do tema energia.

B O gasoduto que integra a Venezuela à Argentina tem como

grande beneficiário o Brasil, mais especificamente as regiões

Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

C A dimensão energética e o crescimento econômico robusto

não têm relação entre si.

D A Rússia, potência energética da Eurásia, ampliou sua

presença no cenário internacional depois da Guerra Fria, por

meio, entre outros fatores, da sua força no campo energético.

E O petróleo e seu preço internacional têm impedido que países

como a Venezuela possam agir de forma mais autônoma no

cenário internacional.

QUESTÃO 19

A Amazônia é amplamente marcada por enorme diversidade

cultural, geográfica e econômica. Atualmente, cresce a atenção

governamental e da sociedade civil no Brasil para que

A seu aproveitamento se faça em favor da preservação intacta

do meio ambiente e por meio do privilégio da floresta em

detrimento do homem.

B as conexões com os vizinhos sejam as mais profícuas, não

interessando os produtos do intercâmbio.

C o caminho a ser trilhado pela Amazônia seja o mesmo, do

ponto de vista agrícola, que predomina no Centro-Oeste

brasileiro.

D as notícias de infiltração do tráfico global que passam pela

região não sejam divulgadas.

E o aproveitamento de suas potencialidades seja feito

respeitando o meio ambiente e seus habitantes, bem como os

interesses estratégicos nacionais.

QUESTÃO 20

Processos eleitorais consagraram, no ano de 2006, uma certa

onda de governos com caráter mais à esquerda no espectro

político na América Latina. A respeito desse tema, assinale a

opção incorreta. 

A A eleição de Rafael Correa, no Equador, evidencia a

tendência do eleitorado na direção de apoio a políticos com

projetos sociais reformistas e visões voltadas mais para a

integração na região sul-americana. 

B A reeleição de Hugo Chávez, na Venezuela, sugere a

continuação e mesmo o aprofundamento de seus programas de

inclusão das camadas mais baixas como as “missões sociais”.

C Embalado pela reeleição, o presidente Chávez quer retirar do

papel projetos de integração sul-americana, como o projeto do

gasoduto que uniria a Amazônia à Patagônia.

D Os referidos governos têm a mesma matriz ideológica e a

mesma gestão político-econômica, caindo todos eles em

tentação populista e de explícita irresponsabilidade fiscal e

comercial.

E Uma das bases de sustentação social dos mencionados

governos advém de maiorias populacionais de baixa renda,

embora estejam, vários deles, legitimados por parcelas

importantes de várias faixas de renda.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Nos termos da Resolução n.º 750/1993, do Conselho Federal

de Contabilidade, assinale a opção correta acerca dos

princípios fundamentais de contabilidade.

A Os bens patrimoniais destinados a venda devem ser

avaliados com base nos valores de saída.

B De acordo com o princípio da atualização monetária, os

valores patrimoniais devem ser ajustados para mais ou

para menos.

C O reconhecimento simultâneo das receitas e despesas

correlatas é uma decorrência do princípio da

oportunidade.

D Mantêm inalterados seus valores intrínsecos os bens,

direitos e obrigações, após incorporados ao patrimônio.

E A extinção de um passivo constitui uma receita realizada

quando se contrapõe ao desaparecimento de um ativo do

mesmo valor.

QUESTÃO 22

Considerando os conceitos de variações patrimoniais e fatos

contábeis, assinale a opção correta.

A A compra de imóvel de uso, parte à vista, parte

financiada, constitui variação quantitativa aumentativa.

B A venda de mercadorias com prejuízo se caracteriza

como fato modificativo diminutivo.

C A substituição de uma dívida vencida por outra, acrescida

de encargos, é classificada como variação mista

diminutiva.

D A utilização de lucros acumulados para a constituição de

reservas é considerada um fato quantitativo.

E A baixa de um bem imobilizado por ter-se tornado

inservível é classificada como uma variação qualitativa.

QUESTÃO 23

Com referência à classificação das contas, assinale a opção

correta de acordo com a Lei das Sociedades por Ações.

A Os adiantamentos recebidos de clientes por conta da

produção e entrega futura de bens são classificados como

resultados de exercícios futuros.

