•

Nas questões de 1 a 60, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.
Nas questões que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que:
todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português; o mouse está configurado para pessoas destras;
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse; teclar corresponde
à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há
restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos
mencionados.

•

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Texto para as questões de 1 a 4
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Promulgada em setembro de 2008, a nova Lei do
Estágio ainda provoca dúvidas entre empresários e estudantes.
Fruto de um longo debate, seu maior objetivo, segundo o
ministro do trabalho, Carlos Lupi, era: “Proporcionar
a milhões de jovens estudantes brasileiros os instrumentos que
facilitem sua passagem do ambiente escolar para o mundo do
trabalho”. A lei reconhece o estágio como um “vínculo
educativo-profissionalizante, supervisionado e desenvolvido
como parte do projeto pedagógico e do itinerário formativo
do educando”. Isso quer dizer, com todas as letras, que
estágio não é emprego. É o ponto de partida para qualquer
discussão sobre o tema.
O Brasil não dispunha de uma lei que regulamentasse
claramente os direitos e deveres das empresas, das escolas e
dos estagiários. O presidente do Centro de Integração
Empresa-Escola (CIEE) explica que, até o ano passado, as
regras eram balizadas por decretos, normas e portarias, que
começaram a entrar em vigor há 45 anos. Foi quando nasceu
o CIEE, responsável por realizar “a ponte entre o mundo do
trabalho e o mundo do saber”.
Mantido por contribuições das empresas associadas,
o CIEE lançou o Guia Prático para Entender a Nova Lei do
Estágio, com respostas a mais de 30 perguntas acerca das
mudanças e normas mais importantes. Entre elas, destacam-se
a limitação da jornada diária para seis horas, a
obrigatoriedade de pagamento do auxílio-transporte, a
concessão do recesso obrigatório de 30 dias após um ano de
estágio e o limite máximo de dois anos de permanência em
uma mesma empresa.
A nova lei não recebeu mais questionamentos quando
foi apresentada em setembro de 2008. Algumas poucas vozes
se levantaram à época, temendo que mais encargos às
empresas inibissem a oferta de vagas. Mas, em geral, foi
saudada, principalmente pelos estudantes, cansados de passar
o dia em atividades banais pouco instrutivas ou de
trabalharem mais de oito horas diárias, sem décimo terceiro,
INSS, FGTS, férias.
Celso Marcondes. Solução ou entrave? In:
CartaCapital, 29/4/2009, p. 8-9 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Assinale a opção incorreta com relação às ideias apresentadas
no texto.
A
B
C
D
E

À época da apresentação da Lei do Estágio, as poucas
vozes que se levantaram contra ela evidenciavam receio de
que houvesse restrição na contratação de estagiários.
A Lei do Estágio visa propiciar ferramentas para o ingresso
de estudantes no mundo do trabalho.
Entre outras regulamentações, a Lei do Estágio determinou
que a jornada de trabalho de estagiários não pode exceder
seis horas diárias.
A Lei do Estágio, por ter causado temor às empresas, inibiu
a oferta de vagas em razão do aumento de encargos das
empresas.
A grande maioria dos estudantes considerava o estágio
pouco gratificante antes da promulgação da nova lei.

QUESTÃO 2

Assinale a opção incorreta com relação às estruturas
linguísticas do texto.
A
B
C
D
E

A expressão “Promulgada em setembro de 2008” (R.1)
refere-se a “a nova Lei do Estágio” (R.1-2).
A expressão “Carlos Lupi” (R.4) está entre vírgulas por
tratar-se de aposto explicativo.
A oração “que estágio não é emprego” (R.10-11) completa
o sentido do verbo “dizer” (R.10).
A concordância verbal permaneceria igualmente correta se,
em lugar de “destacam-se” (R.24), fosse empregada a forma
destaca-se.
O sujeito de “foi saudada” (R.33-34) é ela, que corresponde
a “oferta de vagas” (R.33).

QUESTÃO 3

Com relação às estruturas linguísticas e à pontuação do texto,
assinale a opção correta.
A
B
C
D
E

Para completar o sentido da palavra “dúvidas” (R.2), usa-se
geralmente a expressão no sentido em que.
Na expressão “seu maior objetivo” (R.3), o pronome referese a “ministro do trabalho, Carlos Lupi” (R.4).
O termo “discussão” (R.12) foi empregado na acepção de
ação de discutir.
Em “O Brasil não dispunha” (R.13), o verbo dispor está no
presente.
A pontuação do texto permaneceria correta caso se
inserisse uma vírgula logo após “banais” (R.35).
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QUESTÃO 4

QUESTÃO 6

Assinale a opção incorreta com relação às estruturas e à pontuação
do texto.

Assinale a opção correta com relação às ideias e à tipologia do
texto, bem como às palavras nele empregadas.

A As palavras “Estágio”, “diária” e “após” são graficamente
acentuadas devido à mesma regra.

A

Metade dos norte-americanos rejeita a teoria da evolução.

B O verbo provocar, utilizado no início do texto, dependendo
do contexto em que é empregado, muda de sentido.

B

O plural de “detém” (R.11) grafa-se detem.

C

No texto, a palavra “precedentes” (R.4) modifica a
expressão “ponto de partida” (R.3).

D

Os sujeitos de “detém” (R.11) e de “registra” (R.12) são
indeterminados.

E

Pelos traços linguísticos que apresenta, o texto é
predominantemente narrativo.

C Caso fosse eliminado o acento da palavra “dúvidas” (R.2),
o texto ficaria incoerente, pois a forma resultante
corresponderia a palavra pertencente a outra classe gramatical.
D Após a palavra “associadas” (R.21), a vírgula é obrigatória.
E Na oração “A nova lei não recebeu mais questionamentos
quando foi apresentada em setembro de 2008” (R.30-31), é
facultativo o emprego de vírgula logo após a palavra
“questionamentos”.

QUESTÃO 7

Assinale a opção correta quanto às ideias e estruturas
linguísticas do texto.

