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Texto para as questões de 04 a 06

PORTUGUÊS

1
Texto para as questões de 01 a 03
1 Desiludido com os rumos da terra das oportunidades,
Thoreau trocou a vida na cidade por uma experiência de
3 dois anos na floresta de Walden, em Massachusetts. Em
plena expansão da economia capitalista, ele buscava a
5 simplicidade de viver em harmonia com a natureza. Nascia
ali uma das primeiras vozes modernas a pregar a
7 frugalidade. “Um homem é rico na proporção do número de
coisas das quais pode prescindir”, escreveu Thoreau no livro
9 Walden, a vida nos bosques, obra em que ele relata seu
período como eremita. Quase 150 anos depois, o
11 despojamento perseguido por Thoreau parece enfim estar
na moda – inclusive no Brasil. Ele é motivado pela crise
13 financeira mundial. A atual escassez de crédito pode
encerrar o ciclo de esbanjamento dos últimos anos e dar
15 início a uma nova era de austeridade. Antes do estouro da
bolha forçar um basta à extravagância, porém, outros
17 filósofos do cotidiano se propunham a recuperar e atualizar
teorias parecidas com as de Thoreau – e também com as de
19 clássicos como os gregos Aristófanes e Epicuro. São ideias
que propõem uma revisão radical das escolhas e dos
21 hábitos de consumo. No lugar da gastança, o comedimento
(Época, jan/2009, p. 39).
01. Em essência, a experiência de Thoreau
A) desestrutura o conceito de sustentabilidade para que se
revele uma nova forma de vida em harmonia com a
natureza.
B) evidencia uma reflexão sobre o capitalismo associado à fase
do consumo primário, o que justifica a relação conflituosa
entre natureza e cidade.

3
5
7
9
11
13
15
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19

Há seis anos, o escritor Tom Hodgkinson deixou para trás
um emprego estável e uma casa no lado oeste de Londres
para não fazer nada o maior tempo possívelinha Ele mora
hoje numa chácara em North Devon, no meio do nada do sul
da Inglaterra, e trabalha em média 3 horas por dia. Passa a
maior parte do dia na cozinha, lendo, tocando cavaquinho,
fazendo pães ou demorando duas horas para lavar a louça
com os filhos. Autor da coluna The adler (algo como “o
vagabundo”), no jornal inglês The guardian, Tom acha que o
melhor jeito de você ser feliz e até mudar o mundo é deixar
de sentir culpa por ter preguiça. “Já existe muita gente
fazendo coisas demais. Se você deixar de fazer tanto, já vai
colaborar”, diz. Nos livros How to be idler (como vadiar) e
The freedom manifesto (manifesto à liberdade), ambos sem
edição brasileira, ele afirma que trabalhar, especialmente em
grandes empresas, só serve para deixar as pessoas
ansiosas e deprimidas. E mostra como se entregar ao ócio
com profissionalismo, ensinando o leitor a aproveitar os
benefícios da ressaca ou a dar melhor desculpa ao chefe na
hora de avisar que faltará no trabalho. (SUPER, mai/2008, p.
27)

04. Reescrevendo-se o excerto “ele afirma que trabalhar,
especialmente em grandes empresas...” (linhas 15-16), o
trecho grifado funciona como sujeito da oração anterior em:
A) Ele tem certeza de que trabalhar especialmente em grandes
empresas...
B) Afirma-se que
empresas...

trabalhar

especialmente

em

grandes

C) Ele duvida de que trabalhar especialmente em grandes
empresas...
D) Ele diz que trabalhar especialmente em grandes empresas...
E)

A questão é que trabalhar especialmente em grandes
empresas...

C) reforça o sentido da frugalidade numa concepção paradoxal:
pode ser um elemento ideológico à forma urbana de vida ou
constituinte do modus vivendi bucólico.

05. No texto, seria incorreto substituir:

D) não se fundamenta apenas na dualidade urbano/rural, mas
principalmente no sentido da frugalidade e do esbanjamento
como pontos de reflexão do capitalismo.

A) “só serve para deixar as pessoas ansiosas e deprimidas”
(linhas 16-17) por “só serve para levar as pessoas à
ansiedade e à depressão”

E)

B) “ensinando o leitor a aproveitar” (linha 16) por “ensinandolhe a aproveitar.

expande a noção de comedimento à estrutura da economia
capitalista, à medida que institui uma forma de vida em
harmonia com a natureza.

02. O significado de despojamento é visto no texto como
A) reiteração da ideia central.
B) contraste às
simplicidade.

variáveis

significativas

resultantes

da

C) “já existe muita gente” (linha 11) por “já há muita gente”
D) “Ele mora hoje numa chácara em North Devon, no meio do
nada do sul da Inglaterra, e trabalha” (linhas 3-5) por “Ele
mora hoje em North Devon, numa chácara, no meio do nada
do sul da Inglaterra. Trabalha”
E)

C) oposição à teoria da prescindência.
D) complemento da fundamentação conceitual estabelecida
entre os termos economia e capitalismo.
E) argumento essencial da teoria.
03. No excerto “No lugar da gastança, o comedimento” (linha
21) vê-se

“Se você deixar de fazer tanto” (linha 12) por “A menos que
você deixe de fazer tanto”

06. Na expressão “Tom acha que” (linha 09), o termo grifado é
A) conjunção subordinativa causal.
B) pronome relativo.
C) conjunção subordinativa final.

