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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 05.

Província e metrópole

RIO DE JANEIRO - Um historiador nordestino continua cri-
ticando o Rio por dar destaque às comemorações do bicentenário 
da chegada da corte portuguesa ao Brasil. Segundo o mestre do 
nosso setentrião, que nesse particular é acompanhado por mestres 
de outros Estados, inclusive de São Paulo, a badalação sobre a 
vinda de fugitivos de Napoleão é apenas uma jogada de marketing, 
destinada a encobrir as mazelas de uma cidade que deveria estar 
preocupada em combater a violência urbana, que envergonha não 
apenas a cidade mas o país inteiro.

Acontece que a vinda da corte de dom João para o Brasil é 
um dos poucos episódios de nosso passado que merecem fazer 
parte da história universal. Foi uma derrota de Napoleão e um 
motivo a mais para seu ódio contra a Inglaterra, que culminaria 
na derrota final em Waterloo.

Embora modesta no cenário mundial, a monarquia portuguesa 
deu um exemplo às monarquias bem mais poderosas, que somente 
no Congresso de Viena voltaram a ocupar o trono do qual foram 
expulsas pelos exércitos franceses. Fugindo ou recuando, o fato 
é que dom João não foi derrotado por Napoleão. Os Braganças 
continuaram no trono, apesar do vendaval que varreu a Europa.

À margem do contexto internacional, o Brasil deixou de ser 
colônia e passou a ser metrópole, apesar da bagunçada transferên-
cia de tantos portugueses para cá. A Independência de 1822 não 
teria havido sem a chegada da corte de Lisboa ao Rio. E a cidade 
não tem culpa de ter sido sede de um império europeu.

Em muitos sentidos, o Brasil só começou a existir em 1808. 
Criticar o Rio por estar comemorando este bicentenário é a ex-
pressão de um provincianismo até certo ponto estúpido. O grito 
às margens plácidas do Ipiranga não é um fato paulista.

(Carlos Heitor Cony, Folha de S.Paulo, 13.03.2008)

01. De acordo com o autor, a vinda da corte portuguesa ao Brasil

(A) foi um recuo estratégico que infligiu uma derrota a Na-
poleão.

(B) representa um fato restrito à história da cidade do Rio de 
Janeiro.

(C) impediu que as tropas napoleônicas ocupassem o terri-
tório português.

(D) fez com que Portugal se tornasse a monarquia mais 
poderosa da Europa.

(E) não foi reconhecida pelo Congresso de Viena, diferente 
das demais monarquias.

02. Com o termo provincianismo, ao final do texto, o comporta-
mento dos intelectuais que vêm criticando o Rio é descrito 
como

(A) tradicionalista e ilustrado.

(B) retrógrado e sectário.

(C) cauto e elitista.

(D) proselitista e previdente.

(E) progressista e insólito.

03. Observe as frases:
• Os Braganças continuaram no trono, apesar do vendaval 

que varreu a Europa.
• O grito às margens plácidas do Ipiranga não é um fato 

paulista.
Considerando as figuras de linguagem, é correto afirmar que 
o termo

(A) Braganças serve de pleonasmo para a família real por-
tuguesa.

(B) trono está empregado como prosopopéia para se referir 
a Portugal.

(C) vendaval é usado como metáfora para Napoleão e seus 
exércitos.

(D) grito alude, por meio de antítese, à proclamação da In-
dependência.

(E) plácidas constitui, ao mesmo tempo, elipse e eufemismo 
para se referir a rio.

Releia o primeiro parágrafo, transcrito a seguir, para responder 
às questões de números 04 e 05.

Um historiador nordestino continua criticando o Rio por dar 
destaque às comemorações do bicentenário da chegada da corte 
portuguesa ao Brasil. Segundo o mestre do nosso setentrião, que 
nesse particular é acompanhado por mestres de outros Estados, 
inclusive de São Paulo, a badalação sobre a vinda de fugitivos 
de Napoleão é apenas uma jogada de marketing, destinada a 
encobrir as mazelas de uma cidade que deveria estar preocupada 
em combater a violência urbana, que envergonha não apenas a 
cidade mas o país inteiro.

04. Ao estabelecer a coesão no início do parágrafo, a preposição 
por introduz, com relação à oração anterior, uma idéia de

(A) hipótese.

(B) concessão.

(C) conformidade.

(D) causa.

(E) oposição.

05. Assinale a alternativa correta.

(A) A palavra portuguesa, em destaque no parágrafo, é um subs-
tantivo, funcionando de modo idêntico no trecho: ... apesar 
da bagunçada transferência de tantos portugueses para cá.

(B) O pronome esse, em nesse particular, está empregado 
de maneira incorreta e deve ser substituído por aquele.

(C) A forma verbal deveria é usada, no parágrafo, para indicar 
uma ação anterior a outra no passado e tem como sujeito a 
cidade de São Paulo.

