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INSTRUÇÕES
- Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
- contém a proposta e o espaço para o rascunho da redação.
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE
- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A
C D E
- Ler o que se pede na Prova Discursiva- Redação e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

ATENÇÃO
- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você deverá transcrever a redação, a tinta, na folha apropriada. Os rascunhos não serão considerados em
nenhuma hipótese.
- Você terá 4 horas para responder a todas as questões, preencher a Folha de Respostas e fazer a Prova DiscursivaRedação (rascunho e transcrição).
- Ao término da prova devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas e a folha
de transcrição da Prova Discursiva- Redação.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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1.

No texto, os autores

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Português
Atenção: Para responder às questões de números 1 a 8, considere o texto abaixo.
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As indústrias culturais, e mais especificamente a do
cinema, criaram uma nova figura, “mágica”, absolutamente moderna: a estrela. Depressa ela desempenhou
um papel importante no sucesso de massa que o cinema
alcançou. E isso continua. Mas o sistema, por muito
tempo restrito apenas à tela grande, estendeu-se
progressivamente, com o desenvolvimento das indústrias
culturais, a outros domínios, ligados primeiro aos setores
do espetáculo, da televisão, do show business. Mas
alguns sinais já demonstravam que o sistema estava
prestes a se espalhar e a invadir todos os domínios:
imagens como as de Gandhi ou Che Guevara, indo de
fotos a pôsteres, no mundo inteiro, anunciavam a planetarização de um sistema que o capitalismo de hiperconsumo hoje vê triunfar.
O que caracteriza o star-system em uma era hipermoderna é, de fato, sua expansão para todos os do-

2.

(best-sellers), de prêmios e listas dos mais populares,
assim como de recordes de venda, de frequência e de
audiência destes últimos.
A extensão do star-system não se dá sem uma forma
de banalização ou mesmo de degradação − da figura pura

35

40

da grande cultura clássica, passou-se às estrelas − forma

tecem elogios às indústrias culturais, assinalando
como positivo o desempenho delas na constituição
de sociedades modernas.

(B)

advogam o reconhecimento do papel exclusivo do cinema na criação e disseminação da figura da estrela.

(C)

atribuem às estrelas do cinema a massificação dessa arte, em um sistema que permanece unicamente por força da atuação das atrizes de alta categoria.

(D)

condenam a expansão do sistema que equivocadamente se constituiu no passado em torno da figura
da estrela, porque ele tornou obrigatória a figura
intermediária do agente.

(E)

apontam a hipermodernidade como era que adota, de
modo generalizante, práticas que na modernidade
mais se associavam às indústrias do espetáculo.

_________________________________________________________

mínios. Em todo o domínio da cultura, na política, na
religião, na ciência, na arte, na imprensa, na literatura, na
filosofia, até na cozinha, tem-se uma economia do
estrelato, um mercado do nome e do renome. A própria
literatura consagra escritores no mercado internacional,
os quais negociam seus direitos por intermédio de
agentes, segundo o sistema que prevalece nas indústrias
do espetáculo. Todas as áreas da cultura valem-se de
paradas de sucesso (hit-parades), dos mais vendidos

da estrela, trazendo consigo uma imagem de eternidade,
chega-se à vedete do momento, à figura fugidia da
celebridade do dia; do ícone único e insubstituível, passase a uma comunidade internacional de pessoas conhecidas, “celebrizadas”, das quais revistas especializadas divulgam as fotos, contam os segredos, perseguem a intimidade. Da glória, própria dos homens ilustres da
Antiguidade e que era como o horizonte resplandecente

(A)

Os autores referem-se a Gandhi ou Che Guevara com o
objetivo de
(A)

insinuar que, na modernidade, a imagem independe do valor que efetivamente um homem representa.

(B)

recriminar, em aparte irrelevante para a argumentação principal, a falta de critério na exposição da
figura de um líder, que acarreta o uso corriqueiro de
sua imagem − numa foto ou pôster.

(C)

comprovar que o sistema associado à figura da
estrela estava ligado aos setores do espetáculo, da
televisão, do show business.

(D)

conferir dignidade à indústria cultural, demonstrando
que essa indústria tem também a função de dar
visibilidade à imagem de grandes líderes.

(E)

demonstrar, por meio de particularização, que antes
da era hipermoderna já havia sinais de que o starsystem invadiria todos os domínios.

_________________________________________________________

3.

Mas o sistema, por muito tempo restrito apenas à tela
grande, estendeu-se progressivamente, com o desenvolvimento das indústrias culturais, a outros domínios, ligados primeiro aos setores do espetáculo, da televisão, do
show business.

ainda heroicizada pela sublimação de que eram portadoras − , depois, com a rapidez de duas ou três décadas de
hipermodernidade, às pessoas célebres, às personalida45

des conhecidas, às “pessoas”. Deslocamento progressivo
que não é mais que o sinal de um novo triunfo da formamoda, conseguindo tornar efêmeras e consumíveis as
próprias estrelas da notoriedade.
(Adap. de Gilles Lipovetsky e Jean Serroy. Uma cultura de
celebridades: a universalização do estrelato. In A cultura –
mundo: resposta a uma sociedade desorientada. Trad:
Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras,
2011, p.81 a 83)

2

Na frase acima, o segmento destacado equivale a:
(A)

por conta de ter ficado muito tempo restrito.

(B)

ainda que tenha ficado muito tempo restrito.

(C)

em vez de ter ficado muito tempo restrito.

(D)

ficando há muito tempo restrito.

(E)

conforme tendo ficado muito tempo restrito.
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4.

A extensão do star-system não se dá sem uma forma de

6.

banalização ou mesmo de degradação − da figura pura da
estrela, trazendo consigo uma imagem de eternidade,

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

chega-se à vedete do momento, à figura fugidia da celebridade do dia; do ícone único e insubstituível, passa-se a
uma comunidade internacional de pessoas conhecidas,
“celebrizadas”, das quais revistas especializadas divulgam

7.

arte, na imprensa, na literatura, na filosofia, até na
cozinha constitui elenco de profissões que tiveram
de se associar ao domínio da cultura para atingir a
economia do estrelato.

