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Atenção: Nesta prova, considera-se uso correta da Língua
Portuguesa o que está de acordo com a norma padrão
escrita.
Leia o texto a seguir para responder as questões sobre seu
conteúdo.
A GLOBALIZAÇÃO DA LÍNGUA
Por: John Robert Schmitz
Adaptado de: http://revistalingua.com.br/textos/114/a-globalizacao-dalingua-341353-1.asp Acesso em 18 jul 2015.

Para alguns usuários do português, a língua inglesa
funciona como um "algoz", pois os vocábulos ingressantes
no idioma refletem a hegemonia dos Estados Unidos e do
Reino Unido e uma suposta perda cultural e política. Para
outros utentes, a presença do inglês e de outros idiomas
representa, por um lado, a inserção do Brasil e dos outros
países de língua portuguesa no mundo globalizado, e por
outro, o enriquecimento do acervo lexical do português
(tsunami, vernissage, impeachment, blitz, jihad, glasnost,
shiitake, selfie, nécessaire, shish-kebab, Muay Thai e
muitos outros).
Faz 16 anos desde a apresentação do projeto de
Lei 1676/99 do então deputado Aldo Rebelo (PCdoB/São
Paulo) da legislação ao Congresso Nacional. [...] cabe
perguntar qual destino teria o referido projeto que reza
contra o (ab)uso de palavras estrangeiras no português.
Para ser justo, o projeto de Rebelo teve o mérito de
contribuir para um debate amplo entre vários segmentos da
sociedade. Muito salutar foi a publicação de artigos,
dissertações, teses e livros com vozes a favor e contra a
presença de palavras estrangeiras no português, [...]
Rebelo teve ao menos a vitória de, em 2012,
convencer a presidenta Dilma Rousseff de fazer o governo
adotar, nos documentos e peças publicitárias para 2016, a
grafia dos jogos "paraolímpicos", como define o Vocabulário
Ortográfico da Língua Portuguesa, que é a base de
referência de nossos dicionários, e não "paralímpicos",
como queria o COI (Comitê Olímpico Internacional), para
seguir a tendência internacional, inspirada na tradição
inglesa dos paralympics.
São significativas as implicações da globalização do
inglês e do português (e de outros idiomas) neste momento
pós-moderno. A geopolítica do inglês se transformou
radicalmente desde os anos 50 do século passado. [...]
A língua inglesa se multiplicou numa gama de
variedades com suas próprias normas, pronúncia,
vocabulário e sintaxe. O idioma tornou-se multicultural,
multiétnico, pois a maior parte dos falantes da África e da
Índia é bilíngue ou multilíngue. Daí se vê que se cunhou o
termo "world englishes" no plural que destaca o número de
variedades pós-coloniais.
O inglês do século 21 não é propriedade particular
de um só país porque o idioma tem os seus "donos" no
Caribe, na África e no sul da Ásia. Diante desse cenário, o
inglês não deve ser visto como ameaça levando em conta a
sua descentralização atual. E mesmo na hipótese do
declínio do poderio econômico dos Estados Unidos (não
muito provável pelo menos no futuro próximo), o idioma vai
continuar a ser um idioma importante dado o número de
falantes e sua expansão territorial.
Existe uma semelhança entre o inglês e o português
na atualidade. O português também é falado em quatro
continentes e ocupa o 6º lugar no número de falantes, um
idioma de amplo acesso.
Os falantes de português de Angola e de
Moçambique são multilíngues; a leitura dos romances do
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angolano Pepetela e do moçambicano Mia Couto mostra,
como no caso de inglês, que há diferenças de pronúncia e
de sintaxe. Constam, nos romances dos dois autores
africanos, glossários que refletem o crescimento vocabular
do português na vertente africana.
Do ponto de vista geopolítico, a língua portuguesa é
fortalecida com a presença atuante da Comunidade de
Países de Língua Portuguesa (CPLP) que promove o
idioma, respeitando as diferenças de ordem lexical, fonética
entre as diferentes variedades. É importante estudar,
pesquisar e divulgar o idioma e a respectiva produção
literária em Cabo Verde. Guiné-Bissau, São Tomé e
Príncipe e Timor-Leste.
A "mundialização" do português e também dos
outros idiomas mais falados no mundo (chinês, russo,
árabe, hindi, alemão, espanhol, francês, japonês, italiano e
inglês) mostra que todos eles não podem ser isolados numa
redoma, pois funcionam como "esponjas", destinados entre
si a efetuar intercâmbios culturais e trocas linguísticas.
A existência das variedades do português e do
inglês não implica a sua separação em dialetos ininteligíveis
como foi o caso do latim que se transformou nas línguas
diferentes românicas, pois o mundo atual é outro com a
presença da mídia: a imprensa, a televisão e a internet e as
grandes editoras particulares e universitárias que funcionam
como força centrípeta que mantém uma unidade dentro da
diversidade.
John Robert Schmitz possui graduação em Letras - Brooklyn College Of
The City University Of New York (1957), mestrado em Letras e Linguística
- Columbia University (1961) e doutorado em Letras e Linguística pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1975). Atualmente é
professor titular da Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência
na área de Linguística, com ênfase em Teoria e Análise Linguística,
atuando principalmente nos seguintes temas: estrangeirismos, lexicografia,
língua portuguesa, voz passiva e lexicologia.

1. Assinale a alternativa correta. O texto como um todo
remete, principalmente, à ideia de que:
a) É uma atitude arrogante determinar que apenas o
inglês seja um idioma mundializado, multicultural e
multiétnico. O português também pode assumir esse
papel.
b) A língua inglesa contribui para o enriquecimento de
outros idiomas, como é o caso do português, que tem
inserido em seus dicionários palavras de origem
inglesa.
c) Projetos de Lei defendem o idioma português,
protegendo-o de inserções indevidas de palavras
estrangeiras que depreciem cultura e etnia nacionais.
d) O português segue a tendência de mundialização dos
idiomas: tornar-se multicultural e multiétnico.
2. São ideias presentes no texto, EXCETO a que consta em
qual das alternativas? Assinale-a.
a) O português assemelha-se ao inglês em termos de
expansão territorial e da presença de variantes em
produções literárias.
b) O inglês se diversificou no mundo, há diversas
variedades do idioma com características próprias.
c) O idioma inglês deverá sofrer declínio no século atual,
mas vai continuar a ser importante devido ao número
de falantes e sua expansão territorial.
d) A inserção de palavras do inglês e de outras línguas
no idioma português divide opiniões entre seus
usuários.
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3. Analise as proposições a seguir. Em seguida, assinale a
alternativa que contenha a análise correta sobre as
mesmas.
I. As palavras “hegemonia” e “utentes”, destacadas no
primeiro
parágrafo
do
texto,
significam,
respectivamente, no contexto, supremacia e
usuários.
II. A palavra “lexical”, destacada no primeiro parágrafo,
refere-se ao significado das palavras quando
aplicadas a um contexto e sob influência de outras
palavras.
III. A palavra “salutar”, destacada no terceiro parágrafo,
significa algo prejudicial ou ruinoso.
IV. A palavra “sintaxe”, destacada no texto, refere-se à
estrutura, à formação e classificação das palavras.
a)
b)
c)
d)

Apenas a proposição III está correta.
Apenas a proposição I está correta.
Apenas as proposições III e IV estão corretas.
Apenas as proposições I e II estão corretas.