A) uma antítese.

D) conjunção coordenativa aditiva.

B) um anacoluto.

E)

conjunção subordinativa integrante.

C) uma metáfora.
D) uma metonímia.
E)

um eufemismo.
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Texto para as questões 07 e 08
1 Numa tarde de verão, o americano David Bruno olhou a
própria casa com certo incômodo. Viu coisas que julgava
3 inúteis se acumulando pelos cantos. Havia um autorretrato
em óleo. Um chapéu de palha. Chinelos croc. “Devemos
5 usar as coisas, em vez de apenas ser donos delas”,
escreveu Bruno no site que criou para registrar sua luta
7 contra o exagero no inventário pessoal. “Essa é a minha
contribuição para a luta contra o consumismo”. O esforço,
9 denominado desafio 100 coisas, consiste em viver um ano
com apenas 100 objetos. Para isso usa a internet para
11 perguntar a pessoas do mundo inteiro quais itens são
realmente necessários. (Época, jan/2009, p. 47)
07. O excerto “Havia um autorretrato em óleo. Um chapéu de
palha. Chinelos croc” (linhas 3-4) também pode ser escrito
da seguinte forma sem nenhum dano à norma culta:
A) Havia um autorretrato em óleo e também um chapéu de
palha. E encontravam-se também chinelos croc.
B) Estavam ali um autorretrato em óleo, um chapéu de palha, e
haviam também chinelos croc.
C) Via-se um autorretrato em óleo, um chapéu de palha. Via-se
também chinelos croc.
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09. Se, em vez de escrever “foi estabelecida” (linha 2),
estivesse “estabeleceu-se”
A) mudaria apenas o complemento, já que o termo “a teoria”
(linha 1) passaria a ser objeto direto de “estabeleceu-se”.
B) o se em “estabeleceu-se” indicaria ao sujeito uma condição
reflexiva.
C) ocorreria uma mudança de classificação dos sujeitos.
D) o sujeito de “estabeleceu-se” passaria a ser “doença
contagiosa” (linha 2).
E)

o sujeito seria o mesmo nas duas situações.

10. Qual das opções a seguir substitui o fragmento do texto “em
atribuir valores elevados às posses, à aparência e à fama”
(linhas 8-9) sem causar danos à norma culta da língua?
A) em conceder, às posses, à aparência e à fama valores
elevados.
B) em tornar valiosas às posses, à aparência e à fama.
C) em dar valores elevados à posses, à aparência e à fama.
D) em conceder valores elevados às posses, à aparência, e à
fama.
E)

em dar a posses, à aparência e à fama valores elevados.

D) Existia um autorretrato em óleo e um chapéu de palha.
Deviam haver também chinelos croc.
E)

Um autorretrato em óleo, um chapéu de palha e chinelos
croc haviam ali.

08. Em relação ao texto, identifique a opção correta.
A) O termo “esforço” (linha 8) exerce a mesma função sintática
de “exagero” (linha 7).
B) O uso da vírgula após “para isso” (linha 10) é obrigatório.
C) Os termos “coisas” (linha 2) e “as coisas” (linha 5) exercem
a mesma função sintática.
D) A oração “para perguntar a pessoas do mundo inteiro”
(linhas 10-11) expressa uma causa.
E)

O “que” em “que julgava” (linha 2) inicia uma oração
substantiva.

Texto para as questões 09 e 10
1 A teoria segundo a qual o consumismo seria uma espécie de
doença contagiosa foi estabelecida pelo trio John de Graaf,
3 David Wann e Thomas Naylor a partir de uma constatação
do psicólogo britânico Oliver James, que afirma existir uma
5 correlação entre a estimulação artificial das necessidades de
consumo e as taxas mais elevadas de transtornos mentais.
7 Para os teóricos, essa epidemia consumista é provocada
pela obsessão das sociedades desenvolvidas em atribuir
9 valores elevados às posses, à aparência e à fama. Para
Graaf, a crise econômica pode colocar o consumidor diante
11 de uma opção descartada durante toda a última década de
crescimento econômico. “Chegou a hora de entender o
13 recado. Não podíamos simplesmente crescer para sempre”,
diz o escritor (Época, jan/2009, p. 44).
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LEGISLAÇÃO
11. Qual das opções abaixo corresponde exceção à vedação à
acumulação remunerada de cargos públicos?
A) Quando houver compatibilidade de horários e se referir a
dois cargos de professor com um cargo técnico, ou
científico.
B) Quando houver compatibilidade de horários e se referir a
dois cargos técnicos, ou dois cargos científicos.
C) Quando for observado o teto/limite de remuneração e
subsídio trazido na Constituição Federal e se referir a um
cargo de professor com outro técnico ou científico.
D) A de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de
saúde, com profissões regulamentadas.
E)

Quando houver compatibilidade de horários, observado o
teto/limite de remuneração e subsídio trazido na
Constituição Federal, e se referir a dois cargos de professor.