A expressão ou mesmo indica que os autores atribuem à palavra degradação um sentido de rebaixamento mais intenso do que atribuem à palavra
banalização.
A substituição de não se dá sem uma forma de
banalização por “procede de um tipo de atitude
trivial” mantém o sentido original.

(C)

A forma trazendo expressa, na frase, sentido de
condicionalidade, equivalendo a “se trouxer”.

(D)

O contexto exige que se compreendam os segmentos da figura pura da estrela e do ícone único e
insubstituível como expressões de sentidos opostos.

(E)

A substituição de das quais por “cujas” mantém a
correção e o sentido originais.

Considere as afirmações que seguem.

I. A sequência na política, na religião, na ciência, na

Considerado o fragmento acima, em seu contexto, é
correto afirmar:

(B)

(linha 2) criaram.
(linha 5) alcançou.
(linha 5) continua.
(linha 13) anunciavam.
(linha 15) vê triunfar.

_________________________________________________________

as fotos, contam os segredos, perseguem a intimidade.

(A)

Em certas passagens do primeiro parágrafo, os autores
referem-se a certas ações pretéritas que consideravam
contínuas. A forma verbal que demonstra essa atitude é

II. Em A própria literatura consagra escritores no mercado internacional, os quais negociam seus direitos por intermédio de agentes, segundo o sistema
que prevalece nas indústrias do espetáculo, a
expressão em destaque foi obrigatoriamente empregada para evitar a ambiguidade que ocorreria
se, em seu lugar, fosse usado o pronome “que”.

III. Em A própria literatura consagra escritores no mercado internacional, os quais negociam seus direitos
por intermédio de agentes, segundo o sistema que
prevalece nas indústrias do espetáculo, o segmento destacado poderia ser substituído por “prevalecente”, sem prejuízo do sentido e da correção
originais.

_________________________________________________________

5.

O texto legitima

Da glória, própria dos homens ilustres da Antiguidade e

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

que era como o horizonte resplandecente da grande
cultura clássica, passou-se às estrelas − forma ainda
heroicizada pela sublimação de que eram portadoras − ,
depois, com a rapidez de duas ou três décadas de
hipermodernidade, às pessoas célebres, às personalidades conhecidas, às “pessoas”. Deslocamento progressivo
que não é mais que o sinal de um novo triunfo da formamoda, conseguindo tornar efêmeras e consumíveis as
próprias estrelas da notoriedade.

I, somente.
II, somente.
III, somente.
I e III, somente.
I, II e III.

_________________________________________________________

8.

...imagens como as de Gandhi ou Che Guevara, indo de
fotos a pôsteres, no mundo inteiro, anunciavam a planetarização de um sistema que o capitalismo de hiperconsumo hoje vê triunfar.
Outra redação, clara e correta, para o segmento acima é:

Levando em conta o acima transcrito, em seu contexto,
assinale a afirmação correta.
(A)

(B)

(A)

No segmento que se encontra entre vírgulas, imediatamente depois de Da glória, somente uma das
declarações destina-se a caracterizar “glória”.

...no mundo inteiro, Gandhi ou Che Guevara em imagens de fotos ou pôsteres, anunciavam a planetarização do sistema que hoje se vê triunfar segundo
o capitalismo de hiperconsumo.

(B)

É legítimo entender-se do fragmento: as estrelas
ostentavam, e pelas mesmas razões, a aura de heroísmo que representava a glória dos homens ilustres da Antiguidade.

...tanto Gandhi e também Che Guevara, com imagens indo de fotos a pôsteres no mundo inteiro
anunciavam aquilo que o capitalismo de hiperconsumo chama planetarização de um sistema.

(C)

...indo de fotos a pôsteres, no mundo inteiro, imagens tais como a de Gandhi ou Che Guevara anunciavam que havia se planetarizado o sistema que o
capitalismo de hiperconsumo, hoje, vê triunfar.

(D)

...planetarizou-se o sistema − aquele que o capitalismo de consumo hoje vê o triunfo − o que foi anunciado com as imagens de Gandhi e Che Guevara
indo pelo mundo com fotos a pôsteres.

(E)

...um sistema que o capitalismo de hiperconsumo
hoje vê seu triunfo teve anunciado sua planetarização por Gandhi ou também Che Guevara, com sua
ida pelo mundo, por fotos e pôsteres.

(C)

No segmento que descreve a segunda parte do
processo de deslocamento, introduzida por depois, a
expressão que está subentendida é Da glória.

(D)

As aspas, em “pessoas”, chamam a atenção para o
particular sentido em que a palavra foi usada: como
sinônimo das duas expressões imediatamente anteriores.

(E)

A forma efêmeras e consumíveis obtém sua força
expressiva pela repetição de uma mesma ideia, repetição que se dá sem acréscimo de traço de sentido.
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9.

Está correta a seguinte frase:
(A) Ainda que os méritos pela execução do projeto não
coubessem àquele engenheiro, foram-lhe logo atribuídos, mas ele, com humildade, não hesitou em
recusá-los.

12.

(B)

o prazo para a interposição desses recursos será de
3 (três) dias, contados da publicação ou da intimação do despacho.

(C)

Devem fazer mais de seis meses que ele não constroe nenhuma maquete, talvez por estresse; por
isso, muitos são a favor de que lhe seja concedido
as férias acumuladas.

(C)

esse recurso regimental, por sua natureza, é sempre
administrativo e sem quaisquer restrições.

(D)

as partes e o Ministério Público disporão de 10 (dez)
minutos, improrrogáveis, para fins de sustentação oral.

(D)

Ele é especialista em vegetais euros-siberianos, motivo das suas análizes serem feitas em extensa faixa
da Europa e dele viajar tão à vontade.

(E)

se apresentada a petição, e for confirmado o despacho recorrido, o Relator não poderá tomar parte do
julgamento na sessão oportuna.

