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- Verifique se este caderno contém 80 questões numeradas de 1 a 80.

Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.

Não serão aceitas reclamações posteriores.

- Para cada questão existe apenas UMAresposta certa.

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.

- Essa resposta deve ser marcada na FOLHADE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:

- procurar, na FOLHADE RESPOSTAS, o número da questão objetiva 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 FOLHADE RESPOSTAS, conforme o exemplo:

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 terá 4 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.

- Ao término da prova, entregue este caderno ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas.

- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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CONHECIMENTOS GERAIS

Português

Atenção: As questões de números 1 a 9 baseiam-se no texto
apresentado abaixo.

Ilhas de Minas, no vôo das palavras

(...) Agora, você já viu coisa mais mineira, caligraficamente
sutil e bonita como geografia, do que a ilha da Cabeça do M,
junto ao cachoeirão do M, um M líquido, bordado em espuma
cadente, inicial-resumo do santo nome de Minas? Do vértice do M
cai a espumarada, a envolver de nuvens essa maior ilha de
Minas, que é a própria Minas, tida como constelação de
montanhas, mas por isso mesmo ilhada, alta ilha, ilha alterosa, a
tamanha altura do nível do mar, ilha suspensa.

Ensandeço? Não. São as ilhas que subvertem a razão
natural, interrompendo a continuidade do mundo. Elas se isolam
orgulhosas ou prudentes. Mas vamos adiante. Se estamos no
rio Doce, cheguemos à ilha irônica do Talaveira, do maturrango,
do mau cavaleiro, do bisonho  lidar com lavoura ou gado. Minas
gosta de brincar com o imperfeito. E acha nomes engraçados
para suas ilhas, como a da Pindaíba (ouço ainda a voz dos mais
velhos: “Estou numa pindaíba danada.”), tem a dos Casados e a
das Marias; a do Periquito e a do Alferes, não sei se
homenagem a Tiradentes ou alusiva a um dono qualquer de
uniforme. Tem a dos Estados, a dos Pombos, e das Antas e das
Batatas e esta outra que faço questão de inventar uma história
para ela: a ilha Lucrécia, tão bórgia! Onde príncipes, cardeais,
assassinos e outros figurantes, entre eles, uma turma ilustrís-
sima de poetas e artistas, se dedicam às mais diversificadas
aventuras em torno dessa dama egrégia. Furo sensacionalís-
simo de reportagem: Lucrécia, a magnífica, em Minas Gerais,
numa ilha particular, tão particular que nela só pode ter acesso
minha fantasia deste momento e você, se me der crédito e o
prazer de acompanhar-me até lá...

Não, desisto de surpreender Lucrécia em sua ilha cativa.
Minas é surrealista, concordo, mas sem exagero; conservo a
justa medida das coisas, até no absurdo. Fiquemos por aqui,
você e eu habitando em pensamento as ilhas que afloram em
Minas, que enfloram Minas, essa ilha maior balançando no alto
dos montes e serras...

(Carlos Drummond de Andrade. Prosa seleta. Rio de Janeiro:
Nova Aguilar, 2003, p. 812.)

1. De acordo com o texto,

(A) os diferentes nomes atribuídos a ilhas nem sempre
têm relação com a natureza que elas mostram ou
com fatos específicos que justifiquem a origem
desses nomes.

(B) a natureza geográfica de Minas desperta a imagi-
nação de seus habitantes, capazes de atribuir-lhes
nomes distanciados de qualquer fato da realidade.

(C) o Estado de Minas é visto, por extensão, como uma
ilha, por tratar-se de um território cercado de
montanhas, portanto isolado e limitado por elas.

(D) a idéia de haver uma ilha habitada por uma única
mulher, por mais famosa que seja, ultrapassa qual-
quer possível lógica na ordem dos fatos da vida real.

(E) a atribuição de características humanas às ilhas,
como o sentimento de orgulho, prova que elas
realmente estão além da ordem natural das coisas
em todo o mundo.

2. É correto inferir do texto que

I. orgulho e prudência podem ser características
perfeitamente atribuíveis aos mineiros, a partir da
comparação com as ilhas.

II. Minas Gerais é berço de artistas ilustres do pas-
sado, que encontraram campo magnífico em suas
ilhas para concretizar suas fantasias.

III. ilhas, por caracterizarem descontinuidade, permi-
tem aos poetas e artistas a criação de sonhos e de
fantasias, mesmo contrárias à realidade.

IV. ilhas não precisam necessariamente receber no-
mes, tendo em vista sua uniformidade e seu
isolamento geográfico.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I e II.

(B) I e III.

(C) II e III.

(D) II e IV.

(E) III e IV.
_________________________________________________________

3. Ensandeço? Não. (início do 2o parágrafo)

O autor retoma a mesma idéia, exposta acima, na frase:

(A) ... ouço ainda a voz dos mais velhos...

(B) ... não sei se homenagem a Tiradentes ou alusiva a
um dono qualquer de uniforme.

(C) ... que faço questão de inventar uma história para
ela...

(D) ... que nela só pode ter acesso minha fantasia deste
momento...

(E) ... conservo a justa medida das coisas, até no
absurdo.

_________________________________________________________

4. A alteração da pontuação altera também o sentido original
do texto no par:

(A) Mas vamos adiante.

Mas, vamos adiante.

(B) Minas gosta de brincar com o imperfeito. E acha
nomes engraçados para suas ilhas ...

Minas gosta de brincar com o imperfeito e acha
nomes engraçados para suas ilhas ...

(C) ... a do Periquito e a do Alferes, não sei se homena-
gem a Tiradentes ou alusiva a um dono qualquer de
uniforme.

... a do Periquito e a do Alferes − não sei se home-
nagem a Tiradentes ou alusiva a um dono qualquer
de uniforme.

(D) Não, desisto de surpreender Lucrécia em sua ilha
cativa.

Não desisto de surpreender Lucrécia em sua ilha
cativa.

(E) ... Minas é surrealista, concordo, mas sem exagero...

