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InstruçõesInstruções

Cargo:  TÉCNICO DE FINANÇAS E CONTROLE - CGU

1 - Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.

2 - Verifi que se o Número do Gabarito, colocado na quadrícula acima, é o mesmo constante do seu 
CARTÃO DE RESPOSTAS e da etiqueta colada na carteira escolar; esses números deverão ser idên-
ticos, sob pena de prejuízo irreparável ao seu resultado neste processo seletivo; qualquer divergência, 
exija do Fiscal de Sala um caderno de prova, cujo número do gabarito seja igual ao constante de 
seu CARTÃO DE RESPOSTAS.

3 - O CARTÃO DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse CARTÃO DE RESPOSTAS 
não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse.

4 - Transcreva a frase abaixo para o local indicado no seu CARTÃO DE RESPOSTAS em letra cursiva,  
para posterior exame grafológico:

   “O sucesso da vida significa unicamente insistência e ação”.

5 - DURAÇÃO DA PROVA: 5 horas, incluído o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.

6 - Na prova há 80 questões de múltipla escolha, com cinco opções: a, b, c, d e e.

7 - No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 
Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfi ca (tinta azul ou preta), toda a área correspondente 
à  opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas.

8 - Será anulada a  questão cuja  resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais 
de uma opção. Evite deixar questão sem resposta.

9 - Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confi ra este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma 
reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.

10 - Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos,  
tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).

11 - Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, 
poderão ser copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 
6.5 do edital regulador do concurso.

12 -  A saída da sala só poderá ocorrer  depois de decorrida  uma  hora  do  início  da  prova.  A não-observância 
dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso. 

13 - Ao sair da sala entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao 
Fiscal de Sala. 

CONTROLADORIA-GERAL
DA UNIÃO
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LÍNGUA PORTUGUESA

1 - Assinale a opção incorreta em relação às idéias do texto.

 Com a passagem da manufatura para a indústria, a pro-
dutividade do trabalho humano deu um grande salto, pro-
vocando uma larga dispensa de mão-de-obra. Legiões de 
trabalhadores desempregados alargavam o mar dos ex-
cluídos. Para muitos deles, a máquina passou a ser vista 
como a grande inimiga. E surgiram explosivas campanhas 
de quebra-máquinas. Até que as idéias se ajustaram na 
campanha internacional pela jornada de oito horas de tra-
balho, como uma forma de estabelecer um novo equilíbrio 
entre a produtividade-hora e a jornada diária de trabalho, 
atenuando os rigores da exploração capitalista. Com altos e 
baixos e à custa de sangue e mortes, a chamada “semana 
inglesa”, com as 48 horas semanais, terminou se impondo 
em todo o mundo. 

 Na década de 70 as centrais sindicais européias, ante 
os novos patamares de produtividade do trabalho, 
acompanhadas das ondas de demissão, levantaram a 
bandeira da jornada de 35 horas semanais, sob o lema de 
“trabalhar menos para trabalharem todos”. Na década de 
80 a reivindicação foi assimilada. E no Brasil, a Constituição 
de 1988 acompanhou a tendência, consagrando a jornada 
de 44 horas semanais. Daquela época até agora, a 
produtividade continuou avançando com a telemática, a 
bioengenharia, a robótica, a informática e as novas formas 
de organização e gerenciamento da força de trabalho. E 
as demissões continuaram se alargando em todo o mundo, 
ampliando os contingentes do chamado exército industrial 
de reserva. 

(Marcelo Mário de Melo, Jornal do Commercio
(PE), 31/01/2008.)

a) O advento da máquina na indústria provocou uma 
grande onda de desemprego, pois a produtividade do 
trabalho aumentou exigindo menos mão-de-obra.

b) A chamada “semana inglesa”, com jornada de 48 
horas semanais, foi uma conquista dos trabalhadores 
alcançada com muita luta.

c) Para assegurar emprego para mais trabalhadores, as 
centrais sindicais européias, a partir da década de 70, 
defenderam a jornada semanal de 35 horas.

d) Os ajustes para manter a semana de trabalho em torno 
de 44 horas  garantiram o decréscimo das demissões e o 
pleno emprego no mundo ocidental. 

e) A Constituição brasileira de 1988, acompanhando a 
tendência mundial, consagrou a jornada semanal de 
trabalho de 44 horas.

2 - Assinale a asserção errada quanto aos sentidos e aos 
elementos lingüísticos do trecho abaixo. 

5

10

Quando se achava que o Brasil já tinha visto tudo o 
que poderia ver em matéria de impostos, aconteceu 
algo jamais ocorrido antes neste país: um imposto 
que existia deixou de existir. Impostos, como é bem 
sabido, podem mudar de nome, podem aumentar ou 
diminuir (em geral, aumentam), podem passar de uma 
esfera a outra dentro da administração pública, mas 
uma vez criados fi cam aí para sempre. Eis que, justo 
às vésperas do Natal, o governo não consegue obter 
do Senado os votos de que precisava para manter viva 
a CPMF, “contribuição” que era obrigatória e que, sob 
o disfarce de “provisória”, vinha tirando uma lasca de 
cada cheque emitido no país desde o remoto ano de 
1996.

(Guzzo, J. R., “O fi m de uma mentira”,
Exame, 31/12/2007, p. 66)

a) A extinção de um imposto no Brasil é apresentada 
no texto como algo surpreendente, como um fato 
inusitado.

b) O emprego da expressão “como é bem sabido”(ℓ.4 
e 5), no contexto em que está, dá a entender que a 
informação que vem a seguir não deve ser novidade 
para o leitor. 

c) O emprego das aspas em “contribuição”(ℓ.11) reforça o 
sentido de que a CPMF era essencial para a melhoria 
da saúde pública no Brasil. 

d) A oração “fi cam aí para sempre”(ℓ.8) é substituível por: 
nunca deixam de existir, sem prejuízo do sentido 
original do texto.

e) O adjetivo “remoto” aplicado ao ano de 1996 favorece 
o entendimento de que o autor considera muito longo o 
tempo em que vigorou a CPMF.

3 - Assinale a opção que dá continuidade ao trecho transcrito 
abaixo, respeitadas a coerência entre as idéias e a 
morfossintaxe da norma escrita padrão.

 Os homens públicos brasileiros aceitam, com naturalidade, 
a permanência na vida brasileira de coisas injustas, como 
os impostos que comem quase 40% de tudo o que o Brasil 
produz  ____________________

a) e em troca dos quais se oferecem serviços de qualidade 
infame. 

b) de cuja parte signifi cativa se destina a oferecer serviços 
à população mais necessitada.

c) em favor dos quais se disponibiliza a população 
serviços de qualidade inferior.

d) por via do aumento de impostos já existente ou da 
criação de novos. 

e) na má gestão dos recursos públicos.
(Com base em Guzzo, J. R. “O fi m de uma mentira”,

Exame, 31/12/2007, p. 67)



Cargo: Técnico de Finanças e Controle - TFC/CGU - 2008 3 Prova Objetiva - Gabarito 3

4 - Assinale a opção que completa, com correção gramatical, 
o espaço do texto abaixo.

 O êxodo de jogadores de futebol brasileiros para o exterior 
é uma tendência difícil de ser revertida a curto prazo. O que 
se observa é ainda mais calamitoso. Eles estão partindo 
para qualquer timezinho do exterior cada vez mais cedo, 
cada vez mais novos, sejam bons ou não. Se os clubes __
_________ tantos atletas para pequenos times da Europa 
ou de outros continentes. 

a) fossem mais bem administrados, não irão
b) fossem mais bem administrados, não iriam
c) fossem melhor administrados, não vão
d) forem mais bem administrados, não iriam 
e) forem melhor administrados, não irão

5 - Selecione a opção que completa o trecho com todas as 
palavras corretamente grafadas. 