4. Quanto aos recursos de construção de sentido e
correção do texto, analise as proposições a seguir:
I. Há predomínio da linguagem conativa, pois se
percebe a intenção do autor de influenciar seu
receptor a pensar como ele em relação à tese que
defende.
II. Há predomínio de verbos conjugados no presente do
modo indicativo, o que confere ao texto a ideia de
atualidade.
III. As vírgulas, presentes em: ”Constam, nos romances
dos dois autores africanos, glossários que refletem o
crescimento vocabular do português na vertente
africana”, justificam-se por isolarem um aposto.
IV. ‘Daí se vê que se cunhou o termo "world englishes"
no plural [...]’. Nesse fragmento, a preferência pela
próclise nas duas vezes em que os pronomes
oblíquos aparecem está correta, pois há palavras
atrativas em ambas as ocorrências.
a)
b)
c)
d)

Estão corretas apenas as proposições III e IV.
Estão corretas apenas as proposições I e III.
Estão corretas apenas as proposições I e II.
Estão corretas apenas as proposições II e IV.

5. “O idioma tornou-se multicultural, multiétnico, pois a
maior parte dos falantes da África e da Índia é bilíngue
ou multilíngue.” A ortografia, nesse trecho, respeita as
regras determinadas pelo novo acordo ortográfico, assim
como em todas as palavras de qual alternativa?
Assinale-a.
a) O sóciogerente participou da reunião com a précomissão do evento.
b) A infraestrutura está protegida por um eficiente
sistema de para-raios.
c) O médico solicitou exames precirúrgicos, como
ultrassom e coleta de sangue para análise.
d) Houve efeitos que indicaram a interrelação dos
elementos presentes na estrutura pré-moldada.
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6. Das alternativas a seguir, assinale a que apresente todas
as palavras acentuadas (ou não) corretamente:
a) A estreia dos personagens em seus atos heroicos
marcou a carreira dos atores, que agora têm suas
vidas monitoradas por fãs e pela mídia.
b) As raizes da carnaúba não resistiram às intempéries,
o que resultou em uma moléstia que reduziu o
número de árvores dessa espécie na região.
c) A plateia ficou paranóica com a entrega do troféu para
a equipe europeia.
d) Todos os ítens metálicos que compunham o protótipo
foram expostos à força de um imã com polos
negativos e positivos.
7. Relacione a coluna da direita com a coluna da esquerda:
I) Hardware
II) Software
III) Firmware
IV) Sistema
Multimídia
V) Instrução

(_) Computador que pode manipular
imagens, sons e textos.
(_) Unidades funcionais básicas,
periféricos de entrada e saída,
placas, fios, componentes.
(_) Comando que define uma
operação a ser executada.
(_) Programa ou código armazenado
em chip.

Assinale a alternativa que preenche os parênteses, de
cima para baixo, na ordem correta:
a)
b)
c)
d)

I, III, IV, II
IV, I, V, III
V, III, IV, II
II, V, III, IV

8. Uma das tecnologias que mais evoluiu nos últimos anos
com certeza foi a de armazenamento de dados. Para
comprovar isso basta lembrar ou às vezes nem lembrar
do principal meio de transporte de dados em disquetes
de 3 ½ “ e 1,44MB de capacidade. Atualmente novas
tecnologias permitem maior quantidade de dados, maior
rapidez na transferência e menor tamanho. Analise as
questões e assinale a INCORRETA:
a) Cartão SD ou cartões de memórias (SD é um padrão
predominante) possuem variações de tamanho: SD,
XT SD e NanoSD.
b) Disco rígido ou HD pode equipar ainda a maioria dos
computadores, e nele ficam gravados arquivos do
sistema operacional, programas instalados e
arquivos do usuário.
c) Pendrives foram criados para serem dispositivos
portáteis,
ideais
para
serem
usados
no
armazenamento e transporte de dados como
documentos, planilhas, fotos, base de dados,
agendas.
d) SSD ou Solid State Drive é algo como Unidade de
Estado Sólido e armazena os dados em Chips de
Memória, dispensando totalmente o uso de sistemas
mecânicos para o seu funcionamento. Equipam os
modernos computadores e laptops.
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9. Analise a sentença I e a sentença II e assinale a
alternativa correta:

12. Com relação ao Correio Eletrônico, analise as sentenças
e assinale a alternativa correta:

I. Intranet é uma rede de computadores privativa que
utiliza as mesmas tecnologias que são utilizadas na
Internet, porém apenas usar endereços IP´s para
construir uma rede local onde se compartilha
impressoras, discos e pastas, não caracteriza uma
intranet.
II. Para que seja considerada uma intranet é necessário
implementar a interatividade entre os participantes e
isso pode ser feito através de um firewall.

I. Guardar regularmente as mensagens em um disco
rígido ou pendrive.
II. Não é necessário suprimir regularmente os arquivos
que ocupam inutilmente o servidor.
III. No local assunto/objeto procurar referenciar ou
resumir a mensagem de que se trata.
IV. É possível definir uma assinatura, que será
acrescentada automaticamente ao final da
mensagem.

a) A sentença I está correta e a sentença II está
incorreta.
b) A sentença I está correta e a sentença II está correta,
porém uma não complementa a outra.
c) A sentença I está errada e a sentença II está errada.
d) A sentença I está correta e é complementada
corretamente pela sentença II.

a)
b)
c)
d)