... Minas é surrealista (concordo), mas sem
exagero...
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5. ... as ilhas que afloram em Minas, que enfloram Minas...
(último parágrafo)

Os verbos grifados acima, considerando-se seu
significado,  apresentam-se

(A) como palavras de sentido diferenciado, embora
sejam bastante semelhantes formalmente, fato que
lhes confere valor estilístico.

(B) como sinônimos, numa clara intenção estilística de
realce do que se afirma.

(C) como um jogo de palavras, em que a segunda
retoma o sentido da primeira, de maneira intencio-
nalmente redundante.

(D) com valor de oposição de sentido entre eles, no
contexto em que se encontram.

(E) com gradação do sentido apontado por eles, pois o
segundo amplia o sentido do primeiro.

_________________________________________________________

6. Agora, você já viu coisa mais mineira... (início do texto)

O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o
do grifado acima está na frase:

(A) Do vértice do M cai a espumarada...
(B) ... que é a própria  Minas...
(C) ... que subvertem a razão natural...
(D) Se estamos no rio Doce...
(E) ... cheguemos à ilha irônica do Talaveira...

_________________________________________________________

7. Fiquemos por aqui ... (último parágrafo)

O emprego da forma verbal grifada acima denota, no
contexto,

(A) fato percebido como real e imediato.
(B) indicação de uma conjectura.
(C) limites imprecisos da realização de um fato.
(D) dúvida quanto à possibilidade de uma ação presente.
(E) sugestão que envolve uma possível ação.

_________________________________________________________

8. ...  se me der crédito e o prazer de acompanhar-me até
lá... (final do 2o parágrafo)

O segmento grifado na oração acima pode ser
corretamente substituído, sem alteração do sentido ori-
ginal, por

(A) ... caso me dê...
(B) ... enquanto me der...
(C) ... para que me dê...
(D) ... embora me seja dado...
(E) ... à medida que me der...

_________________________________________________________

9. E acha nomes engraçados para suas ilhas, como a da
Pindaíba... (I)

“Estou numa pindaíba danada.” (II)

Considere o que registra o Dicionário Houaiss a respeito do
vocábulo grifado nas frases acima, do 2o parágrafo do texto:

1. arbusto nativo do Brasil, de ramos flexíveis, folhas
lanceoladas grandes e frutos comestíveis;

2. aguardente de cana, cachaça;

3. ausência de dinheiro.

É correto  afirmar que o sentido do vocábulo grifado nas
frases I e II está, respectivamente, em

(A) 1 e 1.
(B) 2 e 3.
(C) 1 e 3.
(D) 3 e 2.
(E) 3 e 1.

Atenção: As questões de números 10 a 16 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

O medo nos domina  quando estamos vendo um filme de

terror ou tentando pular na piscina, mas, sem ele, não seríamos

nada. Na ausência do medo, não teríamos nenhuma reação em

situações de perigo, como a iminência de o carro ir de encontro

a um poste. Essa proteção acontece involuntariamente: a

sensação de temor chega antes às partes do cérebro que

regem nossas ações involuntárias do que ao córtex, a casca

cerebral onde está o raciocínio.

Além desse medo primordial, existe o medo criado pela

mente. Medos imaginários são tidos como a causa de várias

atitudes que tomamos para ter uma vida digna, saudável e

estável, como comprar uma casa ou tentar uma promoção. Sem

medo, nossa vida teria poucos objetivos e preocupações.

O medo é um conceito fundamental para Freud, o pai da

psicanálise. Segundo ele, é o medo da castração, de ser

ridicularizado ou menos amado que faz os homens lutarem por

objetivos e se submeterem a provas sexuais e sociais. Sem

medo, poderíamos ficar sem motivação para competir, inovar,

sermos melhores do que o vizinho. Pior: viveríamos no caos, já

que o medo da culpa e do castigo é raiz para instituições e

religiões. “O medo se reproduz na forma da autoridade física e

espiritual”, afirma a psicanalista Cleide Monteiro. “Ele está na

base de instituições que podem ser opressoras, mas fazem a

sociedade andar para a frente, longe de barbáries.”

(Adaptado de Leandro Narlock. Superinteressante, Fevereiro
de 2006, p. 46.)

10. De acordo com o texto, o medo é um sentimento

(A) fundamental, que costuma dar origem à insegurança
no convívio diário de pessoas, na vida familiar ou no
trabalho.

(B) ancestral, que possibilitou a sobrevivência da huma-
nidade e sua organização social no decorrer dos
tempos.

(C) constante, especialmente para pessoas que se
encontram expostas a perigos reais, como por
exemplo, na direção de um carro.

(D) que surge na mente das pessoas, tendo em vista a
necessidade de uma organização que permita a vida
em sociedade.

(E) de certa forma destrutivo, pois impede que pessoas
realizem certas atividades indispensáveis ao de-
senvolvimento social.
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11. Identifica-se um efeito e sua causa imediata, respectiva-
mente, no segmento:

(A) ... não teríamos nenhuma reação em situações de
perigo, como a iminência de o carro ir de encontro a
um poste.

(B) ... a sensação de temor chega antes às partes do
cérebro que regem nossas ações involuntárias do
que ao córtex...

(C) Além desse medo primordial, existe o medo criado
pela mente.

(D) ... viveríamos no caos, já que o medo da culpa e do
castigo é raiz para instituições e religiões.

(E) “Ele está na base de instituições que podem ser
opressoras, mas fazem a sociedade andar para a
frente...”

_________________________________________________________

12. ... o medo da culpa e do castigo é raiz para instituições e
religiões. (3o parágrafo)

O sentido original da afirmativa acima está corretamente
reproduzido, com outras palavras, da seguinte maneira:

(A) ... instituições e religiões criam o conceito de medo,
como apoio para a culpa e o castigo nelas
existentes.

(B) ... o medo das instituições e religiões tem amenizado
sentimentos de culpa e castigo na história da
humanidade.

(C) ... o medo de ser castigado por erros culposos foi
enterrado, no decorrer dos tempos, por instituições e
religiões.

(D) ... instituições e religiões reviram os conceitos de
possível culpa e de castigo, trazidos desde o início
pelo medo.

(E) ... o medo resultante da culpa e da possibilidade de
castigo é a base em que se apóiam instituições e
religiões.

