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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 
Português 

 
Nesta prova, considera-se uso correto da língua portuguesa 
o que está em conformidade com o padrão culto escrito. 
 
Atenção: Para responder às questões de números 1 a 5, 

considere o texto abaixo. 
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Esta é uma história da Bossa Nova e dos 
rapazes e moças que a fizeram, quando eles tinham 
entre quinze e trinta anos. É também um livro que se 
pretende o mais factual e objetivo possível. Evidente 
que, tendo sido escrito por alguém que vem ouvindo 
Bossa Nova desde que ela ganhou este nome (e que 
nunca se conformou quando o Brasil começou a trocá-la 
por exotismos), uma certa dose de paixão acabou se 

intrometendo na receita − sem interferir, espero, pró ou 

contra, na descrição da trajetória de qualquer perso-
nagem. Os seres humanos, assim como os LPs, têm 
lados A e B, e houve um esforço máximo para que 
ambos fossem mostrados. 

Para compor essa história, as informações foram 
buscadas em primeira mão, entre os protagonistas, 
coadjuvantes ou figurantes de cada evento aqui des-
crito, citados na lista de agradecimentos. Toda infor-
mação importante foi checada e rechecada com mais de 
uma fonte. A natureza de certas informações torna 
impossível que sejam especificadas como “entrevista 
realizada no dia X, na cidade Y, com Fulano de Tal”, 
porque isto seria a quebra de um preceito ético de 
proteção à fonte. No caso de fontes que não se furtaram 
a ser identificadas, estas são mencionadas no corpo do 
texto. As histórias aqui incluídas levaram em conta 
apenas a importância que tiveram no desenvolvimento 
ou na carreira deste ou daquele artista ou da Bossa 
Nova em conjunto. 
 

(Ruy Castro, “Introdução e agradecimentos”. Chega de 
saudade : a história e as histórias da Bossa Nova. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1990, p. 15) 

 
 
1. O autor do texto 

 
(A) define o foco da pesquisa que deu origem ao livro: a 

reação de pessoas entre quinze e trinta anos diante 
do desenvolvimento da Bossa Nova. 

 
(B) assume ter pretendido escrever uma história apaixo-

nada sobre a Bossa Nova, o que o leva a pedir a 
indulgência do leitor quanto às inadequações decor-
rentes dessa intenção.  

 
(C) advoga para seu relato a condição de “história”, por 

cumprir o protocolo científico: absoluta fidelidade na 
descrição dos fatos, dados definitivos e cabal objeti-
vidade. 

 
(D) emprega simultaneamente história e histórias, o que 

libera a obra do compromisso com o constatável, 
como o ratifica o uso das palavras típicas da ficção 
personagem, protagonistas, coadjuvantes e figuran-
tes. 

 
(E) explicita a perspectiva adotada na produção da obra 

referindo-se a si próprio predominantemente em 
terceira pessoa, sem deixar, entretanto, em dado 
momento, de assumir diretamente sua voz. 

2. Compreende-se corretamente do texto: 
 
(A) a comparação entre LPs e seres humanos (linha 11) 

se fundamenta no traço comum “caráter bifronte”. 
 
(B) ao fazer referência a um esforço máximo (linha 12), 

o autor expressa sua concepção de que a 
volubilidade torna os seres humanos indecifráveis.  

 
(C) ao referir-se a informações em primeira mão  

(linha 15), o autor informa que os eventos que 
compõem a história escrita por ele jamais tinham 
vindo a público. 

 
(D) a caracterização de entrevista (linhas 20 e 21) pre-

para o leitor para a decodificação de certas infor-
mações que são tratadas de modo cifrado no livro. 

 
(E) as histórias que compõem o livro (linha 25) não 

possuem relevo próprio, merecendo presença na 
obra unicamente por tangenciarem a trajetória da 
Bossa Nova.  

_________________________________________________________ 
 

3. No primeiro parágrafo do texto, 
 
(A) Esta (linha 1) e a (linha 2) são pronomes que se 

antecipam ao elemento a que cada um deles se 
refere.  

 
(B) o segmento introduzido pelo travessão (linha 9) 

expressa um julgamento que traz as marcas de uma 
presunção.  

 
(C) foram empregados com sentido equivalente os 

segmentos uma história da Bossa Nova (linha 1), um 
livro (linha 3) e escrito (linha 5). 

 
(D) os parênteses (linhas 6 a 8) acolhem explicação 

sobre o que ocorreu com a Bossa Nova quando o 
Brasil começou a trocá-la por exotismos. 

 
(E) a frase quando eles tinham entre quinze e trinta 

anos (linhas 2 e 3) delimita o período da concomi-
tância entre a vivência dos jovens e o ato de escrita 
da obra. 

_________________________________________________________ 
 

4. No contexto, o segmento que expressa uma causa  é:  
 
(A) (linha 2) que a fizeram. 
 
(B) (linhas 3 e 4) que se pretende o mais factual e 

objetivo possível.  
 
(C) (linha 5) tendo sido escrito por alguém. 
 
(D) (linhas 8 e 9) uma certa dose de paixão acabou se 

intrometendo na receita. 
 
(E) (linhas 14 e 15) as informações foram buscadas em 

primeira mão. 
_________________________________________________________ 
 

5. O segmento do texto que, tendo sido transformado, pre-
serva a correção original é: 
 
(A) qualquer que sejam as personagens. 
 
(B) devem haver muitas fontes mencionadas no corpo 

do texto. 
 
(C) torna inacessível as especificações desejáveis. 
 
(D) as fontes devem serem especificadas. 
 
(E) os esforços haveriam de ser grandes. 
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Atenção: Para responder às questões de números 6 a 8, 
considere o texto abaixo. 

 

“A conciliação, antes de tudo, tem proporcionado às par-

tes o efetivo acesso à Justiça, pois elas participam diretamente 

no resultado apaziguador do conflito. Além de despertar no 

cidadão o sentimento de segurança e confiança, encorajando-o 

na defesa de seus direitos, a conciliação devolve credibilidade, 

eficiência e, sobretudo, rapidez na prestação jurisdicional”. Com 

essas palavras, o desembargador federal coordenador do gabi-

nete da Conciliação do Tribunal Regional Federal da 3a Região 

(TRF3), Antonio Cedenho, define o que é este ato capaz de 

reduzir processos na justiça. 

(Viviane Ponstinnicoff. “Conciliação é a solução”. Justiça em 
Revista  − publicação bimestral da Justiça Federal de Primeiro 
Grau em São Paulo. Ano IV- dezembro 2010, n. 20, p. 6) 

 
 
6. É INCORRETO afirmar que, no contexto, o emprego de 

 
(A) antes de tudo cria a expectativa de que muitas são 

as vantagens advindas da conciliação. 
 
