OMC projeta recuperação gradual da
economia brasileira em 2017
A economia do Brasil se recuperará de forma
gradual neste ano, mas seu crescimento se
manterá em níveis baixos durante um longo
período, é o que diz a análise de política
comercial realizada pela Organização Mundial do
Comércio (OMC).
A avaliação, apresentada nesta segunda-feira
(17/07/2017), põe em evidência a fragilidade da
maior economia da América do Sul ao apontar
que, apesar de os "parâmetros fundamentais" de
sua economia serem sólidos, há riscos de piora
da situação.
Os fatores que tornam a economia brasileira
mais vulnerável estão relacionados com a
eventualidade de uma nova crise política e com
a lentidão na hora de corrigir os desequilíbrios
fiscais.
De acordo com a OMC, "a prosperidade e o
crescimento sustentável futuros dependem da
realização
de
reformas
estruturais
que
potencializem a produtividade em várias esferas,
entre elas uma reforma do regime fiscal e de
incentivos", algo que os especialistas da
organização
consideram
"excessivamente
complexo".
Além disso, a avaliação sugere uma redução nas
limitações regulamentares que pesam sobre as
empresas, além de uma correção nas
deficiências em infraestrutura e que sejam
encontradas soluções para os problemas
relacionados com a previdência e o mercado de
trabalho.

acompanhada de um aumento da inflação e do
desemprego, bem como de problemas de
disciplina fiscal.
No entanto, a OMC destacou em seu relatório
que "o sistema financeiro brasileiro não sofreu
prejuízos
importantes
pela
retração
da
economia", mas que isso resultou em uma maior
prudência na concessão de créditos internos,
enquanto que a demanda por empréstimos
diminuiu. Apesar da crise política e econômica
dos últimos anos, o Brasil continuou atraindo
consideráveis investimentos estrangeiros, cujo
valor oscilou entre 2% e 3% do PIB, recursos que
permitiram financiar plenamente o déficit em
conta corrente nos dois últimos anos, segundo a
OMC.
(Revista Exame, 21/07/2017, com adaptações)

1. Assinale a opção que está em desacordo
com as afirmações do texto.
a) A análise de política comercial publicada pela
OMC projeta que os níveis de crescimento do
Brasil tendem a permanecer baixos por um longo
período.
b) Como causas para a grave recessão no
período 2015-2016, são apontadas a crise
política e a deterioração das relações comerciais.
c) A OMC destaca que o Brasil, uma das maiores
economias da América do Sul, possui
“parâmetros econômicos fundamentais” sólidos,
mas há risco de agravamento do quadro
econômico, como decorrência de uma nova crise
política.
d) Apesar da projeção de pouco crescimento, a
retração da economia não causou danos
relevantes ao sistema financeiro brasileiro.

A OMC considera que, se essas reformas forem
realizadas, a resistência da economia do Brasil
aumentaria e ajudaria a gerar um crescimento
inclusivo.

e) A crise política não impediu a captação de
consideráveis investimentos estrangeiros, que
possibilitaram a cobertura do déficit na conta
corrente nos últimos dois anos.

Nos quatro anos transcorridos desde a última
avaliação de política comercial da OMC, o Brasil
caiu no período 2015-2016 em uma grave
recessão provocada pela deterioração das
relações comerciais e por uma crise política.

2. Em relação às estruturas sintáticas do
texto, assinale a opção correta.

Essa conjunção de situações resultou na queda
do crescimento anual do Produto Interno Bruto
(PIB), que caiu de 3% em 2013 para números
negativos em 2015 e 2016. A recessão esteve