12. Não constitui prerrogativa conferida à Administração em
relação ao regime jurídico dos contratos administrativos
instituído pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993:

14. Assinale a opção incorreta sobre as regras deontológicas do
servidor público civil do Poder Executivo Federal, na forma
do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do
Poder Executivo Federal.
A) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos
princípios morais são primados maiores que devem nortear
o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou
fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio
poder estatal.
B) O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do
servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do
ato administrativo.
C) A função pública deve ser tida como exercício profissional e,
portanto, não se integra na vida particular de cada servidor
público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do
dia-a-dia em sua vida privada não poderão acrescer ou
diminuir o seu bom conceito na vida funcional.
D) A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados
ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina.
Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou
indiretamente significa causar-lhe dano moral.
E)

A) modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às
finalidades de interesse público, respeitados os direitos do
contratado.
B) fiscalizar-lhes a execução.
C) Alterar as cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos
contratos administrativos sem prévia concordância do
contratado.
D) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial
do ajuste.
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Toda ausência injustificada do servidor de seu local de
trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que
quase sempre conduz à desordem nas relações humanas.

15. No que concerne às modalidades de licitação, assinale a
opção incorreta.
A) Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar,
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação
exigidos no edital para execução de seu objeto.

nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente
bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao
objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar
apuração administrativa de faltas contratuais pelo
contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato
administrativo.

B) Concurso é 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 imprensa oficial com antecedência mínima de
45 (quarenta e cinco) dias.

13. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado
diversas sanções. Assinale a opção que está errada em
relação às sanções administrativas disciplinadas pela Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

C) Convite é a modalidade de licitação entre interessados do
ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não,
escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela
unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado,
cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos
demais cadastrados na correspondente especialidade que
manifestarem seu interesse com antecedência de até 72
(setenta e duas) horas da apresentação das propostas.

E)

A) Advertência.
B) Advertência e multa, esta na forma prevista no instrumento
convocatório ou no contrato.
C) Suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 2 (dois) anos.
D) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no
contrato.
E)

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
depois de decorrido o prazo de cinco anos.
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D) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre
interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a
todas as condições exigidas para cadastramento até o
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas,
observada a necessária qualificação.
E)

Leilão é a modalidade de licitação utilizada para a venda de
produtos
legalmente
apreendidos
entre
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superior ao valor da avaliação.
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16. Dentro das normas que regem os sistemas de controle
interno, assinale a opção que corresponde ao nome do
princípio que tem por objetivo verificar se o gasto público se
concretizou de forma menos custosa para a administração e
se os preços dos produtos adquiridos estão dentro dos
preços do mercado.
A) Especificação
B) Equilíbrio
C) Legitimidade
D) Economicidade
E)

Transparência

17. Com relação aos aspectos relacionados ao patrimônio e ao
orçamento da UFAL, assinale a opção incorreta.
A) É dever da comunidade universitária zelar pela manutenção
e conservação dos bens patrimoniais da Instituição.

12/JUL/2009

20. Qual das opções abaixo não representa critério a ser
observado pela administração pública nos processos
administrativos, na forma disposta na Lei Federal nº 9.784,
de 29 de janeiro de 1999?
A) Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de
obrigações, restrições e sanções em medida superior
àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público.
B) Impulsão do processo administrativo
decorrência da atuação dos interessados.

sempre

em

C) Atuação conforme a lei e o Direito.
D) Indicação dos pressupostos de fato e de direito que
determinarem a decisão.
E)

Adoção de formas simples, suficientes para propiciar
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos
dos administrados.

B) O patrimônio da Universidade, constituído de bens imóveis,
móveis, semoventes, títulos, direitos, fundos especiais,
recursos financeiros orçamentários e extra-orçamentários,
doações e legados, será administrado pela Reitoria,
conforme dispuser seu Regimento Interno.
C) O controle da utilização do resultado líquido gerado, no
âmbito da Universidade, mediante a exploração de seu
patrimônio disponível e o emprego dos meios de que
disponha, será levado a efeito, exclusivamente, pelo
Conselho de Curadores – CURA, observados os objetivos
estabelecidos nos programas, projetos e planos de
aplicação, aprovados pelo Conselho Universitário.
D) A Reitoria, as Unidades Acadêmicas e os Órgãos de Apoio
que constituam unidades orçamentárias, sob a coordenação
da Pró-Reitoria específica, participarão do processo de
elaboração da proposta orçamentária anual da Universidade.
E)

A alienação e oneração de bens, bem como a aceitação de
legados e doações à Universidade, dependem de prévia
autorização do Conselho Universitário, ouvido o Conselho
de Curadores – CURA.