(B) efetivo deixa subentendida a ideia de que nem sem-

pre os cidadãos veem cumprido seu direito à Justiça. 
 
(C) tem proporcionado é indicador de fato repetido ou 

contínuo. 
 
(D) diretamente faz supor que há procedimentos jurí-

dicos em que as partes se fazem representar por 
interpostos.  

 
(E) apaziguador permite a conclusão de que todos os 

processos que chegam ao gabinete da Conciliação 
terminam com o acordo entre as partes. 

_________________________________________________________ 
 

7. A substituição que garante o sentido original, com clareza 
e correção, é: 
 
(A) e, sobretudo, rapidez na prestação jurisdicional por 

“e sobretudo, rapidez na prestação jurisdicional”. 
 
(B) despertar no cidadão por despertar-lhe. 
 
(C) encorajando-o na defesa de seus direitos por 

encorajando este na sua defesa de direitos. 
 
(D) pois  por  porquanto. 
 
(E) Antonio Cedenho, define por “Antonio Cedenho 

define”. 
_________________________________________________________ 
 

8. A conciliação, antes de tudo, tem proporcionado às partes 

o efetivo acesso à Justiça, pois elas participam diretamen-

te no resultado apaziguador do conflito. 

 
Transpondo o segmento destacado na frase acima para a 
voz passiva, a forma verbal resultante é: 
 
(A) têm proporcionado. 
 
(B) tem sido proporcionado. 
 
(C) tinham proporcionado. 
 
(D) era proporcionado. 
 
(E) foi proporcionado. 

9. A frase redigida de modo claro e condizente com o padrão 
culto escrito é: 
 
(A) A criação, coordenação e assessoria a cursos profis-

sionalizantes está a cargo de ambos os formados na 
área, de cujo conhecimento de ponta muito se de-
pende. 

 
(B) Advoguei junto ao chefe do rapaz que sua atuação 

tanto profissional como em sociedade não deixava 
nada à desejar, o que lhe ajudou bastante naquela 
pendência. 

 
(C) Ele era o único que espontaneamente se dignava de 

ouvir-nos a todos, sem exceção, e consentia praze-
roso até o depoimento mais insosso ou desajeitado. 

 
(D) Não posso atribuir unicamente a precária condição 

de acesso à Educação a apenas a condição de misci-
genação dos que desejam ascender à sua dignidade.  

 
(E) Os resultados da pesquisa científica levada a efeito 

no ano passado deve ser aberta àquele núcleo que a 
instigou, não devendo ficar restrito aos especialistas. 

_________________________________________________________ 
 

10. Está correta a seguinte frase: 
 
(A) Já está inserto na obra o trecho em que ele afirma 

acreditar muito na água que considera benta, pois 
diz que, tendo sido benzida em dia de muito fervor, é 
miraculosa.  

 
(B) Urge, e ninguém discorda disso, as medidas já 

anunciadas, porém se o secretário dispuser de 
imediato de toda a verba prometida, poderá haver 
problemas mais à frente. 

 
(C) Tratam-se de advertências as mais singulares, entre 

elas a que incita os cidadãos a que remediem por si 
sós os danos cuja reparação está legalmente sob o 
dever do estado. 

 
(D) O presidente advertiu Vossa Excelência para que 

não deixeis passar o prazo previsto no acordo, caso 
em que sereis responsabilizado legalmente pelo 
decurso. 

 
(E) Tenho exausto minhas forças nesse pretencioso 

projeto, mas nem que consiga o octagésimo lugar no 
concurso, que é o último, espero vê-lo analisado. 

_________________________________________________________ 
 

11. A redação correta é: 
 
(A) A regente insistiu junto à auxiliar que caberia à ela 

falar com a imprensa e nós, não aquiecendo, impu-
semos que a mídia tem de lidar com nós mesmos, 
os funcionários.  

 
(B) Diz-se que o tio é mais bom do que preparado, mas 

o convívio com a adolescente tem sido dulcíssimo, 
em que lhe pesem os excessivos maus humores da 
jovem.  

 
(C) Pai extremoso, ele soe ser o melhor conselheiro dos 

filhos, salvo se o exacerbam os ânimos ao reincidi-
rem pela enésima vez no mesmo erro. 

 
(D) Em se cuidando dessa doença no início, não existe 

dúvidas de que haverá cura − é o que os Estados 
Unidos, recentemente, provou ao mundo. 

 
(E) Desejando intensamente alçar-se diretor e ele pas-

sou a agir com zelo e discrição, não exitando em 
exceder suas funções e o horário do fim do expe-
diente. 
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12. A única frase NÃO pontuada corretamente é: 
 

(A) É minha opinião, que não se deve falar mal de nin-
guém; e menos ainda daqueles que prestam ser-
viços públicos: estes querendo ou não, estão a 
nosso serviço cotidianamente. 

 

(B) Só muito tempo depois de sua partida (vejam o que 
é a indecisão imposta pelo medo!), compreendi que 
era só uma mudança de bairro, e então prometi que 
a visitaria logo. 

 

(C) À beira de um ano novo − e quase à beira do outro 
século −, a imprensa discutia ainda a mesma ques-
tão, crucial, sem dúvida, que ocupara por décadas o 
espírito dos homens públicos. 

 

(D) Encontrando o rapaz no lugar combinado, não o 
saudei; olhei-o, porém, fixamente, e sorri, é verdade, 
mas como se fosse para alguém a quem se cumpri-
menta só por obrigação. 

 

(E) A mais alta delas andava rapidamente; a outra, can-
tando e sorrindo, fazia dos passos um modo de 
brinquedo, então bastante em moda entre os mais 
jovens. 

_________________________________________________________ 
 

Matemática 
 

13. Dos números que aparecem nas alternativas, o que mais 
se aproxima do valor da expressão (0,6192 − 0,5992) × 0,75 
é: 
 

(A) 0,0018. 
 

(B) 0,015. 
 

(C) 0,018. 
 

(D) 0,15. 
 

(E) 0,18. 
_________________________________________________________ 
 

14. Certo dia, Jasão − Analista Judiciário do Tribunal Regional 
do Trabalho − recebeu um lote de processos, em cada um 
dos quais deveria emitir seu parecer. Sabe-se que ele 
executou a tarefa em duas etapas: pela manhã, em que 
emitiu pareceres para 60% do total de processos e, à 
tarde, em que os emitiu para os processos restantes. Se, 
na execução dessa tarefa, a capacidade operacional de 
Jasão no período da tarde foi 75% da do período da 
manhã, então, se pela manhã ele gastou 1 hora e 30 mi-
nutos na emissão dos pareceres, o tempo que gastou na 
emissão dos pareceres à tarde foi: 
 

(A) 1 hora e 20 minutos. 
 