_________________________________________________________

13. Essa proteção acontece involuntariamente ... (1o parágra-
fo)

A expressão grifada acima aplica-se, considerando-se o
contexto,

(A) ao córtex, sede do raciocínio.

(B) à reação em situações de perigo.

(C) à ausência do medo.

(D) a uma ação voluntária.

(E) ao medo imaginário.

14. Deve ser colocada no  SINGULAR a forma do verbo
apresentado entre parênteses, que preencherá
corretamente a lacuna da frase:

(A) As sensações de temor ...... (atingir) o córtex
sempre depois de desencadear nossas ações
involuntárias.

(B) Sem o medo, não ...... (existir) leis ou instituições
jurídicas para julgar os atos de violência.

(C) Polícia e religião, instituições surgidas em função de
sentimentos de culpa e castigo, ...... (controlar) a
ordem dentro da sociedade.

(D) A ausência dos sentimentos de culpa e de pecado
...... (poder) provocar discussões, brigas e
assassinatos, sem qualquer controle.

(E) Filmes de terror e a iminência de um perigo ......
(despertar) a sensação de medo, como uma forma
de proteção à existência humana.

_________________________________________________________

15. A expressão de que preenche corretamente a lacuna da
frase:

(A) A sensação de medo ...... surge perante o desconhe-
cido é importante para nossa segurança física.

(B) A rapidez ...... reagimos a um perigo iminente
constitui uma reação involuntária de temor.

(C) As informações ...... dispomos nem sempre são
suficientes para impedir o sentimento de pânico no
dia-a-dia.

(D) As noções de culpa e de castigo ...... se referem os
códigos morais não teriam sentido se não houvesse
o medo.

(E) Leis são dispositivos ...... deve apoiar-se a socie-
dade, para a garantia da ordem pública.

_________________________________________________________

16. A reação ...... sensação de medo é essencial para nossa
segurança física e o temor ...... medidas de controle social
impede-nos de fazer o mal ...... outras pessoas.

As lacunas da frase acima estarão corretamente preenchi-
das, respectivamente, por

(A) à - a - a

(B) à - à - a

(C) à - à - à

(D) a - a - à

(E) a - a - a

MODELO − Caderno de Prova, Cargo B02, Tipo 001



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNiODpiOWRj:TW9uLCAxNSBPY3QgMjAxOCAxNDo0NjowMSAtMDMwMA==

TCEMG-Aux. Con. Externo-B02 5

Atenção: As questões de números 17 a 20 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

Se o desafio pode ser expresso em termos matemáticos,

ninguém melhor do que um computador para resolvê-lo. É por

isso que, sem descargas de adrenalina nem riscos de infarto,

cérebros eletrônicos estão substituindo o homem em decisões

de investimentos nos principais centros financeiros do planeta.

Esses robôs já administram 1,5 trilhões de dólares − o

equivalente a 7% do volume mundial gerido por fundos de

investimentos. Ininterruptamente, analisam o mercado e

compram e vendem ações, moedas e commodities. Um estudo

feito com base em setenta fundos americanos geridos por esses

sistemas, chamados de quantitativos, demonstrou que os

analistas virtuais por vezes apresentam melhor desempenho do

que os rivais de carne e osso.

As máquinas começam a representar um contraponto

estridente ao mundo analógico dos investimentos. Esses novos

fundos têm outra singularidade: não são administrados por

economistas, mas, normalmente por físicos, matemáticos e

engenheiros. Os robôs investidores usam conceitos e técnicas

computacionais baseados na teoria do caos. Tal doutrina

defende a idéia de que sempre é possível encontrar ordem,

mesmo em fenômenos tidos como caóticos. Um exemplo: antes

de soltar um lápis no ar, não há como saber exatamente o que

vai acontecer com ele ao tocar o chão. Mas, assim que é solto,

as primeiras informações sobre seu movimento permitem prever

o restante da trajetória de queda. Os fundos quantitativos

processam as variações no mercado financeiro, que

correspondem ao início da descida do lápis, e estimam o que

vem depois.

(Adaptado de Ana Paula Baltazar, Veja, 18 de outubro de 2006,
p. 100-101.)

17. Está correta a afirmativa a respeito do texto:

(A) A teoria do caos contraria as mudanças ocorridas
recentemente na economia mundial, em que
profissionais das áreas afins têm sido substituídos
por robôs.

(B) Economistas ainda permanecem como os mais indi-
cados para fazer investimentos financeiros, embora
os computadores sejam capazes de complexas
operações matemáticas.

(C) Robôs que tomam decisões referentes a investimen-
tos podem ser superados por físicos e matemáticos,
devido ao caos que se instala, muitas vezes, no
mercado financeiro.

(D) Cresce o número de robôs que propiciam lucros
investindo no mercado financeiro, o que aponta para
uma tendência cada vez mais freqüente no mundo
virtual da economia.

(E) Estudos de física, como as explicações sobre a
queda de um simples lápis, tornam-se um desafio
para pessoas que investem no mercado financeiro,
em todo o planeta.

18. − o equivalente a 7% do volume mundial gerido por fundos
de investimentos. (1o parágrafo)

O travessão introduz, no contexto,

(A) especificação de sentido explicativo.

(B) repetição enfática de uma mesma informação.

(C) afirmativa destinada a provocar admiração.

(D) retificação necessária de uma afirmativa anterior.

(E) transcrição fiel de informação obtida em outra
fonte.

_________________________________________________________

19. A frase inteiramente correta é:

(A) Surgiu ultimamente em todo o mundo novos fundos
de investimentos, controlados por robôs, que vem
aumentando cada vez mais.

(B) A defesa de aplicações financeiras realizadas por
robôs baseiam-se na ausência de emoções geral-
mente ligadas à essa  atividade.

(C) O volume de negócios gerenciados por computa-
dores dobraram no último ano, ultrapassando a
espectativa até mesmo dos pioneiros na área.

(D) Um grande número de investidores prefere mais as
aplicações gerenciadas por um robô, que associam
dados com rapidez imprecionante.