B As despesas que contribuirão para a formação do

resultado de vários exercícios serão incluídas no ativo

circulante ou no realizável a longo prazo, segundo os

prazos de formação do resultado.

C As subvenções para investimentos, quando não exigirem

contrapartida do beneficiário, serão computadas como

receita não-operacional.

D As ações em tesouraria serão destacadas das demais

participações societárias, no subgrupo de investimentos.

E Os empréstimos efetuados pelos sócios, para o

financiamento do capital de giro da empresa, sem prazo

fixado de vencimento, devem figurar no seu passivo

circulante.

QUESTÃO 24

Uma empresa apresenta, ao
final do exercício, entre
outros, os saldos contábeis,
em R$, conforme a tabela ao
lado.

A partir dessas informações, é
correto afirmar que a receita
líquida da empresa foi de

A R$ 355.000,00.
B R$ 350.000,00.
C R$ 305.000,00.
D R$ 290.000,00.
E R$ 165.000,00.

QUESTÃO 25

Uma empresa, com capital circulante líquido de R$ 2.400.000,00 no
início do período, realizou as operações descritas a seguir.

1 aumento de capital de R$ 3.000.000,00, sendo R$ 1.800.000,00
mediante integralização e R$ 1.200.000,00 mediante transferência
de lucros acumulados;

2 destinação de R$ 300.000,00 de lucros acumulados para
dividendos;

3 aquisição de novos bens de produção, no valor de R$ 700.000,00,
mediante empréstimo a longo prazo;

4 redução de R$ 250.000,00 em obrigações a longo prazo, em
moeda estrangeira, por efeito de valorização cambial;

5 transferência de empréstimos a longo prazo, no valor de
R$ 150.000,00, para o passivo circulante.

A partir dessas informações, é correto afirmar que a variação do
capital circulante dessa empresa, no período considerado, foi de

A R$ 3.750.000,00. D R$ 1.350.000,00.
B R$ 2.550.000,00. E R$ 900.000,00.
C R$ 1.650.000,00.

RASCUNHO

vendas 480.000

IPI sobre faturamento 60.000

devoluções de vendas 25.000

ISS sobre vendas 15.000

contribuições sociais sobre
vendas

20.000

descontos financeiros
sobre vendas

30.000

comissões sobre vendas 35.000

ICMS sobre vendas 50.000

C/C ICMS 65.000

descontos comerciais sobre
vendas

50.000
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QUESTÃO 26

Na elaboração da demonstração das variações patrimoniais,

segundo o modelo da Lei n.º 4.320/1964, considera-se

A a inscrição de dívida ativa como uma variação passiva

independente da execução orçamentária.

B o pagamento de um empréstimo obtido como uma mutação

patrimonial da despesa.

C uma doação efetuada como independente da execução

orçamentária, sem efeito no resultado patrimonial.

D o cancelamento de uma dívida com particulares como uma

mutação patrimonial da receita.

E o resultado patrimonial como o saldo das variações resultantes

da execução orçamentária, excluídas aquelas independentes da

execução orçamentária.

QUESTÃO 27

Considere que um ente público pretende expandir uma ação

governamental de que decorreria um aumento de R$ 10 milhões

anuais de despesa. 

Nessa situação, à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal,

A haverá necessidade de estimativa do impacto orçamentário-

financeiro no primeiro exercício e, depois, sucessivamente, a

cada novo exercício.

B o ente público poderá, mediante lei complementar, criar um

imposto provisório, a vigorar durante o período de realização

da ação.

C uma forma de viabilizar a realização da referida ação é

eliminar outra despesa, ao menos no valor de R$ 10 milhões.

D a ação pode ser iniciada mediante o encaminhamento ao

Legislativo de proposição com vistas à ampliação gradativa da

base de cálculo de um tributo que já vem sendo cobrado.

E caberá à programação financeira autorizar a liberação de

recursos, mês a mês, segundo o suposto grau de prioridade de

cada despesa.

QUESTÃO 28

Os tipos de entes a que se aplica a contabilidade pública incluem

A organizações da sociedade civil de interesse público.

B empresas públicas dependentes.

C sociedades de economia mista.

D associações beneficentes que tenham contratos com o poder

público.

E fundações privadas de utilidade pública.

