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A regulação da imprensa na Inglaterra é um daqueles momentos
de oportunismo em que os políticos, a pretexto de conter abusos, cometem
outro ainda mais prejudicial. Na segunda-feira passada, o Parlamento
britânico, reverberando a revolta da opinião pública com as criminosas
ações do tabloide News of the World, já fechado, criou um organismo
regulador da imprensa. Composto de cidadãos sem ligação com os meios
de comunicação, com o governo ou com os partidos políticos, o órgão
poderá exigir dos jornais e revistas a publicação de correções e pedidos de
desculpas a pessoas que tenham sido comprovadamente vítimas de
abusos. O regulador não tem poder para fazer censura prévia, determinar
o fechamento de veículos de comunicação ou exigir a demissão de
jornalistas, mas pode aplicar multas de até 1 milhão de libras (3 milhões de
reais).
Ninguém de bom-senso relativiza os crimes cometidos
pelo News of the World. Ninguém pode achar adequado o recorrente abuso
dos tabloides britânicos, que atropelam as mais elementares
considerações éticas e até humanitárias quando invadem cruelmente a
vida privada de celebridades ou pessoas comuns. Mas não é essa a
questão. O que feriu o espírito democrático na Inglaterra foi pretextar o
abuso para coibir o uso, foi o abandono de uma tradição libertária de 300
anos em que o Estado inglês nunca interferiu no funcionamento da
imprensa. Todos os crimes cometidos por jornalistas inescrupulosos
podem ser – e são com frequência – exemplarmente punidos pelas leis já
existentes na Inglaterra. Mesmo assim, os políticos não resistiram à
tentação de criar um mecanismo capaz de constranger também a imprensa
séria, aquela que não lhes dá sossego, apontando suas demagogias ou
revelando suas eventuais tramoias.
Para nós, brasileiros, a medida é perniciosa por dar aos radicais
argumentos para voltarem à carga em sua tão sonhada censura à
imprensa. A liberdade de expressão no Brasil é protegida pela Constituição
– e ela garante que a imprensa seja livre, não que seja boa. Mais que
profissionais responsáveis, competentes, honestos e submetidos a estritos
códigos de ética, quem realmente garante que a imprensa seja boa é o
leitor. Em seu ato voluntário de comprar ou assinar um jornal ou uma
revista, ou deixar de fazê-lo, o leitor chancela ou condena uma publicação.
Delegar esse poder aos políticos ou a organismos criados por eles é um
erro fatal que acaba por emascular a função primordial da imprensa séria:
a de ser os olhos e ouvidos da nação na busca da verdade e na vigilância
constante sobre os poderosos.
1. No trecho: “[...] o Parlamento britânico, reverberando a revolta da
opinião pública com as criminosas ações do tabloide News of the
World, [...]”, a palavra destacada tem o mesmo sentido que:
a)
b)
c)
d)

Refletindo
Resolvendo
Reparando
Repensando

2. Analise as afirmações sobre as ideias presentes no texto. Em seguida,
assinale a alternativa que contenha a análise correta.
I.

O poder do organismo regulador limita-se a multar os órgãos de
imprensa britânicos.
II. As pessoas em geral não querem que crimes fiquem impunes.
III. No Brasil, é o leitor quem determina se um órgão de imprensa
merece credibilidade ou não.
IV. Há 300 anos não havia interferência do Estado no funcionamento
da imprensa inglesa.
a)
b)
c)
d)

Estão incorretas as proposições I e IV.
Apenas a proposição I está incorreta.
Todas as proposições estão corretas.
Estão incorretas as proposições II, III e IV.

3. Sobre a forma como se organizam as ideias no texto, é correto afirmar
que, EXCETO:
a) São usados argumentos de comparação para fundamentar a tese
levantada.
b) Ao longo do texto, há uma ampliação analítica sobre as
consequências da regulação da imprensa na Inglaterra.
c) O primeiro parágrafo já deixa claro um posicionamento em relação
à questão abordada.
d) O objetivo geral do texto só fica claro no último parágrafo.
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4. Sobre o texto, somente é correto inferir que:
a) O organismo regulador da imprensa foi criado a pedido da opinião
pública.
b) A criação do organismo regulador da imprensa beneficiará a
população.
c) Toda a imprensa, no cumprimento de seu papel, será afetada na
Inglaterra.
d) A punição ao News of the World é injusta.
5. Sobre os recursos de construção do texto, analise as proposições a
seguir:
I.