a) Na oração “A economia do Brasil se
recuperará de forma gradual neste ano”, o “se”
indica que o sujeito é indeterminado.
b) No trecho: “A OMC considera que, se essas
reformas forem realizadas, a resistência da
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economia do Brasil aumentaria e ajudaria a gerar
um crescimento inclusivo.”, a palavra “se” tem
valor pronominal.
c) Na oração “mas seu crescimento se manterá
em níveis baixos durante um longo período”, o
“se” indica que o sujeito é indeterminado.
d) No trecho: “...que sejam encontradas
soluções para os problemas relacionados com a
previdência e o mercado de trabalho.”, verificase uma estrutura de voz passiva sintética.
e) No trecho: “Essa conjunção de situações
resultou na queda do crescimento anual do
Produto Interno Bruto (PIB)”, a forma verbal
“resultou” concorda com “conjunção”, núcleo do
sujeito.
3. Assinale a opção que preenche as
lacunas do texto de forma gramaticalmente
correta e textualmente coerente.
O desemprego já chegou (1)_____
níveis
alarmantes nos últimos meses e, infelizmente, a
tendência não é de mudanças positivas.
Considerando ainda a demora do mercado em se
adaptar (2)_____
atividade econômica –
estimativas para a economia apontam um atraso
de cerca de 3 meses -, a situação do mercado de
trabalho não tende (3)_____ melhorar em um
futuro próximo. A recuperação do emprego
poderá ser auxiliada por cursos técnicos que
melhorem a capacitação dos desempregados.
Ainda assim, por enquanto, os dados não dão
margem ao otimismo e nem mesmo o alívio da
inflação que o desemprego gera serve de
consolo. O governo parece estar (4)_____
deriva quanto à questão, mas, (5)_____ partir
do próximo mês, apresentará projetos visando
(6)_____ sua solução.
(http://g1.globo.com/economia/blog/samydana/post/como-o-desemprego-e-crise-geram-um-circulovicioso.html, com adaptações, 22/07/2017)
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4. Em relação às estruturas linguísticas do
texto, assinale a alternativa correta.
“Os fatores que tornam a economia
brasileira
mais
vulnerável
estão
relacionados com a eventualidade de uma
nova crise política e com a lentidão na hora
de corrigir os desequilíbrios fiscais.”
a) O termo “mais vulnerável” funciona como
predicativo de um complemento verbal.
b) O sujeito sintático da forma “tornam” é o
substantivo “fatores”.
c) “Lentidão” é adjetivo que qualifica o termo
“hora de corrigir”.
d) “Política” é termo substantivo, qualificado
pelo adjetivo “nova”.
e) A preposição “com”, na sua primeira
ocorrência, poderia ser substituída por “a”, sem
necessidade de ajustes ou prejuízo da correção
gramatical.
5. Leia os trechos a seguir e ordene-os nos
parênteses de modo que preservem a
coerência e a coesão textual.
( ) Enquanto continuava na linha do Apple II, a
empresa começou a trabalhar na interface
gráfica, que já havia sido desenvolvida
anteriormente pela Xerox. Na época, A Microsoft
estava trabalhando para a Apple, e Bill Gates
conseguiu exemplares do Lisa (Primeiro
computador com interface gráfica a ser lançado
no mercado). Pouco antes do lançamento do
Lisa, Bill Gates lançou o Windows, utilizando a
mesma interface do Lisa, porem com algumas
funções modificadas.
( ) Vista a descrença de grandes empresas em
seu trabalho, a dupla decidiu produzir os
computadores com seus próprios recursos e
vender por conta própria. O Apple I não fez tanto
sucesso, foram vendidas cerca de 200 unidades,
a 666 dólares cada. Atualmente o Apple I é peça
de coleção, e vale cerca de 50 Mil dólares.
( ) Fundada em 1976, timidamente iniciada na
garagem daquele jovem estudante que se
tornaria seu CEO, Steve Jobs, e por outro
estudante visionário, Steve Wosniak, a Apple é
hoje
uma
das
maiores
empresas
de
equipamentos eletrônicos e softwares do mundo.
Tudo começou com o Apple I, criado por Wozniak
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nas horas vagas. Os amigos decidiram tentar
vender o projeto para as empresas HP e Atari,
porém
ambas
negaram,
dizendo
que
computadores pessoais não teriam futuro no
mercado.
( ) O Lisa não fez muito sucesso, chegando a
deixar a Apple no vermelho. Porém serviu de
Base para o Macintosh, que fez muito mais
sucesso. O Sistema operacional dele, MacOS, era
o melhor da época, usando muito menos
memória. A Apple passou a fabricar outros
aparelhos eletrônicos a partir de então, como o
iPhone, iPad, iPod, e outros aparelhos.
( ) Os lucros dessas vendas sustentaram a Apple
por
mais
um
ano,
e
permitiram
o
desenvolvimento de máquinas mais potentes. O
próximo a ser lançado foi o Apple II, que fez
muito
sucesso.
Diferente
de
outros
computadores, o Apple II carregava o BASIC
(programa para programação da época) na
própria memória, que totalizava 16 KB. De
espaço disponível (4 KB para o Basic, e o
restante para os dados dos programas).
(http://www.infoescola.com/informatica/historia-da-apple/
23/07/2017, com adaptações)