(D) As palavras historiador, destaque e envergonha são 
empregadas, no parágrafo, como substantivos e foram 
formadas pelo mesmo processo de derivação.

(E) O termo apenas, em destaque no parágrafo, classifica-se 
como advérbio e pode ser substituído por só ou somente.
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06. Observe a pontuação nas frases:
 I. Acontece que a vinda da corte portuguesa para o Brasil. 

É um dos poucos episódios de nosso passado, que me-
recem fazer parte da história universal. Foi uma derrota, 
de Napoleão e um motivo a mais para seu ódio contra a 
Inglaterra, que culminaria na derrota final em Waterloo.

 II. Acontece que, a vinda da corte portuguesa, para o Brasil, 
é um dos poucos episódios de nosso passado que mere-
cem fazer parte da história universal. Foi uma derrota de 
Napoleão; e um motivo a mais para seu ódio (contra a In-
glaterra) que culminaria, na derrota final em Waterloo.

 III. Acontece que a vinda da corte portuguesa para o Brasil é 
um dos poucos episódios de nosso passado que merecem 
fazer parte da história universal: foi uma derrota de Napo-
leão e um motivo a mais para seu ódio contra a Inglaterra 
– que culminaria na derrota final, em Waterloo.

Está correto o uso dos sinais gráficos de pontuação apenas 
em

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e II.

(E) II e III.

07. Observe as frases:
• Intelectuais paulistas têm criticado a celebração da vinda 

da corte.
• Alguns julgaram válida a comemoração.
• As outras monarquias européias somente reocuparam o 

trono no Congresso de Viena.

Considerando as regras de colocação pronominal e preservan-
do a predicação dos verbos, as expressões destacadas estão 
substituídas por pronomes, correta e respectivamente, em:

(A) a têm criticado, a julgaram, o reocuparam.

(B) têm criticado-a, julgaram-na, reocuparam-no.

(C) têm lhe criticado, a julgaram, reocuparam-lhe.

(D) têm-na criticado, lhe julgaram, lhe reocuparam.

(E) lhe têm criticado, julgaram-lhe, reocuparam-no.

08. Assinale a frase correta quanto ao uso da crase.

(A) A discussão trata da transferência da corte portuguesa à 
esta cidade.

(B) Alguns historiadores são avessos à qualquer comemora-
ção do evento.

(C) O Rio de Janeiro deveria dedicar-se ao combate à vio-
lência urbana.

(D) A violência urbana deve ser motivo de vergonha à toda 
a nação brasileira.

(E) Dom João VI recusou-se a ficar cara à cara com as tropas 
napoleônicas.

09. Assinale a frase em que não há ambigüidade sintática causa-
da pela expressão em destaque, ou seja, em que a expressão 
destacada somente pode se referir a um substantivo.

(A) Ao final da aula, o professor pediu ao aluno para copiar 
o texto.

(B) Conformado, o homem decidiu entregar-se a seus inimi-
gos.

(C) Quando a guerra terminou, meu pai retornou a seu país 
arrasado.

(D) Todos comentavam sobre o presidente e os ministros 
acusados de corrupção.

(E) Serão premiados os filhos dos funcionários que estiverem 
vestindo nossa camiseta.

10. Assinale a frase em que a expressão em destaque está grafa-
da/empregada corretamente.

(A) A matéria há cerca da clonagem de órgãos humanos foi 
alvo de diversas críticas.

(B) O artigo do cientista apresentou uma rezenha das teorias 
mais recentes sobre o cérebro humano.

(C) O documento contêm informações sigilosas a respeito 
de diversas transações da Bolsa de Valores.

(D) A empresa subsídia diversas Organizações Não Gover-
namentais no interior do Estado do Mato Grosso.

(E) Segundo os especialistas, não há por que se preocupar 
com o aquecimento global a curto prazo.

MATEMÁTICA

11. De um rolo de papel com 1 metro de largura, foram recor-
tados 50 pedaços quadrados, cada um com 20 cm de lado. 
Considerando-se que não houve nenhum desperdício, pode-se 
afirmar que o comprimento do papel gasto foi

(A) 5 m.

(B) 4,5 m.

(C) 3 m.

(D) 2 m.

(E) 1,5 m.

12. Trabalhando 8 horas por dia, 6 diagramadores paginaram 3/5 
de um livro em 6 dias. Para terminar a paginação desse livro, 
trabalhando com dois diagramadores a menos e reduzindo-se o 
tempo de trabalho diário em 2 horas e mantidas as proporções, 
serão necessários mais

(A) 6 dias.

(B) 7 dias.

(C) 8 dias.

(D) 9 dias.

(E) 10 dias.
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13. Em uma pesquisa de opinião feita com os freqüentadores de 
um centro médico, constatou-se que 60% dos entrevistados 
faziam tratamento alopático, 35% faziam tratamento homeo-
pático, e 15% utilizavam ambos simultaneamente. Pode-se 
concluir, então, que a porcentagem que indica os entrevistados 
que não utilizam nenhum desses tratamentos é

(A) 40%.