A palavra emascular, sublinhada no texto, está empregada em
sentido figurado e significa, no contexto, enfraquecer.
II. A expressão “mesmo assim”, destacada no texto, introduz a ideia
de concessão.
III. Os hifens empregados no segundo parágrafo poderiam ser
substituídos por vírgulas, mas não enfatizariam o termo que isolam
com a mesma intensidade.
IV. O título é coerente, pois o texto fala do crime cometido pelo News
of the World e do castigo imputado com a criação do organismo
regulador.
a)
b)
c)
d)

As proposições II, III e IV estão corretas.
As proposições II e III estão corretas.
As proposições I, III e IV estão corretas.
Todas as proposições estão corretas.

6. “A regulação da imprensa na Inglaterra é um daqueles momentos de
oportunismo.”
A frase acima, reescrita com o verbo no pretérito mais que perfeito,
está correta na alternativa:
a) A regulação da imprensa na Inglaterra fosse um daqueles
momentos de oportunismo.
b) A regulação da imprensa na Inglaterra fora um daqueles momentos
de oportunismo.
c) A regulação da imprensa na Inglaterra seria um daqueles
momentos de oportunismo.
d) A regulação da imprensa na Inglaterra foi um daqueles momentos
de oportunismo.
7. Assinale a alternativa em que o emprego do sinal de crase está
adequadamente empregado de acordo com o que determina a norma
padrão da língua portuguesa:
a) A partir de agora a imprensa estará sujeita à punições mais
severas.
b) A legislação força os imprudentes à repensarem sobre a sua
postura.
c) À pessoa, é dado o direito de manifestar-se em relação a questões
como essa.
d) Não era aliado à ninguém, mas estava à espera de um convite para
sê-lo.
8. De acordo com as regras de concordância verbal, assinale a alternativa
INCORRETA:
a)
b)
c)
d)

Passou-se três anos desde a alteração na legislação.
Existem casos em que é melhor não opinar.
Falta, aos profissionais da área, a clareza dos objetivos da medida.
Há 300 anos não havia alteração na legislação.

9. Qual das opções está de acordo com as regras de acentuação gráfica
oficiais da língua portuguesa?
a)
b)
c)
d)

Foram necessárias amostras de sêmens de pacientes diferentes.
Todos os ítens necessários foram disponibilizados.
O ensino a distancia ganhou espaço considerável no Brasil.
Os problemas provêm de situações desagradáveis.

10. De acordo com o que determina a norma padrão sobre regência,
assinale a alternativa INCORRETA.
a)
b)
c)
d)

Fizemos alusão à forma como a questão foi resolvida.
Sou favorável de fazer a prova nesse dia.
O time entrou imbuído de vencer o jogo.
Demonstrou-se afável para com os presentes.
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11. A Barra Lateral do Windows Seven é uma barra longa, vertical, exibida
ao lado da área de trabalho. Ela contém miniprogramas, que oferecem
informações rápidas e acesso fácil a ferramentas usadas com
frequência. Por exemplo, pode-se usá-los para exibir uma
apresentação de slides, exibir manchetes atualizadas continuamente
ou pesquisar contatos. São chamados de:
a)
b)
c)
d)

Photoshop.
Feeds.
Paint.
Gadgets.

12. Os computadores variam em termos de tamanho e capacidade, dessa
forma, análise os seguintes itens a respeito dos vários tipos de
computadores pessoais (PCs):
I.