(E)

Ao que me disseram, tratam-se de questões totalmente irrelevante para o pesquisador, mas, mesmo
assim, jornalistas tentam assessorá-lo na divulgação
delas.

_________________________________________________________

13.

Com relação às competências, analise:

I. Convocação à sua presença do Juiz Eleitoral da
Zona que deva pessoalmente prestar informações
de interesse para a Justiça Eleitoral, ou indispensáveis à solução do caso concreto.

A alternativa que apresenta frase correta é:

(B)

(C)

(D)

(E)

− Senhor Ministro, peço sua licença para advertir
que Vossa Excelência se equivocais no julgamento
dessa lei tão polêmica.

II. Propor ao Tribunal o arquivamento do processo da
originária competência deste, se a resposta ou defesa prévia do acusado, nos casos em que for admitida, convencer da improcedência da acusação.

Seus companheiros, até os recém-contratados, não
lhe atribuem nenhum deslize e creem que esse é
mais um injusto empecilho entre tantos com que ele
já se defrontou.

III. Presidir a Comissão Apuradora do Tribunal.
IV. Defender a jurisdição do Tribunal.

Se eles não satisfazerem todas as exigências, não
se têm como contratá-los sem enveredar pelo caminho da irregularidade.

São atribuições, respectivamente, do

O traumático episódio gerou grande ansiedade, excitação desmedida que lhe fez xingar e investir contra
a pessoa mais cumpridora com seus deveres.
Caso ele venha a se opor, será uma compulsão a
que ninguém deve compartilhar, sob perigo de todos
os envolvidos se virem em situação de risco na
empresa.

_________________________________________________________

Regimento Interno do Tribunal
Regional Eleitoral do Amapá

4

é vedado à parte prejudicada por tais despachos
requerer que se apresentem os autos em mesa para
que a decisão seja alterada ou confirmada.

Parecia haver muitas razões para que seus estudos
de metereologia não convencesse, mas a mais
excêntrica era inventar pretextos inverossímeis para
seus erros.

(A)

11.

(A)

(B)

_________________________________________________________

10.

No que se refere aos recursos de decisão do Presidente e
do Relator, é correto afirmar que

Em matéria de distribuição dos processos, os feitos serão
registrados mediante numeração contínua, em cada uma
das classes previstas no Regimento Interno, entre outras,
o Recurso Eleitoral (RE), código 30. Nesse caso, é certo
que
(A) o agravo de instrumento não poderá ser autuado
com a indicação do feito no qual foi interposto, sendo facultado seu apensamento a este quando devolvido pela Instância superior.
(B)

o registro na respectiva classe processual terá como
parâmetro a classe eventualmente indicada pela parte no recurso, não cabendo sua alteração pela Secretaria Judiciária.

(C)

caberá ao Relator solucionar as dúvidas que surgirem na classificação do feito e o Vice-Presidente do
Tribunal fará o controle do andamento e das decisões do feito mediante sistema eletrônico.

(D)

os recursos e pedidos incidentes ou acessórios poderão ser juntados aos autos principais, mediante
termo genérico, porém alterando-se a classe e a numeração do feito.

(E)

se o processo for de competência da Corregedoria
Regional Eleitoral e que deva ser apreciado pelo
Tribunal será registrado em outra classe processual
e distribuído pela Secretaria Judiciária ao respectivo
Relator.

(A)

Presidente, Procurador-Regional, Corregedor-Regional Eleitoral e Relator.

(B)

Corregedor-Regional Eleitoral, Procurador-Regional,
Presidente e Relator.

(C)

Corregedor-Regional Eleitoral, Relator, Vice-Presidente e Procurador-Regional.

(D)

Presidente, Relator, Vice-Presidente e Revisor.

(E)

Relator, Revisor, Presidente e Corregedor-Regional
Eleitoral.

_________________________________________________________

14.

No que tange aos recursos em geral é INCORRETO afirmar que
(A)

os recursos serão distribuídos a um Relator, em
24 (vinte e quatro) horas, pela ordem rigorosa de
antiguidade dos respectivos membros, esta última
exigência, sob pena de nulidade de qualquer ato ou
decisão do relator ou Tribunal.

(B)

os recursos parciais, dentre os quais não se incluem
os que versarem matéria referente ao registro de
candidatos, interpostos para o Tribunal, serão julgados à medida que derem entrada na Secretaria.

(C)

os recursos administrativos serão interpostos no
prazo de 10 (dez) dias e processados na forma dos
recursos eleitorais, funcionando como Relator o Vice
Presidente, ficando o Presidente sem direito a voto.

(D)

o Relator devolverá os autos à Secretaria no prazo
de 10 (dez) dias para, nas 24 (vinte e quatro) horas
seguintes, ser encaminhado ao Revisor e após
incluído na pauta de julgamento.

(E)

dos atos, resoluções, ou decisões dos membros do
Tribunal e dos Juízes ou Juntas Eleitorais, caberá
recurso para o Tribunal e, sempre que a lei não fixar
prazo especial, o recurso deverá ser interposto em
03 (três) dias da publicação do ato, resolução ou decisão.
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15.

Dentre as atribuições da Corregedoria Regional Eleitoral, consta a de
(A)

conhecer, em grau de recurso, das decisões administrativas da Secretaria e impor aos funcionários desta penas de
suspensão.

(B)

assistir às sessões, de qualquer natureza, do Tribunal, tomando parte nas discussões, assinando suas resoluções e
acórdãos.

(C)

representar ao Tribunal sobre a fiel observância das leis eleitorais e sua aplicação uniforme em toda a Circunscrição.

(D)

levar os processos judiciais e administrativos à mesa para julgamento de incidentes por ela ou pelas partes suscitadas.

(E)

investigar se há crimes eleitorais a reprimir e se as denúncias já oferecidas têm curso normal.

Noções de Informática
16.