Texto para as questões de 5 a 7
1

4

7

10

13

16

Charles Darwin é um paradoxo moderno. Não sob a
ótica da ciência, área em que seu trabalho é plenamente aceito
e celebrado como ponto de partida para um grau de
conhecimento sem precedentes acerca dos seres vivos. Sem a
teoria da evolução, a moderna biologia, incluindo a medicina
e a biotecnologia, simplesmente não faria sentido. O enigma
reside na relutância, quase um mal-estar, que suas ideias
causam entre um vasto contingente de pessoas, algumas delas
fervorosamente religiosas, outras nem tanto. Veja o que
ocorre nos Estados Unidos da América. O país dispõe das
melhores universidades do mundo, detém metade dos
cientistas premiados com o Nobel e registra mais patentes do
que todos os seus concorrentes diretos somados. Ainda assim,
só um em cada dois norte-americanos acredita que o homem
possa ser produto de milhões de anos de evolução. O outro
considera razoável que nós, e todas as coisas que nos cercam,
estejamos aqui por dádiva da criação divina.
Gabriela Carelli. A Darwin o que é de Darwin.
In: Veja, 11/2/2009, p. 73 (com adaptações).

QUESTÃO 5

Com referência às estruturas linguísticas e às ideias do texto,
assinale a opção correta.
A O substantivo “paradoxo” (R.1) foi empregado com o sentido
de antítese.

A

As palavras resistência, oposição e aversão são antônimos
de “relutância” (R.7).

B

Seria correto o emprego de vírgula logo após a expressão
“nos Estados Unidos da América” (R.10), no lugar do
ponto, desde que a palavra que inicia a oração seguinte
fosse grafada com minúscula.

C

O período “O país dispõe (...) diretos somados” (R.10-13)
fornece um argumento que antecipa a ideia iniciada em
“Ainda assim, só um em cada dois norte-americanos (...)”
(R.13-14).

D

No termo “país” (R.10), o acento é obrigatório.

E

A expressão “O país” (R.10) refere-se ao Brasil.

QUESTÃO 8

Julgue os itens abaixo quanto à grafia das palavras neles
empregadas.
I

Após ter seu mandato cassado, o prefeito está ancioso para
voltar à vida política.
II A polícia revelou, algumas horas depois do ocorrido, a
indentidade do incendiário.
III Por proceder mal, o profissional foi considerado, um mau
colega.
IV Recentemente, surgiram denúncias de privilégios e
malversação dos recursos públicos.

B É correto inferir que Charles Darwin é o pai da teoria da
evolução.

Estão certos apenas os itens

C A forma verbal “reside” (R.7) tem sentido completo.

A

I e II.

D No último período, existem apenas duas orações, que estão
ligadas por meio de relações sintáticas de dependência e
independência, simultaneamente.

B

I e III.

C

II e III.

D

II e IV.

E A última oração do texto está na voz passiva.

E

III e IV.
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QUESTÃO 9

QUESTÃO 11

Julgue os itens a seguir quanto ao emprego do acento grave nas
frases neles apresentadas.

I

Acostumado à vida parlamentar, o senador resistiu à reação
desproporcional pretendida pela bancada oposicionista.

II

A rotina, à qual o ator aderira em 2001, era igual à de sua
parceira de novelas.

III Inúmeros países, à partir daí, não criaram obstáculos à paz.
IV A globalização financeira, associada à melhores instituições
e à estabilidade macroeconômica, contribuiu para elevar a taxa
de investimento do Brasil.
Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do
Estão certos apenas os itens
A I e II.

Microsoft Office Word 2003, assinale a opção correta.

A

Os botões

, na parte inferior esquerda

B I e III.

da janela, podem ser usados, respectivamente, para criar

C I e IV.

novo documento em branco, salvar o documento em edição

D II e IV.

como página da Web, salvar o documento atual como outro

E III e IV.

documento, salvar o documento sem imagem e imprimir o
documento em duas páginas por folha.

QUESTÃO 10

B

Quanto à redação oficial, assinale a opção incorreta.

O Word permite comparar duas versões de documentos que
estejam abertos, por meio de opção acionada pelo

A Correspondência geralmente externa, o ofício só pode ser

botão

.

expedido por órgão público.
B Na correspondência oficial, o aviso, semelhante a um ofício,

C

Para se abrir um documento associado a um arquivo em
formato que não seja .doc, convertendo-o em documento

é um expediente de secretário de Estado, dirigido a altas
autoridades, para dar conhecimento, em sua área, de decisões

do Word 2003, deve-se clicar o botão

.

de caráter administrativo e de ordem geral.
C O pronome de tratamento conferido a diretores e demais

D

O botão

, que permite inserir tabela no documento,

funcionários graduados é Vossa Senhoria.
executa o programa Microsoft Office Excel para edição

D Parecer significa, em termos gerais, um juízo técnico escrito,

avançada de opções de tabela.

emitido por um técnico, especialista em determinado assunto
ou por um funcionário, para orientar ou facilitar uma decisão

E

Para se inserir hiperlinks em um documento Word 2003

sobre determinado assunto, apontando-lhe uma solução
favorável, contrária, ou parcialmente favorável.
E As partes constitutivas de uma ata são as seguintes:
introdução; contexto; encerramento; local e data; e assinaturas.

associados a arquivos na Web, pode-se usar o botão

,

o qual serve também para incluir hiperlink para arquivos
armazenados no disco rígido do computador em uso.
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 14

Com relação aos aplicativos do ambiente BR Office, assinale a
opção correta.

Entre as diferentes distribuições do sistema operacional Linux
estão

A O Impress, que reconhece arquivos com extensão .odt, é a
ferramenta do BR Office utilizada para a criação de
documentos, de forma equivalente ao aplicativo Microsoft
Office Word.

A
B
C
D
E

B O BR Office é um software gratuito e livre, sendo encontrado
em versões que podem ser executadas em diferentes
plataformas de hardware e sistemas operacionais, incluindo
Linux e Windows.
C O Calc é o software do BR Office usado para a edição de
tabelas e cálculos de fórmulas, de forma semelhante ao Excel,
mas que possui recursos próprios para a sintaxe das fórmulas
e regras de cálculo diferentes das utilizadas no Microsoft
Office Excel.