A sequência correta obtida é
a) 4, 2, 1, 5, 3

No caso dos direitos fundamentais sociais ou de
segunda dimensão, é preciso observar a teoria
da reserva do possível, pois as prestações
positivas fornecidas pelo Estado devem
encontrar limites na riqueza nacional ou na
situação econômica de um país, visto que não se
deve acreditar na utópica inesgotabilidade dos
recursos públicos e, por conseguinte, na
viabilidade de atendimento de todas as
necessidades sociais e na possibilidade de
garantir a total felicidade do povo.
______________________________________
______________________________________
___. Isso significa que os direitos sociais
máximos devem ser exercidos a partir do
processo democrático, por meio da cidadania
reivindicatória e da prática orçamentária
responsável.
(24/07/2017, adaptado de:
http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/om%C3%ADnimo-%C3%A9tico-existencial-comogarantia-do-princ%C3%ADpio-da-dignidadehumana)

a) Tendo em vista a natureza absoluta das
garantias fundamentais, a reserva do possível
assegura o direito que o orçamento não pode
constituir barreira positivada à consecução dos
objetivos fundamentais da república.
b) Conquanto houvessem limites para os limites,
a limitação não será baseada na impossibilidade
das prestações positivas de cunho assistencial.

b) 2, 1, 3, 4, 5
c) 1, 3, 5, 2, 4

c) Destarte, a viabilidade econômica não se
limita à reserva do possível, à medida que tais
direitos
sociais
são
consagrados
pelo
ordenamento jurídico.

d) 5, 1, 2, 3, 4
e) 4, 3, 1, 5, 2
6. Assinale a opção que constitui um
período
gramaticalmente
correto
e
textualmente coerente para ser inserido na
lacuna do texto abaixo.
O Mínimo Existencial e a Reserva do
Possível
O ordenamento jurídico brasileiro consagra, por
intermédio do direito material, o que é
socialmente desejável, mas o direito não pode
promover a realização senão do que seja
econômica e financiamento possível. E o
econômica e financeiramente possível está
expresso na lei orçamentária, com base na
ponderação
de
bens
constitucionalmente
tutelados.

d) Todavia, há que se ressaltar que a prática
orçamentária deve servir como instrumento de
moderação dos recursos aplicados pelo Estado
nas prestações positivas, de modo a estabelecer
uma reserva razoável das possibilidades
financeiras.
e) Logo, os direitos a uma prestação material
têm a sua efetivação sujeita às condições
práticas, em cada momento, da riqueza nacional,
o que revela a incidência da teoria da reserva do
possível.
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7. Assinale a opção que corresponde a erro
gramatical inserido no texto.
A reação ao aumento
Um dia depois do aumento de impostos
anunciado pelo governo, o consumidor já está
pagando mais caro (1) para encher o tanque do
carro. Muitos postos de gasolina repassaram
para a bomba o reajuste anunciado ontem sobre
(2) o PIS/Cofins incidente sobre combustíveis. O
aumento poderá chegar a 50 centavos por litro,
dependendo do posto. A média dos acréscimos
nos preços deverão (3) ficar em torno de 40
centavos. No etanol, o aumento deverá ser de 15
a 20 centavos por litro. Em relação ao aumento
(4), o presidente Michel Temer disse que
entende a reação negativa das indústrias e que
“aos poucos todos compreenderão, a Fiesp
inclusive”. “É natural [haver] essas relativas
incompreensões (5). A Fiesp sempre fez uma
campanha muito adequada contra o tributo”,
destacou, em rápida entrevista após a foto oficial
da 50ª Cúpula do Mercosul, evento que ocorre
em Mendoza, na Argentina.
(Revista Exame, 21/07/2017)

a) 1

por diversos motivos, sendo que entre os mais
recorrentes estão a diminuição da renda (23%),
o empréstimo do nome para terceiros (23%),
desemprego próprio ou de alguém da família
(22%) e problemas de saúde (20%).
O levantamento revela que o tempo médio para
o pagamento da dívida equivale a 15 meses
entre aqueles que pretendem pagar e têm uma
estimativa de quando isto será feito. A maioria
(40%) dos entrevistados não soube informar e
outros 10% não têm intenção de honrar os
compromissos, sendo que destes 78% alegaram
falta de condições financeiras.
(adaptado de jornaldegramado.com.br, 22/07/2017)