 As bolsas de valores de todo o mundo foram marcadas 
ontem por fortes _______(1)______, diante da evidência 
de que a economia dos Estados Unidos está à beira de 
uma _______(2)________. Durante boa parte do dia 
operaram no vermelho, mas recuperaram o fôlego no 
encerramento. As _______(3)_______ foram os pregões 
europeus, que fecharam no auge do nervosismo do 
mercado americano e amargaram baixa.

(Com base em Correio Braziliense,
10/01/2008, p. 15.)

1 2 3
a) ossilações rescessão excessões
b) oscilações recessão exceções
c) ocilações rescessão escessões
d) oscilações receção esceções
e) ossilações resceção exessões

6 - Assinale a opção que completa as lacunas do trecho 
abaixo, respeitando os princípios de coerência, correção 
gramatical e adequação vocabular. 

O servidor envolvido na prática de ――(1)―― disciplinares, 
objeto de processo administrativo, ――― (2) ――― a respeito 
dos depoimentos das testemunhas, ―――(3)――― o 
inquérito jungir--se ao princípio do contraditório.

(http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/RevistaCGU,
acesso em 11/1/2008)

1 2 3

a) violações tem de prevenir em decorrência de

b) transgressões tem de contrariar-se em caráter de

c) infl ações deve tomar 
conhecimento

em virtude de

d) ilícitos há que cientifi car em razão de
e) infrações há de ser notifi cado em conseqüência de

7 - Assinale a opção que completa com correção gramatical e 
propriedade vocabular as lacunas do trecho abaixo.

 O governo não se preparou para fazer frente ao corte de 
receitas de R$ 40 bilhões. ―― (1) ―― buscar alternativas 
para compensar a morte anunciada, o Executivo contou 
com os recursos como se fossem permanentes. ―――― 
(2) ―――― a proposta orçamentária de 2008, ――――― 
(3) ――――― a previsão de arrecadação do tributo que, 
segundo a lei, estaria extinto. 

(“Enterrar cadáveres”, Correio Braziliense, 15/1/2008, p. 16)

1 2 3
a) No inverso de É prova desse fato que consta
b) No lugar de Há prova disso na qual tem
c) Em vez de Prova disso é onde tem
d) Ao invés Comprova isso onde inclui-se
e) Em vez de Prova-o em que consta

8- Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas 
do texto.

 As perspectivas para o mercado agrícola continuam boas. 
Os preços internacionais estão __1__ nível alto, ___2___ 
devem manter-se ao longo deste ano, em razão de fato-
res __3__ o bom desempenho das economias dos países 
em desenvolvimento, o uso de matérias-primas agrícolas 
___4___ produção de combustíveis e a redução da oferta 
de alguns produtos __5__ problemas climáticos.

1 2 3 4 5
a) em um em que tais como afi m da sob
b) num no qual como para a por causa de
c) em a que seja na causadores de
d) no onde tais com a sem
e) a por que com em uma por
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9 - Leia a anedota abaixo e marque a asserção que interpreta 
corretamente seus sentidos e/ou seus componentes 
lingüísticos. 

 Um homem chega para uma senhora que estava 
tranqüilamente andando na rua e pergunta:

 – Com licença, a senhora viu quem estava dobrando 
aquela esquina?

 A senhora responde, prontamente:  
– Não, quando eu vi, ela já estava dobrada... 

a) O advérbio “tranqüilamente” está modifi cando o sentido 
tanto do verbo “chega” quanto do verbo “andando”.

b) Do ponto de vista gramatical e semântico, a substitui-
ção de “e pergunta” por: e inquiri-lhe manteria o pri-
meiro parágrafo igualmente correto. 

c) O sentido do primeiro parágrafo permanece inalterado 
se isolarmos com dupla vírgula o segmento: “que 
estava tranqüilamente andando na rua”. 

d) O humor, a graça da anedota se deve à diferença de 
sentido que cada um dos personagens, em suas falas, 
deu ao verbo dobrar. 

e) O emprego da expressão “Com licença”, no contexto 
da anedota, tem a função semântica de realçar e 
fortalecer o sentido da pergunta.

10-

5

10

15

São contrapostas duas “matrizes culturais” da idéia 
de nação: a “romântico-política”, inspirada em Herder 
e fundada no conceito de “Volk”, e a “iluminista-
-jacobina”, fundada no princípio de cidadania. 
Claramente, a distinção pode ser aproximada de 
problemas ou dimensões salientados tempos atrás 
em certa literatura referente ao desenvolvimento 
do Estado nacional moderno: o problema da 
“identidade” (a nacionalidade como condicionante 
decisivo da identidade pessoal e objeto de lealdade) 
e o da “igualdade” ou participação (a cidadania e 
seu enriquecimento e expansão, dos direitos civis 
e políticos aos sociais), aos quais se acrescenta o 
problema da “autoridade” (a edifi cação apropriada da 
aparelhagem burocrática e simbólica do Estado). 

(Fábio Wanderley Reis, Valor Econômico, 14/01/2008.)

 Estaria gramaticalmente correta a substituição:

a) de “duas” (ℓ.1) por ambas.
b) de “aos sociais” (ℓ.13) por até os sociais. 
c) de “pode ser aproximada” (ℓ.5) por aproximam-se.
d) de “se acrescenta” (ℓ.13) por acrescentam-se.
e) de “aos quais” (ℓ.13) por  a quem.

11- Exige-se acento circunfl exo nas terceiras pessoas do 
plural do presente do indicativo e do subjuntivo dos verbos 
crer, dar, ler e ver e seus derivados. Qual das opções 
atualmente foge da regra acima? 

a) Felizes os que creem. 
b) Não me deem conselhos.
c) Escritores releem seus escritos muitas vezes. 
d) Ondas veem e vão.  
e) Os jovens de hoje leem pouco.

12- Assinale a opção em que o trecho foi transcrito com 
correção gramatical.

a) Mesmo com toda a turbulência nos mercados fi nancei-
ros internacionais, os prognósticos para a economia 
brasileira, em 2008 apontam para o crescimento.

b) Mas a grande maioria dos analistas econômicos não 
acredita que o Brasil possa estar entre os países mais 
atingidos por uma crise fi nanceira externa.  

c) Talvez não chegue ao patamar de 2007, pela 
necessidade de se conterem um pouco a demanda 
interna para evitar que a infl ação derivada dos alimentos 
contamine outros preços.

d) Há dez anos, a situação seria totalmente diferente. 
O que mudou? Em primeiro lugar, o próprio perfi l da 
economia mundial. Nações classifi cadas na categoria 
de emergentes conseguiram, de lá para cá melhorar 
signifi cativamente o quadro de seus balanços de 
pagamento.

e) Aumentaram exportações, reduziram dívidas em 
valores absolutos ou relativos, ampliou as reservas 
cambiais, e se transformaram também em mercados 
relevantes dentro do comércio mundial.