(E) As críticas que se fazem ao uso de computadores
em aplicações financeiras consideram o fato de não
estarem eles preparados para lidar com eventos
inesperados.

_________________________________________________________

20. Está INCORRETA  a afirmativa a respeito da acentuação
gráfica de palavras do texto:

(A) caóticos, fenômenos e técnicas estão entre as
palavras obrigatoriamente acentuadas, sem
exceção.

(B) ambas as formas verbais resolvê-lo e têm são
acentuadas devido à posição da sílaba tônica.

(C) trajetória e início recebem acento gráfico pela
mesma razão gramatical, segundo a norma culta.

(D) possível e lápis são palavras que se comportam de
forma idêntica quanto à presença do acento gráfico.

(E) robôs e ninguém recebem acento gráfico por apre-
sentarem a mesma posição da sílaba tônica.
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Informática

21. Em relação à opção de Marcadores e numeração do
MS-Word 2000, na formatação de uma lista numerada
personalizada é possível especificar o

(A) formato do número, apenas.
(B) formato e o estilo do número, apenas.
(C) estilo e a posição do número, apenas.
(D) formato e a posição do número, apenas.
(E) formato, o estilo e a posição do número.

_________________________________________________________

22. O Tribunal especifica que os textos elaborados em
documentos do MS-Word 2000 considerem sempre a
opção Manter com o próximo a fim de evitar quebras
indesejadas de textos na mudança de páginas. Essa
especificação é possível em

(A) Formatar Parágrafo.
(B) Configurar página.
(C) Inserir Quebra de página.
(D) Formatar Tabulação.
(E) Formatar AutoFormatação.

_________________________________________________________

23. Considere o gráfico a seguir elaborado automaticamente
no padrão original do MS-Excel 2000:

Seqüência 1

Seqüência 2

0
5

10
15
20
25
30
35
40

1 2 3

Sabendo que os números usados na sua elaboração
foram: 10, 15, 20, 25, 30 e 35, o correto arranjo usado em
linhas e colunas foi

15 25 35
(A)

10 20 30

10 15 20
(B)

25 30 35

10 20 30
(C)

15 25 35

20 15 10
(D)

35 30 25

25 30 35
(E)

10 15 20

24. Considere o gráfico a seguir elaborado automaticamente
no padrão original do MS-Excel 2000:

1

2

3

4

0 50 100 150

Seqüência 1

Seqüência 2

A correta matriz em linhas e colunas geradoras desse
gráfico é

10 20 30 40
(A)

50 60 70 80

10 20
(B)

50 60

20 30 40
(C)

60 70 80

20 30
60 70
40

(D)

80

30 40
(E)

70 80

_________________________________________________________

25. No Outlook Express 6,

(A) a configuração de uma conta de e-mail de entrada é
feita no servidor SMTP.

(B) em seu modo de exibição atual (menu Exibir) não é
permitido ocultar mensagens lidas.

(C) ao excluir da caixa de entrada uma mensagem, esta
não poderá mais ser recuperada.

(D) é permitida a criação de uma nova pasta, além das
pastas locais originalmente instaladas.

(E) somente é permitida a classificação de mensagens
enviadas por assunto ou por data de envio.
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Instruções: Para responder às questões de números 26 a 29,
considere o seguinte enunciado:

A política de informática e de uso de sites do Tribunal
recomenda que:

§1o - Sejam usados instrumentos escritos de conversação
eletrônica instantânea (tempo real), sempre que possível e
necessário, ao invés do telefone, a fim de manter registradas as
conversas feitas na intranet.

§2o - Arquivos de tamanho superior a 500k sejam transferidos
eletronicamente ao invés de anexados em mensagens de e-mail,
garantindo acesso a usuário autorizado, apenas.

§3o - Nas apresentações à diretoria sejam sempre utilizados
arquivos com extensão mpg.

§4o - Sempre que ocorrer a necessidade de imprimir uma página
acessada por meio do Internet Explorer, o conteúdo dos
cabeçalhos e rodapés deverá seguir o padrão departamental
estipulado.

§5o - A versão dos aplicativos e ferramentas usados deverá ser a
mais atual possível como, por exemplo, Internet Explorer, versão
6 em diante, e Outlook Express, versão 6 em diante, e sempre em
sua configuração original.

26. O §2o recomenda o uso de

(A) site de busca.

(B) arquivos com extensão ZIP.

(C) FTP.

(D) arquivos com extensão AVI.

(E) chat.
_________________________________________________________

27. No §3o é recomendado especificamente apresentações
em formato de

(A) áudio.

(B) DVD.

(C) slides estáticos.

(D) CD-R.

(E) vídeo.
_________________________________________________________

28. Para atender ao especificado no §4o é necessário definir o
conteúdo estipulado acessando Configurar

(A) cabeçalho no menu Formatar.

(B) cabeçalho no menu Editar.

(C) página no menu Exibir.

(D) página no menu Arquivo.

(E) página no menu Ferramentas.
_________________________________________________________

29. O §1o especifica o uso de

(A) banda larga.

(B) chat.

(C) e-mail.

(D) linha discada.

(E) FTP.

30. Um backup de segurança que garanta a recuperação de
dados, caso ocorram danos no disco rígido,

(A) não pode ser feito em disquete.

(B) deve ser feito sempre em DVD.

(C) deve ser feito de preferência em uma mídia removível.

(D) deve ser feito de preferência na memória fixa do
computador.

(E) deve ser feito sempre em CD.
_________________________________________________________

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Noções de Direito Público

31. A Constituição Federal brasileira é uma Constituição

(A) não-escrita, porque dotada de muitos princípios de
sentido amplo.

(B) não-escrita, porque a compreensão de muitas de
suas normas depende de manifestação do poder
judiciário.

(C) flexível, porque somente pode ser alterada por
procedimento especial nela prevista.

(D) rígida, porque não pode ser alterada.

(E) rígida, porque somente pode ser alterada por
procedimento especial nela prevista.

_________________________________________________________

32. O conjunto de regras concernentes à forma do Estado, à
forma do governo, ao modo de aquisição e exercício do
poder, ao estabelecimento de seus órgãos e aos limites de
sua ação corresponde

(A) a um dos possíveis conceitos de Constituição.