(B) 1 hora e 30 minutos. 
 

(C) 1 hora e 40 minutos. 
 

(D) 2 horas e 20 minutos. 
 

(E) 2 horas e 30 minutos. 

15. Considere  que  Asdrúbal  tem um automóvel que, em mé- 
 

dia,  percorre 14 quilômetros de estrada com  1 litro de ga- 
 

solina.  Certo dia, após ter percorrido  245 quilômetros  de  
 

uma rodovia,  Asdrúbal observou que o ponteiro do marca- 
 

dor da  gasolina, que  anteriormente indicava  a  ocupação  
 

de 
8

5
 da capacidade do tanque, passara a indicar uma 

ocupação de 
3

1
.  Nessas condições,  é correto  afirmar 

que a capacidade do tanque de gasolina desse automóvel, 
 

em litros, é: 
 

(A) 50.  
 
(B) 52. 
 
(C) 55. 
 
(D) 60. 
 
(E) 65. 

_________________________________________________________ 
 

16. Ultimamente tem havido muito interesse no aprovei-
tamento da energia solar para suprir outras fontes de 
energia. Isso fez com que, após uma reforma, parte do 
teto de um salão de uma empresa fosse substituída por 
uma superfície retangular totalmente revestida por células 
solares, todas feitas de um mesmo material. Considere 
que: 

 
− células solares podem converter a energia solar em 

energia elétrica e que para cada centímetro quadrado 
de célula solar que recebe diretamente a luz do sol é 
gerada 0,01 watt de potência elétrica;  

– a superfície revestida pelas células solares tem 3,5 m 
de largura por 8,4 m de comprimento. 

 
Assim sendo, se a luz do sol incidir diretamente sobre tais 
células, a potência elétrica que elas serão capazes de 
gerar em conjunto, em watts, é:  
 
(A) 294 000. 
 
(B)   38 200. 
 
(C)   29 400. 
 
(D)     3 820. 
 
(E)     2 940. 

_________________________________________________________ 
 

17. Uma pessoa fez duas aplicações em um regime de 

capitalização  a juros  simples: em  uma  delas, aplicou 
5
2

  

de  um capital  de X  reais  à  taxa mensal  de  2% e,  após  
 
5 meses, aplicou  o  restante  à  taxa mensal de 1,5%.  Se,  
 
decorridos 15 meses  da primeira aplicação, os montantes  
 
de ambas totalizavam R$ 21 780,00, o valor de X era 

 
(A) R$ 20 000,00. 
 
(B) R$ 18 000,00. 
 
(C) R$ 17 500,00. 
 
(D) R$ 16 500,00. 
 
(E) R$ 16 000,00. 

Caderno de Prova ’AA’, Tipo 001



 

TRT4R-Conhecimentos-Básicos1 5 

18. Ao saber que alguns processos deviam ser analisados, 
dois Analistas Judiciários do Tribunal Regional do Traba-
lho − Sebastião e Johnny − se incumbiram dessa tarefa. 
Sabe-se que: 

 
− dividiram o total de processos entre si, em partes inver-

samente proporcionais a seus respectivos tempos de 
serviço no Tribunal: 15 e 5 anos;  

− Sebastião levou 4 horas para, sozinho, analisar todos 
os processos que lhe couberam, enquanto que, sozi-
nho, Johnny analisou todos os seus em 6 horas. 

 
Se não tivessem dividido o total de processos entre si e 
trabalhassem simultaneamente em processos distintos, 
quanto tempo seria necessário até que todos os proces-
sos fossem analisados? 
 
(A) 5 horas e 20 minutos. 
 

(B) 5 horas. 
 

(C) 4 horas e 40 minutos. 
 

(D) 4 horas e 30 minutos. 
 

(E) 4 horas. 
_________________________________________________________ 
 

19. Certo dia, um Analista Judiciário digitou parte de um texto 
sobre legislação trabalhista. Ele executou essa tarefa em 
24 minutos, de acordo com o seguinte procedimento: 

 
− nos primeiros 8 minutos, digitou a quarta parte do total 

de páginas do texto e mais 
4
1

 de página; 

 
− nos 8 minutos seguintes, a terça parte do número de 

páginas restantes e mais 
3
1

 de página; 

 
− nos últimos 8 minutos, a metade do número de páginas 

restantes e mais 
2
1

página.   

 
Se, dessa forma, ele completou a tarefa, o total de 
páginas do texto era um número 

 
(A) quadrado perfeito. 
 
(B) par. 
 
(C) compreendido entre 1 e 10. 
 
(D) compreendido entre 10 e 15. 
 
(E) compreendido entre 15 e 20. 

_________________________________________________________ 
 

20. Suponha que a sala de audiência de uma Vara Trabalhista 
será reformada e ficará com a forma de um retângulo que 
tem 67,2 m de perímetro. Para que a área dessa sala seja 
máxima as suas dimensões deverão ser: 

 
(A) 37,2 m × 39,0 m. 
 
(B) 33,6 m × 33,6 m. 
 
(C) 21,4 m × 12,2 m. 
 
(D) 16,8 m × 16,8 m. 
 
(E) 15,6 m × 18,0 m. 

 
Legislação 

 
21. É cabível remoção a pedido, para outra localidade, inde-

pendentemente do interesse da Administração, em virtude 
de processo seletivo promovido, na hipótese em que o 
número de interessados for  
 
(A) superior ao número de vagas, de acordo com 

normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em 
que aqueles estejam lotados. 

 
(B) inferior ao número de vagas, em conformidade com 

normas estabelecidas pelo Poder Público em que 
aqueles estejam designados. 

 
(C) superior ao número de vagas, a critério da autori-

dade competente, desde que presente o interesse 
público, independentemente da respectiva lotação. 

 
(D) inferior ao número de vagas, a critério da autoridade 

competente, quando necessário ao atendimento de 
situações emergenciais do órgão ou entidade. 

 
(E) igual ao número de vagas, de acordo com normas 

estabelecidas pelo órgão público independente-
mente do local da respectiva designação.  

_________________________________________________________ 
 

22. Antonio, analista judiciário de um Tribunal Regional do 
Trabalho, tendo preenchido as condições legais, receberá 
auxílio-moradia. Entretanto, dentre esses requisitos, deve 
saber que a referida vantagem  
 
(A) no caso de falecimento, exoneração ou aquisição de 

imóvel, esse servidor público perderá, de imediato, o 
auxílio-moradia, mas receberá indenização equiva-
lente a dois meses . 