(O Globo, 29/01/2008)

13- Assinale a manchete de jornal ou revista em que foi 
introduzido erro gramatical. 

a) Matérias-primas em alta e excesso de capacidade pro-
dutiva fazem do biodiesel um combustível fadado ao 
prejuízo em sua estréia nacional. (Exame, 31/12/2007)

b) Se o seu cachorro é do tipo irrequieto, que não obede-
ce a ninguém, não desanime. Especialistas garantem: 
todos são inteligentes e têm capacidade de aprender a 
cumprir comandos.  (Revista do Correio, 1/4/2007)

c) Redução nos furtos de equipamentos foi de quase 90% 
entre 2005 e 2007. Meta agora é coibir ocorrências 
referentes à veículos. (UnB notícias ano 10, n. 81) 

d) Decreto do Planejamento, que deve ser assinado nos 
próximos dias, vedará concessão de empréstimo por 
entidades de previdência. (Correio Braziliense, 15/1/2008)

e) O balanço das contas é positivo e indica que o grau de 
vulnerabilidade externa do país a turbulências  advindas 
dos mercados fi nanceiros internacionais é pequeno. 
(Valor Econômico 31/1/2008) 
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14- Assinale a opção em que o trecho do Editorial de O Estado 
de S. Paulo (14/01/2008 - com adaptações) foi transcrito 
com erro gramatical.

a) É muito provável que também em 2008 o agronegócio 
tenha papel decisivo no desempenho da balança 
comercial brasileira, embora as empresas de consultoria 
já identifi que alguns fatores que podem afetar o 
crescimento de suas exportações.  

b) Estudos preliminares indicam que o setor de agronegó-
cios alcançou, no ano passado, um saldo superior a 
US$ 50 bilhões em seu comércio exterior, sendo mais 
uma vez o grande responsável pelo bom desempenho 
da balança comercial do País.

c) Segundo a consultoria Tendências, com exportações 
de US$ 61 bilhões e importações de US$ 8,7 bilhões, 
o superávit do agronegócio brasileiro ficou em 
US$ 52,3 bilhões, bem superior ao saldo de toda a 
balança comercial, que fi cou em US$ 40,04 bilhões.

d) Entre 1994 e 2004, o agronegócio registrou continu-
amente saldos comerciais maiores do que o total da 
balança brasileira. A série foi interrompida em 2005 
e 2006, quando seu superávit representou de 85% a 
90% do superávit total. 

e) Os bons preços dos principais produtos agroindustriais 
exportados pelo Brasil em 2007 devem manter-se em 
2008, embora não sejam esperadas muitas altas ex-
pressivas.

15- Assinale a opção que corresponde a erro gramatical.

 O governo, ao remover(1) obstáculos para a construção 
das grandes hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau no 
rio Madeira, ao anunciar a retomada das obras da usina 
nuclear de Angra 3 e ao dar prioridade à(2) produção de 
gás natural no País, além dos programas de etanol e 
biodiesel, transmitiu confi ança aos investidores no País. 
Outro bom sinal têm(3) sido a co-geração de energia pelas 
usinas canavieiras e as autorizações dadas pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para a construção 
de pequenas hidrelétricas, bem como(4) a disposição de 
empresas em investir em fontes alternativas de energia. 
Afastar a possibilidade de um gargalo energético até 2010, 
contando(5) com a colaboração da sociedade, fortaleceria, 
sem dúvida, o ânimo dos agentes econômicos. 

(Gazeta Mercantil, 15/01/2008, Editorial.)

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

16- Assinale a opção em que o trecho do texto adaptado do 
Valor Econômico, 11/01/2008, apresenta erro gramatical.

a) A desordem criada pelos grandes bancos no mercado 
de crédito teve como conseqüência perdas bilionárias 
em seus balanços. Ao que parece, há ainda muitos 
papéis invendáveis dentro das grandes instituições - 
mas fora dos balanços.  

b) O resultado conjunto de estouro da bolha imobiliária e 
de uma bolha de crédito construída por empréstimos 
surpreendentemente generosos e amplos está sendo o 
corte da capacidade de endividamento do consumidor 
americano. 

c) Um dos grandes problemas é que os EUA acostu-
maram-se a essa via para crescer, deixando atrás de 
si um grande défi cit no comércio e outro buraco nas 
contas públicas, ambos hoje cadentes. 

d) A acentuada perda de fôlego da economia americana 
coloca desafi os consideráveis para as autoridades 
monetárias. A arma tradicional da redução dos juros 
é agora de duvidosa efi cácia e não pode ser usada 
livremente. 

e) Recessão ou crescimento muito baixo — a economia 
americana parece condenada nos próximos trimestres 
a esta sina. À medida que se aprofundam a crise 
no mercado imobiliário residencial, seus efeitos se 
espalham por toda a economia.

17- Assinale a opção que corresponde à única palavra ou 
expressão gramaticalmente correta. 

 Como nosso país constitui um Estado de Direito 
Democrático, é excusado(1) dizer que nenhuma lei 
ou ato normativo pode ser editado(2) se não estiver 
em consonância com a Constituição Federal. Por isso 
mesmo, se acaso editado(3) atos que violem esses
princípios, o STF atuará no sentido de declarar-lhe(4)  
inefi caz(5) , por ofenderem a Constituição. 

(Maurício Correa, “Temos o direito de sonhar”,
CB, 30/12/2007, p. 15, com alterações.)

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
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18- Assinale a asserção incorreta a respeito da organização das 
idéias do texto, seus sentidos e elementos lingüísticos. 

 Seriam os furtos inconhos da espécie humana? 
Isso mesmo que deu para entender: inconhos, 
frutos que nascem pegados a outros. O trocadilho 
furtos/frutos saiu-me sem querer. Peço desculpas 
e repito a pergunta: nasceria o furto inconho, 
acoplado, pegado à espécie humana? 
Sim, porque as coisas que vemos aí, das mais humildes 
funções aos mais altos escalões, sugerem que o 
furto seja tão necessário quanto o oxigênio para a 
sobrevivência de nossa espécie. 

(Eduardo Almeida Reis. “Furtos inconhos”,
Correio Braziliense, 10/1/2008, p. 6)

a) Ocorre comparação de igualdade no texto. 
b) Ao explicar o signifi cado de “inconhos”, o autor está 

acionando a função metalingüística da linguagem.
c) Ocorre também trocadilho em: Na vida tudo passa, até 

uva passa.
d) Há segmentos no texto em que o autor se dirige 

diretamente ao leitor.
e) Iniciar texto com pergunta, como acontece nesse 

texto, é um recurso estilístico que desobriga o autor de 
responder, deixando ao leitor o processamento mental 
da resposta.

19- Assinale a opção incorreta quanto à presença ou ausência 
do acento grave indicador de crase.

a) Modelo de publicidade da TV aberta terá que ser 
adaptado à era digital.

b) Compras fi carão à mão, bastando um clique no controle 
remoto. 

c) Como as emissoras vão adaptar a forma de fazer 
propaganda, hoje baseada em audiência, a uma nova 
realidade, que vai permitir a interação?

d) As emissoras guardam a sete chaves seus testes de 
comerciais interativos, pois à que chegar mais perto do 
que o consumidor deseja vai obter mais ganhos com a 
interatividade plena da TV digital.  

e) Os primeiros conversores aptos à interatividade plena 
(envio de dados às emissoras) devem chegar às lojas 
neste semestre.

(Com base em “Interatividade com sistema digital
muda propaganda na TV”, FSP, 6/1/2007, B4.)

20- Abaixo estão recomendações para evitar o estresse. 
Assinale a opção na qual os verbos estão conjugados, 
corretamente, na terceira pessoa do singular. 
a) Invista em prazeres: ouça música, leia, dê-se o direito 

de não fazer nada. 
b) Saboreie a vida, dai mais valor a suas experiências.
c) Pára e medite. Põe uma uva passa na boca. Note 

textura, cheiro e sabor. 
d) Fique atenta à respiração. Inspira e expira lentamente.
e) Aprende a dizer não. Peça ajuda sempre que 

necessário.
(Cristina Nabuco, “Para desacelerar”,

Cláudia, junho 2007, p. 227.)