(B) 35%.

(C) 30%.

(D) 25%.

(E) 20%.

14. A água contida em um reservatório ocupava 2/3 da sua capa-
cidade total. Foram retirados 750 litros de água desse reser-
vatório, e a quantidade de água restante nele passou a ocupar 
1/4 da sua capacidade total. Considere, então, as afirmações 
seguintes:
 I. Após a retirada, restaram exatamente 400 litros de água 

no reservatório.
 II. A capacidade total desse reservatório é de 1 800 litros.
 III. A quantidade de água retirada corresponde a 60% da 

quantidade de água inicial.
 IV. 750 litros correspondem a 5/12 da capacidade total desse 

reservatório.
 V. Esse reservatório continha, inicialmente, 1 200 litros de 

água.

Dessas, estão corretas apenas as afirmações

(A) II, IV e V.

(B) II e III.

(C) I, IV e V.

(D) I, II e IV.

(E) III, IV e V.

15. Um terreno foi dividido pelo proprietário, para efeito de 
construção, em duas partes, A e B, sendo ambas quadradas, 
como mostra a figura.

Sabendo-se que a área total dessas duas partes é de 468 m2 
e que a razão entre as áreas das partes A e B, nessa ordem, é 
de 9 para 4, pode-se afirmar que o perímetro desse terreno, 
que aparece em negrito na figura, é igual a

(A) 108 m.

(B) 100 m.

(C) 98 m.

(D) 96 m.

(E) 84 m.

16. Três torneiras, com vazões iguais e constantes, enchem totalmente 
uma caixa d’água em 45 minutos. Para acelerar esse processo, 
duas novas torneiras, iguais às primeiras, foram instaladas. Assim, 
o tempo gasto para encher essa caixa d’água foi reduzido em
(A) 18 min.
(B) 20 min.
(C) 22 min.
(D) 25 min.
(E) 28 min.

17. Um certo capital foi aplicado durante 8 meses, e rendeu de 
juros, no final da aplicação, uma quantia igual à décima par-
te do capital aplicado. A taxa mensal de juro simples dessa 
aplicação foi igual a
(A) 1,50%.
(B) 1,25%.
(C) 1,15%.
(D) 1,05%.
(E) 0,95%.

18. Uma pessoa dispunha de apenas 5 dias para ler e analisar um 
processo volumoso. No 1.º dia, ela leu 25% do total de páginas 
desse processo e, no 2.º dia, leu apenas 60% do número de páginas 
que havia lido no dia anterior, sem repetir as que já havia lido. 
Sabendo-se que faltam 264 páginas para serem lidas nos três dias 
restantes, é correto afirmar que
(A) esse processo tem um total de 450 páginas.
(B) nos dois primeiros dias, ela leu 45% das páginas desse 

processo.
(C) nos três dias restantes, ela precisará ler 60% do total de 

páginas desse processo. 
(D) nos dois primeiros dias, ela leu um total de 186 páginas.
(E) no segundo dia, ela leu 76 páginas.

19. A primeira fase de um concurso é constituída por três provas, 
A, B e C, cujos pesos são, respectivamente, 5, 3 e 2. A classificação 
para a fase seguinte é dada pela média aritmética ponderada dos 
pontos obtidos nas três provas, sendo que para ser classificado, 
o candidato precisa ter, no mínimo, média igual a 20 pontos. Su-
ponha que um candidato tenha obtido 16 pontos na prova  A e 28 
pontos na prova B. Dessa maneira, o número mínimo de pontos 
que ele necessitará obter na prova C, para ser classificado para a 
fase seguinte, é
(A) 16.
(B) 18.
(C) 20.
(D) 26.
(E) 36.

20. Uma pessoa fez um empréstimo de R$ 20.000,00 por 3 anos, 
no regime de juros compostos, a uma taxa de 10% ao ano, 
com pagamento no final do empréstimo. O valor total dos 
juros pagos por esse empréstimo foi
(A) R$ 2.662,00.
(B) R$ 3.640,00.
(C) R$ 4.620,00.
(D) R$ 5.260,00.
(E) R$ 6.620,00.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA

21. A figura apresenta um teclado padrão de computador. 

Baseando-se nesse teclado, assinale a alternativa que identifica 
a tecla que, quando pressionada, captura uma imagem da tela 
inteira e a copia para a área de transferência na memória do 
computador.
(A) psc
(B) slk
(C) bksp
(D) nlk
(E) ctrl

22. Conforme exposto no Gerenciador de tarefas do Windows, 
indique a alternativa que contém o tamanho da memória RAM 
instalada no computador.

(A) 565 MBytes ou 565 000 Bytes.
(B) 830 MBytes ou 0,830 GBytes.
(C) 1 519 MBytes ou 1,5 GBytes.
(D) 1 519 Bytes ou 1,5 MBytes.
(E) 1 981 MBytes ou 2 GBytes.

23. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, 
as lacunas da afirmação sobre gerenciamento de memória no 
Windows Vista.

A memória  combina a RAM do computador com 
espaço temporário no disco rígido. Quando a RAM fica insu-
ficiente, a memória virtual move os dados da RAM para um 
espaço chamado arquivo de . Isso libera a RAM 
para concluir seu trabalho.
(A) ROM ... documentos
(B) secundária ... memória
(C) virtual ... paginação
(D) cache ... armazenamento
(E) kernel ... gerenciamento

24. A janela apresentada na figura é exibida pelo Windows Vista, 
em sua configuração original, quando as teclas Alt e Tab são 
pressionadas simultaneamente (alternador de tarefas).

Da esquerda para a direita, identifique todos os elementos 
apresentados na janela (exceto o Bloco de notas que já foi 
identificado).
(A) Internet Explorer, Paint, WordPad, Excel e Barra de 

tarefas.
(B) Internet Explorer, Paint, Word, Excel e Desktop.
(C) Windows Explorer, CorelDraw, Word, Excel e Meu 

computador.
(D) Windows Explorer, Paint, Word, Excel e Desktop.
(E) Outlook, Paint, WordPad, Excel e Barra de tarefas.

25. A seguir é apresentada a pasta Documentos de um computador 
com Windows Vista. 

Baseando-se na figura, numere corretamente os círculos, 
associando cada parte da tela com sua respectiva descrição.

 Barra de ferramentas
 Botões Avançar e Voltar
 Painel de navegação
 Lista de arquivos
 Painel de detalhes
 Barra de endereços
 A caixa Pesquisar
 Cabeçalhos

Assinale a alternativa que contém, corretamente, os números 
dos círculos, seguindo a ordem de cima para baixo.
(A) 3, 2, 1, 6, 8, 4, 7, 5.
(B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
(C) 4, 2, 1, 8, 3, 6, 7, 5.
(D) 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
(E) 3, 2, 1, 7, 4, 6, 8, 5.
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26. No Word XP, em sua configuração original, a opção para 
alterar a orientação (retrato ou paisagem) no documento que 
está sendo editado, encontra-se na guia
(A) Formato, da opção Visualizar impressão do menu

Arquivo.

(B) Orientação, da opção Imprimir do menu Arquivo.

(C) Papel, da opção Imprimir do menu Arquivo.

(D) Margens, da opção Configurar página do menu 
Arquivo.

(E) Layout, da opção Configurar página do menu Arquivo.

27. Verifique na figura I que existe um AutoFiltro aplicado na 
coluna D de uma planilha Excel XP, em sua configuração 
original:

Assinale a alternativa que contém apenas as linhas que serão 
visualizadas, caso ocorra a personalização do AutoFiltro, 
conforme exposto na figura II.
(A) 3, 4, 6, 8 e 10.
(B) 3, 8 e 10.
(C) 3 e 8.
(D) 4 e 6.
(E) 8 e 10.

28. Observe a fórmula aplicada na célula H1 de uma planilha do 
Excel XP, a partir da sua configuração original:

=SE(H2>=15;MOD(3;2);(SE(E(H2>8;H2<=10); H2*10%;
MÉDIA(H2^2;H2/1))))

Indique a alternativa que traz os resultados que serão apre-
sentados na célula H1, quando os seguintes valores forem 
inseridos na célula H2, respectivamente.
 I. 2.
 II. 8.
 III. 9.
 IV. 15.

(A) I. 1 ... II. 0,8 ... III. 45 ... IV. 1,5.

(B) I. 4 ... II. 8 ... III. 0,9 ... IV. 1.

(C) I. 3 ... II. 36 ... III. 0,9 ... IV. 1.

(D) I. 2 ... II. 64 ... III. 81 ... IV. 6.

(E) I. 0,2 ... II. 1 ... III. 9 ... IV. 15.

29. Indique a alternativa que contém a guia da janela Opções da

 Internet (encontrada no botão  do Internet

 Explorer 7) que permite ativar o Bloqueador de Pop-ups.

(A) Avançadas.

(B) Conteúdo.

(C) Geral.

(D) Programas.

(E) Privacidade.

30. A figura apresenta as opções de inserção de anexo em uma 
mensagem do Outlook XP que está sendo escrita.

Ao escolher a opção Item, será possível anexar

(A) um documento do Word gravado no C:.

(B) uma apresentação do PowerPoint encontrada em Itens 
Recentes.

(C) uma planilha do Excel existente na pasta Documentos.

(D) uma outra mensagem existente na Caixa de Entrada.

(E) um formulário que é um dos itens do banco de dados 
Access.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

31. Conforme a Constituição Federal, é correto afirmar que

(A) o preso não tem direito à identificação dos responsáveis 
por sua prisão.

(B) em nenhuma hipótese, o brasileiro nato ou naturalizado 
poderá ser extraditado.