 
(B) tem valor limitado a trinta por cento do valor do cargo 

em comissão ocupado pelo servidor e, em qualquer 
hipótese, não poderá ser superior ao auxílio-moradia 
recebido pelo respectivo Presidente do Tribunal. 

 
(C) não será concedida por prazo superior a oito anos den-

tro de cada período de doze anos, ainda que o servidor 
mude de cargo ou de Município de exercício do cargo. 

 
(D) será concedida por prazo de até três anos quando 

exercer cargo em comissão do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores − DAS, níveis 3, 4 e 5, 
de Natureza Especial, vedada qualquer prorrogação. 

 
(E) tem valor limitado a vinte e cinco por cento da retribuição 

do cargo ocupado pelo mencionado servidor, mas em 
hipótese especial e temporária pode ser superior ao 
auxílio-moradia recebido pela Presidência do Tribunal.  

_________________________________________________________ 
 

23. Alcebíades, servidor do Tribunal Regional do Trabalho, 
4a Região, vem acumulando, ilegalmente, seu cargo de 
analista judiciário com emprego em sociedade de 
economia mista federal, enquanto Ana Maria, também 
analista judiciário, vem exercendo atividades incompa-
tíveis com o exercício do cargo e com o respectivo horário 
de trabalho. Nesses casos, esses servidores públicos 
estarão sujeitos, respectivamente, às penas de  
 
(A) destituição do cargo  e de disponibilidade. 
 
(B) demissão e de suspensão, podendo esta ser conver-

tida em multa. 
 
(C) exoneração de ofício do cargo ou emprego e de 

demissão. 
 
(D) disponibilidade não remunerada e de advertência 

conversível em multa. 
 
(E) suspensão não conversível em multa e de destituição 

do cargo. 
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24. No que diz respeito à delegação de competência no 
processo administrativo próprio da Administração Pública 
Federal, é certo que  
 
(A) será permitida, em qualquer hipótese, a avocação 

temporária de competência atribuída a órgão hierar-
quicamente inferior. 

 

(B) poderá ser objeto de delegação, entre outras, a 
edição de atos de caráter normativo ou matérias de 
competência privativa do órgão administrativo. 

 

(C) o ato de delegação não pode ser anulado ou revoga-
do pela Administração, sendo necessária a providên-
cia cabível ao Poder Judiciário. 

 

(D) as decisões adotadas por delegação devem mencio-
nar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão 
editadas pelo delegado. 

 

(E) inexistindo competência legal específica, o processo 
administrativo deve iniciar-se perante a autoridade 
de maior grau hierárquico para decidir. 

_________________________________________________________ 
 

25. As atividades de instrução destinadas a averiguar e com-
provar os dados necessários a tomada de decisão devem 
atender a certos requisitos. E, no que se refere à consulta 
e audiência pública, é correto afirmar que,  
 
(A) é vedada aos órgãos e entidades administrativas, 

em qualquer hipótese, o estabelecimento de outros 
meios de participação de administrados. 

 

(B) os resultados da audiência pública devem ser apre-
sentados com a indicação do procedimento adotado, 
condição desnecessária quando tratar-se de consul-
ta pública. 

 

(C) tendo em vista a natureza informal da consulta públi-
ca, são admitidas no processo administrativo quais-
quer espécies de provas, inclusive as obtidas por 
meio ilícitos. 

 

(D) a consulta pública é cabível em todas as matérias do 
processo, ainda que envolvam  assuntos de matéria 
individual, salvo os de natureza difusa em razão das 
peculiaridades da consulta e da audiência pública. 

 

(E) os órgãos e entidades administrativas, em matéria 
relevante, poderão estabelecer outros meios de 
participação de administrados, diretamente ou por 
meio de associações legalmente reconhecidas. 

_________________________________________________________ 
 

 
Noções de Informática 

 
26. O elemento que ajuda a minimizar a diferença de desem-

penho entre o processador e demais componentes dos 
computadores atuais é  
 
(A) a memória cache. 
 
(B) a memória principal. 
 
(C) o disco rígido. 
 
(D) o barramento PCI. 
 
(E) o barramento USB. 

27. Quando um navegador de Internet comunica-se com servi-
dores Web, através do endereço www.trt4.jus.br, para efe-
tuar pedidos de arquivos, e processa as respostas recebi-
das, poderão estar sendo utilizados os protocolos 
 
(A) POP3 e HTML. 
 
(B) IMAP e XML. 
 
(C) IMAP E HTML. 
 
(D) SMTP e FTP. 
 
(E) HTTP e HTML. 

_________________________________________________________ 
 

28. No Windows Explorer do Windows XP, um clique com o 
mouse no símbolo [+] que precede uma pasta na janela 
esquerda da área de trabalho trará como resultado a 
exibição 

  
(A) apenas das respectivas subpastas em ambas as 

janelas da área de trabalho. 
 
(B) das pastas na janela esquerda e dos arquivos na 

janela direita da área de trabalho.  
 
(C) apenas das respectivas subpastas nessa mesma 

janela da área de trabalho. 
 
(D) das respectivas subpastas e arquivos em ambas as 

janelas da área de trabalho. 
 
(E) apenas os respectivos arquivos na janela direita da 

área de trabalho. 
_________________________________________________________ 
 

29. São itens de mesmo nome e funcionalidade do menu 
Ferramentas nos editores de textos do Microsoft Office e 
do BrOffice.org: 

 
(A) Numeração de linhas; Galeria; AutoResumo. 
 
(B) AutoResumo; Galeria; Proteger Documento. 
 
(C) Numeração de linhas; AutoResumo; Ortografia e 

gramática.  
 
(D) Ortografia e gramática; Idioma; Opções de autocor-

reção. 
 
(E) Idioma; Notas de rodapé; Modelos e suplementos. 

_________________________________________________________ 
 

30. É uma forma de fraude eletrônica, caracterizada por tenta-
tivas de roubo de identidade. Ocorre de várias maneiras, 
principalmente por e-mail, mensagem instantânea, SMS, 
dentre outros, e, geralmente, começa com uma mensa-
gem de e-mail semelhante a um aviso oficial de uma fonte 
confiável, como um banco, uma empresa de cartão de 
crédito ou um site de comércio eletrônico. Trata-se de 
 
(A) Hijackers. 
 
(B) Phishing. 
 
(C) Trojans.  
 
(D) Wabbit. 
 