21- Analise  as  propostas  de  correção gramatical para o tre-
cho de relatório abaixo e, a seguir, assinale a única opção 
que, em vez de corrigir, introduz erro ao trecho. 

 Procedemos o exame dos atos de gestão da unidade XX, 
ocorridos no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 
2005, por seleção de itens, em atendimento à legislação 
federal aplicável as diversas áreas e atividades examina-
dos, com verifi cação, quanto à legitimidade dos documen-
tos e dos atos de gestão que deu origem ao atual proces-
so.

    (http://www.cgu.gov.br/Contas/2005/relatorio.pdf ,com alterações) 

a) Acentuar grafi camente a palavra “itens”, escrevendo-a 
assim: ítens

b) Acrescentar preposição ao verbo “Procedemos”, 
escrevendo-o assim: Procedemos ao

c) Reescrever o trecho das linhas 4 e 5 com acento grave 
no “as”. Assim: aplicável às diversas áreas

d) Flexionar o adjetivo “examinados” no feminino. Assim: 
examinadas 

e) Passar para o plural o verbo “deu”, reescrevendo-o assim: 
deram

22- Assinale a opção em que o trecho retirado da Folha de S. 
Paulo (15/01/2008 - com adaptações) apresenta erro no 
emprego da vírgula.

a) A infl ação ofi cial, medida pelo IPCA, registrou alta de 
4,46% em 2007, bastante próxima ao centro da meta, 
que é de 4,5%. 

b) A elevação dos preços foi puxada pelos alimentos, que 
fi caram 10,79% mais caros. 

c) Essa alta refl ete uma demanda doméstica e mundial 
aquecida por problemas na oferta de alguns produtos e, 
o uso crescente de áreas de lavouras para a produção 
de combustível.  

d) A alimentação contribuiu com cerca de metade do 
índice.

e) Os analistas econômicos projetam uma taxa de infl ação 
de 4,29% para 2008, segundo o boletim “Focus”. 
Permaneceria, assim, abaixo do centro da meta.

23- Assinale a opção em que o trecho de um relatório da CGU 
está transcrito com pontuação, grafi a e morfossintaxe 
corretas. 

a) Apesar das justifi cativas oferecidas pela recorrente, os 
argumentos não foram convincentes os sufi cientes a 
ponto de ilidir a questão, e, em razão disso, decidimos 
manter o posicionamento no sentido de que a parceria 
ocorreu sob a forma de Contrato, e, não, de Convênio.  

b) Apesar das justifi cativas apresentadas pela recorrente, 
os argumentos não foram o bastante para elidir a 
questão, em razão da qual, mantemos o posicionamento 
no sentido de que a parceria de trabalho trata-se de 
Contrato, e não, de Convênio. 

c) Apesar das justifi cativas apresentadas pela recorrente, 
os argumentos não foram satisfatórios para ilidir a 
questão, em cuja razão, mantemos o posicionamento 
no sentido de que a parceria de trabalho se tratou de 
Contrato, e, não, de Convênio. 
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d) Apesar das justifi cativas exposadas pela recorrente, 
os argumentos foram insanáveis para extinguir a 
questão, em cuja razão houvemos por bem manter o 
posicionamento segundo o qual a parceria se trata de 
Contrato, e não de Convênio. 

e) Apesar das justifi cativas apresentadas pela recorrente, 
os argumentos não foram sufi cientes para elidir a 
questão, em razão do que mantemos o posicionamento 
segundo o qual a parceria de trabalho deu-se na forma 
de Contrato, e não de Convênio.

(Adaptado de http://www.cgu.gov.br/Contas/2005/relatorio.pdf , 
acesso em 11/1/2008)

24- Assinale a opção inteiramente correta quanto à grafi a, 
pontuação e morfossintaxe. 

a) O cerceiamento de defesa, por ser um fato, não se 
presume; porém, deve ser demonstrado, diante do 
contexto do processo disciplinar.

b) O cerceiamento de defesa – por ser um fato, não se 
presume –; porém, tem de ser demonstrado, face ao 
contexto do processo disciplinar.

c) O cerceamento de defesa, por ser um fato, não se 
presume; porém, há de ser demonstrado, em face do 
contexto do processo disciplinar. 

d) O cerceiamento de defesa, por ser um fato, não se 
presume. Porém, há que ser demonstrado, em face do 
contexto do processo disciplinar.

e) O cerceamento de defesa (por ser um fato) não se 
presume, porém, carece de ser demonstrado, face ao 
contexto do processo disciplinar.

(http://www.cgu.gov.br/Publicações/RevistaCGU,
acesso em 11/1/2008)

25- Marque a opção corretamente pontuada.

a) Febre amarela – a culpa é do macaco – dizem uns. Não 
a culpa não é do macaco. Dizem outros: e as vacinas...
sempre em quantidade insufi ciente! 

b) Febre amarela: a culpa é do macaco. Dizem uns: não, 
a culpa não é do macaco, dizem outros. E as vacinas? 
Sempre em quantidade insufi ciente.

c) Febre amarela! A culpa é do macaco, dizem uns. Não a 
culpa, não é do macaco, dizem outros – e as vacinas, 
sempre em quantidade insufi ciente.

d) Febre amarela... A culpa é do macaco? Dizem, uns 
não: a culpa não é do macaco. Dizem, outros: e as 
vacinas, sempre, em quantidade insufi ciente.

e) Febre amarela? A culpa é do macaco, dizem uns; não, 
a culpa não é do macaco, dizem outros; e as vacinas? 
Sempre em quantidade insufi ciente.

RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO

26- Um renomado economista afi rma que “A infl ação não baixa 
ou a taxa de juros aumenta”. Do ponto de vista lógico, a 
afi rmação do renomado economista equivale a dizer que:

a) se a infl ação não baixa, então a taxa de juros não 
aumenta.

b) se a taxa de juros aumenta, então a infl ação baixa.
c) se a infl ação não baixa, então a taxa de juros aumenta.
d) se a infl ação baixa, então a taxa de juros não aumenta.
e) se a infl ação baixa, então a taxa de juros aumenta.

27- Cinco moças, Ana, Beatriz, Carolina, Denise e Eduarda, 
estão vestindo blusas vermelhas ou amarelas. Sabe-se 
que as moças que vestem blusas vermelhas sempre 
contam a verdade e as que vestem blusas amarelas 
sempre mentem. Ana diz que Beatriz veste blusa 
vermelha. Beatriz diz que Carolina veste blusa amarela. 
Carolina, por sua vez, diz que Denise veste blusa 
amarela. Por fi m, Denise diz que Beatriz e Eduarda 
vestem blusas de cores diferentes. Por fi m, Eduarda diz 
que Ana veste blusa vermelha. Desse modo, as cores 
das blusas de Ana, Beatriz, Carolina, Denise e Eduarda 
são, respectivamente:

a) amarela, amarela, vermelha, amarela e amarela. 
b) amarela, amarela, vermelha, vermelha e amarela.
c) vermelha, amarela, amarela, amarela e amarela.
d) vermelha, amarela, vermelha, amarela e amarela.
e) vermelha, vermelha, vermelha, amarela e amarela.

Área para rascunho
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28- Sou amiga de Abel ou sou amiga de Oscar. Sou amiga de 
Nara ou não sou amiga de Abel. Sou amiga de Clara ou 
não sou amiga de Oscar. Ora, não sou amiga de Clara. 
Assim,

a) não sou amiga de Nara e sou amiga de Abel.
b) não sou amiga de Clara e não sou amiga de Nara.
c) sou amiga de Oscar e não sou amiga de Clara.
d) sou amiga de Nara e amiga de Abel. 
e) sou amiga de Oscar e amiga de Nara.