18. Qual é a fase do procedimento licitatório após a qual não
cabe desistência de proposta, desde que não se dê por
motivo justo decorrente de fato superveniente aceito pela
Comissão de Licitação?
A) habilitação
B) julgamento
C) homologação
D) contratação
E)

adjudicação

19. Assinale a opção correta. A reinvestidura do servidor estável
no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de
sua transformação, quando invalidada a sua demissão por
decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de
todas as vantagens, é chamada de
A) reintegração.
B) readaptação.
C) reversão.
D) aproveitamento.
E)

recondução.
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24. Na imagem abaixo, a célula B2 contém um erro #NOME?.
No Microsoft Excel, este ocorre quando

Baseado na figura abaixo, responda as questões 21 e 22.

A) não é reconhecido o texto em uma fórmula.
B) existe(m) valores numéricos inválidos em uma fórmula ou
função.
C) um número é dividido por zero (0).
D) uma linha não é larga o bastante para exibir o conteúdo.
E)

21. Dadas as proposições,
I. É possível imprimir a página web visualizada no
navegador pressionando o atalho de teclas CTRL+P.
II.

Para abrir uma nova janela do Microsoft Internet Explorer,
pressiona-se as teclas CTRL+N.

III. A partir do atalho de teclas CTRL+L, é possível localizar
partes de um texto numa página web.
verifica-se que somente está(ão) correta(s)
A) I.

uma coluna não é larga o bastante para exibir o conteúdo.

25. Dadas as afirmativas sobre os recursos do Microsoft Word
2003,
I. O comando Ctrl+L, abre na aba Ir para da janela Localizar.
II. O comando Ctrl+F1, abre o assistente do Office.
III. O recurso de Ortografia e gramática, pode ser acionado
pela tecla F7.
IV. A seleção de todo o documento é possível através do
comando Ctrl+T.
verifica-se que estão corretas

B) I e II.
C) II.

A) I e II, apenas.

D) II e III.

B) I e III, apenas.

E)

C) I, II e III.

III.

D) II e IV, apenas.
22. Escolha a opção correta.
A) Ao clicar no botão
superiores da janela.

III e IV, apenas.

é possível trocar a posição das abas

a página atualmente visitada é salva no
B) Ao clicar em
computador, ficando disponível off-line.
C) É possível abrir uma nova janela do navegador web
pressionando as teclas CTRL+J simultaneamente.
D) Para acessar a ajuda ou verificar a versão do navegador
.
web basta clicar no botão
E) Além do navegador web Microsoft Internet Explorer,
mostrado na figura, pode-se também utilizar o Microsoft
Word, Excel ou PowerPoint para visualizar páginas HTML
(HyperText Markup Language) na web.
23. Escolha a opção correta.
A) O estabilizador é um software responsável por estabilizar a
saída de áudio do computador.
B) A CPU (Central Processing Unit) é um dispositivo de
hardware contido no monitor, com a função de processar
imagens monocromáticas.
C) O modem utilizado em uma conexão discada comum do tipo
PPP (Point-to-Point Protocol), normalmente atinge, no
máximo, 56Kbps de velocidade.
D) A memória RAM (Random Access Memory) é considerada
uma memória secundária do computador.
E)

E)

26. Dadas as afirmativas sobre os recursos do Microsoft Excel
2003,
I. O arquivo em que se trabalha e armazena os dados
chama-se pasta de trabalho a qual sempre contém 3
planilhas.
II. Assim como no Word, o comando Ctrl+T deixa um texto
tachado no Excel, como no exemplo: tachado.
III. O comando Ctrl+Barra de Espaço, seleciona uma Coluna.
IV. Por meio do Excel é possível criar pastas, excluir e
renomear aquivos.
verifica-se que está(ão) correta(s)
A) I, apenas.
B) III, apenas.
C) II e IV, apenas.
D) II e III, apenas.
E)

III e IV, apenas.

A impressora é classificada como um periférico do
computador, sendo o teclado e o mouse não periféricos.
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Baseado na figura abaixo responda a questão 27.
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29. Dadas as proposições,
I. O firewall é um tipo de aplicativo utilizado para envio de emails criptografados.
II. Um spyware é um programa que espiona ações do usuário
no computador.
III. Uma página segura na Internet é facilmente identificada
pelo seu endereço web que contém em seu final a
expressão .BR.
verifica-se que está(ão) correta(s) apenas
A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E)

27. Referente ao Microsoft Word 2003, julgue as seguintes
afirmativas:
I. A finalidade do botão

II e III.

30. Sobre o Microsoft PowerPoint, julgue as afirmativas abaixo:

é selecionar cores de texto.

II. O botão

é usado para inserir tabela.

III. O botão

é utilizado para localizar texto.

logo, verifica-se que
A) Apenas I é verdadeira.
B) Apenas II e III são falsas.
C) Todas são falsas.
D) Todas são verdadeiras
E)

Apenas III é verdadeira.