O mesmo modo de exibição (Listas, Lado a lado, Detalhes, etc) que está sendo apresentado na pasta atual, pode ser aplicado a
todas as pastas do Windows XP, na janela Meu computador, clicando-se com o mouse em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

17.

Tarefas do sistema → Modo de exibição.
menu Arquivo → Opções de pastas → Modo de exibição.
menu Ferramentas → Opções de pastas → Modo de exibição.
menu Ferramentas → Mapear opções de pasta → Modo de exibição.
Tarefas do sistema → Mapear opções de pasta → Modo de exibição.

Em relação ao BrOffice.org 3.1, considere:

I. Em um arquivo aberto no Writer quando o cursor está em qualquer linha de qualquer parágrafo, ao se pressionar a tecla
Home ele irá se posicionar no início do texto.

II. Em uma planilha do Calc, se a célula E8, que contém a fórmula =($D$2+SOMA(C3:C7))/$D$1, for copiada para a célula
F9, através de Ctrl+C e Ctrl+V, a célula F9 conterá a fórmula =($D$2+SOMA(D4:D8))/$D$1.

III. No Writer as ações das teclas F7, Ctrl+F12 e Ctrl+F4 correspondem, respectivamente, verificar ortografia, inserir tabela e
fechar documento.

IV. No Calc a fórmula =SOMA(A1:B2;B4) irá executar a soma de A1, B2 e B4.
Está correto o que se afirma, SOMENTE em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

18.

No Internet Explorer 8 o internauta pode navegar por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

19.

guias, janelas, guias duplicadas e sessões.
janelas, guias e guias duplicadas, somente.
janelas e sessões, somente.
janelas e janelas duplicadas, somente.
guias, guias duplicadas e sessões, somente.

Para se criar uma nova mensagem no Thunderbird 2, basta clicar no ícone da barra de ferramentas Nova MSG, ou clicar no
menu
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

20.

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

Editar → Nova mensagem.
Arquivo → Novo →Mensagem.
Mensagem → Editar como nova.
Exibir → Opções de nova mensagem.
Ferramentas → Editar → Mensagem.

Em termos de componentes básicos do computador, é um elemento que, no final das contas, funciona como uma mesa de
trabalho que a todo o momento tem seu conteúdo alterado e, até mesmo, descartado quando ela não está energizada:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Placa mãe.
Processador.
HD.
Placa de vídeo.
Memória RAM.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21.

A Indústria e Comércio Mel S.A. apresentava, em 31/12/X10, os saldos nas seguintes contas:
Contas

R$

Fornecedores........................................................................................................................................................... 19.000,00
Capital Social........................................................................................................................................................... 50.000,00
Empréstimos Bancários Obtidos (pagamento em 05/05/X15) .............................................................................. 65.000,00
Clientes.................................................................................................................................................................... 44.200,00
Estoques de Mercadorias ........................................................................................................................................ 38.000,00
Receita Bruta de Vendas ......................................................................................................................................... 345.000,00
Disponibilidades....................................................................................................................................................... 88.000,00
Custo das Mercadorias Vendidas ............................................................................................................................ 123.000,00
Impostos sobre Vendas ........................................................................................................................................... 25.500,00
Empréstimos a Empresas Coligadas ....................................................................................................................... 17.000,00
Despesa com Salários ............................................................................................................................................. 12.000,00
Depreciação Acumulada (referente às máquinas e equipamentos) ........................................................................ 12.000,00
Seguros Pagos Antecipadamente (vigência 12 meses)...................................................................................... 18.000,00
Investimentos em Coligadas e Controladas............................................................................................................. 25.500,00
Contas a Pagar........................................................................................................................................................

8.800,00

Reserva Legal..........................................................................................................................................................

6.000,00

Lucro na Venda de Terrenos ...................................................................................................................................

6.500,00

Despesa de Depreciação.........................................................................................................................................

9.000,00

Salários a Pagar ......................................................................................................................................................

6.000,00

Máquinas e Equipamentos (usados na atividade da empresa) ............................................................................... 115.000,00
Impostos a Recolher................................................................................................................................................

3.500,00

Reserva de Incentivos Fiscais .................................................................................................................................

3.500,00

Resultado de Equivalência Patrimonial (negativo)...................................................................................................

2.000,00

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa .....................................................................................................

5.200,00

Ações em Tesouraria...............................................................................................................................................

5.300,00

Ágio na Emissão de Ações ......................................................................................................................................

2.000,00

Abatimentos sobre Vendas......................................................................................................................................

2.500,00

Despesa com Imposto de Renda e CSLL................................................................................................................

5.400,00

Despesa com Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa ...........................................................................

2.100,00

Com base nas informações acima, o total do Patrimônio Líquido da Indústria e Comércio Mel S. A., em 31/12/X10, era, em
reais,
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(A)

236.800,00.

(B)

234.800,00.

(C)

231.600,00.

(D)

226.200,00.

(E)

224.200,00.
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22.

Considere as seguintes assertivas sobre a análise de recuperabilidade de ativos (teste de impairment) estabelecida pela
o
Lei n 6.404/76 e pelo Pronunciamento Técnico CPC 01.

I. O valor recuperável de um ativo corresponde ao menor valor entre o seu valor líquido de venda e o seu valor em uso.
II. Se o valor contábil do ativo excede o seu valor recuperável, a entidade deve reduzir o valor contábil do referido ativo ao
seu valor recuperável.

III. A análise de recuperabilidade também deve ser efetuada a fim de que sejam revisados e ajustados os critérios utilizados
para determinar a vida útil econômica estimada de um ativo e o cálculo da depreciação, amortização e exaustão.

IV. A entidade deve testar, no mínimo, a cada dois anos, a redução ao valor recuperável de um ativo intangível com vida útil
indefinida.
Está correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

23.

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

A empresa Financia Tudo S. A. é uma companhia de capital aberto e, em 31/10/2010, realizou duas operações:

I. Aquisição de um caminhão, por meio de arrendamento mercantil financeiro, para ser pago em 36 prestações mensais de
R$ 5.000,00 cada. No entanto, se a empresa pagasse o caminhão à vista pagaria R$ 144.000,00.