29- Genericamente, qualquer elemento de uma matriz Z 
pode ser representado por zij, onde “i” representa a 
linha e “j” a coluna em que esse elemento se localiza.
Uma matriz A = (aij), de terceira ordem, é a matriz 
resultante da soma das matrizes  X = (xij) e Y=(yij). 
Sabendo-se que (xij)  = i1/2 e que yij = (i-j)2, então a 
potência dada por (a22)a12 e o determinante da matriz X 
são, respectivamente, iguais a:

a) 2    e  2
b)   2     e  0

c) 2    e  0

d) - 2   e  1

e) - 2   e  0

30- Considerando o sistema de equações lineares 

,pode-se corretamente afi rmar que:

a) se p = -2, então o sistema é possível e determinado.
b) se p = -2 e q ≠ 4, então o sistema é impossível. 
c) se p ≠ -2 e q = 4, então o sistema é possível e 

indeterminado.
d) se p = -2 e q ≠ 4, então o sistema é possível e 

indeterminado.
e) se p = 2 e q = 4, então o sistema é impossível.

31- Quando Paulo vai ao futebol, a probabilidade de ele 
encontrar Ricardo é 0,40; a probabilidade de ele encontrar 
Fernando é igual a 0,10; a probabilidade de ele encontrar 
ambos, Ricardo e Fernando, é igual a 0,05. Assim, a 
probabilidade de Paulo encontrar Ricardo ou Fernando é 
igual a:

a) 0,95
b) 0,40
c) 0,50
d) 0,04
e) 0,45

32- Ana precisa fazer uma prova de matemática composta de 
15 questões. Contudo, para ser aprovada, Ana só precisa 
resolver 10 questões das 15 propostas. Assim, de quantas 
maneiras diferentes Ana pode escolher as questões?

a) 2800
b) 3003
c) 2980
d) 3006
e) 3005

33- Ágata é decoradora e precisa atender o pedido de um 
excêntrico cliente. Ele ─ o cliente ─ exige que uma das 
paredes do quarto de sua fi lha seja dividida em uma 
seqüência de 5 listras horizontais pintadas de cores 
diferentes, ou seja, uma de cada cor. Sabendo-se que 
Ágata possui apenas 8 cores disponíveis, então o número 
de diferentes maneiras que a parede pode ser pintada é 
igual a:

a) 56
b) 5760
c) 4320
d) 6720
e) 3600

Área para rascunho
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CONHECIMENTOS GERAIS

34- Entre a eleição de Jânio Quadros, em 1960, e a de 
Fernando Collor, em 1989, foram quase três décadas 
em que o Brasil se viu privado de escolher diretamente o 
Presidente da República. Na fase fi nal do regime militar, 
uma campanha contra essa situação constituiu-se na 
que é considerada a maior mobilização popular do Brasil 
contemporâneo. Esse movimento fi cou conhecido como:

a) Milagre brasileiro. 
b) Anistia Geral.
c) Queremismo.
d) Fora FMI!
e) Diretas Já!

35- Há 40 anos, em dezembro de 1968, o regime militar 
instaurado em 1964 editou o Ato Institucional N. 5 
(AI-5). Na expressão consagrada de Elio Gaspari, a 
ditadura deixava de ser envergonhada para tornar-se 
escancarada. A partir de então, o Poder Executivo

a) determinou o fechamento defi nitivo do Congresso 
Nacional.

b) reconheceu a plena independência e a imunidade do 
Poder Judiciário.

c) optou por não mais cassar mandatos e suspender 
direitos políticos.

d) suspendeu os direitos e garantias típicos da ordem 
democrática. 

e) desistiu de fazer uso de instrumentos de coerção sobre 
a sociedade.

36- A criação da Petrobras, em 1953, foi precedida de inten-
sos debates entre grupos que defendiam posições nacio-
nalistas e os adeptos de um desenvolvimento associado 
aos capitais internacionais. A campanha que mobilizou se-
tores da sociedade a favor da criação da empresa estatal, 
que hoje se apresenta como uma das maiores do mundo, 
fi cou conhecida pelo slogan:

a) Brasil: ame-o ou deixe-o.
b) Ninguém segura este país.
c) O petróleo é nosso. 
d) Anistia ampla, geral e irrestrita.
e) Integrar para não entregar.

37- Entre 1945 e 1964, a trajetória democrática vivida pelo 
Brasil foi marcada por sucessivas crises, algumas das 
quais de elevada dramaticidade. Em 1954, por exemplo, 
o país foi surpreendido com o desfecho inédito de um 
desses momentos de crise pronunciada, que foi:

a) o suicídio do presidente Getúlio Vargas. 
b) a contestação à vitória eleitoral de JK.
c) a renúncia do presidente Jânio Quadros.
d) a deposição do presidente João Goulart.
e) a queda do presidente Washington Luís.

38- Duas superpotências, EUA e URSS, disputaram o poder 
mundial nas décadas que se seguiram ao fi m da Segunda 
Guerra. O sistema bipolar de poder mundial caracterizou-se, 
por muitos anos, pelo confronto indireto entre elas, gerando 
o cenário conhecido como Guerra Fria. Entre 1989 e 1991, 
esse quadro deixou de existir com

a) a desistência norte-americana de competir com o poder 
russo.

b) o colapso da União Soviética e do regime socialista no 
Leste europeu. 

c) o fi m da Guerra no Oriente Médio.
d) a formação dos grandes blocos econômicos regionais.
e) a consolidação do poder e da infl uência mundial da 

ONU.

39- A data de 11 de setembro de 2001 fi cou marcada pelo 
inusitado ataque terrorista aos Estados Unidos, com 
aviões sendo lançados sobre as torres do World Trade 
Center e sobre o Pentágono. Em meio aos atentados que 
se sucederam em várias regiões do mundo, destaca-se 
a fi gura de Osama Bin Laden à frente da organização 
terrorista denominada:

a) Panteras Negras.
b) Setembro Negro.
c) Al Fatah.
d) Al Qaeda. 
e) Hammas.

40- Na atualidade, o Brasil é considerado um país 
economicamente emergente. Integrado à economia 
global, ele reconhece a importância dos blocos regionais 
como forma de melhor inserir-se no quadro econômico 
mundial, cuja tônica é a competitividade por mercados. 
Assim, ele participa, na condição de co-fundador, da (do)

a) Mercado Comum do Sul (MERCOSUL).
b) Área de Livre Comércio das Américas (ALCA).
c) União Européia (UE).
d) Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).
e) Pacto de Varsóvia.

41- A globalização altera a concepção tradicional de fronteiras 
nacionais. Incessantes inovações tecnológicas ampliam e 
diversifi cam a capacidade de produção. O desenvolvimento 
dos meios de transporte e de comunicações facilita a 
interligação dos mercados. Para fi xar regras relativas à 
condução do comércio entre os países, arbitrando confl itos 
de interesses, existe a (o)

a) Organização das Nações Unidas (ONU).
b) Fundo Monetário Internacional (FMI).
c) Organização Mundial do Comércio (OMC).
d) Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).
e) Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvi-

mento (BIRD).
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42- Há cem anos morria aquele que é considerado o maior 
escritor brasileiro e um dos maiores da língua portuguesa. 
Fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira 
de Letras, ele escreveu obras singulares, como Memórias 
Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Trata-se de

a) Érico Veríssimo. 
b) Jorge Amado.
c) Graciliano Ramos.
d) Guimarães Rosa.
e) Machado de Assis.