(E) Exploits. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

Administração Pública 
 
 

31. Com relação às convergências entre a gestão pública e a 
gestão privada, considere as afirmativas abaixo. 

 
 I. Deve-se gerir um órgão público como quem admi-

nistra uma empresa, isto é, buscando compatibilizar 
custos e resultados, atuar com os olhos no cliente-
consumidor e tomar decisões rápidas para aprovei-
tar oportunidades de mercado. 

 
 
 II. A gestão pública funciona exclusivamente sob a for-

ma do modelo burocrático, o que a impede de focar 
necessidades especiais dos cidadãos. 

 
 
 III. Os órgãos públicos existem para servir a todos 

igualmente, independentemente da capacidade de 
pagar pelo serviço prestado, o que pode dificultar 
alcançar a agilidade e a eficiência das empresas 
privadas. 

 
 
 IV. Os órgãos públicos devem operar sem levar em 

conta princípios típicos da gestão privada, como a 
economicidade e a eficiência. 

 
 
 V. Os servidores públicos estão submetidos a normas 

jurídicas e a condições de trabalho que impedem 
sua responsabilização diante das possíveis falhas 
no atendimento aos cidadãos. 

 

Estão corretas SOMENTE 
 

(A) I, II, III e IV. 
 

(B) II, III e V. 
 

(C) I e III. 
 

(D) III e IV. 
 

(E) I, III e V. 
_________________________________________________________ 
 

32. Para reduzir as dificuldades de comunicação nas organi-
zações públicas derivadas do padrão burocrático de ges-
tão é recomendável 

 

(A) investir em novas Tecnologias da Informação. 
 

(B) incentivar os fluxos descendentes de informação. 
 

(C) concentrar o fluxo de informação oficial na Intranet. 
 

(D) fortalecer os fluxos laterais ou horizontais de infor-
mação. 

 

(E) eliminar os fluxos informais de informação. 

33. Com relação à gestão de profissionais terceirizados, con-
sidere as afirmativas abaixo. 

 
 I. Exigir dos terceirizados treinamento orientado espe-

cificamente para a execução das tarefas dentro da 
organização nem sempre é produtivo. 

 
 II. Como os profissionais terceirizados significam um 

custo adicional para a organização, deve-se exigir 
destes um desempenho superior ao dos funcioná-
rios efetivos. 

 
 III. Deve-se criar sistemas de gestão exclusivos para 

os terceirizados, sinalizando que o seu desempe-
nho será monitorado de forma mais rigorosa do que 
a dos funcionários do quadro próprio. 

 
 IV. Não se deve separar as áreas de uso comum dos 

terceirizados, como banheiros e refeitórios, daque-
las que são exclusivas dos empregados. 

 
 V. É importante efetuar a avaliação periódica do traba-

lho do terceirizado e fornecer feedback para a em-
presa contratante. 

 
Estão corretas SOMENTE 

 
(A) II, III e IV. 
 
(B) I, II, III e V. 
 
(C) I, IV e V. 
 
(D) II e III. 
 
(E) I, II e IV. 

_________________________________________________________ 
 

34. Na gestão de pessoas do quadro próprio de uma organiza-
ção, a avaliação de desempenho em 360 graus consiste na 

 
(A) avaliação dos superiores pelos subordinados, objeti-

vando o aumento da produtividade. 
 
(B) construção de indicadores do desempenho de todos 

os funcionários de um mesmo nível hierárquico den-
tro de uma organização. 

 
(C) construção de redes sociométricas das relações in-

terpessoais, num determinado setor da organização 
visando a melhoria do clima organizacional. 

 
(D) comparação da produtividade de todos os funcionários 

de um mesmo setor, tendo como objetivo a implemen-
tação de um processo de benchmarking. 

 
(E) avaliação da organização pelos colaboradores, in-

cluindo os superiores imediatos, os subordinados di-
retos, clientes, fornecedores, assim como a percep-
ção que cada um tem de si mesmo. 

_________________________________________________________ 
 

35. O Planejamento estratégico nas organizações públicas 
contemporâneas 

 
(A) visa principalmente a adaptação da organização a 

um ambiente instável, através de um retorno cons-
tante ao equilíbrio, limitando o leque de escolhas dis-
poníveis. 

 
(B) enfatiza o detalhamento dos problemas, priorizando 

a precisão com a qual as pessoas lidam com os pro-
blemas. 

 
(C) deixa em segundo plano a localização de potenciali-

dades, deslocando seu foco para a construção de 
cenários futuros. 

 
(D) não foca a redução da incerteza, mas sua capacita-

ção para desafiar a incerteza através da criatividade 
e da inovação. 

 
(E) procura lidar com o mundo atual, imprevisível e caó-

tico, através do fortalecimento das estruturas de pla-
nejamento de longo prazo. 
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36. O princípio central da gestão da qualidade nos serviços 
públicos é 
 
(A) o foco nos clientes e nos usuários, identificando suas 

satisfações e insatisfações. 
 
(B) a definição de diretrizes estratégicas tendo como 

objetivo a elevação da produtividade. 
 
(C) a motivação constante dos funcionários através da 

ampliação das tarefas. 
 
(D) a atribuição de maior responsabilidade e liberdade 

de opinião para os funcionários. 
 
(E) a racionalização dos processos decisórios, visando a 

redução de custos. 
_________________________________________________________ 
 

Administração de Recursos Humanos 
 

37. A principal diferença entre o modelo de gestão de recur-
sos humanos e o de gestão de pessoas é a de que 
 
(A) o foco passa a ser a modernização tecnológica da 

organização, a busca do consenso e a vantagem 
competitiva. 

 
(B) as pessoas passam a ser vistas como parceiros da 

organização, dotados de inteligência, personalidade, 
conhecimentos, habilidades, competências, aspira-
ções e percepções singulares. 

 
(C) as mudanças tornam-se rápidas, velozes, sem conti-

guidade com o passado, exigindo um processo de 
centralização da gestão voltada para o controle das 
turbulências e da imprevisibilidade. 

 
(D) se baseia em valores como a racionalidade e a aná-

lise quantitativa; autonomia e independência corpo-
rativa e na integração vertical da estrutura organiza-
cional. 

 
(E) a cultura organizacional recebe forte impacto do 

mundo exterior e passa a privilegiar os sistemas ho-
meostáticos, com foco na estabilização dos padrões 
de inovação da organização. 

_________________________________________________________ 
 

38. Com relação à mudanças da cultura organizacional de uma 
empresa, considere as afirmativas abaixo. 
 

 I. Elas são impossíveis, pois estas dependem de um 
consenso em todos os setores em relação à neces-
sidade da mudança. 

 
 II. Estas dependem essencialmente da transformação 

radical dos pressupostos cognitivos da cultura da 
organização. 