10. João fez download de um programa pela internet e sem
preocupar-se com vírus, worms e pragas virtuais,
instalou-o em seu computador. Verificou que seu
computador estava ficando lento junto com outros
sintomas. Acontece que o vírus alojou-se em uma pasta
oculta. Qual o procedimento correto para encontrar esta
pasta?
a) Digite a tecla de atalho Ctrl+Shift+F e ao aparecer
uma janela, selecione a aba Mostrar e Ocultar.
b) No prompt do MS-DOS localizar o diretório e digitar o
comando Exibir folders.
c) No espaço para fazer pesquisa, digite Config, ao abrir
uma janela, selecione a aba Ferramentas, assinale a
opção Visualizar pastas ocultas.
d) Abrir o Painel de Controle /Exibir por categoria
/Aparencia e Personalizacao /Opções de Pastas
/Modo de Exibição assinalar Mostrar arquivos, pastas
e unidades ocultas.
11. Com relação aos navegadores, analise as sentenças e
assinale a alternativa correta:
I. Existem versões do Internet Explorer (IE) para
sistemas Windows e Mac. O IE recebe críticas por ser
pesado, mas por outro lado possui funções de
segurança que oferecem controle detalhado do
conteúdo que pode ser acessado na web.
II. O Chrome foi desenvolvido pelo Google inicialmente
para atender os próprios serviços do Google que nem
sempre funcionava bem nos outros navegadores. O
que falta nele são ajustes de segurança mais
detalhados.
III. O Firefox foi criado pela fundação Mozilla e tem
recursos
avançados
de gerenciamento de
downloads. Roda em sistemas Linux e Windows. A
desvantagem é que seu código é fechado apesar de
ser classificado como software livre.
a)
b)
c)
d)

As alternativas I e III estão corretas.
Somente uma alternativa está errada.
Todas as alternativas estão corretas.
Somente uma afirmativa está correta.

13. De acordo com a Lei 8.112/1990, que dispõe sobre o
regime jurídico dos servidores públicos civis da União,
das autarquias e das fundações públicas federais,
assinale a alternativa correta:
a) O servidor ocupante de cargo em comissão ou de
natureza especial poderá ser nomeado para ter
exercício, interinamente, em outro cargo de
confiança, sem prejuízo das atribuições do que
atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela
remuneração de um deles durante o período da
interinidade.
b) É de trinta dias o prazo para o servidor empossado
em cargo público entrar em exercício, contados da
data da posse.
c) Posse é o efetivo desempenho das atribuições do
cargo público ou da função de confiança.
d) A posse em cargo público dar-se-á pela assinatura do
respectivo termo, no qual deverão constar as
atribuições, os deveres, as responsabilidades e os
direitos inerentes ao cargo ocupado, que só podem
ser alterados unilateralmente pela Administração,
inclusive os atos de ofício previstos em lei.
14.De acordo com a Lei 8.112/1990, ao entrar em exercício,
o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo
ficará sujeito a estágio probatório por período de 24
meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão
objeto de avaliação para o desempenho do cargo,
observados, dentre outros, os seguintes fatores:
I. Assiduidade, pontualidade e asseio.
II. Disciplina e hierarquia.
III. Produtividade.
IV. Responsabilidade.
Analisando as afirmativas, assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas III e IV estão corretas.
Apenas I, II e III estão corretas.
Todas estão corretas.
Apenas II e IV estão corretas.

As alternativas I e II estão corretas.
A alternativa II e III estão corretas.
Somente a afirmativa I está correta.
Todas as alternativas estão corretas.
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15.De acordo com a Lei 8.112/1990, Reversão é o retorno
à atividade de servidor aposentado e se dará, quando
por interesse da administração, desde que observados,
dentre outros, os seguintes fatores:
I. Tenha solicitado a reversão.
II. A aposentadoria tenha sido involuntária.
III. Era estável quando na atividade.
IV. A aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos
anteriores à solicitação.
Analisando as afirmativas, assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas I, III e IV estão corretas.
Todas estão corretas.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas II e IV estão corretas.

16. De acordo com o Regimento Interno do Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão, assinale a alternativa
correta:
a) Os Desembargadores Eleitorais da categoria de
magistrados, afastados de suas funções na Justiça
Comum por motivo de licença ou férias, ficarão
automaticamente afastados da Justiça Eleitoral pelo
tempo correspondente, inclusive quando, com
períodos de férias coletivas, coincidir a realização de
eleições, apuração ou encerramento de alistamento.
b) Não poderão fazer parte do Tribunal cônjuges,
companheiros ou parentes consanguíneos ou afins,
em linha reta, bem como em linha colateral, até o
terceiro grau, excluindo-se, neste caso, o que tiver
sido escolhido por último.
c) Da data da respectiva convenção partidária até a
apuração final da eleição, não poderão servir como
Desembargadores Eleitorais no Tribunal o cônjuge, o
parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, de
candidato a cargo eletivo nas eleições estaduais e
federais.
d) Funciona, perante o Tribunal, Procurador de Justiça
do Estado do Maranhão, que for designado para
servir como Procurador Regional Eleitoral, com as
atribuições definidas em lei.
17. De acordo com o Regimento Interno do Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão, compete ao Tribunal,
dentre outras atribuições que lhe forem conferidas,
processar e julgar originariamente:
I. Os habeas-data impetrados contra autoridades
sujeitas a foro por prerrogativa de função perante o
Tribunal, em se tratando de informações e/ou dados
pertinentes ao processo eleitoral.
II. Processos que imponham penas disciplinares aos
funcionários.
III. As reclamações relativas a obrigações impostas por
lei aos partidos políticos, quanto a sua contabilidade
e a apuração da origem dos seus recursos.
IV. Os crimes eleitorais cometidos por Juízes de Direito
e Promotores de Justiça, Deputados Estaduais e
Prefeitos Municipais.
Analisando as afirmativas, assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas II, III e IV estão corretas.
Todas estão erradas.
Apenas I, III e IV estão corretas.
Apenas I está correta.
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18. De acordo com o Regimento Interno do Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão, ao Corregedor Regional
Eleitoral incumbe a inspeção e correição dos serviços
eleitorais do Estado, e especialmente, dentre outras
atividades:
I. Determinar a remessa de material eleitoral às
autoridades competentes e, bem assim, delegar aos
Juízes Eleitorais a faculdade de providenciar sobre os
meios necessários à realização das eleições.
II. Fixar a data para que se realizem novas eleições,
dentro de 15 (quinze) dias no mínimo e de 30 (trinta)
dias no máximo, a contar do despacho que a fixar,
desde que não tenha havido recurso contra a
anulação das seções.
III. Distribuir os processos aos membros do Tribunal,
cumprir e fazer cumprir as deliberações do Tribunal e
suas próprias decisões, bem como despachar e
decidir sobre matéria de expediente.
IV. Investigar se há crimes eleitorais a reprimir e se as
denúncias já oferecidas têm curso regular.
Analisando as afirmativas, assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas II está correta.
Apenas IV está correta.
Apenas II, III e IV estão corretas.
Todas estão corretas.