43-Iniciada em 1985, a redemocratização política do Brasil 
conviveu durante algum tempo com sérios problemas 
econômicos, de que seriam exemplos o baixo índice de 
crescimento, a infl ação descontrolada e a elevada dívida 
externa. Sucessivos planos econômicos falharam na 
tentativa de estabilizar a economia brasileira, o que foi 
conseguido a partir de 1994 com o Plano

a) Cruzado I.
b) Real. 
c) Cruzado II.
d) Bresser.
e) Collor.

INFORMÁTICA

44- Em um computador organizado em 6 níveis, o nível que 
compreende um conjunto de registradores que formam 
uma memória local e a unidade lógica e aritmética é o 
nível

a) da microarquitetura. 
b) da lógica digital.
c) da arquitetura do conjunto de instruções.
d) do sistema operacional.
e) da linguagem de montador.

45- A API do Win32 para entrada/saída de arquivos, 
responsável pelo bloqueio de uma região do arquivo para 
garantir a exclusão mútua de execução, é denominada:

a) CloseHandle.
b) LockFile. 
c) SetFilePointer.
d) UnlockFile.
e) GetFileAttributes.

46- Durante a navegação na WEB, o código de estado 301 
indica:

a) objeto requisitado foi removido permanentemente do 
servidor. 

b) requisição bem-sucedida.
c) requisição não foi compreendida pelo servidor.
d) objeto requisitado não existe no servidor. 
e) versão do protocolo HTTP requisitado não é suportada 

pelo servidor. 

47- Na comunicação segura (confi dencial) entre os usuários A 
e B, uma chave de sessão é defi nida como chave

a) assimétrica pública de A.
b) assimétrica pública de B.
c) simétrica compartilhada por A e B. 
d) assimétrica compartilhada por A e B.
e) de assinatura digital.

48- Um dos serviços providos pela camada de enlace em 
redes de computadores é a

a) entrega garantida com atraso limitado. 
b) entrega de pacotes na ordem.
c) largura de banda mínima garantida.
d) variação de atraso máximo garantido.
e) correção de erros.

DIREITO CONSTITUCIONAL

49- Assinale a opção que indica um dos objetivos fundamentais 
da República Federativa do Brasil.

a) Garantir a soberania. 
b) Valorizar a dignidade da pessoa humana.
c) Observar os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa.
d) Valorizar a cidadania. 
e) Constituir uma sociedade livre, justa e solidária.

50- Considere as seguintes assertivas a respeito dos direitos 
e deveres individuais:

 I – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científi ca e de comunicação, independente de censura, 
observada a necessidade de licença.

 II – todos podem reunir-se pacifi camente, sem armas, em 
locais abertos ao público, desde que haja autorização da 
autoridade pública competente e que não frustrem outra 
reunião anteriormente convocada para o mesmo local.

 III– todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interesse 
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, 
sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado.

 IV– a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, 
de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do 
apenado.

 V– às presidiárias serão asseguradas condições para que 
possam permanecer com seus fi lhos durante o período de 
amamentação.

 Assinale a opção verdadeira.

a) I, IV e V estão corretas.
b) I, II e III estão incorretas.
c) III, IV e V estão corretas. 
d) II, III e IV estão corretas.
e) I, II e V estão incorretas.
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51- A respeito dos direitos e garantias fundamentais,  é 
possível afi rmar que os tratados e convenções sobre 
direitos humanos que forem aprovados, em cada casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos 
votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 
(aos)

a) leis complementares.
b) emendas constitucionais. 
c) leis ordinárias.
d) decretos legislativos.
e) leis delegadas.

52- Assinale a opção correta.
Compete privativamente à União legislar sobre:

a) trânsito e transporte. 
b) direito tributário, fi nanceiro, penitenciário, econômico e 

urbanístico.
c) orçamento.
d) fl oresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, 

defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do 
meio ambiente e controle da poluição.

e) produção e consumo.

53- Assinale a opção correta. São privativos de brasileiro nato 
os cargos, exceto:

a) de Presidente e Vice-Presidente da República.
b) de Ministro do Supremo Tribunal Federal.
c) da carreira diplomática.
d) de Deputados e Senadores. 
e) de Ofi cial das Forças Armadas.

54- Sobre a Administração Pública, é correto afi rmar que:

a) o prazo de validade do concurso público será de até 
quatro anos, prorrogável uma vez, por igual período.  

b) é garantido aos servidores civis e militares o direito à 
livre associação sindical.

c) somente por lei específi ca poderá ser criada autarquia 
e autorizada a instituição de empresa pública, de 
sociedade de economia mista e de fundação, cabendo 
à lei complementar, neste último caso, defi nir as áreas 
de sua atuação. 

d) os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, estando vedado o acesso pelos 
estrangeiros, na forma da lei.

e) a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies 
remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal 
do serviço público tem amparo na Constituição.

55- Tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucio-
nalidade e ação declaratória de constitucionalidade, exce-
to:

a) o Governador de Estado e do Distrito Federal.
b) o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil.
c) partido político com representação no Congresso 

Nacional.
d) os Prefeitos. 
e) o Presidente da República.

56- Assinale a opção correta. Compete privativamente ao Se-
nado Federal:

a) aprovar previamente, por voto secreto, após argüição 
em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão 
diplomática de caráter permanente. 

b) autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração 
de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da 
República e os Ministros de Estado.

c) julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente 
da República e apreciar os relatórios sobre a execução 
dos planos de governo.

d) proceder à tomada de contas do Presidente da 
República, quando não apresentadas ao Congresso 
Nacional dentro de sessenta dias após abertura da 
sessão legislativa.

e) aprovar iniciativa do Poder Executivo referente a 
atividades nucleares.

57- Sobre a responsabilização do Presidente da República é 
correto afi rmar, exceto:

a) o Presidente da República, na vigência de seu mandato, 
não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao 
exercício de suas funções.  

b) o Presidente fi cará suspenso de suas funções nas 
infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou 
queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal.

c) o Presidente fi cará suspenso de suas funções nos 
crimes de responsabilidade, após a instauração do 
processo pelo Senado Federal.

d) enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas 
infrações comuns, o Presidente da República não 
estará sujeito à prisão.

e) se, decorrido o prazo de trezentos e sessenta e 
cinco dias, o julgamento do Presidente não tiver sido 
concluído, cessará o seu afastamento, sem prejuízo do 
regular prosseguimento do processo.

58- A respeito da fi scalização contábil, fi nanceira, orçamentária, 
operacional e patrimonial da União, é correto afi rmar que:

a) quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, 
será exercida diretamente pelo Tribunal de Contas da 
União, mediante controle externo, e pelo sistema de 
controle interno de cada poder.

b) no caso de contrato, o ato de sustação será adotado 
diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, 
de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis. 

c) prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, 
pública, exceto privada, que utilize, arrecade, guarde, 
gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos 
ou pelos quais a União responda, ou que, em nome 
desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

d) as decisões do Tribunal de Contas da União de que 
resulte imputação de débito ou multa não terão efi cácia 
de título executivo.

e) o Tribunal de Contas da União encaminhará ao 
Congresso Nacional, bimestral e anualmente, relatório 
de suas atividades.
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MATEMÁTICA