Os Tablets, também chamados PDAs (assistentes digitais
pessoais), são computadores movidos a bateria pequenos o
suficiente para serem carregados para praticamente qualquer
lugar. Alguns possuem recursos mais avançados, como fazer
chamadas telefônicas e acessar a Internet. Em vez de teclados,
eles possuem telas sensíveis ao toque, que para utilizá-las podese usar os dedos ou uma ferramenta apontadora em forma de
caneta, conhecida como stylus.
II. Os Laptops, também chamados de notebooks, são PCs móveis
mais leves, que combinam a tela, a CPU e o teclado em um único
gabinete. Os laptops podem operar com baterias, por isso pode-se
levá-los para qualquer lugar. A tela se fecha sobre o teclado,
quando não está em uso.
III. Os Desktops são microcomputadores, que se usam em uma mesa
e são muito comuns em escritórios e em casa. Os desktops se
caracterizam por serem maiores e mais potentes que outros tipos
de PC. Os computadores desktop normalmente são modulares e
seus componentes podem ser facilmente melhorados ou
substituídos.
IV. Os Handhelds são PCs que contém tela, teclado, mouse
(geralmente um touchpad, área onde se desliza o dedo), unidade
de disco rígido, portas para conectividade, gravadores de CD/DVD.
Eles permitem escrever anotações ou desenhar imagens na tela,
normalmente com uma caneta eletrônica em vez de uma stylus.
Alguns Handheld são “conversíveis”, com uma tela que gira sobre
o eixo e se desdobra para revelar um teclado por baixo.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas II e III estão corretas.
Apenas as assertivas I, II, III estão corretas.
Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

13. No editor de texto Microsoft Word 2007, o botão do Office está
localizado no canto superior. Com relação a este botão, o comando
responsável pela apresentação de uma lista com várias opções para a
aplicação de propriedades ao documento, como acionar a checagem
de compatibilidade de arquivos, verificação de erros no documento,
encriptação, definição e restrição de permissões para acesso para
leitura, cópia, impressão, é definido como:
a)
b)
c)
d)

Publicar.
Novo.
Imprimir.
Preparar.

14. Com relação as características da planilha eletrônica Microsoft Excel
2007, análise os seguintes itens:
I.

Para realizar operações trigonométricas, os valores devem estar
em radianos. Para tanto pode-se usar os comandos combinados de
conversão de ângulo de graus para radianos dentro da função
trigonométrica.
II. Pode-se realizar todo tipo de cálculo por meio dos operadores
aritméticos, tais como Adição (+), Subtração (-), Multiplicação (*),
Divisão (/), Potenciação(^).
III. Pode-se realizar operações aritméticas juntamente com
trigonométricas, conversões de ângulos, tudo junto numa mesma
célula.
IV. Para se referir a uma célula, basta escrever na fórmula o nome
desta. Por exemplo, para referir-se a um valor presente na célula
A1, na barra de fórmulas não deve-se escrever o valor, e sim o
nome A1.

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
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15. O protocolo de comunicação utilizado na Internet, que é utilizado
basicamente como bate-papo (chat) e troca de arquivos, permitindo a
conversa em grupo ou privada, sendo o precursor dos serviços de
mensagens instantâneas atuais é denominado de:
a)
b)
c)
d)

Internet Relay Chat (IRC)
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
Internet Message Access Protocol (IMAP)
Post Office Protocol (POP)

16. Uma mercadoria tem preço de venda à vista de R$ 5.000,00 acima do
seu preço de custo. Adota-se a margem de lucro de 30% na
negociação. Qual é o preço de custo do produto a ser vendido?
a)
b)
c)
d)

R$ 18.500,00
R$ 16.666,67
R$ 21.500,00
R$ 15.000,00

17. Qual foi a taxa de juros simples mensal para uma aplicação de
$1.200,00 que formou após um ano o montante de $2.208,00?
a)
b)
c)
d)

7% ao mês
3% ao mês
2% ao mês
6% ao mês

18. Se os conjuntos A, B e a intersecção de A com B tem respectivamente
40, 80 e 25 elementos, pode-se concluir que a união dos conjuntos A
e B tem:
a)
b)
c)
d)

115 elementos.
105 elementos
85 elementos.
95 elementos.