(B) aos princípios que regem o Estado Federal.

(C) aos direitos fundamentais do homem.

(D) aos princípios que regem a Administração Pública.

(E) às normas que, se violadas, ensejam a intervenção
federal no Estado-membro.

_________________________________________________________

33. A Constituição Federal vigente assegura a existência de
direitos fundamentais

(A) somente aos brasileiros, mas não aos estrangeiros
residentes no país.

(B) somente às pessoas físicas, mas não às pessoas
jurídicas.

(C) aos brasileiros e estrangeiros residentes no país,
inclusive às pessoas jurídicas naquilo que lhes for
aplicável.

(D) somente àqueles que estejam em gozo de seus
direitos políticos.

(E) somente àqueles que estejam em gozo de sua
liberdade de locomoção.

_________________________________________________________

34. NÃO se encontra entre os direitos fundamentais assegura-
dos pela Constituição Federal

(A) a liberdade de locomoção.

(B) a liberdade religiosa.

(C) o direito de greve.

(D) o direito de recebimento de quaisquer certidões
independentemente de pagamento de taxa.

(E) a liberdade de reunião.
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35. O ato de autoridade pública que viole o direito líquido e
certo de determinada sociedade comercial de obter a
isenção tributária que a lei lhe confere pode ser
impugnado por

(A) mandado de injunção e mandado de segurança.

(B) mandado de segurança.

(C) habeas corpus e mandado de segurança.

(D) mandado de injunção e habeas corpus.

(E) ação popular.
_________________________________________________________

36. Considere as afirmações abaixo.

I. Os direitos fundamentais são absolutos, não sendo
suscetíveis de limitação no seu exercício.

II. A indenização pelo dano material exclui a
indenização pelo dano moral.

III. Não há base constitucional para que se possa
exercer o direito à assistência religiosa nas
entidades civis e militares de internação coletiva.

IV. A crença religiosa e a convicção filosófica podem
ser invocadas para que o indivíduo se exima do
dever de prestar o serviço obrigatório de caráter
essencialmente militar, desde que prestado o
serviço alternativo.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I e II.

(B) I e IV.

(C) II e III.

(D) III e IV.

(E) IV.
_________________________________________________________

37. Dentre os direitos fundamentais relacionados aos proces-
sos NÃO se encontra o direito

(A) ao julgamento pelo Tribunal do Júri nos casos em
que a Constituição assim prevê.

(B) ao contraditório e o direito à ampla defesa.

(C) de acionar o Poder Judiciário independentemente da
presença de advogado.

(D) à presunção de inocência até o trânsito em julgado
da sentença penal condenatória.

(E) ao devido processo legal.

38. O Estado brasileiro caracteriza-se por ser Estado Federal.
Isso exige que

(A) as competências da União, dos Estados-membros e
dos Municípios sejam fixadas na Constituição
Federal.

(B) haja alternância no exercício do poder.

(C) as normas federais sejam sempre de hierarquia su-
perior às normas editadas pelos Estados-membros.

(D) os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário sejam
exercidos por autoridades distintas e de modo
independente entre si.

(E) o voto seja direto, universal e periódico.
_________________________________________________________

39. Segundo as regras constitucionais que regem o Estado
Federal brasileiro, compete

(A) ao Poder Judiciário aprovar as constituições
estaduais para que possam ser aplicadas.

(B) à União aprovar as constituições estaduais.

(C) aos Estados-membros votarem as leis orgânicas de
seus municípios.

(D) aos municípios votarem suas próprias leis orgânicas.

(E) à União referendar as leis orgânicas aprovadas
pelos municípios.

_________________________________________________________

40. A intervenção federal

(A) nos Estados-membros é medida incompatível com o
federalismo.

(B) somente pode ser decretada em Estados-membros
com mais de 5 milhões de habitantes.

(C) pode ser decretada em quaisquer Estados-
membros, desde que presentes as hipóteses
constitucionais.

(D) somente pode ser decretada pelo Poder Judiciário.

(E) somente pode ser decretada pelo Poder Legislativo
Federal.

_________________________________________________________

41. Segundo as normas constitucionais que regem o acesso a
cargos públicos,

(A) nem todos eles exigem concurso público para o seu
provimento.

(B) a nomeação dos aprovados em concursos públicos
não pode dar-se em prazo superior a dois anos da
data do término do concurso.

(C) é vedada qualquer acumulação de cargo público.

(D) somente podem ser preenchidos por brasileiros.

(E) o aprovado em concurso público tem direito à
imediata nomeação.
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42. O favorecimento do administrado em razão de parentesco
com a autoridade administrativa competente viola o
princípio da

(A) eficiência.

(B) impessoalidade.

(C) publicidade.

(D) indivisibilidade.

(E) separação de poderes.

_________________________________________________________

43. No Direito Administrativo, a distribuição de competências
administrativas a entes dotados de personalidade jurídica
própria denomina-se

(A) desconcentração.

(B) repartição.

(C) avocação.

(D) descentralização.

(E) participação.

_________________________________________________________

44. São empresas públicas

(A) as autarquias.

(B) as agências reguladoras.

(C) as fundações públicas.

(D) aquelas constituídas por Lei, com patrimônio do
Estado e da iniciativa privada.

(E) aquelas constituídas por Lei, com patrimônio
exclusivo do Estado.

_________________________________________________________

45. Segundo as normas que tratam das licitações públicas, é
correto afirmar que

(A) o edital de licitação pode conter exigências relativas
à qualificação técnica e econômica indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigações.

(B) o edital de licitação pode conter exigências que
impliquem a desigualdade de condições entre os
concorrentes.

(C) o contrato a ser firmado com o licitante vencedor
nem sempre deve corresponder aos termos do
edital.

(D) as compras e alienações independem de licitação.

(E) é vedado à administração pública abrir licitação para
compras de produtos de valor inferior a R$ 8.000,00
(oito mil reais).

_________________________________________________________

46. A modalidade de licitação que exige fase preliminar de
habilitação para verificação efetiva do cumprimento dos
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital
denomina-se

(A) leilão.