II. Obtenção de empréstimo no valor de R$ 50.000,00 para ser pago em 18 meses, em parcelas de R$ 3.335,11, com taxa
de juros composta de 2% a. m. Para conceder o crédito, a instituição financeira cobrou no ato da contratação R$ 1.500,00.
Com base nessas informações, as duas operações em conjunto provocaram um aumento de

24.

(A)

R$ 48.500,00 no ativo.

(B)

R$ 192.500,00 no passivo.

(C)

R$ 194.000,00 no passivo.

(D)

R$ 228.500,00 no ativo.

(E)

R$ 230.000,00 no passivo.

Considere as seguintes situações:
−

A empresa Investidora S. A. adquiriu 80% das ações da empresa Trafe-Car, sendo esta considerada sua controlada.

−

Banco Líquido S. A. adquiriu ações da Cia. Aberta com a finalidade de negociá-las a qualquer momento.

−

A Indústria Imobilizada adquiriu um terreno para fins de locação e valorização.

−

A empresa Madeireira S. A. possui plantações de eucaliptos para a produção de celulose.

Com base nas informações acima, é INCORRETO afirmar:
(A)

O terreno da Indústria Imobilizada será classificado em seu Ativo Imobilizado.

(B)

As ações da empresa Trafe-Car serão classificadas em Investimentos na Investidora S. A.

(C)

As ações da Cia. Aberta serão classificadas no ativo circulante no Banco Líquido S. A.

(D)

As plantações de eucaliptos são consideradas Ativos Biológicos na Madeireira S. A.

(E)

As ações adquiridas pela Investidora S.A. e as plantações de eucaliptos da Madeireira S.A. são ativos não circulantes.
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25.

Considere as seguintes assertivas sobre a consolidação das demonstrações contábeis:

I. Os resultados decorrentes de transações entre controladora e controladas que estiverem reconhecidos nos ativos, como
por exemplo no estoque, devem ser eliminados.

II. As receitas e as despesas da controlada devem estar baseadas nos valores dos ativos e passivos reconhecidos na
posição consolidada da controladora na data da aquisição.

III. As mudanças na participação relativa da controladora na controlada que não resultem em perda de controle devem ser
contabilizadas no resultado.

IV. Uma controlada deve ser excluída da consolidação se suas atividades forem diferentes daquelas das demais entidades
do grupo econômico.
Está correto o que se afirma SOMENTE em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
26.

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

Considere as seguintes informações:
Empresa A:
Passivo circulante: $ 300
Liquidez corrente: 2,00
Composição do endividamento: 60%
Grau de endividamento: 250%
Empresa B:
Passivo circulante: $ 200
Liquidez corrente: 1,00
Composição do endividamento: 40%
Grau de endividamento: 200%
Com base nessas informações, é correto afirmar que a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

27.

maior parte das dívidas da empresa A vence no longo prazo.
empresa A possui maior montante de recursos de terceiros.
empresa B apresenta melhor situação de liquidez corrente.
empresa B apresenta um montante menor de ativo não circulante.
empresa B apresenta maior patrimônio líquido.

Para produzir 1.000 unidades de seu único produto, determinada empresa incorreu nos seguintes gastos durante o mês de
fevereiro de X10:
$
Matéria-prima....................................................................................................................................................................... 10.000
Mão de obra direta...............................................................................................................................................................

5.000

Aluguel do galpão industrial.................................................................................................................................................

2.000

Seguros na aquisição das matérias-primas .........................................................................................................................

1.000

Remuneração da administração geral da empresa .............................................................................................................

8.000

Depreciação referente aos ativos utilizados pela administração geral da empresa.............................................................

2.000

Salários dos vendedores .....................................................................................................................................................

3.000

Conta de telefone da administração geral da empresa .......................................................................................................

500

Materiais de consumo da administração geral da empresa.................................................................................................

500

Encargos financeiros de empréstimos obtidos ....................................................................................................................

2.000

Sabendo que não havia produtos em elaboração no início e no fim do mês de fevereiro de X10 e que os gastos da administração
geral não são rateados para o setor de produção, o custo de produção unitário do período pelo custeio por absorção foi de, em $,
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(A)

15.

(B)

17.

(C)

18.

(D)

23.

(E)

34.
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28.

A empresa Colorir e Brincar produz três produtos K, L, M. Considerando as quantidades produzidas no período e o critério de
alocação de custos e despesas fixos adotado pela empresa, as informações referentes a cada um dos produtos são
apresentadas na tabela a seguir, em reais:
K

L

M

Preço de venda (unitário)

Produtos

55

50

45

Custos fixos (unitário)

15

5

15

Custos variáveis (unitário)

25

15

5

Despesas fixas (unitário)

3

3

3

Despesas variáveis (unitário)

5

15

5

Supondo que o objetivo seja a maximização do lucro, a empresa deve incentivar a venda de seus produtos, em ordem de
prioridade,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
29.

K, L e M.
L, K e M.
L, M e K.
M, L e K.
M, K e L.

Determinada empresa tem capacidade para produzir 1.500 unidades de seu único produto por mês. Sabe-se que este produto
possui preço bruto de venda de R$ 100,00 e os custos e despesas incorridos para produzir e vender este produto são:
Custos fixos: R$ 30.000,00
Custos variáveis: R$ 20,00
Despesas fixas: R$ 10.000,00
Comissões sobre venda: 5% do preço bruto de venda
Impostos sobre venda: 20% do preço bruto de venda
Com base nestas informações e sabendo que o lucro desejado pela empresa é de 15% da receita bruta, o ponto de equilíbrio
econômico, em unidades, é

30.

31.

(A)

546.

(B)

728.

(C)

750.

(D)

1.000.

(E)

1.137.