19. De acordo com o Código de Ética do Tribunal Regional
Eleitoral do Maranhão, são deveres do servidor do
Tribunal, dentre outros:
I. Apresentar à Comissão de Ética do TRE-MA a
prestação de contas sob sua responsabilidade no
prazo determinado, sempre que solicitado.
II. Representar contra comprometimento indevido da
estrutura
da
Administração
Pública,
independentemente da hierarquia a que esteja
subordinado.
III. Colaborar com a fiscalização dos atos ou serviços por
quem de direito.
IV. Manter a parcialidade político-partidária, religiosa e
ideológica no exercício de suas funções.
Analisando as afirmativas, assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

Apenas II, III e IV estão corretas.
Apenas I, II e III estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.
Todas estão corretas.

20. De acordo com o Código de Ética do Tribunal Regional
Eleitoral do Maranhão, assinale a alternativa correta:
a) A Comissão de Ética do TRE-MA será composta por
três membros titulares e três suplentes, todos
servidores efetivos e estáveis, designados pelo
Presidente do Tribunal dentre aqueles que não se
encontram respondendo a processo administrativo ou
penal, ou que não sofreram punição em processos
respectivos.
b) A Comissão de Ética do TRE-MA apenas poderá
aplicar a pena de Ajustamento de Conduta.
c) A Comissão de Ética do TRE-MA será composta por
três membros titulares e dois suplentes, todos
servidores efetivos e estáveis, designados pelo
Presidente do Tribunal dentre aqueles que não se
encontram respondendo a processo administrativo ou
penal, ou que não sofreram punição em processos
respectivos.
d) A Comissão de Ética do TRE-MA poderá aplicar a
pena de Censura.
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21. A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito
e tem como fundamentos os seguintes princípios,
EXCETO:
a) A intervenção do Estado, quando necessário, nas
relações sociais, políticas e econômicas.
b) A Dignidade da pessoa humana.
c) O pluralismo político.
d) A soberania.
22. Quanto aos direitos e garantias individuais e coletivos é
INCORRETO afirmar que:
a) Ninguém será privado de direitos por motivo de
crença religiosa ou de convicção filosófica ou política,
salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal
a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação
alternativa, fixada em lei.
b) É livre a expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação, independentemente de
censura ou licença.
c) É inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício dos cultos
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos
locais de culto e a suas liturgias.
d) A lei estabelecerá as regras para a manifestação de
pensamento sob a forma de anonimato.
23. Conceder-se-á _______________ sempre que a falta de
norma regulamentadora torne inviável o exercício dos
direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas
inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania:
a)
b)
c)
d)

Anistia política.
Habeas corpus.
Mandado de injunção.
Habeas data.

24. Sobre os direitos de nacionalidade é correto afirmar que:
a) São privativos de brasileiro nato os cargos: de
Presidente e Vice-Presidente da República, de
Presidente da Câmara dos Deputados, de Presidente
do Senado Federal, de Ministro do Supremo Tribunal
Federal, da carreira diplomática, de oficial das Forças
Armadas e de Ministro de Estado da Defesa.
b) São brasileiros naturalizados os nascidos no
estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde
que ambos estejam a serviço da República
Federativa do Brasil.
c) São brasileiros natos os estrangeiros de qualquer
nacionalidade residente na República Federativa do
Brasil há mais de trinta anos ininterruptos e sem
condenação penal.
d) São brasileiros natos os portugueses com residência
permanente, que na forma da lei, adquiram a
nacionalidade brasileira.
25. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será
exercido com o auxílio do (a):
a)
b)
c)
d)

Procuradoria Geral da União.
Polícia Federal.
Tribunal de Contas da União.
Procuradoria da República.
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26.Com relação aos direitos políticos é correto afirmar que:
a) Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros
e, durante o período do serviço militar obrigatório, os
conscritos.
b) Como condição de elegibilidade para Presidente da
República e de Governador de Estado a Constituição
da República Federativa do Brasil estabelece a idade
mínima de quarenta anos.
c) Como condição de elegibilidade para vereador a
Constituição da República Federativa do Brasil
estabelece a idade mínima de vinte e um anos.
d) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para
os analfabetos.
27. Sobre os partidos políticos é INCORRETO afirmar que:
a) É vedada a utilização pelos partidos políticos de
organização paramilitar.
b) Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo
partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na
forma da lei.
c) Os partidos políticos não podem receber recursos
financeiros de entidades ou governo estrangeiros ou
de subordinação a estes.
d) Os partidos políticos, após adquirirem personalidade
jurídica, na forma civil e comercial, registrarão seus
estatutos no Tribunal Regional Eleitoral.
28.Quanto ao Congresso Nacional é correto afirmar que:
a) A Câmara dos Deputados compõe-se de
representantes do povo, eleitos, pelo sistema
majoritário, em cada Estado.
b) O Senado Federal compõe-se de representantes dos
Estados, eleitos, segundo o sistema proporcional.
c) Na Câmara Federal nenhuma das unidades
federativas terá menos de quatro ou mais de oitenta
Deputados.
d) Salvo disposição constitucional em contrário, as
deliberações de cada Casa e de suas Comissões
serão tomadas por maioria dos votos, presente a
maioria absoluta de seus membros.
29.Compete privativamente ao Senado Federal, EXCETO:
a) Dispor sobre limites e condições para a concessão de
garantia da União em operações de crédito externo e
interno.
b) Autorizar, por dois terços de seus membros, a
instauração de processo contra o Presidente e o VicePresidente da República e os Ministros de Estado.
c) Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei
declarada inconstitucional por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal.
d) Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição
em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão
diplomática de caráter permanente.
30. A Constituição da República Federativa do Brasil poderá
ser emendada mediante proposta:
a) Da maioria absoluta, no mínimo, dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
b) Da maioria simples, no mínimo, dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
c) De um terço, no mínimo, dos membros da Câmara
dos Deputados ou do Senado Federal.
d) De um quarto das Assembleias Legislativas das
unidades da Federação.
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31. Sobre a Administração Pública é INCORRETO afirmar
que:
a) Os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos
estrangeiros, na forma da lei.
b) É garantido ao servidor público civil o direito à livre
associação sindical.
c) Os vencimentos dos cargos do Poder Judiciário
poderão ser superiores aos pagos aos Poderes
Legislativo e Executivo.
d) O prazo de validade do concurso público será de até
dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.
32. A modalidade de licitação entre quaisquer interessados
para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico,
mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos
vencedores, conforme critérios constantes de edital
publicado na impressa oficial com antecedência mínima
de 45 (quarenta e cinco) dias, denomina-se de:
a)
b)
c)
d)

Concorrência.
Concurso.
Tomada de preço.
Carta Convite.