QUESTÃO 15

Quanto aos conceitos de Internet e intranet, assinale a opção
correta.
A
B

D O Writer é um editor de texto do BR Office cuja única
limitação é não permitir a edição de documentos em código
HTML.

C

E Um documento armazenado em arquivo no formato nativo
padrão .odt do BR Office pode ser aberto por qualquer
software do ambiente BR Office e também pelo Microsoft
Office.

D

QUESTÃO 13

E

A respeito do sistema operacional Windows, assinale a opção
correta.
A O Painel de controle do Windows é uma ferramenta de
gerenciamento de arquivos e diretórios utilizada para
localizar, armazenar e excluir arquivos, bem como compactar
ou fazer backup de informações.

Conectiva, OpenOffice, StarOffice e Debian.
GNU, Conectiva, Debian e Kernel.
KDE, Blackbox, Debian e Pipe.
Debian, Conectiva, Turbo Linux e Slackware.
Fedora, RedHat, Kurumim e Posix.

VPN, firewall e serviços de criptografia são recursos
especiais que agregam segurança no acesso à Internet.
O protocolo FTP permite o envio e recebimento de
mensagens de e-mail entre usuários da Internet por meio de
programas de correio eletrônico.
O acesso discado à Internet é feito via linha telefônica, sem
a necessidade de uma empresa ou provedor de acesso, dada
a facilidade de se ter disponível uma ampla rede de
telefonia nas grandes cidades.
O ISP (Internet Service Provider) é a instituição que regula
o fornecimento de endereços web no mundo para a criação
de novos sítios da Internet.
As intranets podem oferecer os mesmos serviços que a
Internet, como transferência de arquivos e acesso a páginas
HTML; entretanto, devido ao fato de que seus usuários se
conectam em uma área restrita, geralmente institucional, as
intranets não utilizam o protocolo TCP/IP.

QUESTÃO 16

Acerca das ferramentas de navegação na Internet, assinale a
opção correta.

B A área de trabalho (desktop) é composta por diversos itens,
entre eles, o botão Iniciar, a barra de tarefas, a área de
notificação da barra de tarefas, o relógio, assim como os
ícones criados pelo usuário.

A

C Para se fazer a troca de usuários cadastrados no Windows,
deve-se acionar o botão Fazer logoff e imediatamente reiniciar
o computador para que o novo usuário não tenha acesso aos
documentos de outros usuários.

B

D A opção de propriedades de disco local, contida na janela Meu
computador, apresenta a lista dos arquivos armazenados
localmente, para facilitar a execução de um programa sem a
necessidade de se usar o botão Iniciar.

C

E A central de segurança do Windows XP oferece duas opções
de configuração do firewall do Windows: ativado (não
recomendada), que não permite exceções; e desativado
(recomendada), que oferece uma lista de exceções
disponibilizadas pelo fabricante.

D

E

O Internet Explorer é uma ferramenta utilizada para
navegar na Internet que também disponibiliza opções de
edição de arquivos e tratamento de imagens no formato
HTML.
Os pop-ups são janelas adicionais abertas automática e
obrigatoriamente pelo browser para apresentar ao usuário
recursos como confirmar senha, imprimir ou enviar uma
página por e-mail.
O Outlook Express é um software de webmail do sistema
Windows que pode ser usado para gerenciar caixas de
correio eletrônico e acessar páginas HTML e que também
permite o envio destas a destinatários incluídos no catálogo
de endereços do usuário.
É possível configurar qual será o navegador padrão usado
para navegação na Web, caso haja mais de um software
com essa finalidade instalado no computador.
O Firefox é um browser que não precisa de plug-ins para
executar arquivos de som ou vídeo.
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QUESTÃO 17

QUESTÃO 19

Com relação às ferramentas de busca na Internet, assinale a opção
correta.
A O Google é uma ferramenta de busca para acesso a páginas
indexadas pelo sítio Wikipedia em qualquer idioma.
B As ferramentas de busca disponíveis na Internet evoluíram
para permitir o acesso aos arquivos armazenados em máquinas
pessoais de todos os usuários que estejam, no momento da
busca, conectados à rede.
C As opções avançadas de busca do Google permitem a
combinação de diversas palavras para formar um nome, seja
com todas as palavras informadas no campo de busca, seja
com qualquer uma das palavras ou até sem uma palavra

Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do Internet
Explorer 6 (IE6), assinale a opção correta.

específica que se deseja utilizar para filtrar a pesquisa.
D O Mozzila é uma ferramenta de busca avançada na Internet
que oferece acesso a páginas que não são apresentadas pelo

A

Google.
E Na opção de páginas em português do Google, o usuário
poderá ter acesso apenas a conteúdos disponíveis no domínio

O botão

bloquear ou desbloquear pop-ups.
B

.pt, de Portugal.

A opção de pesquisa na barra de endereço é acionada pelo
botão

QUESTÃO 18

disponibiliza funcionalidade que permite

C

Quanto aos conceitos de organização e de gerenciamento de

.

O IE6 não pode ser usado para a navegação pela estrutura
de diretórios e arquivos armazenados localmente na

informações, arquivos, pastas e programas, assinale a opção

máquina do usuário.

correta.
A O nome de um arquivo no Windows pode ser composto por

D

um ou mais caracteres, mas a extensão que identifica o seu
formato deve ter, no máximo, dois caracteres, separados por
vírgula.

O botão

é utilizado para atualizar a página acessada

pelo usuário.
E

B Os termos pasta, folder, diretório, arquivo e documento são

Para se abrir uma nova guia de navegação, deve-se
selecionar o botão

ou acessar a opção Abrir nova guia,

sinônimos.
C O diretório raiz é um local no disco rígido que contém todos

no menu

.

os arquivos de um sistema operacional, arquivos de
programas,

assim como

os

arquivos

dos

usuários,

armazenados em seus respectivos diretórios.
D O Windows Explorer é um aplicativo que oferece a opção de
acesso a todos os diretórios criados pelo usuário de um

QUESTÃO 20

Os software de acesso a páginas HTML da Internet não
incluem o

computador, no entanto, por questão de segurança, ele não
oferece acesso aos arquivos do sistema operacional nem dos

A

Windows Explorer e o Internet Explorer.

programas instalados no computador.