28. Dadas as proposições,

I. Uma apresentação salva na versão do PowerPoint 2003
não pode ser aberta no PowerPoint 2007.

I. O Word, o Excel, o PowerPoint e a Calculadora são alguns
dos aplicativos que fazem parte do pacote Microsoft Office.
II. A partir do Menu Iniciar do Windows XP é possível acessar
os programas executados mais recentemente pelo
computador.
III. A partir do Windows Explorer é possível manipular pastas
e arquivos contidos no computador, inclusive em
Pendrives que estejam conectados.

II. Clicando no botão
texto.

, é possível inserir uma caixa de

III. É possível alterar o tamanho de um objeto, escolhendo
um percentual diferente em:

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas

Logo, podemos concluir que
A) apenas I e II são verdadeiras.

A) I.

B) todas são verdadeiras.

B) II.

C) apenas II é falsa.

C) I e II.
D) I e III.
E)

D) apenas III é verdadeira.
E)

todas são falsas.

II e III.
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31. Sobre a classificação das constituições, assinale a opção
correta no que se refere às características da Constituição
da República de 1988.
A) É semirígida quando à alterabilidade, ou seja, apresenta
uma parte que exige mutação por processo mais difícil e
solene do que o da lei ordinária (rígida) e outra parte sem tal
exigência, podendo ser alterada pelo sistema previsto para
a lei ordinária.
B) É escrita quanto à forma, porquanto é formada a partir de
textos esparsos, sendo sedimentada em costumes
derivados das decisões, sempre tendo como fundamento os
documentos históricos que lhe serviram de base.
C) É analítica quanto à extensão, uma vez que aborda todos os
assuntos que os representantes do povo entenderam
fundamentais.

34. Em relação ao patrimônio, objeto da contabilidade, e os
diversos estados patrimoniais que pode assumir de acordo
com a equação fundamental do patrimônio, indique a opção
correta.
A) A empresa tem passivo a descoberto quando o somatório
dos bens e direitos é igual ao somatório das obrigações
menos a situação líquida.
B) O patrimônio líquido negativo acontece quando o total dos
bens e direitos é menor que o passivo exigível.
C) Na constituição da empresa, antes da integralização do
capital social, o ativo menos o passivo exigível é sempre
positivo.
D) O estado patrimonial em que o passivo exigível mais o ativo
menos o patrimônio líquido é igual a zero é impossível de
acontecer.
E)

D) É flexível quanto à alterabilidade, o que se afirma com base
no grande número de emendas constitucionais existentes.
E)

É sintética quanto à extensão, dado veicular apenas os
princípios fundamentais e estruturais do Estado. Ela não
desce em minúcias, motivo pelo qual é mais duradoura, na
medida em que seus princípios estruturais são interpretados
e adequados aos novos anseios pela atividade do Supremo
Tribunal Federal.

32. O Supremo Tribunal Federal não tem admitido o controle
concentrado
por
meio
da
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade na seguinte hipótese:
A) emenda à Constituição.
B) norma constitucional originária.
C) tratado internacional incorporado ao ordenamento jurídico
brasileiro.
D) leis estaduais de efeitos abstratos.
E)

medidas provisórias.

O patrimônio líquido é positivo quando o total dos bens e
créditos da empresa é maior que o passivo exigível.

35. Conforme determina a legislação societária em vigor, dadas
as afirmativas abaixo,
I.

A demonstração do resultado do exercício discriminará a
receita bruta das vendas e serviços, as deduções das
vendas, os abatimentos e os impostos.
II. A demonstração do resultado do exercício discriminará a
receita líquida das vendas e serviços, o custo das
mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto.
III. A demonstração do resultado do exercício discriminará as
despesas com as vendas, as despesas financeiras,
deduzidas das receitas, as despesas gerais e
administrativas, e outras despesas operacionais.
IV. A demonstração do resultado do exercício discriminará o
lucro ou prejuízo operacional, as receitas e despesas nãooperacionais.
quais estão corretas?
A) Apenas I e II.

33. Assinale a opção que representa corretamente os tributos
que estão dentro da competência tributária da União.

B) Apenas III e IV.

A) Imposto sobre a importação de produtos estrangeiros,
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza,
imposto sobre a propriedade territorial rural, taxas,
contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e
contribuições sociais.
B) Imposto sobre a importação de produtos estrangeiros,
imposto sobre transmissão causa mortis, imposto sobre a
propriedade territorial rural, taxas, contribuições de melhoria,
empréstimos compulsórios e contribuições sociais.
C) Imposto sobre a importação de produtos estrangeiros,
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza,
imposto sobre a propriedade territorial rural, taxas,
contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e
contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública.
D) Imposto sobre a importação de produtos estrangeiros,
imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana,
imposto sobre a propriedade territorial rural, taxas,
contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e
contribuições sociais.
E) Imposto sobre a importação de produtos estrangeiros,
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza,
imposto sobre a propriedade de veículos automotores,
taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios
e contribuições sociais.

D) I, II e III.

Superior – AUDITOR
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C) I, III e IV.
E)

II, III e IV.