QUESTÃO 29

Com base no Decreto n.º 93.872/1986, assinale a opção correta.

A A Secretaria de Orçamento Federal aprova o limite global de

saques de cada poder e órgão, de acordo com o montante das

dotações e a previsão do fluxo de caixa do Tesouro Nacional.

B As transferências de recursos para entidades supervisionadas,

quando decorrentes de receitas vinculadas ou com destinação

legal específica, independem da programação financeira do

Tesouro.

C Restos a pagar constituem item específico da programação

financeira, e seu pagamento deve efetuar-se dentro do limite

de saques fixado para cada órgão.

D Os recursos correspondentes às dotações não utilizadas no

exercício permanecem à disposição da unidade orçamentária,

que poderá utilizá-los independentemente de nova

programação financeira.

E Os recursos correspondentes às dotações destinadas aos

órgãos do Poder Judiciário obedecem a programação

financeira própria, estabelecida em cada um desses órgãos.

QUESTÃO 30

Tendo como referência a doutrina e a legislação aplicável às

receitas e despesas públicas, assinale a opção correta.

A As transferências intergovernamentais voluntárias efetuadas

não exigem contraprestação, mas o ente beneficiário só pode

utilizar os recursos em despesas da correspondente categoria

econômica.

B Os chamados recursos condicionados constituem fontes

destinadas a despesas que só serão efetuadas se a

administração julgá-las, discricionariamente, necessárias e

prioritárias.

C Subvenção social é a contribuição do ente público para

custear a diferença entre os preços de revenda, pelo governo,

e os de mercado, de bens destinados à população de baixa

renda.

D Os juros que a União deixa de pagar e converte em nova

dívida são contabilizados como despesa de capital no

exercício correspondente a essa conversão.

E As despesas relativas a contratos de vigência plurianual serão

objeto de empenho global na assinatura do contrato,

substituído por empenho ordinário a cada exercício da

execução do contrato.
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QUESTÃO 31

O controle externo é o órgão legitimado para controlar os atos

administrativos de todos os Poderes. Acerca desse tema, assinale

a opção correta.

A O controle externo tem natureza administrativa, não podendo,

portanto, ser considerado um controle político.

B Quando o Poder Judiciário anula ato administrativo do Poder

Executivo, por ilegalidade, está realizando controle externo da

administração pública, pois qualquer órgão que não tenha

praticado um ato, mas que venha a controlá-lo, estará fazendo

controle externo.

C Considere que determinado governador tenha resolvido trocar

a frota de carros, com dois ou mais anos de uso, por haver

lançamentos mais luxuosos no mercado. Para tanto, cumpriu

todas as prescrições legais das finanças publicas, bem como a

lei de licitações. Nessa situação, a justificativa utilizada pelo

governador é suficiente para que o tribunal de contas aprove

a aquisição dos carros, tendo em vista que foram cumpridos

todos os preceitos legais requeridos.

D Compete ao controle externo da administração pública federal

ou estadual, apreciar, para fins de registro, a legalidade das

concessões de aposentadoria. Nesse caso, como regra geral, o

tribunal realiza o denominado controle prévio.

E Se recursos federais forem repassados voluntariamente a uma

organização social sem fins lucrativos, sediada em Belém –

PA, essa organização estará sujeita ao controle externo, que

será exercido pelo tribunal de contas do estado.

QUESTÃO 32

De acordo com a Constituição Federal de 1988, o controle

externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o

auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU). A respeito desse

tema, assinale a opção correta.

A No dispositivo constitucional supracitado, o termo “auxílio”

conforme doutrina majoritária, é sinônimo de subordinação,

tendo em vista que todas as competências do TCU, de alguma

forma, dependem de decisões do Congresso Nacional.

B O julgamento das contas prestadas anualmente pelo presidente

da República é uma das funções do controle externo exercida

pelo TCU.

C As funções exercidas pelo TCU não incluem a função

pedagógica.

D Dispor sobre valores e operações de crédito externos é uma

atribuição do TCU.

E Nenhum poder poderá alterar o mérito do julgamento do TCU

que julgar irregulares as contas de determinado gestor.

QUESTÃO 33

Assinale a opção correta com relação aos tribunais de contas.