33. Quanto aos atos de improbidade administrativa praticado
pelo agente público, conforme prevê a Lei n. 8.429/1992,
é INCORRETO afirmar que:
a) No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente
público ou terceiro beneficiário os bens ou valores
acrescidos ao seu patrimônio.
b) Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia
são obrigados a velar pela estrita observância dos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade
e publicidade no trato dos assuntos que lhe são
afetos.
c) Quando o ato de improbidade causar lesão ao
patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito,
caberá a autoridade administrativa responsável pelo
inquérito representar ao Ministério Público, para a
indisponibilidade dos bens do indiciado.
d) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio
público ou se enriquecer ilicitamente não está sujeito
às cominações previstas em lei.
34. A perda, em termos de processo, da oportunidade de
agir, em razão de decurso do prazo para essa ação, no
âmbito de um processo administrativo, denomina-se de:
a)
b)
c)
d)

Decadência.
Prescrição.
Preclusão.
Perempção.

35.De acordo com a Lei n. 9.784/1999, têm legitimidade
para interpor recurso administrativo, EXCETO:
a) As organizações e associações representativas, no
tocante a direitos e interesses coletivos.
b) Somente membros do Ministério Público.
c) Os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou
interesses difusos.
d) Aqueles cujos direitos ou interesses forem
indiretamente afetados pela decisão recorrida.

Planejamento e Execução IESES

1020 – TIPO 1

36. A Lei n. 9.784/1999 prevê que a Administração pública
tem o dever de explicitamente emitir decisão nos
processos administrativos e sobre solicitações ou
reclamações, em matéria de sua competência.
Concluída a instrução de processo administrativo, a
Administração tem o prazo de até _______ para decidir,
salvo prorrogação por igual período expressamente
motivada.
a)
b)
c)
d)

Quarenta e cinco dias.
Sessenta dias.
Vinte dias.
Trinta dias.

37. O princípio da Administração Pública que impõe ao
Poder Público que toda “atividade administrativa deve
ser destinada a todos os administrados, dirigida aos
cidadãos em geral, sem determinação de pessoa ou
discriminação de qualquer natureza”, denomina-se de:
a)
b)
c)
d)

Princípio da legalidade.
Princípio da impessoalidade.
Princípio da razoabilidade.
Princípio da publicidade.

38. O reingresso do aposentado para o serviço ativo, por não
subsistirem, ou não mais subsistirem, as razões que lhe
determinaram a aposentação, denomina-se de:
a)
b)
c)
d)

Reversão.
Recondução.
Readaptação.
Promoção.

39. O servidor público estável só perderá o cargo, EXCETO:
a) Mediante decisão unilateral de sua chefia imediata.
b) Mediante procedimento de avaliação periódica de
desempenho, na forma de lei complementar,
assegurada ampla defesa.
c) Em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
d) Mediante processo administrativo em que lhe seja
assegurada ampla defesa.
40.Ato administrativo pelo qual é suprido o vício existente
em um ato ilegal, com efeitos retroativos à data em que
este foi praticado, denomina-se de:
a)
b)
c)
d)

Conversão.
Permissão.
Convalidação.
Suspeição.

41. Sobre as mesas receptoras assinale a alternativa
correta:
a) Em caso de ausência do presidente da mesa não
podem os demais mesários substituí-lo.
b) Compete ao presidente da mesa receptora distribuir
aos eleitores as senhas de entrada previamente
rubricadas ou carimbadas segundo a respectiva
ordem numérica.
c) A cada circunscrição eleitoral corresponde uma mesa
receptora de votos.
d) Não podem ser nomeados presidentes e mesários os
membros de diretórios de partidos que estejam no
exercício função executiva.
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42. Sobre as competências do Tribunal Superior Eleitoral
assinale a alternativa correta:

45.Em relação a filiação partidária assinale a alternativa
correta:

a) Compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e
julgar originariamente as ações diretas de
inconstitucionalidade de leis ou atos normativos
relacionados ao direito eleitoral.
b) Compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e
julgar originariamente os conflitos de jurisdição entre
Tribunais Regionais e juizes eleitorais de Estados
diferentes.
c) Compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e
julgar originariamente o registro e a cassação de
registro de partidos políticos, dos seus diretórios
nacionais e estaduais e de candidatos à Presidência
e vice-presidência da República, governador e vicegovernador de Estado.
d) Compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e
julgar originariamente as impugnações á apuração do
resultado geral, proclamação dos eleitos e expedição
de diploma na eleição de Presidente e VicePresidente da República, do governador e vicegovernador de Estado.

a) Havendo coexistência de filiações partidárias,
prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça
Eleitoral determinar o cancelamento das demais.
b) Para desligar-se do partido, o filiado faz comunicação
escrita ao órgão de direção estadual e ao Juiz
Eleitoral da Zona em que for inscrito.
c) O cancelamento imediato da filiação partidária
verifica-se nos casos de suspensão dos direitos
políticos.
d) Para concorrer a cargo eletivo, o eleitor deverá estar
filiado ao respectivo partido pelo menos seis meses
antes da data fixada para as eleições, majoritárias ou
proporcionais.

43. Sobre as inelegibilidades
INCORRETA:

assinale

a

alternativa

a) São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o
cônjuge e os parentes, consangüíneos ou afins, até o
segundo grau ou por adoção, do Presidente da
República, de Governador de Estado ou Território, do
Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja
substituído dentro dos 6 (seis) meses anteriores ao
pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e
candidato à reeleição.
b) São inelegíveis os que forem excluídos do exercício
da profissão, por decisão sancionatória do órgão
profissional competente, desde que ratificada pelo
poder judiciário.
c) São inelegíveis os que forem condenados, em
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, pelos crimes contra o meio
ambiente e a saúde pública.
d) Os ministros de estados que se afastarem do cargo 4
meses antes da eleição são considerados inelegíveis.
44. Sobre os sistema eleitorais assinale a alternativa correta:
a) O sistema eleitoral proporcional parte da necessidade
de calcular o quociente eleitoral e o quociente
partidário, é aplicado no direito brasileiro nas eleições
para cargos executivos e legislativos.
b) O sistema eleitoral majoritário determina que o
vencedor das eleições seja o candidato que tiver a
maioria relativa dos votos válidos e que consiga
atingir o quociente partidário.
c) O sistema majoritário é caracterizado como aquele no
qual o candidato que obtiver a maioria dos votos será
declarado vencedor, sendo que no direito brasileiro
este sistema se aplica as eleições para Presidente,
Senador, Governador e Prefeito.
d) O sistema eleitoral proporcional é aquele em que o
candidato é declarado vitorioso quando consegue
atingir o quociente eleitoral, sendo que as eleições
para prefeito nas cidades com mais de 200 mil
habitantes são realizadas pelo sistema proporcional.
Planejamento e Execução IESES