Uma pessoa obteve no Banco Cobra Tudo um empréstimo para ser pago em 12 parcelas mensais, iguais e consecutivas, de
R$ 106,09. Após 9 meses, quis quitar sua dívida. Sabendo que a taxa de juros composta cobrada pelo Banco foi de 3% ao mês,
para pagar as três últimas prestações na data do vencimento da prestação de número 10, essa pessoa desembolsou (utilizando
4 casas decimais para a taxa de juros) a quantia, em reais, de
(A)

318,27.

(B)

309,09.

(C)

308,72.

(D)

306,09.

(E)

299,17.

Para uma empresa obter um empréstimo de R$ 10.000,00, a instituição financeira cobrou R$ 400,00 de taxa de abertura de
crédito e R$ 163,27 referentes a outras taxas. Este empréstimo vence em 2 meses e o principal e os juros serão pagos no
vencimento. Sabendo que a taxa de juros composta cobrada pelo Banco foi de 2% ao mês, a taxa de juros efetiva mensal da
operação foi de
(A)

2,00%.

(B)

4,00%.

(C)

4,70%.

(D)

5,00%.

(E)

5,13%.
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32.

33.

Uma pessoa adquiriu um imóvel no valor de R$ 200.000,00. As economias feitas durante 3 anos possibilitaram que ela desse uma
entrada de R$ 80.000,00. Para pagar o saldo devedor contratou com uma instituição financeira um financiamento com sistema
de amortização constante (SAC). Sabendo que o financiamento será pago em 10 anos, com prestações mensais, vencendo a
primeira um mês após a data da contratação da dívida, e que a taxa de juros cobrada pela instituição foi de 1% ao mês, os
valores da segunda e da terceira prestações foram, respectivamente, em reais, de
(A)

1.000 e 1.000.

(B)

1.200 e 1.190.

(C)

2.190 e 2.180.

(D)

2.180 e 2.170.

(E)

2.200 e 2.190.

Uma empresa pretende investir R$ 500.000,00 para a expansão de suas atividades. As estimativas de fluxos de caixa esperados
pelo investimento nos próximos 5 anos são, em R$:

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

100.000,00

90.000,00

120.000,00

124.000,00

220.000,00

Com base nas informações acima, e desconsiderando o valor do dinheiro no tempo, o payback esperado do investimento, em
anos, é

34.

(A)

5,0.

(B)

4,6.

(C)

4,3.

(D)

4,1.

(E)

4,0.

A seguir são apresentados os valores presentes líquidos (NPV), em reais, de quatro projetos de investimento, admitindo-se
diferentes taxas anuais de desconto (taxa mínima de atratividade − TMA):
Taxa anual de
desconto (TMA)

Projeto
A

Projeto
B

Projeto
C

Projeto
D

0%

80,00

80,00

80,00

80,00

10%

44,01

39,85

36,55

46,55

12%

38,21

33,54

29,73

41,16

20%

18,44

12,46

6,94

22,76

30%

(0,37)

(6,99)

(13,99)

5,17

De acordo com as informações acima, é correto afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
35.

o

A Demonstração das Variações Patrimoniais, exigida na Lei Federal n 4.320/64, evidenciará as alterações verificadas no patrimônio resultantes
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

10

a taxa interna de retorno do Projeto D é maior do que a do Projeto C.
a taxa interna de retorno do Projeto B é maior do que a do Projeto A.
o Projeto C é economicamente viável, para todas as TMA dadas.
o Projeto A é mais rentável que o Projeto D, para qualquer TMA.
o Projeto C é mais rentável que o Projeto B, para qualquer TMA.

ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício.
ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado financeiro do exercício.
da execução orçamentária e da extraorçamentária.
da execução orçamentária e dos créditos suplementares.
ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado orçamentário e extraorçamentário.
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36.

37.

38.

39.

Determinada Autarquia Pública recebe mensalmente aluguel de um imóvel de sua propriedade. Considerando ser uma receita
orçamentária classifica-se como
(A)

Alienação de Bens Imóveis.

(B)

Propriedade de Bens Imóveis.

(C)

Capital.

(D)

Bens de Capital.

(E)

Patrimonial.

As despesas orçamentárias com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização, consoante Portaria Interministerial
o
n 163/2001, serão classificadas no grupo de natureza de despesa como
(A)

Inversões Patrimoniais.

(B)

Inversões Financeiras.

(C)

Investimentos.

(D)

Imobilizado.

(E)

Permanente.

Os empenhos emitidos no exercício financeiro para pagamento de despesas com tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto
o
de órgãos púbicos, de acordo com a Portaria Interministerial n 163/2001, serão classificados no elemento de despesa como
(A)

Material de Consumo.

(B)

Serviços Prestados por Concessionários de Serviços Públicos.

(C)

Tarifas.

(D)

Outros Serviços de Terceiros − Pessoa Jurídica.

(E)

Outras Despesas Variáveis.

Ao final do exercício de 2010, as contas de receitas orçamentárias arrecadadas por determinada entidade pública apresentavam
os seguintes saldos, em $:
Amortização de Empréstimos ................................................................................................................................................

70

Impostos.................................................................................................................................................................................

90

Receita da Dívida Ativa ..........................................................................................................................................................

60

Alienação de Bens Móveis .....................................................................................................................................................

20

Cota Parte de Participação dos Municípios............................................................................................................................

40

Operações de Créditos Internas Longo Prazo .......................................................................................................................

30

Considerando os valores acima, as receitas somam
(A)

Receitas Tributárias − 90

e

Patrimonial − 20

(B)

Receitas Correntes − 130

e

Receitas de Capital − 180

(C)

Receitas Correntes − 190

e

Receitas de Capital − 120

(D)

Outras Receitas Correntes − 60

e

Receitas de Capital − 50

(E)

Transferências Correntes − 40

e

Receitas de Capital − 180
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40.

O total do Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial, em 31.12.2009, de determinada entidade pública totalizava $ 5.000.
Durante o exercício de 2010 foram realizadas as seguintes operações, em $:
Recebimentos de Impostos ............................................................................................................................................... 2.000
Cancelamento de Dívidas Ativas .......................................................................................................................................
400
Pagamento de Restos a Pagar Inscritos em 2009............................................................................................................. 1.500
Recebimento de Caução de Empresa Contratada para execução de Obras ....................................................................