36. Em relação ao campo atuação da Contabilidade Pública,
podemos afirmar que
A) a contabilidade pública é menos abrangente que a
contabilidade pública.
B) o campo de estudo contabilidade pública abrange somente
o âmbito da administração direta.
C) o campo de estudo da contabilidade pública abrange
somente o âmbito da administração indireta.
D) o campo de estudo da contabilidade pública abrange os
âmbitos da administração direta e indireta, não incluindo as
estatais.
E)

o campo de estudo da contabilidade pública abrange os
âmbitos da administração direta e indireta, incluindo as
estatais.
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37. De acordo com as normas de Contabilidade Pública
adotadas no Brasil, em relação ao registro dos elementos
patrimoniais,
A) os títulos de renda, serão avaliados pelo seu valor nominal,
permitida a constituição de provisão para adequá-los ao
valor de mercado, se este for maior.

41. Na execução de seus trabalhos, o auditor independente
verificou que as demonstrações contábeis da entidade
auditada estão incorretas significativamente, como também
não de acordo com os Princípios Fundamentais de
Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.
Diante dessa situação, o auditor deve emitir Parecer

B) os bens do almoxarifado serão avaliados pelo preço médio
ponderado das compras.

A) adverso.

C) os bens imóveis serão avaliados pelo custo de aquisição,
sendo vedada a sua reavaliação a valor de mercado.

C) com parágrafo de ênfase.

D) os débitos e créditos em moeda estrangeira serão avaliados
pelo seu valor nominal, feita a conversão pela taxa de
câmbio do dia da ocorrência do fato contábil
correspondente.

E)

E)

os bens móveis serão avaliados pelo custo de aquisição ou
pelo valor de mercado, a critério do responsável pela
escrituração.

12/JUL/2009

B) com ressalva.
D) com abstenção de opinião.
sem ressalvas com limitação de escopo.

42. Numa Lei Orçamentária Anual aprovada pelo Legislativo,
além de prever as receitas e fixar as despesas, houve a
autorização para que o Chefe do Executivo efetuasse
contratações temporárias de interesse público. Nesse caso,
houve descumprimento legal de um dos princípios
orçamentários.

38. A Lei Complementar no 101/2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal – foi instituída com a finalidade de
ordenar as finanças públicas brasileiras. Identifique a opção
correta quanto ao seu campo de abrangência.

Diante do contexto acima, indique a opção que evidencia o
princípio não atendido no orçamento aprovado.

A) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

C) Especificação

B) a União, os Estados e os Municípios.

D) Exclusividade

C) a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e,
empresas nacionais e internacionais.

E)

D) os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as empresas
controladas.

43. Dadas as afirmações com relação aos instrumentos de
planejamento utilizados na Administração Pública,

E)

I.

a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as
empresas controladas.

39. Está correta a seguinte opção:
A) os custos variáveis totais diminuem quando aumenta o
volume produção.
B) os custos fixos unitários diminuem na mesma proporção em
que o volume de produção é reduzido.
C) os custos fixos totais diminuem na mesma proporção em
que o volume de produção diminui.
D) os custos variáveis unitários aumentam na mesma
proporção em que o volume de produção também aumenta.
E)

os custos fixos unitários variam em proporção inversa às
variações do volume produzido.

A) Prudência
B) Continuidade

Universalidade

O projeto de lei do plano plurianual, para vigência até o final
do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial
subsequente, será encaminhado até quatro meses antes do
encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido
para sanção até encerramento da sessão legislativa.
II. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será
encaminhado até seis meses antes do encerramento do
exercício financeiro e devolvido para sanção até
encerramento da sessão legislativa.
III. O projeto de lei orçamentária da União será encaminhado
até quatro meses antes do encerramento do exercício
financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da
sessão legislativa.
identifique a opção que se apresenta como correta.
A) Os itens I e II estão corretos.
B) Os itens I e III não estão corretos.
C) Os itens II e III estão corretos.

40. Acerca do sistema de custeio baseado em atividades,
assinale a opção que evidencia a sequência correta de
apropriação dos custos.
A) atividades → produtos → departamentos.
B) departamentos → atividades → produtos.
C) produtos → departamentos → atividades.
D) atividades → departamentos → produtos.
E)

departamentos → produtos → atividades.
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D) O item I não está correto.
E)

O item II não está correto.

44. A liquidação é um dos estágios da despesa que consiste em
A) verificação do direito adquirido pelo credor.
B) verificação da regularidade do empenho efetuado pela
autoridade competente.
C) despacho
exarado
por
autoridade
competente,
determinando que a despesa seja paga.
D) emissão da ordem de pagamento da despesa.
E) verificação, efetuada por autoridade competente, acerca da
despesa ter sido corretamente consignada no orçamento
respectivo.
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45. Considere a emissão de empenhos referentes às seguintes
despesas:
I. conta de energia elétrica ainda não quantificável;

12/JUL/2009

49. O orçamento deve conter todas as receitas e todas as
despesas da Administração. Esse enunciado é definido pelo
princípio da

II. contrato de manutenção de equipamentos de informática,
no valor de R$ 6.000,00, com duração de três meses e
pagamento de R$ 2.000,00 por mês;

A) unidade.