46.Um partido político deseja concorrer isoladamente e
lançar candidatos a eleição da Câmara Municipal.
Conforme a legislação eleitoral em relação ao numero
máximo de candidatos que o partido poderá registrar na
eleição assinale a alternativa correta:
a) O partido poderá registrar candidatos para a Câmara
Municipal até cinqüenta por cento do número de
lugares a preencher.
b) O partido poderá registrar candidatos para a Câmara
Municipal até cem por cento do número de lugares a
preencher.
c) O partido poderá registrar candidatos para a Câmara
Municipal até o dobro do número de lugares a
preencher.
d) O partido poderá registrar candidatos para a Câmara
Municipal até cento e cinqüenta por cento do número
de lugares a preencher.
47. Sobre as nulidades da votação assinale a alternativa
correta:
a) É nula a votação quando houver extravio de
documento reputado essencial.
b) É nula a votação quando for negado ou sofrer
restrição o direito de fiscalizar, e o fato constar da ata
ou de protesto interposto, por escrito, no momento da
ocorrência.
c) É nula a votação quando votar alguém com falsa
identidade em lugar do eleitor chamado.
d) É nula a votação quando feita perante mesa não
nomeada pelo juiz eleitoral, ou constituída com
ofensa à letra da lei.
48. Sobre a propaganda eleitoral assinale a alternativa
correta:
a) Nas árvores e nos jardins localizados em áreas
públicas, bem como em muros, cercas e tapumes
divisórios, não é permitida a colocação de
propaganda eleitoral de qualquer natureza, mesmo
que não lhes cause dano.
b) É permitida a transmissão ao vivo por emissoras de
rádio e de televisão das prévias partidárias.
c) É permitida a realização de showmício e de evento
assemelhado para promoção de candidatos, bem
como a apresentação, remunerada ou não, de
artistas com a finalidade de animar comício e reunião
eleitoral, desde que autorizada pelo juiz eleitoral.
d) Durante o período previsto para propaganda eleitoral
continuará sendo veiculada a propaganda partidária
gratuita prevista em lei.
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49. Sobre a composição do Tribunal Superior Eleitoral
assinale a alternativa correta:
a) São integrantes da composição do Tribunal Superior
Eleitoral dois juízes dentre seis advogados de notável
saber jurídico e idoneidade moral, por nomeação do
Presidente da República, aprovados pelo Senado
Federal e indicados pelo Supremo Tribunal Federal.
b) São integrantes da composição do Tribunal Superior
Eleitoral dois juízes dentre seis advogados de notável
saber jurídico e idoneidade moral, por nomeação do
Presidente da República, aprovados pelo Congresso
Nacional, e indicados pelo Supremo Tribunal Federal.
c) São integrantes da composição do Tribunal Superior
Eleitoral três juízes dentre os ministros do Superior
Tribunal de Justiça.
d) São integrantes da composição do Tribunal Superior
Eleitoral dois juízes dentre seis advogados de notável
saber jurídico e idoneidade moral, por nomeação do
Presidente da República e indicados pelo Supremo
Tribunal Federal.
50. Em relação ao alistamento eleitoral assinale a alternativa
INCORRETA:
a) Para o efeito da inscrição, é domicílio eleitoral o lugar
de residência ou moradia do requerente, e, verificado
ter o alistando mais de uma, considerar-se-á domicílio
qualquer delas.
b) O alistamento se faz mediante a qualificação e
inscrição do eleitor.
c) O alistamento eleitoral obrigatório é previsto na
legislação, sendo que estão nesta categoria os
maiores de 18 e menores de 70.
d) O alistamento eleitoral facultativo é previsto na
legislação, sendo que estão nesta categoria os
maiores de 16 e menores de 18, os maiores de 70, os
analfabetos e os conscritos.
51. Analise as seguintes afirmativas concernentes às
ferramentas utilizadas na gestão pela Qualidade Total:
I. O Diagrama de Pareto é um gráfico de setores que
descreve as ações necessárias para resolver um
dado problema.
II. As Cartas de Controle descrevem, através de uma
representação esquemática, o passo a passo na
execução de uma rotina. Por isso, apresentam-se
como uma ferramenta útil na padronização dos
processos.
III. O diagrama de Ishikawa é uma ferramenta muito
utilizada na análise das causas dos problemas, tanto
assim que também é chamado de diagrama de
causa-efeito.
IV. Os diagramas de dispersão descrevem o
comportamento de duas ou mais variáveis, uma em
função da outra. Portanto, permite verificar a
existência ou não de relação entre elas.
A partir dessa análise, podemos concluir que estão
corretas apenas as afirmativas:
a)
b)
c)
d)