(B) convite.

(C) concorrência.

(D) tomada de preços.

(E) concurso.

47. No que toca ao regime dos contratos administrativos
regidos pelo direito público, a Administração Pública pode

I. exercer somente as mesmas prerrogativas que um
particular poderia numa relação contratual privada.

II. modificar os contratos unilateralmente, para melhor
adequá-los às finalidades de interesse público,
respeitados os direitos do contratado.

III. rescindir os contratos unilateralmente, nos casos
especificados em lei.

IV. fiscalizar a execução dos contratos.

V. aplicar sanções motivadas pela inexecução parcial
ou total do ajuste.

Está correto o que se afirma APENAS em

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

_________________________________________________________

48. Os contratos firmados pela Administração Pública e
regidos pelo direito público

(A) podem ter prazo indeterminado.

(B) vinculam-se ao edital de licitação.

(C) devem ser sempre garantidos por caução ou fiança
bancária.

(D) não podem ser anulados pelo Poder Judiciário, mas
somente pela própria Administração.

(E) podem ser firmados com a anotação de que o preço
será ajustado futuramente.

_________________________________________________________

49. Os atos administrativos

(A) podem ser revogados, mas não anulados, pelo
Poder Judiciário.

(B) não podem ser questionados perante o Poder
Judiciário.

(C) podem ser anulados e revogados pelo Poder
Judiciário.

(D) podem ser anulados, mas não revogados, pelo
Poder Judiciário.

(E) não podem ser revogados pela Administração Pública.
_________________________________________________________

50. A Administração Pública pode exigir dos particulares o
cumprimento dos atos administrativos

(A) desde que haja prévia ordem da autoridade
administrativa competente.

(B) independentemente da participação de qualquer
outro poder.

(C) somente mediante prévia autorização judicial.

(D) somente mediante aprovação de lei específica para
este fim.

(E) ainda que tenham sido anulados pelo Poder Judiciário.
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Raciocínio Lógico

51. As letras dispostas no quadro abaixo, composto por 3
linhas e 3 colunas, devem ser substituídas por números
inteiros de modo que em cada linha, coluna e diagonal a
soma dos três números seja a mesma.

1 x –1

y 2 z

5 t 3

Os valores de x, y, z e t que satisfazem as condições
dadas são tais que

(A) x + y + z + t > 9

(B) x + y + z + t < 6

(C) x + y = z + t

(D) x − z = t − 2y

(E) x − t = 2z − y
_________________________________________________________

52. Considere o número inteiro e positivo X4Y, em que X e Y
representam os algarismos das centenas e das unidades,
respectivamente. Sabendo que 15 480 ÷ (X4Y) = 24, então
X4Y é um número compreendido entre

(A) 800  e  1 000

(B) 600  e     800

(C) 400  e     600

(D) 200  e     400

(E) 100  e     200
_________________________________________________________

Instruções: Para responder às questões de números 53 e 54,
você deve observar que em cada um dos dois
primeiros pares de palavras dadas, a palavra da
direita foi obtida da palavra da esquerda segundo
determinado critério. Você deve descobrir esse
critério e usá-lo para encontrar a palavra que deve
ser colocada no lugar do ponto de interrogação.

53. arborizado - azar

asteróides - dias

articular -   ?

(A) luar

(B) arar

(C) lira

(D) luta

(E) rara
_________________________________________________________

54. ardoroso - rodo

dinamiza - mina

maratona -   ?

(A) mana

(B) toma

(C) tona

(D) tora

(E) rato

Instruções: Nas questões de números 55 e 56 é dada uma
sentença em que falta a última palavra. Você deve
procurar nas alternativas a palavra que MELHOR
completa a sentença.

55. Em qualquer país do mundo, a despeito do regime e da
severidade das leis, a moralidade administrativa sempre
foi e será um problema. Para garanti-la, desenvolvem-se
mecanismos de

(A) corrupção.
(B) acomodação.
(C) estimulação.
(D) produtividade.
(E) controle.

_________________________________________________________

56. Para um verdadeiro entendimento, nem sempre é preciso
concordar com tudo. O diálogo é proveitoso mesmo
quando marcado por

(A) amenidades.
(B) divergências.
(C) intolerâncias.
(D) exaltações.
(E) pausas.

_________________________________________________________

57. Considere como verdadeiras as seguintes premissas:

– Se Alfeu não arquivar os processos, então Benito fará
a expedição de documentos.

– Se Alfeu arquivar os processos, então Carminha não
atenderá o público.

– Carminha atenderá o público.

Logo, é correto concluir que

(A) Alfeu arquivará os processos.

(B) Alfeu arquivará os processos ou Carminha não
atenderá o público.

(C) Benito fará a expedição de documentos.

(D) Alfeu arquivará os processos e Carminha atenderá o
público.

(E) Alfeu não arquivará os processos e Benito não fará a
expedição de documentos.

_________________________________________________________

58. Comparados os totais de documentos protocolados no
mês de janeiro por dois funcionários do Tribunal de
Contas, constatou-se que: Samuel havia protocolado 498
documentos, 123 a mais que o triplo da quantidade de
documentos protocolados por Cirino. Sabedor disso e
pretendendo calcular a quantidade de documentos
protocolados por Cirino nesse mês, outro funcionário
efetuou 498 + 123 e, em seguida, dividiu o resultado
obtido por 3, concluindo, então, que Cirino havia
protocolado 207 processos. Com referência aos cálculos
efetuados por tal funcionário, é verdade que

(A) não estão corretos, primeiramente ele deveria ter
efetuado 498 − 123 e, em seguida, calculado o valor
de 375 ÷ 3, obtendo assim o resultado pretendido.

(B) não estão corretos, primeiramente ele deveria ter
efetuado 123 × 3 e, em seguida, calculado o valor de
498 − 369, obtendo assim o resultado pretendido.

(C) estão incompletos, ele ainda deveria ter efetuado
207 × 3 para, então, obter o resultado pretendido.

(D) não estão corretos, primeiramente ele deveria ter
efetuado 498 ÷ 3 e, em seguida, calculado o valor de
166 − 123 a fim de obter o resultado pretendido.