500

Obtenção de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária − ARO........................................................................... 1.000
Pagamento de Caução recebida em setembro de 2009....................................................................................................

200

Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em 2009...................................................................................................

500
o

Após os registros das operações acima, o saldo do Passivo Financeiro em 31.12.2010, nos termos da Lei Federal n 4.320/64
totalizava, em $,

41.

42.

(A)

4.600.

(B)

6.100.

(C)

3.700.

(D)

3.100.

(E)

4.300.

São instrumentos de planejamento do setor público, previstos na Constituição Federal e elaborados por leis de iniciativa
(A)

do Poder Executivo: o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.

(B)

da Administração Direta e da Indireta: o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos fiscal, da seguridade
social e das empresas estatais.

(C)

do Poder Executivo: o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e
Gestão Fiscal.

(D)

do Poder Executivo e Legislativo: os planos, orçamentos e as diretrizes orçamentárias e os relatórios Resumidos da
Execução Orçamentária e Gestão Fiscal.

(E)

de qualquer um dos Poderes: o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.
o

Nos termos da Lei Federal n 4.320/64, a Lei Orçamentária Anual compreenderá todas as receitas, inclusive as
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

43.

entradas de natureza extraorçamentárias.
operações de crédito por antecipação da receita.
operações de crédito autorizadas em lei.
incorporações de bens recebidos em doação.
entradas compensatórias nos ativo e passivo financeiros.

O orçamento aprovado para o exercício de 2010 de determinada entidade pública fixou créditos orçamentários para despesas de
material de consumo no valor de $ 14.000. Durante o referido exercício foram realizadas as seguintes operações relacionadas
com estas despesas, em $:
Abertura de Créditos Suplementares................................................................................................................................
Despesas Empenhadas e Liquidadas ..............................................................................................................................

3.000
9.000

Despesas Empenhadas e Não Liquidadas .......................................................................................................................
Anulação de Créditos Orçamentários ...............................................................................................................................
Despesas do Exercício Pagas ..........................................................................................................................................

2.000
1.000
8.000

Em 31.12.2010, os valores referentes a economia orçamentária e os restos a pagar foram, respectivamente, em $,
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(A)

4.000 e 2.000.

(B)

3.000 e 1.000.

(C)

4.000 e 3.000.

(D)

5.000 e 1.000.

(E)

5.000 e 3.000.
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44.

o

Nos termos da Lei Federal n 4.320/64, a Lei de Orçamento conterá a discriminação da receita e da despesa de forma a
evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios da
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

45.

46.

o

Nos termos da Lei Complementar n 101/2000, a Lei Orçamentária Anual NÃO consignará dotação para
(A)

obra que não esteja prevista no orçamento de investimentos, nas diretrizes orçamentárias ou em lei que autorize a sua
inclusão.

(B)

programa de governo, com duração superior a um exercício financeiro, que não esteja previsto no plano plurianual ou em
lei que autorize a sua inclusão.

(C)

amortização de empréstimos que não esteja prevista no plano plurianual, nas diretrizes orçamentárias ou em lei que
autorize a sua inclusão.

(D)

investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que
autorize a sua inclusão.

(E)

despesa de capital com duração superior a um exercício financeiro e que não esteja prevista no orçamento de
investimentos, nas diretrizes orçamentárias ou em lei que autorize a sua inclusão.

A classificação da receita prevista na Lei Orçamentária é formada por dígitos que identificam
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

47.

49.

do Tribunal de Contas da União.
do Ministério Público Federal.
do Senado Federal.
do Congresso Nacional.
da Controladoria Geral da União.

Uma das finalidades do Sistema de Controle Interno prevista na Constituição Federal é
(A)

apoiar o Ministério Público no exercício de sua missão institucional.

(B)

auxiliar o Poder Legislativo no julgamento das contas prestadas anualmente pelo Presidente da República.

(C)

avaliar o cumprimento das metas previstas no anexo de riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

(D)

apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

(E)

apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio, que deverá ser
elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento.

O documento que representa a opinião do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal sobre a exatidão e a
regularidade, ou não, da gestão e a adequacidade, ou não, das peças examinadas, devendo ser assinado pela autoridade
competente, denomina-se
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

50.

sua origem, espécie, rubrica, aplicação, fonte e subfonte.
sua categoria econômica, natureza, origem, espécie, fonte e subfonte.
as receitas originárias e derivadas.
as receitas correntes, de capital e de operações intraorçamentárias.
sua categoria econômica, origem, espécie, rubrica, alínea e subalínea.

No âmbito do controle externo previsto na Constituição Federal, se verificada ilegalidade, a competência para assinar prazo para
que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

48.

Unidade, Transparência e Anualidade.
Unidade, Universalidade e Anualidade.
Universalidade, Exclusividade e Especificação.
Competência, Exclusividade e Prudência.
Universalidade, Transparência e Exclusividade.

Parecer.
Certificado.
Relatório.
Despacho.
Acórdão.

Nos papéis de trabalho, o servidor do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal deve documentar
(A)

a abrangência dos exames e as recomendações propostas ao auditado.

(B)

o posicionamento do auditor com relação às constatações apuradas no decurso dos exames.

(C)

todos os elementos significativos dos exames realizados e evidenciar ter sido a atividade de controle executada de acordo
com as normas aplicáveis.

(D)

todos os elementos que comprovem que os trabalhos de auditoria foram realizados.

(E)

o posicionamento do auditado com relação aos achados de auditoria e das recomendações propostas.
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Noções de Direito Eleitoral
51.

52.

53.

54.

55.

O Tribunal Superior Eleitoral compõe-se de sete membros. Dentre os seus integrantes,
(A)

um juiz é escolhido, mediante eleição e pelo voto secreto, dentre os membros do Ministério Público.