III e IV.
I e III.
II e III.
II e IV.
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52. “Organizar” é considerada uma das funções basilares
da administração de empresas. Sobre o tema, é correto
afirmar:
a) A responsabilidade inerente a um cargo deve ser
sempre maior do que a autoridade a ele conferido.
b) Amplitude de controle é o número de níveis
hierárquicos que a autoridade de um dado cargo
abrange na estrutura da empresa.
c) Chamamos de “organização informal” àquela
empresa que não possui sua documentação
registrada nos órgãos competentes.
d) Chamamos de especialização do trabalho a
decomposição de uma tarefa complexa em
componentes, de modo que os indivíduos sejam
responsáveis por um conjunto de atividades limitado,
e não pela tarefa como um todo.
53. Geraldo, gerente de uma grande empresa,
frequentemente se vê envolvido em processos de
tomada de decisão que impactam no resultado do seu
setor e, por consequência, da organização em que atua.
Sobre o processo de tomada de decisão é correto afirmar
que:
a) Caso utilize da racionalidade nas suas tomadas de
decisão, então, dominará os fatores não controláveis,
eliminando assim completamente os riscos e
incertezas envolvidos na decisão.
b) Deve-se evitar a chamada armadilha da ancoragem,
quando o tomador de decisão tenta encontrar
informações que corroborem sua tese previamente
estabelecida.
c) Geraldo deve cuidar para não ser influenciado pela
sua intuição, uma vez que o processo de tomada de
decisão deve levar em consideração exclusivamente
a racionalidade gerencial.
d) Para avaliar as alternativas desenvolvidas, Geraldo
pode utilizar, por exemplo, da árvore de decisão e da
matriz de resultados.
54. O ambiente organizacional é o conjunto de forças,
tendência e instituições, tanto externas como internas à
organização, que têm o potencial para influenciar o
desempenho organizacional. Sobre o ambiente
organizacional é correto afirmar:
a) A identificação e adoção das estratégias bem
sucedidas adotadas pela concorrência é o caminho
mais curto e eficaz para o sucesso. Afinal, trata-se de
empresas inseridas no mesmo ambiente operacional
e contextual da nossa organização.
b) A cultura organizacional deve ser encarada pelo
administrador como um fator negativo do ambiente
interno, por comprometer a performance da
organização. Portanto, devem ser combatidas todas
as suas manifestações, tais como: rituais, símbolos,
slogans, etc.
c) A análise do ambiente contextual deve levar em
consideração os fatores demográficos, socioculturais,
econômicos, legais e tecnológicos.
d) Levando em consideração a superioridade dos
fatores ambientais em relação ao poder de influência
da organização, a decisão mais acertada do
administrador
é
monitorar
e
se
adaptar
permanentemente as condições que são impostas
pelo cenário, uma vez que a organização será
sempre influenciada pelo ambiente.
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55. Em uma estrutura organizacional temos delineado como
as atividades de uma organização estão ordenadas, bem
como os papéis, as relações e os procedimentos
organizacionais, de forma a possibilitar uma ação
coordenada dos seus membros. Sobre a estrutura
organizacional é INCORRETO afirmar:
a) Por se tratar de conceitos antagônicos, ao ascender
na hierarquia de uma organização o administrador
deverá escolher entre exercer a autoridade ou
assumir a responsabilidade do respectivo cargo.
b) Quanto maior for a amplitude de controle, menor será
o número de níveis hierárquicos e menor será o
número de administradores dessa organização.
c) A excessiva formalização restringe a flexibilidade, a
criatividade e a rapidez de resposta nas tomadas de
decisão, competências consideradas fundamentais
para as organizações modernas.
d) Pode ser representada graficamente através do
organograma, que mostra não só as funções, os
departamentos e os cargos, mas também como eles
se relacionam.
56. Michael Porter, professor conceituado da Harvard
Business School, propõe um modelo para apoiar a
formulação das estratégias de negócios das
organizações. Sobre o pensamento de Porter, é correto
afirmar:
a) Produtos substitutos são aqueles que são ofertados
com qualidade superior ou preço inferior ao original.
b) As empresas devem pautar suas estratégias na
qualidade do produto. Portanto, estratégias que
tenham como premissa a liderança em custos devem
ser descartadas.
c) Uma empresa que deseja “construir” seu futuro não
deve levar em consideração os fatores externos a ela,
pois tal postura significaria se subordinar as
condicionantes já existentes.
d) A economia de escala, a diferenciação de produto, a
exigência de capital e o custo de troca podem ser
usados como estratégicas barreiras a novos
entrantes.
57. Uma das mais famosas teorias motivacionais que tratam
dos fatores que influenciam o comportamento das
pessoas na organização foi desenvolvida pelo psicólogo
Abraham Maslow num artigo publicado em 1943 e que
ficou conhecida como Teoria da Hierarquia das
Necessidades. Sobre ela é correto afirmar que:
a) Uma necessidade só constitui um fator de motivação
quando as necessidades de um nível inferior
estiverem minimamente satisfeitas.
b) O
comportamento
individual
é
motivado
exclusivamente por estímulos externos, sobretudo os
de ordem material.
c) As necessidades de autoestima se constituem como
ponto de partida, ao passo que as necessidades
fisiológicas só servirão de fator motivador quando as
demais estiverem saciadas.
d) São quatro os níveis de necessidades apontados por
Maslow e eles concorrem simultaneamente como
fatores de motivação do indivíduo, portanto, quanto
mais níveis estiverem sendo atingidos em um dado
momento, tanto melhor.
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58. Com a finalidade de contribuir para a melhoria da
qualidade dos serviços públicos prestados a todos os
cidadãos, bem como o aumento da competitividade do
País, o governo federal, através do Decreto no
5.378/2005, instituiu o Programa Nacional de Gestão
Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA). Avalie as
proposições abaixo quanto à este Programa e em
seguida assinale o que se pede.
I. A Carta de Serviços ao Cidadão é uma ferramenta
que promove a melhoria da qualidade do atendimento
prestado através da facilitação do acesso do cidadão
aos seus serviços, bem como estimula a sua
participação no monitoramento do setor público.
II. O sistema de medição de desempenho deve
subsidiar a tomada de decisão através da análise de
fatos e dados concretos. Sendo assim, deverá ser
levada em consideração a série histórica dos
resultados de um processo, verificando-se sua
tendência de desempenho para uma comparação
com um referencial desse histórico.
III. O sistema de medição de desempenho diz respeito à
atividade pontual de medir e avaliar a eficiência, a
eficácia, a economicidade e a efetividade dos projetos
por meio da aplicação de indicadores previamente
formulados.
IV. O modelo de excelência em gestão pública tem como
uma das finalidades avaliar a coordenação e o
controle dos atos da administração pública federal.
V. Todos os órgãos e entidades da administração
pública brasileira são obrigados a participar do
GESPUBLICA.
A alternativa correta é:
a)
b)
c)
d)

II e III são falsos.
III e IV são falsos.
I, II e V são verdadeiros.
I, II e IV são verdadeiros.

59.Elizabete está inconformada com a última avaliação de
desempenho na qual participou na empresa aonde
exerce a função de supervisora. Ela alega que a
avaliação do seu superior não reflete o que ela realmente
é, tão pouco sua capacidade de alcançar os resultados
almejados. Na referida avaliação, o superior da Elizabete
a descreveu como uma pessoa introvertida e, portanto,
com pouca capacidade de liderar, que não sabe fazer
valer suas opiniões, o que compromete o trabalho em
equipe. Elizabete argumenta que de fato ela é tímida,
mas que isso não a define, pois ela tem ótimo
relacionamento com seus colegas de trabalho. Além
disso, do seu jeito, consegue discutir e fazer valer sua
opinião sobre vários assuntos e tem conseguido tirar
bons resultados de sua equipe. Se Elizabete está
falando a verdade, podemos inferir que seu superior está
sofrendo de um viés perceptual denominado de:
a)
b)
c)
d)

Estereótipo.
Percepção seletiva.
Efeito de halo.
Projeção.
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60. Rogério é Diretor de uma empresa de médio porte e está
coordenando a elaboração do planejamento estratégico
dessa organização. Com o intuito de ajudá-lo nesse
processo, podemos considerar uma boa sugestão:
a) Que foque sua análise nos fatores internos da
organização, uma vez que o ambiente externo à
empresa está fora do alcance do seu raio de ação.
b) O uso da matriz GE/McKinsey para avaliar a eficácia
dos recursos humanos em cada departamento da
organização.
c) O emprego da análise SWOT para avaliar de forma
integrada os pontos fortes e fracos da organização
com as oportunidades e ameaças provenientes do
ambiente externo.
d) A utilização da matriz BCG para identificar e
quantificar as principais causas de erros nos
processos produtivos. Assim, poderá aprimorar
sensivelmente as rotinas estabelecidas.
61. A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e
despesa de forma a evidenciar a política econômica
financeira e o programa de trabalho do Governo,
obedecidos aos princípios de unidade universalidade e
anualidade. Das opções abaixo assinale a alternativa
que NÃO integra a Lei do Orçamento:
a) Sumário geral da receita por fontes e da despesa por
funções do Governo.
b) Quadro das dotações por órgãos do Governo e da
Administração.
c) Quadro discriminativo da receita por fontes e
respectiva legislação.
d) Quadro anual de fixação da taxa de juros na
economia.
62. O artigo 3º da Lei 4.320/64 indica que: A Lei de
Orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as
de operações de crédito autorizadas em lei. Assinale a
alternativa que corresponde ao princípio orçamentário
imposto neste artigo da Lei.
a)
b)
c)
d)

Anualidade.
Unidade.
Universalidade.
Exclusividade.