A As atribuições dos tribunais de contas estaduais, incluem a

fiscalização das aplicações dos recursos estaduais e dos

recursos municipais pelos governos municipais.

B A imputação de débito que resulta de decisões dos tribunais

de contas tem eficácia de título executivo, mas as multas

aplicadas não.

C Se um administrador público, sem patrimônio pessoal, com

débito imputado pelo tribunal de contas vier a falecer, restará

à sua família o pagamento dessa obrigação.

D No processo de controle exercido pelo TCU, não há de se

falar em devido processo legal, pois esse instituto é privativo

do Poder Judiciário.

E Aos tribunais de contas, no exercício de suas atribuições, não

cabe a apreciação da constitucionalidade de leis e atos do

poder público.

QUESTÃO 34

No que concerne ao controle externo e ao TCU, assinale a opção

correta.

A O TCU é órgão do poder legislativo.

B As competências dos tribunais de contas da União e dos

estados são competências exclusivas do Congresso Nacional.

C Conforme a doutrina majoritária, a natureza jurídica das

decisões do TCU é judicante.

D O TCU emite parecer sobre suas próprias contas.

E A fiscalização contábil, financeira e orçamentária exercida

pelo TCU é notada no julgamento das contas dos

responsáveis sujeitos à sua jurisdição.

QUESTÃO 35

Considerando as normas brasileiras para o exercício da auditoria

interna, assinale a opção incorreta.

A O auditor interno é um empregado, em caráter permanente, da

empresa que audita, e, na organização, não deve estar

subordinado ao trabalho que examina.

B O auditor interno, assim como o externo, deve ser zeloso e

imparcial, e deve evitar prestar assessoria ao conselho fiscal,

em função do princípio da segregação.

C A auditoria interna compreende exames, análises, avaliações,

levantamentos e comprovações, metodologicamente

estruturados para a avaliação da integridade, adequação,

eficácia, eficiência e economicidade dos processos; o controle

interno gerencia riscos com vistas a assistir a administração

da entidade no cumprimento de seus objetivos.

D A auditoria interna tem por finalidade agregar valor ao

resultado da organização, apresentando subsídios para o

aperfeiçoamento dos processos.

E A amplitude do trabalho do auditor interno e sua

responsabilidade estão limitadas à sua área de atuação.
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QUESTÃO 36

Considerando as normas de auditoria do setor público federal,

assinale a opção incorreta.

A Auditoria executada por servidor em unidade regional do

sistema de controle interno do Poder Executivo federal é um

exemplo de auditoria direta descentralizada.

B Procedimentos e técnicas de auditoria constituem

investigações técnicas. O procedimento de auditoria

representa a essência do ato de auditar e a técnica de auditoria

serve ao controle para a obtenção de evidências.

C O auditor interno deve verificar a fidedignidade de

informações obtidas de seu gestor por meio da circularização,

que consiste em confirmar, na fonte, essas informações.

D O programa de trabalho da auditoria governamental contempla

os seguintes itens: natureza, oportunidade e extensão.

E Uma das subdivisões dos testes substantivos é a revisão

analítica, que consiste na verificação de valores significativos,

visando identificar a situação do órgão auditado.

QUESTÃO 37

Acerca da auditoria governamental, uma importante técnica de

controle do Estado na busca de melhor alocação de seus recursos,

assinale a opção correta.

A São passíveis de auditoria somente as entidades da

administração direta e indireta, as fundações e as autarquias,

ou seja, as entidades que pertencem à administração pública.

B O objetivo primordial da auditoria governamental é exercer o

controle prévio da aplicação dos recursos públicos.

C Quando um ente público é omisso no dever de prestar contas

e contra ele é instaurado processo de tomada de contas

especial, a auditoria deve ser realizada pelo sistema de

controle interno do Poder Executivo.

D É atribuição da auditoria governamental comprovar a

legalidade e legitimidade dos fatos administrativos; comprovar

a legalidade e legitimidade dos atos administrativos fica a

cargo dos tribunais de contas.

E A auditoria do sistema de controle interno, no Poder

Executivo federal, classifica-se em contábil, operacional,

especial e de desempenho.

QUESTÃO 38

De acordo com as normas de auditoria governamental, assinale a

opção incorreta.