(B)

dois juízes são nomeados pelo Presidente da República dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal.

(C)

dois juízes são escolhidos, mediante eleição e pelo voto secreto, dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça.

(D)

um juiz é nomeado pelo Presidente da República dentre os juízes do Tribunal Regional Federal com sede no Distrito
Federal.

(E)

um juiz é escolhido, mediante eleição e pelo voto secreto, dentre os advogados que dirigem a Ordem dos Advogados do
Brasil.

NÃO poderá, de acordo com a legislação constitucional vigente, vir a integrar o Tribunal Regional do Estado do Amapá
(A)

Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá.

(B)

membro do Ministério Público do Estado do Amapá.

(C)

Juiz de Direito do Estado do Amapá.

(D)

Juiz Federal, em condições de ser indicado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

(E)

Advogado de notável saber jurídico e idoneidade moral militante no Estado do Amapá.

Compete ao Tribunal Superior Eleitoral
(A)

aplicar as penas disciplinares de advertência e de suspensão, até 30 dias, aos Juízes Eleitorais.

(B)

nomear os Juízes dos Tribunais Regionais Eleitorais.

(C)

aumentar, através de Resolução, o número dos Juízes de qualquer Tribunal Regional Eleitoral.

(D)

conceder aos seus membros licença e férias, assim como afastamento do exercício dos cargos efetivos.

(E)

enviar lista tríplice ao Presidente da República, para escolha e nomeação do Presidente do Tribunal.

Compete aos Tribunais Regionais Eleitorais
(A)

processar e julgar originariamente as impugnações à apuração do resultado geral, proclamação dos eleitos e expedição de
diploma na eleição de Presidente e Vice-Presidente da República.

(B)

ordenar o registro e a cassação do registro dos candidatos aos cargos eletivos municipais.

(C)

julgar os conflitos de jurisdição entre Juízes Eleitorais de Estados diferentes.

(D)

fornecer aos que não votaram por motivo justificado e aos não alistados, por dispensados do alistamento, um certificado
que os isente das sanções legais.

(E)

constituir as Juntas Eleitorais e designar a respectiva sede e jurisdição.

A respeito da competência do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais, considere:

I. Compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar originariamente os crimes eleitorais e os comuns que lhes
forem conexos cometidos pelos seus próprios Juízes.

II. Compete aos Tribunais Regionais Eleitorais processar e julgar originariamente os crimes eleitorais e os comuns que lhes
forem conexos cometidos pelos seus próprios Juízes.

III. Compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar originariamente os crimes eleitorais cometidos pelos Juízes
Eleitorais.
Está correto o que se afirma SOMENTE em
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(A)

I.

(B)

I e II.

(C)

I e III.

(D)

II e III.

(E)

III.
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Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos Federais
56.

57.

58.

Crisela, servidora pública civil federal efetiva, valeu-se de seu cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da
função pública. Neste caso, a demissão
(A)

incompatibiliza-a para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 8 anos.

(B)

gera a penalidade para Crisela de proibição de retornar ao serviço público federal.

(C)

incompatibiliza-a para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 6 anos.

(D)

incompatibiliza-a para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 5 anos.

(E)

incompatibiliza-a para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 10 anos.
o

A Lei n 8.112/90 estabelece que prescreverá em cinco e dois anos a ação disciplinar quanto às penalidades, respectivamente,
de
(A)

demissão e cassação de aposentadoria.

(B)

cassação de aposentadoria e suspensão.

(C)

suspensão e advertência.

(D)

suspensão e cassação de aposentadoria.

(E)

demissão e destituição de cargo em comissão.

Considere as seguintes assertivas a respeito do provimento de cargo público:

I. A nomeação far-se-á em comissão, exceto na condição de interino, para cargos de confiança vagos.
II. O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.
III. A posse, em regra, ocorrerá no prazo de noventa dias contados da publicação do ato de provimento.
IV. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor.
De acordo com a Lei no 8.112/90, está correto o que se afirma SOMENTE em

59.

60.

(A)

II e IV.

(B)

I, II e III.

(C)

II, III e IV.

(D)

I e IV.

(E)

II e III.

Clotilde, servidora pública civil federal, está aposentada por invalidez. Na última perícia realizada para avaliação das condições
de sua saúde, uma junta médica oficial declarou insubsistentes os motivos de sua aposentadoria determinando o retorno de
Clotilde à atividade. Neste caso, ocorreu
(A)

a transferência.

(B)

a readaptação.

(C)

a recondução.

(D)

o aproveitamento.

(E)

a reversão.

Romilda, é interessada em processo administrativo no âmbito da Administração Pública Direta. Neste processo foi intimada para
comparecer em determinada diligência na véspera de sua realização. Neste caso,
(A)

a Lei no 9.784/99 foi desrespeitada, tendo em vista que a intimação observará a antecedência mínima de cinco dias úteis
quanto à data de comparecimento.

(B)

Romilda deverá comparecer em razão da legalidade de sua intimação, uma vez que a Lei no 9.784/99 prevê que esta
poderá ocorrer até a véspera da data de comparecimento.

(C)

a Lei no 9.784/99 foi desrespeitada, tendo em vista que a intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis
quanto à data de comparecimento.

(D)

a Lei no 9.784/99 foi desrespeitada, tendo em vista que a intimação observará a antecedência mínima de dez dias úteis
quanto à data de comparecimento.

(E)

a Lei no 9.784/99 foi desrespeitada, tendo em vista que a intimação observará a antecedência mínima de quarenta e oito
horas à data de comparecimento.
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PROVA DISCURSIVA − 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.

Escreva sobre a Lei Orçamentária Anual − LOA, abordando:
a.

O que é e a finalidade.

b.

Os princípios fundamentais que devem ser obedecidos.

c.

O período de vigência da LOA.

d.

Os relatórios a serem gerados em obediência a Lei de Responsabilidade Fiscal − LRF.

e.

O processamento sistêmico.

01
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