(C) aos litigantes e aos acusados em geral serão assegura-
dos o contraditório e ampla defesa, exceto no processo 
administrativo em que há supremacia do interesse da 
Administração.

(D) a ação popular será intentada pelo Ministério Público 
para anular ato lesivo ao patrimônio público ou ao meio 
ambiente.

(E) ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando 
a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.
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32. Assinale a alternativa que contém espécies normativas que 
podem ser elaboradas diretamente pelo Chefe do Poder Exe-
cutivo Federal.

(A) Medidas provisórias e leis delegadas.

(B) Leis complementares e leis ordinárias.

(C) Leis provisórias e leis executivas.

(D) Decretos executivos e decretos legislativos.

(E) Resoluções e emendas à Constituição.

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

33. É um atributo do ato administrativo:

(A) a forma.

(B) a competência.

(C) a inexigibilidade.

(D) a auto-executoriedade.

(E) a eficiência.

34. É uma causa que pode excluir ou atenuar a responsabilidade 
civil objetiva do Estado:

(A) a vontade do agente público.

(B) a culpa da vítima.

(C) ausência de culpa da Administração.

(D) a omissão da Administração.

(E) a ausência de dano.

NOÇÕES DE DIREITO CIVIL

35. Analise as afirmações a seguir:
 I. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor 

até que outra a modifique ou revogue.
 II. A lei revogada se restaura por ter a lei revogadora perdido 

a vigência, de forma expressa ou tácita.
 III. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em 

todo o país 40 (quarenta) dias depois de oficialmente 
publicada.

 IV. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei 
nova.

 V. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais 
a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei 
anterior.

Está correto o que se afirma apenas em

(A) I e V.

(B) III e IV.

(C) II e V.

(D) I, IV e V.

(E) III, II e IV.

36. Assinale a alternativa correta.

(A) Também comete ato ilícito o titular de um direito que, 
ao exercê-lo, excede os limites impostos pelos bons 
costumes.

(B) A deterioração ou destruição de coisa alheia, a fim de 
remover perigo iminente, mesmo não sendo necessário, 
é um ato lícito.

(C) O incapaz não responde pelos prejuízos que causar, se as 
pessoas por ele responsáveis não dispuserem de meios.

(D) Os pais respondem pelos danos causados pelos filhos 
que estão sob sua guarda, na modalidade subjetiva da 
responsabilidade.

(E) O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este 
causado, não podendo provar culpa da vítima ou força 
maior.

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL

37.  Assinale a alternativa correta.

(A) Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele 
cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua reali-
zação.

(B) A exceção de suspeição pode ser argüida por quem não é 
parte no processo, não sendo essa restrita ao interessado.

(C) O juiz apreciará com liberdade a prova, decidindo com 
independência, assim com o poder de conhecer as ques-
tões não suscitadas.

(D) O juiz deve tentar conciliar as partes, limitando-se a 
fazê-lo até o momento anterior à produção probatória.

(E) O juiz não se exime de julgar, mas deve aplicar a analogia 
quando expressamente determinada em lei.

38. No que diz respeito à concessão da tutela antecipada, indique 
a alternativa correta.

(A) Não será concedida se ficar caracterizado o abuso de 
direito da defesa ou manifesto propósito protelatório 
do réu.

(B) A decisão que a conceder não poderá ser revogada ou 
modificada, a não ser por recurso fundamentado.

(C) Somente pode ser concedida em causas envolvendo 
direitos patrimoniais, exigindo sua fundamentação.

(D) Não poderá ser concedida se um ou mais dos pedidos 
cumulados, ou parcela deles, for incontroverso.

(E) O réu poderá pleiteá-la em ação dúplice, reconvenção, 
ação declaratória incidental ou denunciação da lide.
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NOÇÕES DE DIREITO PENAL

39. Se o fato criminoso for cometido em estrita obediência a 
ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico,

(A) somente é punido o autor do fato criminoso.

(B) somente é punido o autor da ordem.

(C) são punidos o autor do fato criminoso e o autor da 
ordem.

(D) o autor da ação é punido com a pena do crime tentado, 
e o autor da ordem é punido com a pena do crime con-
sumado.

(E) o autor da ação é punido com a mesma pena do autor da 
ordem diminuída de 1 a 2/3.

40. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, 
embora legítima, salvo quando a lei o permite. Trata-se de

(A) desacato.

(B) desobediência.

(C) coação no curso do processo.

(D) favorecimento real.

(E) exercício arbitrário das próprias razões.

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL

41. Nos casos de ação penal pública condicionada, a representação 
do ofendido

(A) será irretratável depois de oferecida a denúncia.

(B) será irretratável em qualquer que seja o momento pro-
cessual.

(C) é retratável em qualquer fase do processo.

(D) é retratável até a sentença.

(E) é retratável em qualquer fase do processo, desde que seja 
feita por procurador com poderes especiais.