B

Internet Explorer e o Netscape.

C

Opera e o Firefox.

arquivos que podem ser armazenados em pastas já criadas

D

Galeon e o Internet Explorer.

anteriormente.

E

Opera e o Outlook Express.

E A criação de novos diretórios não é permitida ao usuário
comum do Linux, sendo permitida a ele apenas a criação de
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Sempre que utilizadas, as siglas subsequentes devem ser interpretadas com a significação associada a cada uma delas, da seguinte
forma: CF = Constituição Federal de 1988; LOA = Lei Orçamentária Anual; LRF = Lei de Responsabilidade Fiscal; RI-TRE/MA =
Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão; STJ = Superior Tribunal de Justiça; TRE = tribunal regional eleitoral;
TRE/MA = Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão; TSE = Tribunal Superior Eleitoral.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21

A respeito de ações emitidas por companhias abertas e fechadas,
assinale a opção correta.
A Ações preferenciais de companhias com ações sem valor
nominal somente podem ser emitidas sem valor nominal.
B O preço de emissão de ações sem valor nominal deve ser
fixado exclusivamente na constituição da companhia, por
meio do estatuto de fundação.
C Ações ordinárias de companhias fechadas podem ser de
classes diferentes, dependendo da forma das ações e da
conversibilidade de uma forma em outra.
D Uma das vantagens das ações preferenciais consiste na
prioridade do reembolso de capital, com ou sem prêmio.
E Os dividendos, em hipótese alguma, podem ser distribuídos
em prejuízo do capital social, ainda que sejam fixos ou
cumulativos.
QUESTÃO 22

Na contabilidade de determinado órgão público,
registrou-se um empenho de despesa. Posteriormente, constatouse que esse registro estava errado e deveria ser anulado.
O lançamento de anulação creditaria as contas de crédito
disponível, de anulação de empenhos e de valores
comprometidos.
Nessa situação hipotética, as contas afetadas pela anulação, na
coluna de débito, são, respectivamente,
A crédito empenhado a liquidar, emissão de empenhos e
valores em liquidação.
B crédito liquidado, empenhos a liquidar e valores em
liquidação.
C crédito empenhado a liquidar, emissão de empenhos e
dotação inicial.
D crédito liquidado, empenhos a liquidar e dotação inicial.
E crédito empenhado a liquidar, empenhos a liquidar e valores
em liquidação.

QUESTÃO 24

Segundo as normas brasileiras de contabilidade, o registro de um
fato administrativo ou contábil deve compreender os elementos
quantitativos e qualitativos, contemplando os aspectos físicos e
monetários. Essa regra está embasada teoricamente no princípio
A
B
C
D
E

da continuidade.
da oportunidade.
do registro pelo valor original.
da competência.
da prudência.

QUESTÃO 25

Acerca da consolidação das demonstrações financeiras, assinale
a opção correta.
A As demonstrações consolidadas não devem ser publicadas
em conjunto com as demonstrações financeiras da sociedade
de comando.
B Os administradores de um grupo de sociedades podem ter
sua remuneração rateada entre as diversas sociedades do
grupo.
C Em nenhuma hipótese, podem ser classificadas como
sociedades de comando as investidoras que não tiverem a
preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger
ou destituir seus administradores.
D Sociedades em que haja efetiva e clara evidência de
realização de venda por parte da investidora podem ser
excluídas das demonstrações consolidadas, ainda que suas
operações sejam de natureza diversa das operações da
investidora.
E Os encargos de tributos correspondentes ao lucro não
realizado devem constar nas contas de resultado das
demonstrações consolidadas.
QUESTÃO 26

Se, na data do balanço, determinada companhia fechada tiver
apresentado patrimônio líquido de R$ 1.500.000,00, então essa
companhia estará obrigada a apresentar a demonstração

A análise econômica e financeira tem o objetivo de fornecer uma
avaliação do desempenho e as tendências estatísticas de uma
entidade por meio da utilização de métodos próprios de
demonstrações financeiras. Entre os vários aspectos examinados
nessa análise, está a definição de um índice que mede a
capacidade que a entidade tem de honrar, em condições regulares,
seus compromissos com terceiros. Trata-se do índice denominado

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E

QUESTÃO 23

dos lucros ou dos prejuízos acumulados.
das mutações do patrimônio líquido.
das origens e das aplicações de recursos.
dos fluxos de caixa.
do valor adicionado.

rentabilidade.
solvência.
liquidez.
produtividade.
rotatividade.
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QUESTÃO 27

O crédito adicional cuja autorização para abertura constitui
exceção ao princípio orçamentário da exclusividade é o

QUESTÃO 30

Constitui atribuição da Lei de Diretrizes Orçamentárias
A autorizar, com exclusividade, alterações na legislação

A suplementar.
B especial.
C extraordinário.
D orçamentário.
E ilimitado.
QUESTÃO 28

tributária.
B estabelecer parâmetros para fixação de despesas com pessoal
e outras despesas correntes.
C estabelecer a política de aplicação financeira das agências
oficiais de fomento.
D destinar recursos provenientes de operações de crédito,
inclusive por antecipação de receita.

Com relação ao projeto de LOA, julgue os itens seguintes.
I

Se o Poder Executivo não enviar a proposta orçamentária até
31 de dezembro de cada ano, o Poder Legislativo poderá
elaborar e aprovar sua própria proposta.
II No governo federal, o órgão central do sistema de
planejamento é a Secretaria de Orçamento e Gestão.
III O Poder Executivo pode enviar ao Poder Legislativo
modificações do projeto de lei orçamentária a qualquer
tempo, desde que não tenha sido iniciada a votação da parte
que se pretende alterar.
IV O Poder Legislativo somente pode reestimar a receita global
prevista no projeto de lei orçamentária se comprovar a
existência de erro ou omissão de ordem técnica ou legal.