19. Se um relógio adianta 18 minutos por dia, quanto tempo terá adiantado
ao longo de 4 horas 40 minutos?
a)
b)
c)
d)

3 horas e 45 minutos
3 horas e 50 minutos
3 horas e 15 minutos
3 horas e 30 minutos

20. Doze trabalhadores, trabalhando 9 horas diárias, construíram 30
metros de uma parede em 14 dias. Em quanto tempo 10 operários
farão 50 metros do mesmo muro, trabalhando 4 horas por dia?
a)
b)
c)
d)

55 dias
65 dias
63 dias
68 dias

21. Complete a seguinte afirmação:
ciência________________.”
a)
b)
c)
d)

“A

contabilidade

é

uma

exata
social
financeira-econômica
matemática

22. A manutenção dos registros contábeis que destaquem a empresa
como pessoa distinta das pessoas dos sócios, está relacionado ao
princípio contábil da(o)
a)
b)
c)
d)

Continuidade
Materialidade
Entidade
Custo Histórico

23. A Cia X recebeu uma duplicata de $ 1.300,00; nessa data o cliente
pagou 5% de juros de mora, uma vez que liquidou a duplicata com
atraso. Nesta operação temos qual fórmula de lançamento de diário?
a)
b)
c)
d)

3ª fórmula
2ª fórmula
4ª fórmula
1ª fórmula

24. Em relação ao grupo investimentos do Balanço Patrimonial, as
participações incentivadas se dão por meio de incentivos fiscais,
identifique abaixo um exemplo destas participações:
a)
b)
c)
d)

Quadros e Obras de Arte
Terrenos para futura expansão
Imóveis alugados a terceiros
Reflorestamento
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25. Referente à Demonstração do Fluxo de Caixa, temos uma das
alternativas abaixo que não afeta o caixa por ser um fenômeno
econômico.
a)
b)
c)
d)

Encargos Financeiros
Pagamento de Variação Cambial
Depreciação
Juros

26. Uma Empresa que vende lanchas de luxo inicia o mês de janeiro com
duas lanchas em estoque para revenda: os valores respectivos são de
1.500.000,00 cada lancha. Durante o mês de janeiro a Empresa
comprou mais cinco lanchas no valor de R$ 1.500.000,00 e neste
mesmo mês foram revendidas três lanchas por 2.000.000,00 cada.
Qual é o Custo da Mercadoria Vendida?
a)
b)
c)
d)

R$ 2.000.000,00
R$ 1.500.000,00
R$ 3.000.000,00
R$ 6.000.000,00

185.000,00
65.000,00
25.000,00
45.000,00
10.000,00

Qual seria o índice de giro do ativo desta empresa, neste momento?
a)
b)
c)
d)

0,69
0,24
0,14
0,38

28. Ainda com base nas informações da questão acima, responda qual é
o índice de liquidez seca desta empresa.
a)
b)
c)
d)

1,44
1,22
0,89
0,24

29. Quanto ao sistema de contas da Administração Pública, temos o
seguinte conceito: “O sistema que registra os recebimentos e
pagamentos de receitas e despesas orçamentárias e extra
orçamentárias, bem como contas que compõe o ativo e passivo
financeiro.”
Este
conceito
nos
remete
ao
sistema
___________________.
a)
b)
c)
d)

de compensação
patrimonial
financeiro
orçamentário

30. Quanto ao plano de contas da União, em nível de elemento de despesa
corrente, aquela que é determinada para o apoio financeiro concedido
a pesquisadores, individual ou coletivamente, exceto na condição de
estudante, no desenvolvimento de pesquisas científicas e
tecnológicas, nas suas mais diversas modalidades, observando o
disposto no art.26 da Lei Complementar 101, de 2000.” Tem sua
representação no plano de contas pelo código?
a)
b)
c)
d)

339020
339037
339018
339030

31. Qual dos grupos de despesa abaixo NÃO é classificado como despesa
de capital?
a)
b)
c)
d)

Juros e encargos da dívida interna e externa.
Inversões financeiras.
Amortização da Dívida Interna e Externa.
Investimentos.