42. Na hipótese do processo e do julgamento dos crimes de 
responsabilidade dos funcionários públicos, o juiz rejeitará a 
denúncia quando
 I. estiver seguro da inexistência do crime;
 II. estiver certo da improcedência da ação penal;
 III. tiver dúvidas quanto a autoria do crime.

Pode-se afirmar que

(A) I e II estão corretos.

(B) I e III estão corretos.

(C) II e III estão corretos.

(D) I, II e III estão corretos.

(E) I, II e III estão incorretos.

REGIMENTO INTERNO DO PODER JUDICIÁRIO 
DO ESTADO DE MATO GROSSO

43. De acordo com o Regimento Interno do Tribunal de Justiça 
do Estado de Mato Grosso, (1) conhecer e julgar as repre-
sentações a respeito de faltas funcionais ou abuso de poder 
praticados por servidores e auxiliares da Justiça, na forma da 
lei; e (2) designar as Comarcas onde o Juiz Substituto exercerá 
suas funções, é da competência

(A) do Presidente do Tribunal de Justiça.

(B) da Corregedoria-Geral de Justiça.

(C) da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça.

(D) das Câmaras Reunidas.

(E) do Conselho da Magistratura.

44. Considerar-se-á deserto o recurso 

(A) não preparado no prazo legal.

(B) não respondido pela parte contrária.

(C) julgado improvido pelo Tribunal de Justiça.

(D) não conhecido preliminarmente pelo relator.

(E) desconhecido pelo relator por falta de amparo legal.

CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA (COJE)

45. A correição extraordinária a ser feita em decorrência de irre-
gularidade praticada por Juiz de Paz compete

(A) ao Corregedor Geral da Justiça.

(B) ao Presidente do Tribunal.

(C) ao Juiz de Direito da Comarca, se Vara Única.

(D) aos Corregedores Auxiliares.

(E) ao Conselho da Magistratura.

46. Não é um órgão do Poder Judiciário do Estado de Mato 
Grosso:

(A) a Corregedoria Geral da Justiça.

(B) a Justiça de Paz.

(C) a Procuradoria Geral de Justiça.

(D) os Juizados Especiais.

(E) os Conselhos de Justiça Militar Estadual.
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CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS DA CORREGEDORIA

47. De acordo com o disposto nas Normas da Corregedoria sobre 
a interceptação telefônica,

(A) o processo judicial não precisa obedecer ao segredo de 
justiça.

(B) excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido 
seja formulado via fac-simile.

(C) o pedido não poderá ser decidido pelo juiz plantonista, 
devendo ser encaminhado ao juiz criminal competente.

(D) a decisão do pedido dependerá de prévia manifestação 
do Ministério Público.

(E) deve a decisão judicial ser proferida no prazo máximo 
de 72 (setenta e duas) horas.

48. Na Primeira Instância, as petições iniciais serão protocolizadas 
na ordem cronológica de sua apresentação, com exceção, entre 
outras, 

(A) do habeas data.

(B) da ação popular.

(C) das ações ajuizadas pelo Ministério Público.

(D) das ações ajuizadas pela Defensoria Pública.

(E) da ação cautelar.

LEI COMPLEMENTAR N.º 004/1990

49. Nos termos do que dispõe, expressamente, a Lei Complemen-
tar n.º 004/90, não se constitui num requisito básico para o 
ingresso no serviço público:

(A) a nacionalidade brasileira.

(B) o gozo dos direitos políticos.

(C)  a quitação com as obrigações militares e eleitorais.

(D) boa conduta moral.

(E) boa saúde física e mental.

50. O servidor que cometer ofensa física, em serviço, a servidor 
ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem, 
ficará sujeito à pena de

(A) demissão.

(B) suspensão.

(C) repreensão.

(D) aposentadoria compulsória.

(E) advertência por até sessenta dias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA

CONTABILIDADE GERAL

51. “A medida de valor universalmente aceita, a moeda, não 
representa unidade constante de poder aquisitivo. Assim, os 
registros contábeis devem ter a expressão em moeda ajustadas 
em seus valores formais dos componentes patrimoniais”. A 
citação refere-se ao princípio fundamental de contabilidade

(A) da correção monetária.

(B) da variação cambial.

(C) da consistência.

(D) da atualização monetária.

(E) do custo como base de valor.

52. A soma dos valores de inversão ou aporte para constituição de 
uma sociedade empresarial e as mutações por incorporação de 
resultados, as constituições das reservas e ajustes formam o

(A) capital social.

(B) capital próprio.

(C) capital à disposição da sociedade.

(D) capital subscrito.

(E) capital a integralizar.