(E) estão corretos.

MODELO − Caderno de Prova, Cargo B02, Tipo 001



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjNiODpiOWRj:TW9uLCAxNSBPY3QgMjAxOCAxNDo0NjowMSAtMDMwMA==

TCEMG-Aux. Con. Externo-B02 11

59. Dispõe-se de uma caixa com 100 palitos de fósforos,
todos inteiros, com os quais pretende-se construir
quadrados da seguinte forma: no primeiro, o lado deverá
medir 1 palito; no segundo, 2 palitos; no terceiro, 3 palitos;
e assim, sucessivamente. Seguindo esse padrão, ao
construir-se o maior número possível de quadrados

(A) serão usados exatamente 92 palitos da caixa.

(B) sobrarão 8 palitos da caixa.

(C) serão usados todos os palitos da caixa.

(D) sobrarão 16 palitos da caixa.

(E) serão usados exatamente 96 palitos da caixa.
_________________________________________________________

60. Teófilo foi a um caixa eletrônico retirar algum dinheiro e,
no instante em que foi digitar a sua senha, não conseguiu
lembrar de todos os quatro algarismos que a compunham.
Ocorreu-lhe, então, que sua senha não tinha algarismos
repetidos, era um número par e o algarismo inicial era 8.
Quantas senhas poderiam ser obtidas a partir do que
Teófilo lembrou?

(A) 224

(B) 210

(C) 168

(D) 144

(E)   96
_________________________________________________________

61. Os termos da sucessão seguinte foram obtidos
considerando uma lei de formação.

(0, 1, 3, 4, 12, 13, ...)

Segundo essa lei, o décimo terceiro termo dessa
seqüência é um número

(A) menor que 200.

(B) compreendido entre 200 e 400.

(C) compreendido entre 500 e 700.

(D) compreendido entre 700 e 1 000.

(E) maior que 1 000.

Instruções: Nas questões de números 62 e 63, observe que há
uma relação entre o primeiro e o segundo grupos
de letras. A mesma relação deverá existir entre o
terceiro grupo e um dos cinco grupos que
aparecem nas alternativas, ou seja, aquele que
substitui corretamente o ponto de interrogação.
Considere que a ordem alfabética adotada é a
oficial e exclui as letras K, W e Y.

62. ABCA  :  DEFD : :  HIJH : ?

(A) IJLI

(B) JLMJ

(C) LMNL

(D) FGHF

(E) EFGE
_________________________________________________________

63. CASA  :  LATA  : :  LOBO  : ?

(A) SOCO

(B) TOCO

(C) TOMO

(D) VOLO

(E) VOTO
_________________________________________________________

64. Uma pessoa tem em seu bolso apenas moedas de 10 e
de 25 centavos que totalizam a quantia de R$ 2,50.
Nessas condições, qual dos seguintes números NÃO
poderia corresponder ao total de moedas que ela tem em
seu bolso?

(A) 13

(B) 16

(C) 19

(D) 20

(E) 22
_________________________________________________________

65. Uma escola oferece cursos para a aprendizagem de
apenas cinco idiomas. Sabendo que cada professor dessa
escola ministra aulas de exatamente dois idiomas e que,
para cada dois idiomas, há um único professor que
ministra aulas desses dois idiomas, é correto afirmar que o
número de professores dessa escola é

(A)   5

(B)   7

(C) 10

(D) 14

(E) 20
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66. Em uma caixa há 8 processos a serem arquivados, em
cada um dos quais foi colocada uma etiqueta marcada
com um único dos números de 1 a 8. Se no interior da
caixa os processos não estão ordenados e, para dar início
à execução de tal tarefa, um funcionário do Tribunal de
Contas pegar aleatoriamente dois desses processos, a
probabilidade de que nessa retirada os números marcados
em suas respectivas etiquetas sejam consecutivos é de

(A)   25%

(B)   20%

(C)   12,5%

(D)   10%

(E)     7,5%
_________________________________________________________

67. São dadas as seguintes proposições:

(1) Se Jaime trabalha no Tribunal de Contas, então ele é
eficiente.

(2) Se Jaime não trabalha no Tribunal de Contas, então
ele não é eficiente.

(3) Não é verdade que, Jaime trabalha no Tribunal de
Contas e não é eficiente.

(4) Jaime é eficiente ou não trabalha no Tribunal de
Contas.

É correto afirmar que são logicamente equivalentes
apenas as proposições de números

(A) 2  e  4

(B) 2  e  3

(C) 2,  3  e  4

(D) 1,  2  e  3

(E) 1,  3  e  4
_________________________________________________________

68. Os nomes de quatro animais – MARÁ, PERU, TATU e
URSO – devem ser escritos nas linhas da tabela abaixo,
de modo que cada uma de suas respectivas letras ocupe
um quadradinho e na diagonal sombreada possa ser lido o
nome de um novo animal.

Excluídas do alfabeto as letras K, W e Y e fazendo cada
letra restante corresponder ordenadamente aos números
inteiros de 1 a 23 (ou seja, A = 1, B = 2, C = 3, ..., Z = 23),
a soma dos números que correspondem às letras que
compõem o nome do novo animal é

(A) 37

(B) 39

(C) 45

(D) 49

(E) 51

69. Certo dia, três funcionários do Tribunal de Contas –
Xavier, Yolanda e Zenilda – cujas idades são 24, 32 e 44
anos, não necessariamente nesta ordem, foram
incumbidos da execução das seguintes tarefas: digitação
de um texto, arquivamento de processos e expedição de
correspondências. Considerando que:

– cada um deles executou apenas uma das tarefas e,
dois a dois, eles executaram tarefas distintas;

– Zenilda tem 44 anos;

– coube a Xavier cuidar da expedição de correspon-
dências;

– ao funcionário que tem 24 anos coube a digitação do
texto.

É correto afirmar que

(A) Xavier tem 24 anos.

(B) Yolanda tem 32 anos.

(C) Yolanda tem 24 anos.

(D) Yolanda foi encarregada de arquivar os processos.