E definir limites e condições para expansão de despesas
obrigatórias de caráter continuado.
QUESTÃO 31

O processo orçamentário obedece a uma série de etapas que
devem ser cumpridas em determinada sequência, de modo que a
execução de cada etapa depende da conclusão das anteriores.
Assinale a opção que apresenta a sequência correta das etapas do
processo orçamentário.
A elaboração das propostas setoriais, fixação das metas de
resultado fiscal, estimativa da receita, fixação dos valores
para despesas obrigatórias, determinação dos limites para
despesas discricionárias, processo legislativo e sanção da lei,

Estão certos apenas os itens

execução orçamentária
B fixação das metas de resultado fiscal, estimativa da receita,

A I e II.

determinação dos limites para despesas discricionárias,

B I e III.

fixação dos valores para despesas obrigatórias, elaboração

C II e III.

das propostas setoriais, processo legislativo e sanção da lei,

D II e IV.

execução orçamentária

E III e IV.

C elaboração das propostas setoriais, fixação das metas de
resultado fiscal, estimativa da receita, determinação dos

QUESTÃO 29

O art. 165, § 5.º, da CF determina que a LOA deve compreender
os orçamentos fiscal e da seguridade social assim como o
orçamento de investimento das empresas em que a União, direta
ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito
a voto. Essa regra foi estabelecida em observância ao princípio
orçamentário

limites para despesas discricionárias, fixação dos valores
para despesas obrigatórias, processo legislativo e sanção da
lei, execução orçamentária
D fixação das metas de resultado fiscal, estimativa da receita,
fixação dos valores para despesas obrigatórias, determinação
dos limites para despesas discricionárias, elaboração das
propostas setoriais, processo legislativo e sanção da lei,
execução orçamentária

A da legalidade.
B da unidade.

E fixação das metas de resultado fiscal, fixação dos valores
para despesas obrigatórias, determinação dos limites para

C do orçamento bruto.

despesas discricionárias, estimativa da receita, elaboração

D da especificação.

das propostas setoriais, processo legislativo e sanção da lei,

E da uniformidade.

execução orçamentária
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QUESTÃO 32

O Sistema Integrado de Dados Orçamentários (SIDOR) é uma
ferramenta de tecnologia de informação destinada a dotar o
processo orçamentário de uma estrutura de processamento de
dados concretizada na implementação de um conjunto de
processos que dão suporte às atividades do sistema orçamentário
federal. Formado por vários subsistemas, o SIDOR divide o
processo orçamentário em três etapas básicas, denominadas
A
B
C
D
E

momentos.
eventos.
tipos de detalhamento.
tipos de utilização.
classes.

QUESTÃO 33

A respeito das receitas públicas e da dívida ativa, assinale a
opção correta.
A Receitas que decorrem de um fato permutativo são
denominadas receitas correntes.
B Só podem ser consideradas receitas orçamentárias aquelas
que já estejam formalmente incluídas na LOA.
C Imposto é receita destinada a compensar a utilização, efetiva
ou potencial, de serviço público específico e divisível,
prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.
D Recolhimento corresponde ao estágio da receita de
pagamentos realizados diretamente pelos contribuintes à
rede bancária.
E A dívida ativa corresponde aos créditos da fazenda pública,
de natureza tributária ou não, exigíveis pelo transcurso de
prazo de pagamento pelo contribuinte.
QUESTÃO 34

Em relação aos estágios da despesa pública, julgue os itens a
seguir.
I

A programação da despesa consiste no estabelecimento do
cronograma financeiro de desembolso.
II Entre os estágios da despesa expressamente mencionados na
legislação específica está a fixação da despesa na LOA.
III O estágio de liquidação de despesa tem o objetivo de apurar
a origem e o objeto do que se deve pagar, a importância
exata a pagar e a quem se deve pagá-la.
IV A competência para autorizar o pagamento de despesa
pública decorre de lei e não pode ser delegada.
A quantidade de itens certos é igual a
A
B
C
D
E

0.
1.
2.
3.
4.

QUESTÃO 35

Despesas referentes à aquisição de materiais e contratação de
serviços enquadrados como suprimento de fundos podem ser
pagas por meio da utilização de cartão de pagamento do governo
federal (CPGF). A respeito desse assunto, assinale a opção
correta.
A Cada CPGF deve ser emitido exclusivamente em nome do
servidor responsável pelos pagamentos.
B É vedado o pagamento com CPGF de qualquer despesa que
não se enquadre na definição legal de suprimentos de fundos.
C Compete exclusivamente aos ministros de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda definir o
limite de utilização de cada CPGF.
D É vedada a aceitação de qualquer acréscimo no valor da
despesa decorrente da utilização de CPGF.
E É vedada a utilização de CPGF para pagar despesas
realizadas fora do país.
QUESTÃO 36

Com relação a aspectos legais e financeiros dos restos a pagar,
assinale a opção incorreta.
A A classificação de despesas em restos a pagar decorre da
aplicação do regime de competência das despesas.
B São considerados não processados os restos a pagar
correspondentes a serviços que não foram prestados ou
materiais que não foram fornecidos.
C Restos a pagar com prescrição interrompida devem ser
classificados como despesas de exercícios anteriores.
D Em qualquer circunstância, devem ser anulados os restos
a pagar que permanecerem não processados até 31 de
dezembro do exercício em que foram inscritos.
E O pagamento de restos a pagar independe de requerimento
do credor.
QUESTÃO 37

A conta única do Tesouro Nacional constitui importante
instrumento de controle das finanças públicas, uma vez que
permite a racionalização da administração dos recursos
financeiros, reduzindo a pressão sobre o caixa do Tesouro, além
de agilizar os processos de transferência e descentralização
financeira e os pagamentos a terceiros. Acerca desse assunto,
assinale a opção correta.
A A conta única é mantida no Banco do Brasil.
B Os recursos pagos ao governo federal por meio de
documento de arrecadação de receitas federais (DARF) na
rede bancária não necessitam ser imediatamente depositados
na conta única.
C As parcelas do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (SIMPLES) correspondentes às contribuições para a
previdência social devem ser excluídas da conta única.
D Em nenhuma hipótese, recursos de fundos, autarquias e
fundações públicas federais podem ser aplicados no mercado
financeiro.
E Recursos recebidos por órgãos públicos em moeda
estrangeira devem ser obrigatoriamente convertidos para a
moeda nacional, pelo câmbio do dia do recebimento, e
recolhidos à conta única.
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QUESTÃO 38

A respeito de tomadas e prestações de contas, julgue os itens que
se seguem.