III. aquisição de material de expediente no valor de R$
1.500,00.

D) programação.

B) exclusividade.
C) universalidade.
E)

especificação.

Os empenhos I, II e III acima devem ser classificados,
respectivamente, nos tipos denominados:
A) Estimativa, Ordinário e Global.
B) Global, Estimativa e Insubsistente.
C) Estimativa, Global e Ordinário.
D) Ordinário, Estimativa e Global.
E)

Insubsistente, Global e Ordinário.

46. É atribuição do sistema de controle interno:
A) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de
admissão de pessoal.
B) apoiar o controle externo no exercício de sua missão
institucional.
C) apreciar as contas prestadas anualmente pelo Chefe do
Poder Executivo.
D) realizar, por iniciativa própria, inspeções e auditorias de
natureza contábil, financeira e orçamentária.
E)

apreciar, para fins de registro, a legalidade da concessão de
aposentadorias e pensões.

50. No que concerne ao julgamento de contas pelo Tribunal de
Contas da União, na forma disposta em sua Lei Orgânica, é
correto afirmar:
A) as contas serão julgadas regulares com ressalva quando
evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de
natureza formal de que resulte dano ao erário.
B) as contas serão julgadas irregulares quando comprovada a
omissão no dever de prestar contas.
C) as contas serão julgadas regulares com ressalva quando
comprovado dano ao erário decorrente de ato de gestão
ilegítimo ou antieconômico.
D) ao julgar irregulares as contas pela prática de ato de gestão
ilegal, ilegítimo e antieconômico, o Tribunal de Contas da
União fixará a responsabilidade solidária do agente público
que praticou o ato irregular e do terceiro que, como
contratante ou parte interessada na prática do mesmo ato,
de qualquer modo haja concorrido para o cometimento do
dano apurado.
E)

47. A auditoria que atua diretamente sobre a gestão da coisa
pública e no acompanhamento das ações e dos programas
orçamentários empreendidos pelos órgãos e entidades, é
conhecida como
A) Auditoria de Programas.

ao julgar irregulares as contas pela prática de ato de gestão
ilegal, ilegítimo e antieconômico, o Tribunal de Contas da
União fixará a responsabilidade subsidiária do agente
público que praticou o ato irregular e do terceiro que, como
contratante ou parte interessada na prática do mesmo ato,
de qualquer modo haja concorrido para o cometimento do
dano apurado.

B) Auditoria Governamental.
C) Auditoria Operacional.
D) Auditoria Orçamentária.
E)

Auditoria Interna.

51. Assinale a opção incorreta no que se refere aos controles
externo e interno.
A) O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União.

48. Em relação às características e diferenças básicas dos tipos
de auditoria, analise os itens abaixo e coloque (AI) para
auditoria interna e (AE) para auditoria externa.

B) A fiscalização operacional está relacionada à verificação do
cumprimento de metas, resultados, eficácia e eficiência da
gestão dos recursos públicos.

(
(
(
(

C) Os responsáveis pelo controle interno de uma autarquia
federal, ao tomarem conhecimento de qualquer
irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao
Ministério Público Federal, sob pena de responsabilidade
subsidiária.

)
)
)
)

empregado da empresa auditada.
contrato de prestação de serviços.
continuidade do trabalho contínuo.
principalmente, emitir parecer sobre as demonstrações
contábeis.
(
) recomendações para melhoria dos controles internos.
(
) os usuários dos trabalhos são a empresa e o público em
geral.
De acordo as proposições acima, assinale a opção que indica a
sequência correta, de cima para baixo.
A) AI – AE – AI – AE – AI – AI

D) A fiscalização contábil está relacionada à aplicação dos
recursos públicos conforme as técnicas contábeis.
E)

O controle interno é aquele exercido no âmbito interno da
Administração. Cada poder e o próprio Ministério Público
efetua o controle interno de seus atos em autotutela
permanente.

B) AI – AE – AI – AE – AI – AE
C) AE – AI – AE – AI – AI – AE
D) AE – AI – AE – AI – AE – AI
E)

AE – AE – AI – AE – AI – AI

Superior – AUDITOR

9

Concurso UFAL 2009

Prova Tipo 02

12/JUL/2009

52. Assinale a opção incorreta sobre a classificação da receita
pública.

55. Com relação à revogação e à anulação dos atos
administrativos, assinale a opção correta.

A) As receitas públicas quanto à natureza podem ser
classificadas em orçamentárias e extraorçamentárias.

A) A revogação se dá por motivo de ilegalidade.