53. Considere AC por Ativo Circulante, PC por Passivo Circulan-
te, RLP por Realizável a Longo Prazo, AP por Ativo Perma-
nente, ELP por Exigível a Longo Prazo e PL por Patrimônio 
Líquido. Nesta consideração, ocorre a situação de propriedade 
total dos ativos quando

(A) (PC + ELP) = PL

(B) (AC + RLP + AP) > (PC + ELP)

(C) (AC + RLP + AP) = PL

(D) (AC + RLP) > ( PC + ELP)

(E) (AC + AP) < (PC + ELP)

54. Numere a 1.ª coluna de acordo com a 2.ª, associando cada 
fato a sua respectiva identidade.

  FATO IDENTIDADE

(   ) Compra a prazo para revenda 1) permutativo
(   ) Custos com mão-de-obra direta 2) modificativo
     aumentativo
(   ) Pagamento de duplicatas 3) modificativos
 com descontos   diminutivos
(   ) Vendas sem lucro ou prejuízo 4) misto aumentativo
(   ) Perdão da dívida por fornecedor 5) misto diminutivo

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta, de 
cima para baixo.

(A) 1, 2, 3, 4, e 5.

(B) 5, 4, 3, 2 e 1.

(C) 2, 2, 4, 5 e 2.

(D) 3, 4, 1, 3 e 5.

(E) 1, 1, 4, 1 e 2.
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55. A teoria contábil em que as contas representam agentes con-
signatários, correspondentes e proprietários corresponde à 
teoria

(A) da manutenção do capital físico.

(B) da manutenção do capital monetário.

(C) materialista.

(D) personalista.

(E) patrimonialista.

56. O algoritmo contabilístico de soma zero afirma não haver 
débito sem crédito correspondente em um sistema dualista. 
Isso implica que

(A) a soma das despesas será sempre igual à das receitas.

(B) o balanço patrimonial sempre estará em equilíbrio, mes-
mo estando errado.

(C) o total de ativos nunca será igual ao passivo exigível.

(D) o total do patrimônio líquido nunca será igual ao ativo 
total.

(E) o patrimônio líquido nunca será negativo.

57. A declaração de dividendos por uma investida, avaliada 
pelo método da equivalência patrimonial, produzirá na 
investidora

(A) redução do investimento.

(B) aumento do patrimônio líquido.

(C) redução do patrimônio líquido.

(D) aumento das receitas não-operacionais.

(E) aumento do investimento.

CONTABILIDADE PÚBLICA

58. A especialização da Ciência Social que coleta, registra, acu-
mula, organiza e demonstra, em harmonia com as normas de 
Direito Financeiro, os estados patrimoniais, bem como suas 
mutações, das entidades econômico-administrativas, da Ad-
ministração Direta e Indireta é denominada Contabilidade

(A) Social.

(B) Nacional.

(C) Pública.

(D) da Gestão Econômica.

(E) Administrativa ou Gerencial.

59. A Contabilidade Governamental, em regime de convênio e 
contrato de gestão, deve atender às principais leis em ordem 
de abrangência e importância:

(A) Lei n.º 4.320/1964, Decreto-Lei n.º 200/1967, Lei 
n.º 6.404/76 e Decreto n.º 3.000/99.

(B) CF/1988, Lei Complementar n.º 101/00 Lei n.º 4.320/1964, 
Decreto-Lei n.º 200/1967, Decreto n.º 93.872/86.

(C) Lei n.º 4.320/1964, CF/1988 e Lei n.º 8.666/1993, Lei 
n.º 6.404/76 e Lei n.º 11.638/2007.

(D) Lei do PPA, LDO e Lei Orçamentária Anual, Lei 
n.º 6.404/76 e Lei n.º 11.638/2007.

(E) LDO, Lei do PPA e Lei Orçamentária Anual, Lei 
n.º 6.404/76 e Lei n.º 11.638/2007.

60. A receita pública tributária decorrente de lançamento, quando 
apropriada em dívida ativa, faz coincidirem os regimes con-
tábeis para a contabilidade pública e empresarial, isto é,

(A) caixa para receita e competência para despesas.

(B) misto para receita e despesas.

(C) competência para receita e caixa para despesas.

(D) competência para despesas e receitas.

(E) híbrido para receitas e despesas.

61. A fase da liquidação da despesa pública ocorre por ocasião

(A) da fixação.

(B) da licitação.

(C) do pagamento.

(D) da inscrição em restos a pagar.

(E) do recebimento do objeto de empenho.

62. Despesas extra-orçamentarias, interferências passivas e 
decréscimos patrimoniais representam, as variações patri-
moniais

(A) ativas orçamentárias.

(B) passivas independentes da execução orçamentária.

(C) passivas orçamentárias.

(D) ativas independentes da execução orçamentária.

(E) mutações patrimoniais.

63. Os bens, direitos e obrigações potenciais em que constam 
valores do poder público em poder de terceiros encontram-se 
registrados no Sistema de Contas

(A) de compensação.

(B) extra-contábil.

(C) Financeiro.

(D) Orçamentário.