(E) Zenilda foi incumbida de digitar o texto.
_________________________________________________________

70. Certo dia, durante o expediente do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais, três funcionários − Antero, Boris
e Carmo − executaram as tarefas de arquivar um lote de
processos, protocolar um lote de documentos e prestar
atendimento ao público, não necessariamente nesta
ordem. Considere que

− cada um deles executou somente uma das tarefas
mencionadas;

− todos os processos do lote, todos os documentos do
lote e todas as pessoas atendidas eram procedentes
de apenas uma das cidades: Belo Horizonte, Uberaba
e Uberlândia, não respectivamente;

− Antero arquivou os processos;

− os documentos protocolados eram procedentes de
Belo Horizonte;

− a tarefa executada por Carmo era procedente de
Uberlândia.

Nessas condições, é correto afirmar que

(A) Carmo protocolou documentos.

(B) a tarefa executada por Boris era procedente de Belo
Horizonte.

(C) Boris atendeu às pessoas procedentes de Uberaba.

(D) as pessoas atendidas por Antero não eram
procedentes de Uberaba.

(E) os processos arquivados por Antero eram
procedentes de Uberlândia.
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CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS

Noções de Controle Externo

71. Conforme artigo 1o da Lei Complementar no 33 de
28/06/1994, o Tribunal de Contas presta auxílio ao

(A) Poder Executivo.
(B) Poder Judiciário.
(C) Poder Legislativo.
(D) Ministério Público.
(E) Controle Interno.

_________________________________________________________

72. NÃO está sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais

(A) o Instituto Nacional de Previdência Social.

(B) a Secretaria da Cultura do Estado de Minas Gerais.

(C) o Departamento de Estradas e Rodagem de Minas
Gerais.

(D) a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

(E) a Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais.
_________________________________________________________

73. Considere as seguintes competências:

I. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Go-
vernador do Estado e sobre elas emitir parecer pré-
vio em 60 dias contados do seu recebimento.

II. Apreciar os atos de concessão e renovação de
concessão de emissoras de rádio e televisão.

III. Fixar a responsabilidade de quem tiver dado causa
a perda, extravio ou outra irregularidade de que
tenha resultado prejuízo ao Estado, ao município,
ou a entidade da respectiva administração indireta.

Consta no rol de competências do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais o que se afirma APENAS em

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

_________________________________________________________

74. Conforme parágrafo único do artigo 66 do Regimento
Interno do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
terão tramitação preferencial os processos referentes a
denúncias ou representação e

(A) prestação de contas do Prefeito.
(B) gastos com adiantamento de operação militar reservada.
(C) prestação de contas do Governador.
(D) atos de admissão de pessoal.
(E) convênios.

_________________________________________________________

75. Considere as seguintes atribuições:

I. Expedir ato de nomeação e de exoneração de
ocupante, ou de seu substituto, de cargo de
provimento em comissão, incluído o indicado para
servir em gabinete de Conselheiro e de Auditor.

II. Providenciar sobre a publicação do expediente do
Tribunal no órgão oficial do Estado.

III. Coordenar a publicação de súmulas de decisões do
Tribunal.

Conforme artigo 17 da Lei Orgânica, dentre as
competências do Presidente do Tribunal de Contas inclui-se
APENAS o que consta em

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

76. Ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas aplicam-
se os princípios institucionais da

(A) legalidade, do interesse coletivo, da publicidade e da
independência funcional.

(B) unidade, do interesse constitucional e da indivisibilidade.

(C) unidade, da independência funcional e da indivisibi-
lidade.

(D) impessoalidade, da legalidade e da publicidade.

(E) dependência funcional, da unidade e da divisibilidade.
_________________________________________________________

77. Além dos atos de concessão de aposentadoria, reforma e
pensão, ressalvadas as melhorias posteriores que não
alterem o fundamento legal do ato concessório, o Tribunal,
para fins de registro, apreciará a legalidade, dos atos de
admissão de pessoal realizados

(A) nos últimos 120 dias de mandato, na administração
direta e indireta do Estado e do Município, incluídas as
nomeações para cargo de provimento em comissão.

(B) na administração direta e indireta do Estado e do
Município, incluídas as nomeações para cargos de
governador, prefeitos e secretários.

(C) apenas na administração direta do Estado e do
Município, excluídas as nomeações para cargo de
provimento em comissão.

(D) exclusivamente por concurso público no âmbito da
administração direta e indireta do Estado e do
Município, excluídas as nomeações para cargo de
provimento em comissão.

(E) a qualquer título, na administração direta e indireta
do Estado e do Município, excluídas as nomeações
para cargo de provimento em comissão.

_________________________________________________________

78. O mandato do Presidente, do Vice-Presidente e do
Corregedor do Tribunal de Contas será de

(A) 1 ano para o Presidente, o Vice-Presidente e o
Corregedor, permitida uma reeleição, terminando
com a posse dos sucessores.

(B) 1 ano para o Presidente, o Vice-Presidente e o
Corregedor, permitida duas reeleições nos 3 cargos.

(C) 1 ano para o Presidente e o Vice-Presidente, e de 2
anos para o Corregedor, não permitida reeleição.

(D) 1 ano para o Presidente e o Vice-Presidente, e 2
anos para o Corregedor, permitida uma reeleição
para o primeiro cargo.

(E) 2 anos para o Presidente, o Vice-Presidente e o
Corregedor, permitida uma reeleição, terminando
com a posse dos sucessores.

_________________________________________________________

79. O prazo para o Tribunal emitir parecer prévio sobre as
contas anuais do Prefeito submetidas ao seu exame é de

(A) 360 dias a contar do encerramento do exercício em
exame.

(B) 360 dias a contar do seu recebimento.

(C) 240 dias a contar do encerramento do exercício em
exame.

(D) 180 dias a contar do seu recebimento.

(E) 120 dias a contar do seu recebimento.
_________________________________________________________

80. Na distribuição dos processos, conforme artigo 52 da
Resolução 10/96, serão observados os princípios da
publicidade, da alternatividade e

(A) da relevância.
(B) da economicidade.
(C) do conservadorismo.
(D) do sorteio.
(E) da eficiência.
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