QUESTÃO 40

Os métodos utilizados na avaliação dos estoques de compras
servem para retratar as variações de preços ocorridas no período
de apuração. A legislação do imposto sobre a renda das pessoas
jurídicas não aceita para a avaliação de estoques, em hipótese

I

Entidades de direito privado podem estar sujeitas à

alguma, o método

apresentação de contas aos órgãos públicos de controle,

II

desde que tenham sido responsáveis pela utilização de

A primeiro que entra, primeiro que sai.

recursos públicos.

B último que entra, primeiro que sai.

A tomada de contas pode ocorrer de forma regular ou em

C do custo médio.

circunstâncias especiais.
III Ordenadores de despesas de órgãos da administração direta
estão sujeitos à prestação de contas.
IV Tomadas e prestações de contas são feitas após a realização
de auditorias.

D de preço de venda, deduzido do lucro.
E de preço de reposição.
QUESTÃO 41

O custeio por absorção é um dos mecanismos que podem ser
utilizados para que sejam determinados os preços dos produtos
que incorporam todos os custos incorridos pela empresa. Uma das
vantagens desse mecanismo de custeio é

Estão certos apenas os itens
A a agregação das despesas e dos custos no mesmo conceito de
A I e II.
B I e III.
C II e III.
D II e IV.
E III e IV.

custo variável.
B que os custos indiretos são absorvidos por período.
C que as perdas são consideradas custos de produção.
D que os saldos dos estoques, o custo da produção vendida e a
situação patrimonial são calculados com mais facilidade.
E a eliminação das variações nos resultados decorrentes da
quantidade produzida e vendida.

QUESTÃO 39
QUESTÃO 42

O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PASEP), criado pela Lei Complementar Federal n.º 8/1970, tem

Considerando a análise das relações entre custo, volume e lucro,
assinale a opção correta.

o objetivo de propiciar aos servidores públicos civis e militares
participação na receita dos órgãos e das entidades integrantes da
administração pública direta e indireta, nos âmbitos federal,
estadual e municipal, bem como das fundações. Nesse contexto,
não constitui hipótese de saque dos valores depositados na conta
do PASEP

A A quantidade de equilíbrio varia de forma diretamente
proporcional ao custo unitário do produto.
B O ponto de equilíbrio determina o momento em que a receita
bruta obtida com as vendas se iguala ao total dos custos
variáveis de produção.
C A margem de contribuição é obtida pela diferença entre a
receita bruta e os custos fixos e variáveis.

A o casamento.
B a aposentadoria.
C a demissão.

D As variações no lucro dependem sempre das variações nos
preços dos produtos vendidos.
E Dada uma variação percentual no volume de vendas, a
variação percentual esperada no lucro operacional da

D a invalidez.

empresa deve ser calculada pela variação nas vendas

E a morte.

dividida pelo índice de alavancagem.
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RASCUNHO

QUESTÃO 43

A tabela a seguir mostra o fator de acumulação de capital Sn i de uma
série de pagamentos uniformes com i = 3%.
n

1

Sn i 1,000

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2,030 3,091 4,184 5,309 6,468 7,662 8,892 10,159 11,464 12,808 14,192

Suponha que um investidor tenha decidido fazer um plano de aplicação anual
que consistia em doze parcelas mensais assim distribuídas: da primeira à
terceira parcelas, o valor seria de R$ 1.000,00; da quarta à sexta, de
R$ 2.000,00; da sétima à nona, de R$ 3.000,00; e da décima à décima segunda,
de R$ 4.000,00. As aplicações foram feitas ao final de cada mês, conforme o
planejado, em uma instituição financeira que trabalha com a taxa de juros
compostos de 3% ao mês, nesta já embutida a correção monetária prevista para
o período. Considerando essas informações e os dados da tabela acima, ao
final dos doze meses, o montante em reais disponível para o investidor,
desconsiderando-se eventuais descontos decorrentes da incidência de impostos
sobre a remuneração, foi
A
B
C
D
E

inferior a 30.000.
superior a 30.000 e inferior a 35.000.
superior a 35.000 e inferior a 40.000.
superior a 40.000 e inferior a 45.000.
superior a 45.000.

QUESTÃO 44

Assumindo que 1,12!1,1,12!2, 1,12!3, 1,12!4 e 1,12!5 tenham valores
aproximadamente iguais a, respectivamente, 0,89, 0,80, 0,71, 0,63 e 0,57, é
correto afirmar que, sendo a taxa de custo de capital de 12% ao ano, o valor
presente líquido em reais de um projeto de investimento de R$ 1.000.000,00
para 5 anos, em que se estima receber R$ 330.000,00 a cada ano, é
A
B
C
D
E

inferior a 0.
superior a 0 e inferior a 50.000.
superior a 50.000 e inferior a 100.000.
superior a 100.000 e inferior a 150.000.
superior a 150.000.

QUESTÃO 45

A respeito das normas para licitações e contratos da administração pública,
estabelecidas pela Lei n.º 8.666/1993, assinale a opção correta.
A Em nenhuma hipótese, o objeto de uma licitação pode ser adjudicado a
outrem que não seja o vencedor do processo.
B No caso de prestação de serviços, a administração pode limitar os
concorrentes da licitação às empresas com sede na cidade onde os
serviços serão prestados.
C Qualquer cidadão, mesmo que não tenha nenhuma relação ou interesse
com o processo licitatório, pode pedir a impugnação do edital de licitação.
D A inobservância das normas e condições previstas em editais de licitação
só pode ser questionada até o final do prazo aberto para a apresentação de
recursos.
E Os critérios objetivos de julgamento devem ser observados em todos os
processos licitatórios, nestes incluídos aqueles que envolvem concursos.
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QUESTÃO 46