A Se o auditor, ao efetuar teste de conferência de cálculo em um

convênio vultuoso, tiver dúvidas sobre a aplicação correta dos

valores, poderá adotar providências de acompanhamento que

considerar pertinente e utilizar a técnica do rastreamento para

suas conclusões.

B Os papéis de trabalho embasam o certificado que representa

a opinião do sistema de controle interno.

C A nota é uma das formas que o órgão ou unidade de controle

interno possui para expressar sua opinião.

D A promoção da hierarquização dos diversos programas de

governo deve fazer parte de um adequado programa de

trabalho de auditoria.

E O método de amostragem do tipo probabilístico fundamenta-

se em amostras embasadas na experiência do servidor. Nesse

sentido, os elementos estão estabelecidos de acordo com a

população.

QUESTÃO 39

Considerando as normas de controle interno do Poder Executivo
federal, assinale opção correta.

A O certificado de regularidade será emitido se forem
adequadamente observados os princípios da legalidade,
legitimidade e economicidade, mesmo que haja determinadas
falhas, que signifiquem simplesmente situações impróprias e
que não necessariamente interfiram na regularidade do
certificado.

B Quando o órgão não tiver elementos comprobatórios
suficientes para formar uma opinião, deverá dar ciência
imediata ao TCU, sob pena de responsabilidade solidária, se
comprovada irregularidade.

C Se o servidor constatar descumprimento de normas
governamentais, de imediato poderá emitir certificado de
irregularidade.

D Havendo eventos relevantes subseqüentes ao período
examinado, é indispensável que esses fatos sejam
considerados em parecer complementar.

E Um dos requisitos do certificado ou de parecer de auditoria
é o registro, no parágrafo intermediário, que também contém
a especificação do tipo de trabalho realizado bem como das
impropriedades que resultaram em prejuízo ao erário.

QUESTÃO 40

Acerca do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que é composto por
sete juízes, assinale a opção correta.

A O TSE, pelo voto secreto, elege três juízes entre os ministros
do Supremo Tribunal Federal (STF) e dois entre os ministros
do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

B O presidente da República nomeia dois juízes entre seis
advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral,
indicados pelo TSE.

C Não podem fazer parte do TSE cidadãos que tenham entre si
parentesco, ainda que por afinidade, até o quarto grau.

D A nomeação dos juízes escolhidos entre os advogados poderá
recair em cidadão que ocupe cargo de ministro de Estado,
mas o nomeado não poderá exercer mandato de caráter
político, federal, estadual ou municipal.

E O TSE elegerá seu presidente entre os ministros do Supremo
Tribunal Federal; o vice-presidente, entre os ministros do
STJ; e o corregedor eleitoral, entre seus membros.

QUESTÃO 41

Considerando as disposições do Código Eleitoral, assinale a
opção correta.

A Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado,
servirão obrigatoriamente por dois anos, e nunca por mais de
dois biênios consecutivos.

B De cada biênio serão descontados os afastamentos legais
decorrentes de licenças e férias, para compensação futura.

C Os juízes afastados de suas funções na justiça comum por
motivo de licença e férias deverão requerer o afastamento da
justiça eleitoral com antecedência de 60 dias para possibilitar
a convocação de substituto.

D Desde a homologação da respectiva convenção partidária até
a apuração final da eleição, não pode servir como juiz
eleitoral o sobrinho de candidato a cargo eletivo registrado na
circunscrição.

E Os substitutos dos membros efetivos dos tribunais eleitorais
serão escolhidos, na mesma ocasião e pelo mesmo processo,
em número igual ao dobro do previsto para cada categoria.
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QUESTÃO 42

De acordo com os comandos contidos na Lei n.  9.504/1997, aso

eleições para presidente e vice-presidente da República,

governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal,

prefeito e vice-prefeito, senador, deputado federal, deputado

estadual, deputado distrital e vereador dar-se-ão, em todo o país,

no primeiro domingo de outubro do ano respectivo. Acerca das

eleições, e de acordo com a referida lei federal, assinale a opção

incorreta.

A As eleições de âmbito federal e estadual, vale dizer, para

presidente e vice-presidente da República, governador e vice-

governador de estado e do Distrito Federal, senador, deputado

federal, deputado estadual e deputado distrital são realizadas

simultaneamente.