59- Em um hospital, 20% dos enfermos estão acometidos de 
algum tipo de infecção hospitalar. Para dar continuidade 
às pesquisas que estão sendo realizadas para controlar 
o avanço deste tipo de infecção, cinco enfermos desse 
hospital são selecionados, ao acaso e com reposição. A 
probabilidade de que exatamente três dos enfermos sele-
cionados não estejam acometidos de algum tipo de infec-
ção hospitalar é igual a:

a) (0,8)3 (0,2)0 
b) 10 (0,8)2 (0,2)3 
c) (0,8)2 (0,2)3

d) (0,8)3 (0,2)2

e) 10 (0,8)3 (0,2)2

60- A função f: R→R é tal que,  para todo número real x, f (3x) 
= 3 f(x). Sabendo-se que f (9) = 45, então o valor de [f (1)]2 
é igual a:

a)  0
b) 25
c) 15
d) 30
e) 35

61- Uma pequena cidade possui 10.000 habitantes, dos quais 
40% são produtores rurais e 60% são do sexo masculino. 
Sabe-se que 40% das mulheres são produtoras rurais. 
Desse modo, o número de habitantes do sexo masculino 
e que são produtores rurais é igual a:

a) 1750
b) 2200 
c) 4000 
d) 3600
e) 6000

62- A operação βx é defi nida como a raiz cúbica de x. Assim, 
o valor da expressão β640,5 + β(2β27) é igual a:

a) 0 
b) 2 
c) 4
d) 6
e) 8

63- As idades de três irmãos encontram-se na razão 4:6:8. 
Sabendo-se que a soma das idades é igual a 180 anos, 
então a idade do irmão mais velho, em anos, é igual a:

a) 40
b) 45
c) 60
d) 80
e) 70

64- Uma turma do ensino fundamental é formada por 5 
crianças com idade igual a 10 anos, 5 com idade igual 
a 8 anos e 15 crianças com idade igual a 9 anos. Desse 
modo, a idade média destes alunos é, em anos:

a) maior que 10
b) igual a 8
c) menor que 9
d) maior que 9
e) igual a 9

65- Uma turma de 20 formandos é formada por 10 rapazes e 
10 moças. A turma reúne-se para formar uma comissão de 
formatura composta por 5 formandos. O número de dife-
rentes comissões que podem ser formadas, de modo que 
em cada comissão deve haver 3 rapazes e 2 moças, é 
igual a:

a) 2500
b) 5000
c) 5400
d) 5200
e) 5440

Área para rascunho
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ATENÇÃO
Somente responda as questões de língua 
INGLESA se esta tiver sido sua opção, quando 
de sua inscrição.

LÍNGUA INGLESA
Read the text below entitled “The Rise of a Fierce yet 
Fragile Superpower” in order to answer questions 66 and 
67:

The Rise of a Fierce Yet Fragile Superpower
Source: Special Double Issue Newsweek
Dec 31st, 2007 / Jan 7th 2008 (Adapted)

 For Americans, 2008 is an important election year. 
But for much of the world, it is likely to be seen as the 
year that China moved to center stage, with the Olympics 
serving as the country’s long-awaited coming-out party. 
The much-heralded advent of China as a global power 
is no longer a forecast but a reality. On issue after issue, 
China has become the second most important country on 
the planet. Consider what happened already this past year. 
In 2007 China contributed more to global growth than the 
United States, the fi rst time another country had done so 
since at least the 1930s. It also became the world’s largest 
consumer, eclipsing the United States in four of the fi ve 
basic food, energy and industrial commodities. And a few 
months ago China surpassed the United States to become 
the world’s leading emitter of CO2. 

66- According to the text, the rise of China

a) is going to start in 2008.
b) began in the 1930s.
c) will not eclipse other economies.
d) is already taking place. 
e) has been supported by the USA.

67- Concerning the contribution given to global growth,

a) China has remained unbeatable since 1930.
b) China led it in 2007. 
c) the United States has kept the leadership.
d) China and the USA have been leading.
e) the US surpassed China in 2007.

Read the text below entitled “The European Union Budget 
at a glance” in order to answer questions 68 to 70:

“The European Union Budget at a glance”
Source: http://ec.europa.eu/budget

Jan 16th, 2008 (Adapted)

 Taxpayers’money is used by the European Union (EU) 
to fund activities that all Member States and parliaments 
have agreed upon in the Treaties. A small amount – around 
1% of the Union’s national wealth, which is equivalent to 
about 235 Euro per head of the population – comes into the 
EU’s annual budget and is then spent mainly for its citizens 
and communities.

   A wide range of activities are funded in the Member 
States, for example in agriculture, fi sheries, infrastructure 
(construction of roads, bridges and railways), education 
and training, culture, employment and social policy, 
environmental policy, health and consumer protection, 
research, to mention a few. Initiatives are also underway to 
offer EU citizens an area of freedom, security and justice 
without internal borders. Part of the EU budget is also 
spent on funding economic development around the world 
and on humanitarian aid to help non-EU countries affl icted 
by natural disasters and other crisis situations.

68- In paragraph 1, the terms national wealth and annual 
budget are mentioned. They are respectively translated 
into Portuguese as

a) patrimônio líquido and orçamento anual. 
b) orçamento nacional and receitas anuais.
c) gastos federais and despesas anuais.
d) renda nacional and consumo anual.
e) riqueza nacional and orçamento anual.

69- In paragraph 2, the text enumerates a wide range of activities 
funded in the Member States including employment and 
health. These two terms are respectively translated into 
Portuguese as

a) emprego and saúde. 
b) políticas sociais and pesquisa.
c) pesquisa and infra-estrutura.
d) políticas ambientais and treinamento.
e) educação and emprego.

70- In paragraph 2, the text reports that part of the European 
Union budget 

a) comes from foreign economies.
b) funds social and cultural initiatives abroad.
c) Is used to assist foreign countries. 
d) derives from non-EU countries.
e) could be saved to fund international projects.
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ATENÇÃO
Somente responda as questões de língua 
ESPANHOLA se estiver sido sua opção, quando 
de sua inscrição.

LÍNGUA ESPANHOLA

 BCE mantiene política monetaria y advierte de posible 
alza futura de los tipos 

 El Banco Central Europeo (BCE) decidió ayer cumplir con 
lo previsto y mantuvo la tasa de interés referencial en 4% 
debido a los riesgos de desaceleración de Estados Unidos 
y Europa,. Sin embargo, su presidente, Jean-Claude 
Trichet, confi rmó que las presiones para aumentarla 
son cada vez más fuertes y rechazó que se hubiera 
considerado un recorte. Aseguró  que los fundamentos de 
la eurozona “siguen sólidos”, pero se espera una reducción 
del crecimiento para el cuarto trimestre de este año.

 “Nuestra postura no es neutral”, aseguró Trichet, dando 
a entender que el BCE favorecerá un alza de las tasas 
de interés este año, aunque el crecimiento se desacelere. 
El BCE ratifi có ayer que su principal preocupación es 
contener los riesgos infl acionarios que se han disparado 
en el viejo continente. Trichet agregó que el banco estaba 
listo para actuar “preventivamente” y en tono duro advirtió 
a los sindicatos y empresas europeas que el BCE “no 
tolerará una espiral infl acionista” precios-salarios y los 
llamó a negociar “con conciencia” eventuales aumentos 
salariales.

 Trichet aseguró que todavía hay restricciones en los 
mercados de dinero, por lo que el BCE realizará dos 
nuevas subastas, por US$ 10.000 millones cada una, 
a 28 días, en similares condiciones a las realizadas en 
diciembre.

Diario Financiero, Chile, 11.01.08

66- De acuerdo con las declaraciones del presidente del 
Banco Central Europeo (BCE), recogidas en el texto:

a)  se reducirán los tipos en el cuarto semestre. 
b) habrá un alza del crecimiento económico en la 

eurozona.
c) se mantendrá estable la infl ación.
d) a lo mejor aumenta la tasa de interés. 
e) quizás disminuyan las demandas salariales.

67- En el contexto del texto, la palabra “subasta” signifi ca:

a) rebajas.
b) ventas en público.  
c) permutas entre deudores.
d) devaluaciones.
e) gangas.