B) A receita pública extraorçamentária compreende os
ingressos financeiros ou créditos de terceiros que não
integram o orçamento público e que constituirão
compromissos exigíveis do ente, como simples depositário
ou como agente passivo da obrigação, cujo pagamento
independe de autorização legislativa. Seria exemplo de
receita extraorçamentária a operação de crédito por
antecipação de receita.
C) Receita pública extraordinária seria aquela que compreende
os ingressos financeiros ou créditos de terceiros que não
integram o orçamento público e que constituirão
compromissos exigíveis do ente, como simples depositário
ou como agente passivo da obrigação, cujo pagamento
independe de autorização legislativa.
D) Receita pública ordinária seria aquela proveniente de fontes
regulares, como se dá no caso dos impostos.
E)

As receitas públicas quanto à categoria econômica podem
ser receitas correntes e receitas de capital.

B) Os efeitos da anulação do ato administrativo efetuada por
parte da administração são ex nunc.
C) O Poder Judiciário possui competência para revogar os atos
praticados pela administração pública.
D) Os efeitos da revogação do ato administrativo por parte da
administração são ex tunc.
E)

o prazo para anular os atos administrativos, contados da
data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé, é
de cinco anos.

56. Qual é a opção que representa o poder/atribuição da
administração que, quando exercido regularmente, configura
o fato gerador da espécie tributária taxa?
A) Poder moderador
B) Poder de polícia
C) Poder regulamentar
D) Poder hierárquico
E)

Poder disciplinar

53. Qual das seguintes opções não representa informação que
deve instruir o processo relativo à criação, expansão ou
aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete
aumento da despesa, na forma disciplinada na Lei de
Responsabilidade Fiscal?

57. No Brasil, o perfil atual da responsabilidade extracontratual
do Estado por ação de seus agentes, no exercício da
função, que provoque danos a terceiros, é informado pela
aplicação da teoria

A) Estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício
em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes.

A) da responsabilidade subjetiva, sob a modalidade do risco
administrativo.

B) Declaração do ordenador da despesa de que o aumento
tem adequação orçamentária e financeira com a lei
orçamentária anual.

B) da responsabilidade objetiva, sob a modalidade da culpa
administrativa.

C) Declaração do ordenador da despesa de que o aumento
tem compatibilidade com o plano plurianual.
D) Declaração do ordenador da despesa de que o aumento
tem compatibilidade com a lei de diretrizes orçamentárias.
E)

Anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas
anuais, em valores correntes e constantes, relativas a
receitas, despesas, resultados nominal e primário e
montante da dívida pública, para o exercício a que se
referirem e para os dois seguintes.

54. Para os efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, o
montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações
financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de
leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de
operações de crédito, para amortização em prazo superior a
doze meses é denominado:
A) dívida pública imobiliária.
B) relatório de gestão fiscal.
C) dívida pública consolidada ou fundada.
D) anexo de metas fiscais.
E)

anexo de riscos fiscais.

C) da responsabilidade subjetiva, sob a modalidade do risco
integral.
D) da responsabilidade objetiva, sob a modalidade do risco
administrativo.
E)

58. O processo de organização e estruturação do Estado é
informado por configuração institucional estabelecida sob
três distintos regimes jurídicos: as formas de Estado, as
formas de governo e os sistemas de governo. Considerando
a assertiva retro, qual das opções abaixo representa a
sequência correta no que concerne à forma de Estado, à
forma de governo e ao sistema de governo, nessa ordem,
adotados pelo Brasil hodiernamente?
A) Estado
unitário,
presidencialista.

forma

republicana

e

sistema

B) Estado presidencialista, forma monárquica tardia e sistema
parlamentarista.
C) Estado
federal,
presidencialista.

forma

republicana

e

sistema

D) Estado republicano, forma presidencialista e sistema
federal.
E)
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da responsabilidade subjetiva, sob a modalidade da culpa
administrativa.

Estado parlamentarista, forma presidencialista e sistema
federal.
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59. Servidor público da Universidade Federal de Alagoas requer
à autoridade competente certidão onde conste o seu tempo
de serviço em mencionada instituição para fins de
comprovação de experiência em um determinado concurso
público. A autoridade administrativa para a qual foi dirigido o
pedido se recusa ilegalmente a fornecer essa certidão.
Assinale a opção que corresponde à garantia constitucional
cabível a fazer valer o direito desse servidor.
A) Habeas data.
B) Habeas corpus.
C) Ação civil pública.
D) Mandado de segurança.
E)

Mandado de injunção.

60. Entre as opções abaixo, assinale aquela que, consoante
estabelece a Constituição Federal, não condiz com a
disciplina estabelecida para a aposentadoria dos servidores
públicos.
A) Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião
de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão
da pensão.
B) Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos
acumuláveis na forma da Constituição, é vedada a
percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime
de previdência dos servidores públicos.
C) são requisitos temporais para que o servidor(a) possa se
aposentar voluntariamente: a) tempo mínimo de dez anos
de efetivo exercício no serviço público; b) tempo mínimo de
cinco anos no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria; c) sessenta e cinco anos de idade e trinta e
cinco de contribuição, se homem, e sessenta anos de idade
e trinta de contribuição, se mulher.
D) A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem
de tempo de contribuição fictício.
E)

Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
bem como de outro cargo temporário ou de emprego
público, aplica-se o regime geral de previdência social.
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