B As eleições de âmbito municipal, vale dizer, para prefeito,

vice-prefeito e vereador, são realizadas simultaneamente.

C O candidato a presidente ou a governador que obtiver a

maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os

nulos, será considerado eleito.

D Na eleição para prefeito de municípios com mais de 200 mil

habitantes, se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na

primeira votação, far-se-á nova eleição no último domingo de

outubro, concorrendo os dois candidatos mais votados, e

considerando-se eleito o que obtiver a maioria dos votos

válidos.

E O partido que, até um ano antes do pleito, não tenha registrado

seu estatuto no TSE, ou não tenha, até a data da convenção,

órgão de direção constituído na circunscrição, não poderá

participar das eleições.

QUESTÃO 43

Acerca do sistema eletrônico de votação e totalização dos votos,

regulado pela Lei n.  9.504/1997, assinale a opção correta.o

A A votação e a totalização dos votos serão feitas por sistema

eletrônico. Em caráter excepcional poderão ser utilizadas

cédulas oficiais e este procedimento será autorizado pelo

TRE.

B A urna eletrônica disporá de recursos que, mediante assinatura

digital, permitam o registro digital de cada voto e a

identificação da urna em que foi registrado.

C A urna eletrônica exibirá para o eleitor, primeiramente, os

painéis referentes às eleições majoritárias e, em seguida, os

referentes às eleições proporcionais.

D Caberá à justiça eleitoral definir a chave de segurança e a

identificação da urna eletrônica, garantida a partidos políticos,

coligações e candidatos ampla participação.

E Compete ao TRE disciplinar a hipótese de falha na urna

eletrônica que prejudique o regular processo de votação.

QUESTÃO 44

Um motorista de ônibus de empresa concessionária de

serviço público de transporte do município de Belém perdeu o

controle do veículo, vindo a colidir com carro de particular e, em

seguida, em um poste. Um passageiro do ônibus, vítima desse

acidente, morreu no local.

Tendo como referência a situação hipotética acima, assinale a

opção correta de acordo com o entendimento jurisprudencial

do STF.

A A empresa de ônibus responderá pelo prejuízo ocasionado ao

proprietário do automóvel do particular, aplicando-se a teoria

objetiva da responsabilidade civil do Estado.

B Os parentes do passageiro podem exigir indenização por

danos morais e materiais da empresa de ônibus, que

responderá objetivamente pelos prejuízos.

C A responsabilidade pelos danos ao proprietário do veículo

particular é do município de Belém.

D Apenas o motorista responde civilmente pelos prejuízos

causados, transferindo-se a responsabilidade para a empresa

de ônibus apenas na hipótese de o patrimônio de seu

empregado não ser suficiente para fazer frente à indenização.

E Excepcionalmente, na situação em apreço, haverá a

responsabilização criminal da empresa de ônibus por não

promover a adequada manutenção de sua frota.

QUESTÃO 45

Um servidor público praticou crime contra a

administração pública e, por esse mesmo fato, foram instaurados

procedimento administrativo disciplinar e processo criminal.

Ante tais fatos, o advogado do servidor requereu a suspensão do

procedimento administrativo até que transitasse em julgado a

sentença penal.

A propósito da situação acima descrita e considerando a

jurisprudência do STF e do Superior Tribunal de Justiça

aplicável ao caso, assinale a opção correta.

A Será considerada correta eventual decisão no sentido de

suspender o procedimento administrativo até o término

definitivo do processo penal, já que este último conduz a

conseqüências jurídicas mais graves, que interferem na

restrição ao direito de liberdade do indivíduo.

B A absolvição criminal somente terá repercussão no

procedimento administrativo se ficar provado, no âmbito

judicial, a inexistência do fato ou que o servidor não foi o

autor do crime.

C A falta de provas no processo criminal impede a

administração de aplicar penalidade ao servidor.

D A prescrição administrativa implica, de igual modo,

impossibilidade de aplicação de pena no âmbito do processo

judicial.

E O correto seria o Ministério Público, como fiscal da aplicação

da lei, requerer a suspensão do processo judicial até que a

administração concluísse o procedimento administrativo.