32. Em relação à despesa pública verifique se as afirmações são falsas(F)
ou verdadeiras (V).
( ) Despesas por mutação patrimonial são as despesas que não
provocam alteração no patrimônio líquido do Estado, uma vez que
possuem como fundamento um fato contábil permutativo,
constituindo-se em alterações compensatórias por meio de
mutações nos elementos patrimoniais, por isso consideradas
também como despesas não-efetivas.
( ) São exemplos de despesas por mutação patrimonial:
investimentos; pessoal e encargos.
( ) Os restos a pagar não processados são decorrentes de despesas
liquidadas, ou seja cujo direito do credor não foi apurado.
( ) A modalidade de empenho ordinário é utilizado no caso em que as
despesas tem o montante previamente conhecido e cujo
pagamento deva ocorrer de uma única vez..
A sequência correta é:

27. Em relação à análise por quocientes, temos uma empresa que tem a
seguinte situação:
Passivo Total
Ativo Circulante
Vendas Líquidas
Passivo Circulante
Estoques

TIPO 1

a)
b)
c)
d)

V, F, V, F
V, V, V, V
V, F, F, V
F, F, F, V

33. O estágio da despesa em que consiste na verificação do direito
adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos
comprobatórios do respectivo crédito, é o(a):
a)
b)
c)
d)

Pagamento.
Liquidação.
Licitação.
Empenho.

34. Em relação a concessão de suprimento de fundos, verifique se as
afirmações são falsa ou verdadeiras.
( ) Os suprimentos de fundos são concedidos para despesas com
serviços ou materiais já licitados.
( ) Os suprimentos de fundos são para atender despesas eventuais,
extraordinárias e urgentes.
( ) É vedado a concessão de suprimento de fundos, aquele servidor
que já é responsável por dois suprimentos
( ) Não é permitido a entrega de suprimento de fundos a servidor
declarado em alcance, ou que esteja respondendo a inquérito
administrativo.
a)
b)
c)
d)

F, V, F, V.
F, V, V, V.
V, V, V, F
F, F, V, V.

35. São características do(a) _________________________, a condição
de instrumento de conexão entre planejamento e orçamento e
compreende as metas e prioridades da Administração Pública,
incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro
subsequente.
a)
b)
c)
d)

Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO)
Plano Plurianual (PPA)
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)
Lei de Orçamento Anual (LOA)

36. Os créditos adicionais destinados a despesas para as quais não haja
dotação orçamentária específica são os:
a)
b)
c)
d)

Créditos Suplementares.
Créditos Extraordinários.
Créditos especiais.
Créditos Extra Orçamentários.

37. O sub-repasse é uma descentralização financeira dentro da
Administração Pública Federal que ao compararmos com a
descentralização orçamentária poderíamos visualizar nesta mesma
fase a(o):
a)
b)
c)
d)

Provisão.
Repasse.
Destaque.
Dotação.

38. Referente à Lei 101 de 04/05/2000, temos como limite de pessoal em
relação à Receita Corrente Líquida, nos municípios no âmbito do
executivo, o seguinte percentual:
a)
b)
c)
d)

Planejamento e Execução IESES

6%
49%
54%
60%
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39. Sobre a Demonstração da Variação Patrimonial indique abaixo a
alternativa que constitui uma superveniência ativa:
a)
b)
c)
d)

Cancelamento de dívidas passivas.
Perda de bens por roubo.
Nascimento de um semovente.
Reconhecimento de dívidas passivas.

40. Identifique a(s) afirmação(ões) correta(s):
I. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.
II. O empenho importa deduzir seu valor de dotação adequada à
despesa a realizar, por força do compromisso assumido.
III. As despesas relativas a contratos, convênios, acordos ou ajustes
de vigência plurianual, serão empenhadas em cada exercício
financeiro pela parte nele a ser executada.
IV. A redução ou cancelamento no exercício financeiro, de
compromisso que caracterizou o empenho, implicará sua anulação
parcial ou total, revertendo a importância correspondente à
respectiva dotação, pela qual ficará automaticamente desonerado
o limite de saques da unidade gestora.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
Apenas a assertiva III está correta.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.
Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
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