(E) patrimonial.
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64. O Resultado Orçamentário no Balanço Orçamentário a seguir 
apresenta-se com

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA DESPESA

TÍTULOS
PREVISÃO 

R$

EXECUÇÃO 

R$
TÍTULOS

FIXAÇÃO 

R$

EXECUÇÃO 

R$
RECEITAS 

CORRENTES
2.800 3.000

Receita

Tributária
– –

Receita

Patrimonial
– –

Créditos

Orçamentários

e

suplementares
Receita

Industrial
– –

Despesas

Correntes
1.600 1.600

Transferências 

Correntes
– –

Despesas de 

Capital
2.400 1.800

Receitas 

Diversas
– –

Créditos

Especiais
– –

RECEITAS 

DE CAPITAL
2.400 2.000

Créditos

Extraordinários
– –

– –
Despesas

Correntes 400 400

– –
Despesas de 

Capital
800 800

SOMA 5.200 5.000 SOMA 5.200 4.600

(A) Déficit de Capital de R$ 600 e Superávit Corrente de
R$ 1.000.

(B) Déficit de Capital de R$ 1.000 e Superávit de Capital de 
R$ 600.

(C) Déficit de Capital de R$ 1.000 e Superávit de Capital de 
R$ 1.000.

(D) Déficit Corrente de R$ 600 e Superávit Corrente de
R$ 600.

(E) Déficit Corrente de R$ 1.000 e Superávit de Capital de 
R$ 600.

65. O orçamento aprovado para o exercício 20X7 da entidade 
“A”, autarquia federal, foi de $ 1.000 tanto para a Receita 
quanto para a Despesa. Durante o mesmo exercício ocorreram 
as seguintes operações:

 1. Créditos Suplementares por conta de excesso
  de arrecadação 100
 2. Créditos Especiais por meio de anulação
  da dotação 400
 3. Arrecadação da receita  1.200
 4. Homologação e restituição da receita 100
 5. Empenhos emitidos referentes aos créditos
  orçamentários 650
 6. Empenhos emitidos referentes aos créditos
  especiais 200
 7. Anulação do empenho orçamentário  50
 8. Liquidação e pagamento do crédito orçamentário 500
 9. Liquidação e pagamento de crédito especial 150
 10. As despesas empenhadas e não pagas passam
  para restos a pagar

O resultado de execução foi

(A) Déficit de 200.

(B) Déficit de 300.

(C) Superávit de 300.

(D) Superávit de 400.

(E) Superávit de 500.

AUDITORIA

66. As normas de auditoria como conjunto de princípios classi-
ficam-se em, relativas

(A) ao auditor, à execução do trabalho e ao parecer.

(B) ao ramo de atividade, aos testes e ao controle interno.

(C) às demonstrações contábeis, ao parecer e ao relatório da 
administração.

(D) à independência do auditor, à pessoa do auditor e ao 
parecer.

(E) ao auditor, às demonstrações contábeis e ao princípios 
fundamentais da contabilidade.

67. Em caso de erros, falhas e omissões, ou incorreção de opinião 
do auditor configurado por dolo, que influencie ou cause 
prejuízo a terceiros que se utilizam da informação, o auditor 
pode responder

(A) por sanção trabalhista apenas.

(B) apenamento profissional, apenas.

(C) civilmente, apenas.

(D) criminalmente, inclusive.

(E) com a suspensão do registro.

68. Entre os meios de prova, ou evidências de auditoria, não se 
inclui a

(A) inspeção física.

(B) documental.

(C) analítica.

(D) circularização.

(E) denúncia sigilosa.

69. O exame de auditoria que consiste em verificar o com-
portamento de valores significativos por meio de índices, 
quocientes, quantidades absolutas e outros meios, visando à 
identificação de tendências atípicas das contas patrimoniais 
e de resultados, cujo objetivo é explicar o relacionamento 
das contas e averiguar as causas das variações anormais, é 
denominado

(A) levantamento do ambiente de controle.

(B) teste de procedimento.

(C) revisão analítica.

(D) teste de cumprimento das normas.

(E) fluxogramação.

70. Em um parecer de auditoria consta o parágrafo a seguir: “Em 
conexão com nossos exames, não tomamos conhecimento 
de nada que nos leve a acreditar que a empresa não tenha 
obedecido os termos e condições estabelecidos nas cláusulas 
‘tais e quais’, inclusive, do contrato que a empresa firmou 
com a instituição identificada na data de xx/xx/20x7, no que 
se refere a questões contábeis”. Tal parágrafo caracteriza um 
parecer
(A) limpo.
(B) com ressalva.
(C) com abstenção de opinião.
(D) de compliance.
(E) adverso.
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REDAÇÃO

Redija, em no máximo 30 linhas, um texto dissertativo sobre o tema a seguir.
Demonstração do Fluxo de Caixa, conceito que envolva normas brasileiras de contabilidade técnica, legislação que obriga sua publi-
cação e orienta forma de apresentação, bem como a formatação padrão.

RASCUNHO