 
 III. Elas devem focar inicialmente os produtos, as es-

truturas e os sistemas da empresa que podem ser 
mais facilmente modificados. 

 
 IV. Estas são difíceis, mas não impossíveis, pois impli-

cam em modificar concepções que são arraigadas 
no pensamento e no comportamento das pessoas. 

 
 V. Elas devem, em primeiro lugar, eliminar aqueles 

que detêm poder na organização, mas não se inte-
ressam pela mudança. 

 
Estão corretas SOMENTE 
 
(A) I e V.  
(B) II, IV e V.  
(C) I, II e III.  
(D) I, II, III e V.  
(E) III e IV. 

39. A gestão de desempenho tem como proposta 
 

(A) a definição de metas e objetivos; recursos necessá-
rios e indicadores de desempenho; o acompanha-
mento das atividades e a avaliação dos resultados. 

 

(B) um processo contínuo de mútua avaliação entre os 
níveis hierárquicos e, mesmo, entre membros da or-
ganização e seus clientes. 

 

(C) a análise integrada dos pontos fortes e fracos da or-
ganização, das oportunidades e das ameaças exter-
nas, resultando na elaboração de um cenário dentro 
do qual é avaliado o desempenho da organização. 

 

(D) a definição de tetos de gastos, a responsabilização 
individualizada dos funcionários e a cobrança anual 
de resultados. 

 

(E) avaliar o desempenho da organização em relação a 
quatro fatores: o financeiro, os clientes, os proces-
sos internos e o aprendizado e crescimento. 

_________________________________________________________ 
 

40. Com relação ao conceito de cultura organizacional é cor-
reto afirmar que ela 
 

(A) é o resultado de um acordo entre líderes e colabora-
dores que se expressa em normas formais que to-
dos os membros da organização devem cumprir. 

 

(B) expressa-se através de rituais, mitos, hábitos e cren-
ças compartilhadas pelos membros de uma organi-
zação. 

 

(C) resulta de um longo processo de adaptação às in-
fluências ambientais. As mudanças na cultura da or-
ganização dependem de mudanças nos fatores ex-
ternos. 

 

(D) expressa os valores e o estilo de ação dos seus lí-
deres e são necessariamente incorporados pelos su-
bordinados. 

 

(E) refere-se ao conjunto de competências, atribuições e 
tarefas que se expres-sam em normas e regulamen-
tos, e definem o tipo de visão, missão e estratégias 
de uma organização. 

_________________________________________________________ 
 

41. Quando se analisa o ambiente de tarefa de uma organi-
zação, deve-se levar em consideração, em primeiro lugar, 
 

(A) os fatores políticos, econômicos, demográficos e 
ecológicos. 

 

(B) as oportunidades, as ameaças, os recursos disponí-
veis, assim como as coações e contingências. 

 

(C) os fatores tecnológicos, legais e sociais que influen-
ciam toda organização. 

 

(D) o ambiente macroecômico e o perfil dos concorren-
tes. 

 

(E) os usuários, os fornecedores, assim como as agên-
cias reguladoras. 
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42. Em relação aos critérios para a avaliação da gestão nas 
organizações públicas, a avaliação deve considerar 

 
 I. não apenas a atuação de cada colaborador na sua fun-

ção, mas, também, a realização de metas e objetivos.  
 II. apenas o desempenho dos indivíduos e não a visão 

dos outros colaboradores a respeito do trabalho dos 
demais.  

 III. apenas a visão dos superiores imediatos para evitar 
os conflitos entre os subordinados.  

 IV. não apenas a produtividade do indivíduo dentro da 
organização, mas, também sua contribuição para o 
clima organizacional.  

 V. em primeiro lugar, a satisfação dos cidadãos-con-
sumidores com os serviços e depois o desempenho 
individual dos funcionários. 

 
Estão corretas SOMENTE 

 
(A) I e II. 
(B) II, III e V. 
(C) I, II, III e IV. 
(D) I, IV e V. 
(E) III e IV. 

_________________________________________________________ 
 

Noções de Direito do Trabalho 
 

43. Considere: 
 
 I. Kátia, empregada da empresa P, está gozando 

suas férias.  
 II. Luana, empregada da empresa M, está em horário 

de almoço (intervalo intrajornada remunerado).  
 III. Lindoval, empregado da empresa G, está gozando 

sua “licença- paternidade”.   
 IV. Bárbara, empregada da empresa GG, está afastada 

de seu emprego para cumprimento de encargo pú-
blico obrigatório.  

 
De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho são 
hipóteses de interrupção do contrato de trabalho as indi-
cadas SOMENTE em 

 
(A) II, III e IV. 
(B) I, II e III. 
(C) I e II. 
(D) III e IV. 
(E) I e III. 

_________________________________________________________ 
 

44. Gabriel ajuizou reclamação trabalhista em face da sua ex-
empregadora no dia 10 de novembro de 2010. A Audiên-
cia UNA foi realizada no dia 8 de fevereiro de 2011 sendo 
que, a empresa foi intimada da respectiva reclamação 
trabalhista no dia 27 de janeiro de 2011. Neste caso, o 
prazo prescricional trabalhista de dois anos previsto na 
Constituição Federal brasileira foi 

 
(A) interrompido no dia 10 de novembro de 2010. 
(B) suspenso no dia 10 de novembro de 2010. 
(C) interrompido no dia 8 de fevereiro de 2011. 
(D) suspenso no dia 27 de janeiro de 2011. 
(E) interrompido no dia 27 de janeiro de 2011. 

_________________________________________________________ 
 

45. No tocante às infrações obreiras relacionadas à rescisão 
do contrato de trabalho com justa causa, o nexo causal 
entre a falta e a pena aplicada e a imediaticidade da puni-
ção são especificamente requisitos 

 
(A) objetivos. 
(B) subjetivos. 
(C) circunstanciais. 
(D) objetivo e subjetivo, respectivamente. 
(E) subjetivo e objetivo, respectivamente. 

46. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, as 
Comissões de Conciliação Prévia 

 
(A) têm prazo de dez dias para a realização da sessão 

de tentativa de conciliação a partir da intimação da 
parte contrária (reclamada). 

 
(B) não possuem prazo pré-estabelecido na legislação 

trabalhista supra mencionada para a realização da 
sessão de tentativa de conciliação. 

 
(C) têm prazo de trinta dias para a realização da sessão 

de tentativa de conciliação a partir da intimação da 
parte contrária (reclamada). 

 
(D) têm prazo de trinta dias para a realização da sessão 

de tentativa de conciliação a partir da provocação do 
interessado. 

 
(E) têm prazo de dez dias para a realização da sessão 

de tentativa de conciliação a partir da provocação do 
interessado. 