63. O Orçamento Público no modelo brasileiro compreende
a elaboração e execução de três leis – o plano plurianual
(PPA), as diretrizes orçamentárias (LDO) e o orçamento
anual (LOA) – que, em conjunto, materializam o
planejamento e a execução das políticas públicas
federais. Assinale a alternativa que corresponde aos
objetivos do (PPA):
a) Estabelece os projetos e os programas de longa
duração do governo, definindo objetivos e metas da
ação pública.
b) Estima as receitas que o governo espera arrecadar
durante o ano e fixa os gastos a serem realizados
com tais recursos.
c) Orienta a elaboração e execução do orçamento anual
e trata de vários outros temas, como alterações
tributárias, gastos com pessoal, política fiscal e
transferências da União.
d) Define as metas e prioridades do governo para o ano
seguinte, orienta a elaboração do orçamento público
anual.
Planejamento e Execução IESES
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64. A abertura de créditos suplementares e especiais
depende da existência de recursos disponíveis para
fazer frente ao financiamento da despesa. Assinale a
alternativa que NÃO corresponde a estes recursos.
a)
b)
c)
d)

Superávit Financeiro.
Produto de operações de crédito autorizadas.
Provenientes de Excesso de Arrecadação.
Remanejamentos Autorizados.

65. A última etapa da execução da receita orçamentária
proveniente de um determinado tributo consiste no ato:
a)
b)
c)
d)

Do recolhimento.
Do lançamento.
Da apropriação.
Da arrecadação.

66. A execução da despesa orçamentária requer que suas
etapas estejam estritamente em conformidade com a
Lei. Uma destas etapas consiste no ato de empenhar a
despesa orçamentária. Assinale a alternativa que define
este ato.
a) Ato que consiste na verificação do direito adquirido
pelo credor.
b) Ato
emanado
por
autoridade
competente
determinando que a despesa seja paga.
c) Ato de pagamento da respectiva despesa.
d) Ato emanado por autoridade competente que cria a
obrigação de pagar.
67. A lei 4.320/64 estabelece a classificação das despesas
orçamentárias nas seguintes categorias econômicas:
Despesas Correntes e Despesas de Capital. A ver:
DESPESAS CORRENTES
Despesas de Custeio
Transferências Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Transferências de Capital
Assinale a questão que NÃO corresponde a despesas
destinadas para Inversões Financeiras:
a) Constituição ou aumento do capital de entidades ou
empresas que visem a objetivos comerciais ou
financeiros, inclusive operações bancárias ou de
seguros.
b) Aquisição de títulos representativos do capital de
empresas ou entidades de qualquer espécie, já
constituídas, quando a operação não importe
aumento do capital.
c) Aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em
utilização.
d) Aquisição de imóveis, aquisição de instalações,
equipamentos e material permanente e constituição
ou aumento do capital de empresas que não sejam
de caráter comercial ou financeiro.
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68. As receitas orçamentárias segundo a lei 4.320/64 são
classificadas visando possibilitar a perfeita identificação
da origem dos recursos orçamentários. Receitas
orçamentárias que provém da realização de recursos
financeiros oriundos de constituição de dívidas, são
classificadas como:
a)
b)
c)
d)

Operações de Crédito.
Transferência de Capital.
Alienação de bens.
Amortização de Empréstimo.

69. O orçamento anual coincide com o exercício fiscal,
sendo assim seu encerramento ocorre a cada 31 de
dezembro de cada ano. As despesas empenhadas e não
pagas até o encerramento do exercício constituem:
a)
b)
c)
d)

Restos a pagar.
Dívida Monetária.
Sobra orçamentária.
Saldo Orçamentário.

70. Os gastos com folha de pagamento de pessoal é um dos
principais problemas nas finanças públicas. A Lei de
Responsabilidade Fiscal 101/00 ao disciplinar a gestão
fiscal vem impor limites à união, estados e Municípios
para este tipo de gasto, sendo assim a despesa total com
pessoal, em cada período de apuração e em cada ente
da Federação, não poderá exceder os percentuais da
receita corrente líquida, a seguir:
I. União: 50% (cinquenta por cento).
II. Estados: 60% (sessenta por cento).
III. Municípios: 60% (sessenta por cento).
Na verificação do atendimento aos limites definidos na
Lei de Responsabilidade Fiscal, NÃO serão computadas
nas despesas de gastos com pessoal, que se refiram a:
a) Gratificações e vantagens pessoais.
b) Indenização por demissão de servidores
empregados.
c) Encargos sociais.
d) Vencimentos e vantagens, fixas e variáveis.

ou

PROVA DISCURSIVA
A redação deverá ser respondida com no mínimo 30 (trinta)
linhas e no máximo 50 (cinquenta) linhas, sendo-lhe
atribuída nota zero à mesma, caso o candidato não respeite
o limite mínimo de linhas, sendo desconsiderado o que
ultrapassar o limite máximo. O candidato que rubricar,
assinar ou identificar, por qualquer forma, sua Prova
Discursiva terá nota 0 (zero) nesta prova e será excluído do
Concurso.
Tema para Redação
As organizações realizam um amplo conjunto de tarefas,
que com o tempo, tem se tornado cada vez mais
sofisticadas. Neste contexto, a especialização do trabalho,
com a consequente divisão e padronização de tarefas,
parece ser a única saída para realiza-las de forma eficiente.
Só assim parece possível alcançar a necessária
profundidade em cada um dos campos específicos do
conhecimento. Contudo, não raro esse aprofundamento em
determinada área acarreta num total desconhecimento das
demais áreas. Em outras palavras, trilhar este caminho traz
um perigo real, que é o de se produzir especialistas sem a
necessária visão sistêmica.
Considerando-se o que se afirma acima, redija um texto
dissertativo-argumentativo sobre o seguinte tema: O campo
de visão do especialista.
Planejamento e Execução IESES
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