UnB/CESPE – TRE/PA Caderno E

Cargo 2: Analista Judiciário – Área: Administrativa – Especialidade: Contabilidade – 12 –

QUESTÃO 46

A remoção de servidor público ocupante de cargo efetivo para

localidade muito distante, com o intuito de puni-lo, caracteriza

A exercício regular de direito.

B exercício do poder hierárquico.

C abuso de forma.

D impropriedade de procedimento.

E desvio de poder.

QUESTÃO 47

Em relação à acumulação de cargos e aos vencimentos e

proventos de aposentadoria dos servidores públicos, assinale a

opção que está de acordo com o entendimento do STF.

A É possível a acumulação de mais de uma aposentadoria, se

elas forem relativas a cargos que, na atividade, seriam

cumuláveis.

B As aposentadorias são inacumuláveis em razão do princípio da

moralidade administrativa.

C Permite-se a cumulação de aposentadorias sem restrições se

ficar caracterizado direito adquirido pelo servidor.

D Não há vedação constitucional à acumulação de cargos

públicos, desde que haja compatibilidade de horários e o

acesso tenha se dado por concurso público.

E A Constituição veda a cumulação de cargos públicos por uma

mesma pessoa.

QUESTÃO 48

Em relação à composição do Tribunal Regional Eleitoral do Pará

(TRE/PA), assinale a opção correta, de acordo com o seu

regimento interno.

A O integrante do TRE/PA oriundo da classe dos advogados não

pode ocupar outro cargo público demissível ad nutum .

B A indicação e nomeação, pelo presidente da República, do

juiz federal que integra o TRE/PA obedecerá a ordem de

antiguidade na seção judiciária localizada no estado.

C O prefeito municipal que for advogado pode ser indicado para

o cargo de juiz do TRE/PA, desde que haja compatibilidade

de horário de trabalho e que ele opte por apenas uma das

remunerações.

D É vedada a recondução de juiz de direito para o segundo

mandato consecutivo.

E A antiguidade no TRE/PA é aferida pelo tempo de

magistratura.

QUESTÃO 49

Considerando a distribuição dos processos no TRE/PA, assinale

a opção correta, de acordo com o regimento interno.

A Não há distribuição por dependência para que se preserve a

escolha por sorteio do juiz natural.

B O expediente relativo a requisição de servidores será

distribuído a um dos juízes de direito que integrem o

TRE/PA.

C Em caso de término de mandato de relator prevento, o

processo será enviado ao presidente para designação de novo

relator.

D A distribuição do primeiro recurso que chegar ao tribunal

prevenirá a competência do relator para todos os demais

casos do mesmo município, relativos à mesma eleição.

E Não é possível a interposição de petição por meio de

fac-símile.

QUESTÃO 50

Em relação à competência do TRE/PA, assinale a opção correta.

A Não se conhece de habeas data no âmbito do TRE/PA,

devendo o relator do caso encaminhar a ação para exame de

uma das varas de fazenda pública da capital.

B Após a distribuição, os autos serão conclusos, em regra, no

prazo de 48 horas ao relator.

C Os conflitos de competência entre os juízes eleitorais do

TRE/PA são decididos pelo TSE, em razão de a justiça

eleitoral ter caráter federal especializado.

D No processo de habeas corpus, o prazo da sustentação oral

é de 15 minutos, podendo ser prorrogado a critério do

presidente do tribunal.

E A pauta de julgamento de habeas corpus será publicada com

antecedência de 48 horas.



UnB/CESPE – TRE/PA Caderno E

Cargo 2: Analista Judiciário – Área: Administrativa – Especialidade: Contabilidade – 13 –

PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova — que vale dez pontos —, faça o que se pede, usando o espaço indicado no presente caderno para rascunho.

Em seguida, transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA , no local apropriado,

pois não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido.

• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de trinta linhas será desconsiderado.

• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha

qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

Redija um texto dissertativo acerca da prestação de contas dos partidos políticos e que aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:

< importância das prestações de contas em geral para os órgãos de controle do Estado;

< características específicas das prestações de contas dos partidos políticos no Brasil;

< financiamento público das campanhas políticas.
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RASCUNHO
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