_________________________________________________________ 
 

47. Considere: 
 
 I. Rescisão indireta do contrato de trabalho. 
 
 II. Pedido de Demissão formulado pelo empregado. 
 
 III. Extinção do contrato de trabalho por justa causa 

obreira. 
 
 IV. Extinção contratual em virtude da extinção do esta-

belecimento. 
 

O 13o salário proporcional será devido nas hipóteses de 
extinção do contrato de trabalho indicadas SOMENTE em 

 
(A) I, II e IV. 

(B) I, II e III. 

(C) I e IV. 

(D) II e IV. 

(E) I e III. 
_________________________________________________________ 
 

48. Helena, empregada da empresa Troia, está grávida. A 
Convenção Coletiva de Trabalho da categoria de Helena 
prevê a estabilidade gestante desde a confirmação da gra-
videz até sete meses após o parto, divergindo da estabili-
dade legal, prevista no Ato de Disposições Constitucionais 
Transitórias. Neste caso, será aplicada a Helena a 

 
(A) cláusula prevista na Convenção Coletiva de Traba-

lho que prevê a estabilidade para a empregada ges-
tante desde a confirmação da gravidez até sete me-
ses após o parto. 

 
(B) estabilidade legal prevista no Ato de Disposições 

Constitucionais Transitórias, ou seja, estabilidade 
para a empregada gestante desde a confirmação da 
gravidez até cinco meses após o parto. 

 
(C) estabilidade legal prevista no Ato de Disposições 

Constitucionais Transitórias, ou seja, estabilidade 
para a empregada gestante desde a confirmação da 
gravidez até quatro meses após o parto. 

 
(D) estabilidade legal prevista no Ato de Disposições 

Constitucionais Transitórias, ou seja, estabilidade 
para a empregada gestante desde a confirmação da 
gravidez até três meses após o parto. 

 
(E) estabilidade legal prevista no Ato de Disposições 

Constitucionais Transitórias, ou seja, estabilidade 
para a empregada gestante desde a confirmação da 
gravidez até sessenta dias após o parto. 

Caderno de Prova ’AA’, Tipo 001



 

10 TRT4R-Anal.Jud.-Administrativa-AA 

49. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, em 
regra, não terá direito a férias o empregado que, no curso 
do período aquisitivo 

 
(A) tiver percebido da Previdência Social prestações de 

acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais 
de 3 meses, embora descontínuos. 

 
(B) deixar o emprego por iniciativa do empregador e não 

for readmitido dentro de 30 dias subsequentes à sua 
saída. 

 
(C) deixar de trabalhar, com percepção do salário, por 

mais de 15 dias, em virtude de paralisação parcial 
ou total dos serviços da empresa. 

 
(D) permanecer em gozo de licença, com percepção de 

salários, por mais de 30 dias. 
 
(E) tiver percebido da Previdência Social prestações de 

acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais 
de 5 meses, embora descontínuos. 

_________________________________________________________ 
 

50. Mirian, empregada da empresa F, trabalha em condições 
de periculosidade. Neste caso, em regra, lhe é assegu-
rado pela Consolidação das Leis do Trabalho adicional de 

 
(A) 30% sobre o salário com os acréscimos resultantes 

de gratificações, prêmios ou participações nos lucros 
da empresa. 

 
(B) 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes 

de gratificações, prêmios ou participações nos lucros 
da empresa. 

 
(C) 20% sobre o salário sem os acréscimos resultantes 

de gratificações, prêmios ou participações nos lucros 
da empresa. 

 
(D) 20% sobre o salário com os acréscimos resultantes 

apenas de gratificações. 
 
(E) 10% sobre o salário com os acréscimos resultantes 

apenas de gratificações. 
_________________________________________________________ 
 

Noções de Contabilidade Pública 
 

51. Considerando as normas brasileiras de contabilidade emi-
tidas pelo Conselho Federal de Contabilidade que tratam 
do patrimônio público e de seus componentes, analise as 
afirmativas abaixo. 

 
 I. O patrimônio público é o conjunto de direitos, bens 

e obrigações das entidades do setor público, in-
cluindo tanto os bens tangíveis quanto intangíveis. 

 
 II. As provisões são constituídas com base em esti-

mativas pelos prováveis valores de realização para 
os ativos e de reconhecimento para os passivos. 

 
 III. As variações qualitativas do patrimônio público alte-

ram os elementos patrimoniais e afetam o patrimô-
nio líquido. 

 
 IV. O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais 

ou complementares, é mensurado ou avaliado com 
base no valor de aquisição ou de reposição corri-
gido. 

 
Está correto o que se afirma SOMENTE em 

 
(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) II e IV. 
(E) III e IV. 

52. Para o governo federal, a venda de títulos públicos, a 
compra de um veículo à vista e a execução de despesa 
com serviços de terceiros são classificadas, respectiva-
mente, como 

 

(A) receita efetiva, despesa por mutação patrimonial e 
despesa efetiva. 

 
 
(B) receita por mutação patrimonial, despesa por muta-

ção patrimonial e despesa efetiva. 
 
 
(C) receita efetiva, despesa efetiva e despesa por muta-

ção patrimonial. 
 
 
(D) despesa efetiva, despesa por mutação patrimonial e 

despesa efetiva. 
 
 
(E) receita por mutação patrimonial, despesa efetiva e 

despesa por mutação patrimonial. 
_________________________________________________________ 
 

53. Quando da realização da reavaliação dos seus imóveis,  
a prefeitura do município WXZ verificou que o valor líqui-
do contábil dos mesmos era menor do que seu valor  
de mercado. Neste caso, a contabilidade deve reconhe- 
cer uma  

 

(A) mutação patrimonial ativa resultante da execução or-
çamentária. 

 
 
(B) variação patrimonial passiva independente da exe-

cução orçamentária. 
 
 
(C) variação patrimonial ativa independente da execu-

ção orçamentária. 
 
 
(D) mutação patrimonial ativa independente da execu-

ção orçamentária. 
 
 
(E) variação patrimonial ativa resultante da execução or-

çamentária. 
_________________________________________________________ 
 

54. De acordo com as normas brasileiras de contabilidade 
aplicáveis ao setor público, o sistema de informação con-
tábil é dividido em quatro subsistemas, entre eles o de 
compensação. São contas contábeis pertencentes a este 
subsistema 

 

(A) direitos conveniados e clientes. 
 
 
(B) dívida ativa tributária e restos a pagar processados 

pagos. 
 
 
(C) receita a realizar e garantias e contra garantias rece-

bidas. 
 