 Así lo han reconocido tanto Raffarin como el titular de 
Justicia, Dominique Perben, para quien “sin duda” Bédier 
no habría dimitido si hubiera sido responsable de cualquier 
otro ministerio y a pesar de la llamada jurisprudencia 
Balladour, según la cual un miembro del Gobierno tiene 
que dejar su cargo si es procesado. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) 
[en línea]. Corpus diacrónico del español. 

<http://www.rae.es> [Consulta del  20.01.08] 

68- En el texto se dice que Bédier:

a) dimitió porque no era responsable. 
b) no dimitió porque era responsable.
c) había sido responsable.
d) había dimitido.
e) no dimitiría.

 ¿Y en Colombia, qué?

 El decrecimiento económico en Estados Unidos tiene, por 
supuesto, un efecto multiplicador a nivel global y Colombia 
no está al margen. Que el socio comercial más importante 
del país esté en crisis genera reacciones encontradas 
entre el Gobierno y los empresarios. 

 El ministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga, ratifi có que la 
economía colombiana muestra signos de fortaleza y prueba 
de ello son las cifras de crecimiento en el consumo y en la 
inversión. “Espero que esa desaceleración en los Estados 
Unidos coincida con una mejoría de nuestro acceso a ese 
mercado y de las inversiones norteamericanas por cuenta 
de la aprobación del TLC”, manifestó Luis Carlos Villegas, 
presidente de la Andi. 

 Por su parte, Álvaro Camaro, vicepresidente Técnico de 
Stanford Bolsa y Banca, comentó que el desplome de 
las bolsas se siente en nuestra bolsa y que estas caídas 
deberían refl ejarse en devaluaciones del tipo de cambio. 

El Colombiano. Colombia 18.01.08 

69- En el texto se dice que el decrecimiento económico 
estadounidense:

a) ciertamente afecta a todo el mundo. 
b) mejorará el acceso de Colombia al mercado de Estados 

Unidos.
c) deja a buen recaudo la economía colombiana.
d) apenas se refl eja en el consumo de Colombia.
e) ha de presionar la devaluación de la moneda nacional.

70- De acuerdo con el texto, la crisis por la que atraviesa la 
economía de Estados Unidos    

 ha provocado reacciones:

a) coincidentes entre los empresarios locales.
b) enojosas entre los empresarios. 
c) opuestas entre el gobierno y los empresarios. 
d) enconadas en el gobierno.
e) desechables entre los empresarios y el gobierno.
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LEGISLAÇÃO APLICADA À CGU E REGIME JURÍDICO 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS

71- Incluem-se entre os procedimentos e processos 
administrativos de instauração e avocação facultados à 
Controladoria-Geral da União, exceto:

a) sindicância.
b) processo administrativo disciplinar.
c) processo administrativo fi scal. 
d) pedido de seqüestro.
e) investigação para a apuração de improbidade 

administrativa.

72- Assinale a opção que contemple órgão colegiado da 
Controladoria-Geral da União.

a) Conselho de Contribuintes. 
b) Conselho de Defesa Nacional.
c) Conselho da República.
d) Conselho de Governo.
e) Conselho de Transparência Pública e Combate à 

Corrupção.

73- São as seguintes matérias de competência da 
Controladoria-Geral da União no âmbito do Poder 
Executivo, exceto:

a) controle interno.
b) prevenção à corrupção.
c) julgamento das contas dos administradores públicos. 
d) auditoria pública.
e) defesa do patrimônio público.

74- Assinale a opção que contempla licença em que há a 
possibilidade de sua concessão ao servidor, ora com, ora 
sem remuneração.

a) Licença capacitação.
b) Licença para tratamento de saúde do próprio servidor.
c) Licença por motivo de doença em pessoa da família. 
d) Licença para tratar de interesses particulares.
e) Licença adotante.

75- Assinale o tipo de exoneração que se caracteriza por 
encerrar um juízo de conveniência e oportunidade da 
Administração.

a) A pedido do servidor.
b) Exoneração ad nutum. 
c) Decorrente de não aprovação do servidor não estável 

em estágio probatório.
d) Quando o servidor não toma posse no prazo legal.
e) Em razão da não observância  do limite gasto com 

pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

76- Assinale a opção em que os elementos trazidos não  
sejam essenciais à substituição. 

a) Designação prévia do substituto por autoridade 
competente, ou ato regimental.

b) Afastamento do titular superior a trinta dias. 
c) Afastamento do titular de função de direção, ou chefi a, 

ou ocupante  de cargo de natureza especial.
d) Afastamento do titular de unidade administrativa 

organizada em nível de assessoria.
e) Impedimentos legais ou regulamentares do titular, ou 

vacância do cargo.

77- Compete à Secretaria Federal de Controle Interno, 
exceto: 

a) exercer as atividades de órgão central do sistema de 
correição do Poder Executivo Federal. 

b) exercer o controle das operações de créditos, avais, 
garantias, direitos e haveres da União.

c) avaliar a execução dos orçamentos da União.
d) determinar a instauração de tomada de contas 

especial e promover o seu registro para fi ns de 
acompanhamento.

e) manter atualizado o cadastro de gestores públicos 
federais, para fi ns de prestação de contas ao Tribunal 
de Contas da União.

78- Correlacione as colunas a seguir indicando a penalidade 
correta para cada uma das seguintes situações descritas 
e, ao fi nal, escolha a opção que apresente a seqüência 
correta.

(1) Demissão
(2) Destituição
(3) Exoneração
(4) Demissão com ou sem exoneração prévia do cargo em 

comissão

(  ) Servidor em estágio probatório que resta reprovado.
(  ) Servidor em estágio probatório que comete infração 

gravíssima.
(  ) Servidor sem vínculo efetivo com a Administração, 

ocupante de cargo em comissão que comete infração 
gravíssima.

(  ) Servidor que ocupe cargo efetivo e comissionado, que 
comete infração gravíssima.

(  ) Servidor efetivo que comete infração gravíssima.

a) 3/1/3/2/4
b) 1/4/2/3/1
c) 4/3/2/1/1
d) 3/1/2/4/1
e) 1/3/1/2/4
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79- Leia atentamente as situações abaixo para classifi cá-las 
como ensejadoras de uma das duas opções  oferecidas. 
Após, identifi que a opção que traga a seqüência correta.

(1) Reposição  ao Erário
(2) Indenização ao Erário

(  ) Motorista ofi cial, servidor público efetivo, infringe as leis 
de trânsito fazendo com que a União seja multada.

(  ) Servidor público efetivo recebe importância superior a 
que lhe era devida em razão de erro material por parte 
da Administração.

(  ) Servidor público efetivo desatentamente  liga 
equipamento elétrico na tomada com cuja voltagem ele 
era incompatível, causando a destruição do aparelho.

(  ) Servidor público efetivo recebe valores em decorrência 
do cumprimento de uma decisão judicial, que é 
posteriormente  modifi cada, tornando-os indevidos.

a) 2/1/2/1
b) 1/2/1/2
c) 1/1/2/2
d) 2/2/1/2
e) 2/1/1/2

80- Considerando entendimento consolidado do Supremo Tri-
bunal Federal, assinale a opção em que a sentença penal 
não pode infl uenciar na esfera administrativa.

a) Condenação por crime contra a Administração Pública 
à pena privativa de liberdade por tempo igual ou 
superior a um ano.

b) Absolvição que não compreenda falta residual. 
c) Absolvição  por inexistência do fato.
d) Condenação em que é aplicada pena privativa de 

liberdade superior a quatro anos.
e) Absolvição em que a autoria seja negada.