A LRF prevê limites máximos para a realização de despesas com
pessoal e encargos sociais, constituídos por percentuais da receita
corrente líquida. No cálculo do montante global da receita
corrente líquida, podem ser excluídas as receitas provenientes de
A compensações financeiras entre os regimes de previdência
pública e privada.
B contribuições de melhoria.
C atividade industrial de extração mineral, de transformação ou
de construção.
D multas aplicadas, quando decorrentes de serviços de
inspeção e fiscalização.
E transferências financeiras de outros entes, desde que não
integrem os recursos dos fundos de participação dos estados
ou dos municípios.
QUESTÃO 47

De acordo com a LRF, as entidades autorizadas a realizar
operações de crédito com os estados-membros da Federação
incluem

QUESTÃO 49

No que se refere às regras estabelecidas na LRF que têm relação
com a LOA, assinale a opção correta.
A A reserva de contingência deve ser constituída
exclusivamente para o pagamento de restos a pagar que
excederem as disponibilidades de caixa ao final do exercício
e o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e
eventos fiscais imprevistos.
B O projeto de LOA deve ser encaminhado ao Poder
Legislativo até o dia quinze de agosto de cada ano.
C Se o orçamento não for sancionado até o final do exercício
de seu encaminhamento ao Poder Legislativo, sua
programação somente poderá ser executada até o limite de
um doze avos do total de cada dotação.
D As medidas de compensação a renúncias de receita e ao
aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado
devem acompanhar o projeto de LOA.
E O refinanciamento da dívida pública deve constar de lei
própria e exclusiva, destacada da LOA.
QUESTÃO 50

Assinale a opção correta a respeito da composição do TSE.
A a União.
B as instituições financeiras federais.
C as instituições financeiras estaduais.
D as entidades da administração indireta de qualquer ente da
Federação.
E os municípios.
QUESTÃO 48

A respeito de auditoria, assinale a opção correta.

A O advogado-geral da União integrará o TSE, caso seja
indicado pelo presidente da República.
B O advogado-geral da União integra
independentemente de indicação política.

o

TSE,

C Um juiz de trabalho de primeira instância faz parte do TSE
por indicação do Tribunal Superior do Trabalho.
D Um advogado militante integrará o TSE mediante indicação
do Superior Tribunal Militar.
E O corregedor eleitoral do TSE será ministro oriundo do STJ.

A Todas as omissões ou distorções em relação às
demonstrações contábeis, independentemente de sua
natureza, devem ser relatadas pelo auditor.
B Terminada a auditoria, o auditor deve buscar as associações
existentes entre as partes relacionadas das demonstrações
contábeis.

QUESTÃO 51

Considerando que um partido político decida disputar as eleições
para uma câmara municipal composta por dez integrantes, sem
fazer coligação com nenhum outro, lançando a chamada chapa
própria, assinale a opção correta.

C O parecer de auditoria não pode abster-se de emitir opinião
acerca dos demonstrativos auditados, ainda que essa opinião
inclua ressalvas.

A O referido partido poderá lançar até dez candidatos, número
total de membros da casa legislativa.

D No setor público, a auditoria operacional tem o objetivo de
emitir opinião acerca da regularidade das contas, da
execução dos contratos e da probidade na aplicação do
dinheiro público.

C O número máximo de candidatos do partido nessa eleição
poderá ser igual a quinze.

E Se um dos membros da equipe de auditoria possui títulos ou
valores mobiliários da entidade auditada, está caracterizada
a perda de independência.

B O partido em questão é autorizado pela lei a lançar
candidatos até o dobro dos membros da câmara.

D O número máximo de candidatos do citado partido deverá
ser estipulado mediante resolução do TSE.
E Competirá ao TRE do estado respectivo a definição do
número máximo de candidatos no caso em apreço.
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QUESTÃO 52

Francisco Lima é candidato a deputado estadual nas
eleições de 2010. Para tanto, filiou-se a um partido um ano antes

QUESTÃO 54

Considerando a Lei n.º 8.112/1990, que dispõe sobre o regime
jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e
das fundações públicas federais, assinale opção incorreta.

do pleito. Ocorre que o partido exige, em seu estatuto, dois anos
de adesão para que seu filiado possa concorrer a cargo eletivo.

Nessa situação, e considerando a Lei dos Partidos (Lei
n.º 9.096/1995), assinale a opção correta.
A O prazo de filiação para qualquer candidato é de um ano,
norma aplicável a todos os partidos.
B Francisco pode alegar, com base na Lei dos Partidos, o
desconhecimento do estatuto e candidatar-se.
C O prazo de filiação exigido no estatuto partidário pode ser
superior a um ano, desde que não seja estabelecido no ano
da eleição.
D Somente o saneamento do quadro de filiação partidária, feita
pelo tribunal competente, poderá decidir a questão.
E O prazo de filiação partidária é variável conforme o cargo
pretendido.
QUESTÃO 53

Antônio, cidadão e eleitor de 81 anos de idade, deixou
de exercer o direito de votar por três eleições consecutivas e não
justificou a ausência, mas, na eleição seguinte, decidiu-se por
votar.

Acerca dessa situação hipotética e da legislação a ela pertinente,
assinale a opção correta.
A A inscrição de Antônio como eleitor será cancelada, em
decorrência das disposições legais e das resoluções do TSE.
B Serão excluídos do cancelamento os eleitores que, por
definição constitucional, não estejam obrigados a votar.
C O eleitor com mais de oitenta anos deve atualizar seu
registro periodicamente, por determinação legal.
D A jurisprudência do TSE é omissa quanto ao assunto objeto
da situação em apreço.
E A CF e a Lei Eleitoral não fazem distinções em razão da
idade, em respeito à isonomia.

A Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros e
criados por lei, com denominação própria e vencimento pago
pelos cofres públicos, com vistas ao provimento em caráter
efetivo ou em comissão.
B Não é permitida a prestação de serviços gratuitos, salvo nos
casos previstos em lei.
C A investidura em cargo público ocorre com a nomeação.
D O servidor que ocupa cargo em comissão ou de natureza
especial pode ser nomeado para ter exercício, interinamente,
em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições
que atualmente ocupa, hipótese em que deve optar pela
remuneração de um deles enquanto durar a interinidade.
E As universidades e instituições de pesquisa científica e
tecnológica federais podem prover seus cargos com
professores, técnicos e cientistas de outros países, segundo
as normas e os procedimentos dessa lei.
QUESTÃO 55

Em relação à Lei n.º 8.112/1990, assinale a opção correta quanto
ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União.
A O servidor será exonerado do cargo ou o ato de sua
designação para função de confiança será tornado sem efeito,
se ele não entrar em exercício no prazo improrrogável de
quinze dias, contados da data da posse.
B Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de
provimento efetivo sujeita-se a estágio probatório durante o
qual a sua aptidão e capacidade são objeto de avaliação
para o desempenho do cargo, observados os fatores de
assiduidade, responsabilidade, capacidade interpessoal,
disciplina, produtividade e iniciativa.
C Respaldada pela CF, a lei em questão determina que o
servidor habilitado em concurso público e empossado em
cargo de provimento efetivo adquire estabilidade no serviço
público ao completar dois anos de efetivo exercício.
D O servidor em estágio probatório pode exercer quaisquer
cargos de provimento em comissão ou funções de direção,
chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação e
somente pode ser cedido a outro órgão ou entidade para
ocupar cargo de natureza especial ou cargo de provimento
em comissão do grupo direção e assessoramento superiores
(DAS) de níveis 6, 5 e 4 ou equivalentes.
E O servidor não aprovado no estágio probatório deverá ser
reintegrado ao cargo anteriormente ocupado, se estável.

UnB/CESPE – TRE/MA

Cargo 2: Analista Judiciário – Área: Administrativa – Especialidade: Contabilidade

Caderno GAMA

– 12 –

QUESTÃO 56

Se um servidor público estável for aprovado em outro concurso

QUESTÃO 59

Com respeito ao RI-TRE/MA, julgue os itens a seguir.

público que ofereça melhor remuneração, em cargo inacumulável,
após sua posse no novo cargo, ficará caracterizada, em relação ao

I

Compete ao tribunal processar e julgar originariamente o

cargo anterior,
A redistribuição.

registro de candidato a governador, vice-governador e
membros da Assembleia Legislativa.
II

Compete ao presidente do tribunal apreciar a admissibilidade

B vacância por posse.

dos recursos interpostos contra as decisões do tribunal e

C remoção.

encaminhá-los ao TSE.

D demissão do servidor, gerando a vacância no antigo cargo.

III A constituição das juntas eleitorais do estado do Maranhão

E exoneração do cargo.
QUESTÃO 57

não é da competência do TRE/MA, mas, sim, do TSE.
IV Compete ao vice-presidente do TRE/MA despachar os
processos administrativos referentes ao presidente desse

Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade,
extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade no órgão ou
entidade, o servidor que não for redistribuído é colocado em
disponibilidade ou, ainda, fica sob a tutela do Sistema de Pessoal

tribunal.
V

Não cabe recurso contra as decisões disciplinares do
corregedor regional eleitoral.

Civil (SIPEC). Essa forma de provimento denomina-se
A quantidade de itens certos é igual a
A readaptação.
B reversão.

A 1.

C reintegração.

B 2.

D recondução.

C 3.

E aproveitamento.

D 4.

QUESTÃO 58

Acerca do RI-TRE/MA — Resolução n.º 1.533/1997, alterada

E 5.
QUESTÃO 60

pela Resolução n.º 3.597/2001 —, assinale a opção correta em

Em relação à ordem do serviço no tribunal consoante dispõe o

relação à composição e organização do TRE/MA.

RI-TRE/MA, assinale a opção correta.

A Entre outros, o TRE/MA compõe-se, mediante eleição por
voto secreto, de dois juízes, entre os ministros do STJ.
B Em caso de eleição municipal, o impedimento do juiz que
serve no TRE/MA dá-se somente em relação ao município
e não ocorre, nessa hipótese, afastamento.
C Os juízes efetivos e suplentes do TRE/MA, salvo motivo

A Será revisor do processo o juiz a quem tiver sido distribuído
o feito.
B As inexatidões materiais ou erros de cálculo contidos no
acórdão somente podem ser corrigidos por embargos de
declaração.

justificado, servem por dois anos, não podendo ultrapassar

C Realizado o julgamento do processo, cabe sempre ao relator,

dois biênios consecutivos, os quais são contados de forma

ainda que tenha sido voto vencido, apresentar a redação do

ininterrupta, descontando-se apenas os afastamentos

acórdão.

decorrentes de férias.

D As audiências necessárias à instrução do feito cujo processo

D O presidente do TRE/MA é escolhido pelo presidente da

seja de competência originária do tribunal são realizadas em

República entre os indicados em lista tríplice pelo tribunal.

qualquer dia útil, cientes as partes e o procurador regional

E Um juiz efetivo pode voltar a integrar o tribunal após servir
dois biênios consecutivos, se transcorrido um ano após o
término do segundo biênio.

eleitoral.
E As decisões do tribunal são lavradas sob o título de
enunciados.
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PROVA DISCURSIVA
•

Nesta prova, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto
para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, nos locais apropriados, pois não serão avaliados
fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

•

Qualquer fragmento de texto além do limite máximo de linhas disponibilizado será desconsiderado.

•

Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha
qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) é emblemática de um processo de transformação da
sociedade brasileira. Mais do que um instrumento legal, é um documento que reflete a vontade dos
cidadãos por uma nova cultura na administração pública. A expressão responsabilidade na gestão fiscal
encontra-se definida na própria lei e pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem
riscos e se corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento
de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a
renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada
e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição
em restos a pagar.
José R. R. Afonso. In: Responsabilidade fiscal – Primeiros e próximos passos. In: O novo
governo e os desafios do desenvolvimento. Rio de Janeiro: J. Olympio, 2002 (com adaptações).

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.
A GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS DEPOIS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
Ao elaborar seu texto, contemple, necessariamente, os seguintes aspectos:

<

novas normas para a gestão das receitas;

<

novas normas para expansão das despesas não-financeiras;

<

administração da dívida.
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RASCUNHO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

UnB/CESPE – TRE/MA

Cargo 2: Analista Judiciário – Área: Administrativa – Especialidade: Contabilidade

Caderno GAMA

– 15 –