 
(D) crédito a encaminhar para dívida ativa e direitos con-

tratuais. 
 
 
(E) revisão do PPA e controles de DARFs. 
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55. As informações, a seguir, foram extraídas do Balanço Fi-
nanceiro de uma entidade governamental. 

 
 R$ (mil) 
Receita Orçamentária Ordinária 100.000,00 
Receita Orçamentária Vinculada   45.000,00 
Despesa Orçamentária Ordinária   98.000,00 
Despesa Orçamentária Vinculada   43.000,00 
Transferências Financeiras Recebidas     4.000,00 
Transferências Financeiras Concedidas     3.800,00 
Recebimentos Extraorçamentários   10.000,00 
Pagamentos Extraorçamentários     8.500,00 

 
Com base nessas informações e considerando que o valor 
de restos a pagar inscritos no período foi R$ (mil) 5.500,00 
e o de pagamento de restos a pagar foi R$  (mil) 3.000,00, 
é correto afirmar que 

 
(A) a execução do orçamento gerou um impacto no cai-

xa mais equivalentes a caixa de R$ (mil) 4.000,00. 
 
(B) os valores recebidos, mas que terão que ser resti-

tuídos em época própria por decisão administrativa 
ou judicial, é de R$ (mil) 1.500,00. 

 
(C) os valores de recebimentos extraorçamentários, nos 

demonstrativos consolidados, serão compensados 
com os pagamentos extraorçamentários. 

 
(D) a diferença entre receita e despesa orçamentárias 

vinculadas corresponde ao impacto nas disponibili-
dades decorrentes do orçamento de investimentos 
das empresas estatais. 

 
(E) a diferença entre o saldo em espécie para o exercí-

cio seguinte e o saldo em espécie do exercício ante-
rior é R$ (mil) 5.700,00. 

_________________________________________________________ 
 

Noções de Orçamento Público 
 

56. Na análise orçamentária, o conceito de receita primária 
exclui as receitas oriundas de 

 
(A) contribuições. 
 
(B) operações de crédito. 
 
(C) tributação indireta. 
 
(D) tarifas. 
 
(E) venda de ativos. 

_________________________________________________________ 
 

57. Uma importante inovação introduzida pela Constituição 
Federal de 1988 no processo orçamentário foi a 

 
(A) prerrogativa exclusiva do Legislativo para proposi-

ção de lei em matéria orçamentária. 
 
(B) modernização do processo orçamentário, através da 

criação dos orçamentos Monetário, Fiscal e Social. 
 
(C) unificação de todo o ciclo orçamentário na Lei Orça-

mentária Anual (LOA). 
 
(D) eliminação das peças orçamentárias setoriais, unifi-

cando-as no Orçamento Fiscal. 
 
(E) integração entre plano e orçamento por meio da cria-

ção do Plano Plurianual (PPA) e da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO). 

58. Com relação ao Orçamento Público no Brasil, considere 
as afirmativas abaixo. 
 

 I. A Lei Orçamentária Anual inclui o orçamento fiscal, 
o orçamento da seguridade social e o orçamento de 
investimento das empresas estatais, direta ou indi-
retamente, controladas pela União. 

 
 II. A lei dos orçamentos anuais é o instrumento utili-

zado para a consequente materialização do conjun-
to de ações e objetivos que foram planejados vi-
sando ao atendimento e bem-estar da coletividade. 

 
 III. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as 

metas e prioridades plurianuais da administração 
pública. 

 
 IV. A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem a finalidade 

de nortear a elaboração dos orçamentos anuais de 
forma a adequá-los às diretrizes, objetivos e metas 
da administração pública, estabelecidos no Plano 
Plurianual. 

 
 V. O Plano Plurianual é um plano de médio prazo, 

através do qual procura-se ordenar as ações do go-
verno que levem à realização dos objetivos e metas 
fixadas para um período de quatro anos. 

 
Estão corretas SOMENTE 
 
(A) II, III e IV. 
(B) I e V. 
(C) I, II, IV e V. 
(D) I e III. 
(E) II, III, IV e V. 

_________________________________________________________ 
 

59. De acordo com a Lei no 4.320/64, quando derivadas de 
impostos e contribuições, as receitas públicas são classifi-
cadas como 
 
(A) de capital. 
(B) extraordinárias. 
(C) fixas. 
(D) correntes. 
(E) suplementares. 

_________________________________________________________ 
 

60. Com relação à despesa pública, no âmbito da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, é correto afirmar que 
 
(A) é proibida qualquer despesa corrente de caráter con-

tinuado, mesmo derivada de lei, medida provisória 
ou ato administrativo normativo por um período su-
perior a quatro exercícios. 

 
(B) sempre que o Tribunal de Contas da União não pro-

mova a redução de despesas no prazo estabelecido 
no Artigo 9o (trinta dias subsequentes a relatório bi-
mestral que demonstre deficiência de receita para 
cumprir metas), o Poder Judiciário está autorizado a 
limitar os valores financeiros segundo os critérios 
fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 
(C) toda despesa corrente derivada de lei, medida provi-

sória ou ato administrativo normativo que fixem para 
o ente a obrigação legal de sua execução por um 
período superior a dois exercícios é considerada 
obrigatória de caráter continuado. 

 
(D) a verificação dos cálculos dos limites da despesa to-

tal com pessoal de cada ente da Federação e de ca-
da Poder é competência dos respectivos Poderes 
Executivos Estaduais. 

 
(E) o montante da despesa de capital constante no pro-

jeto de lei orçamentária não limita a contratação de 
operações de crédito pelo ente da Federação. 
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REDAÇÃO 
 

Atenção: Deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 (vinte) linhas e máximo de 30 (trinta) linhas, 
sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à Redação. 

 
 

Cientistas sociais dos EUA chegaram a algumas conclusões sobre como as pessoas reagem em situações de catástrofes e 

emergências naquele país. A primeira delas é que, ao contrário do que sugere o senso comum, vítimas costumam reagir com 

racionalidade aos acontecimentos. Pânico contagiante, fuga em massa, saques, ainda que possam ocorrer de forma 

esporádica, constituem o que autores como Enrico Quarantelli e Henry Fisher chamam de "mitolologia do desastre". 

Emergências, dizem, tendem a despertar o altruísmo das pessoas, não o lobo que existe dentro de cada um de nós.  

(Adap. de Hélio Schwartsman. Folha de S.Paulo. Opinião. sábado, 15 de janeiro de 2011, p. 2) 

 
 
 

Redija uma dissertação acerca do papel da mídia  na criação e perpetuação de mitos. Utilize argumentos que revelem 
coerência e espírito crítico no tratamento do tema. 
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