8. Assinale a opção em que a substituição
da forma verbal usada no texto provoca
erro gramatical e/ou incoerência textual.
a) “estão” (l.2) por “está”.
b) “continua” (l.5) por “continuam”.
c) “estão” (l.9) por “está”.
d) ‘possuem” (l.6) por “tem”.
e) “soube” (l.14) por “souberam”.

b) 2

9. Assinale a opção que não tem erro de
ortografia.

c) 3
d) 4
e) 5
25% de quem mora sozinho estão
negativados
Uma consequência da falta de gestão
orçamentária é o fato de que 25% de quem mora
sozinho estão atualmente no vermelho e não
estão conseguindo honrar seus compromissos.
Por outro lado, 41% estão no zero a zero, não
falta e nem sobra dinheiro, e 23% estão no azul.
Outros 41% ficaram inadimplentes nos últimos
12 meses, e 62% desse grupo ainda continua
nesta situação.
Em média, os entrevistados com dívidas
atrasadas possuem uma dívida aproximada de
R$ 1,5 mil, proveniente principalmente do não
pagamento da fatura do cartão de crédito (36%)
e do cartão de lojas (20%). Segundo os
entrevistados, o atraso nessas contas aconteceu

a) A economia não é um jogo de soma zero. A
quantidade de bens de consumo no planeta não
é fixa, muitos destes tem que ser produzidos
(espero que sua aversão ao capitalismo não o
faça imaginar que todos os produtos "dão" em
arvores) e, portanto, ninguém precisa tirar um
bem de outrem para tê-lo, pois mais bens podem
ser produzidos.
b) E o livre-mercado possibilita como nenhum
outro sistema que o "bolo cresça" (que mais bens
sejam produzidos), e assim permita fatias cada
vez maiores para as pessoas, esceto se o Estado
entrar em sena e pegar para ele uma grande
fatia deste bolo. Resumindo: mais bens
produzidos são mais bens à disposição das
pessoas, e mais pessoas tendo a chance de ter
acesso aos mesmos a preços mais baixos.
c) Todos ganham nesse arranjo. E não nos
esqueçamos também (analizando agora uma
transação comercial) que em um sistema de
livre-mercado, em que as trocas são voluntarias,
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tanto o comprador quanto o vendedor estão em
melhor situação após negociarem.
d) Quem compra valorizou mais a mercadoria
que seu próprio dinheiro, e quem vende,
exatamente o oposto. "A melhor maneira de
você conseguir o que quer, é me dar o que eu
quero", disse séculos atrás Adam Smith (17231790).
e) Para os que acreditam nessa faláxia de que a
economia é um jogo de soma zero, é como se no
mundo só existisse sempre a mesma quantidade
de bens à disposição da população, e que se uma
pessoa tem duas unidades de determinado bem
e outra pessoa não tem nenhuma, o único jeito
de fazer com que esta última tenha acesso a tal
bem é distribuir os daquela que tem mais para
ela. Mas sabemos que este raciocínio é
equivocado por uma simples razão: a quantidade
de bens a dispozição da população não é fixa.
(Evandro Sinoti, com adaptações)

Brasileiros gastam em junho US$ 1,5
bilhão em viagens internacionais
A crise passou longe para muitos brasileiros. Os
gastos com viagem internacional totalizaram
US$ 1,5 bilhão em junho, conforme dados do
Banco Central (BC). O resultado é 10,05%
superior ou registrado no mesmo período do ano
passado, quando essas despesas chegaram a
US$ 1,37 bilhão.
No primeiro semestre, o resultado é maior. Os
turistas desembolsaram em outros país US$ R$
8,8 bilhões, montante 34,8% superior ao que foi
gasto entre janeiro e junho do ano passado. No
mesmo período de 2016, essas despesas
chegaram a US$ 6,5 bilhões.
Por outro lado, os estrangeiros que visitam o país
têm gastado cada vez menos em viagens ao
Brasil. Em junho, os turistas de outros países
desembolsaram apenas US$ 377 milhões. Esse
valor é 6,2% inferior as despesas dos viajantes
no mesmo mês do ano anterior, que totalizaram
US$ 402 milhões.
(Antônio Temóteo, Correio Braziliense, com
adaptações)

10. Sobre a pontuação empregada no texto
é correto afirmar que
a) A vírgula após “semestre” (l.5) marca uma
oração adverbial antecipada.

b) A vírgula antes de “que” (l.12) marca uma
oração
adjetiva
restritiva,
referente
ao
substantivo “despesas”.
c) Com ajuste na inicial da segunda oração, o
ponto final após “brasileiros” poderia ser
substituído por um sinal de dois-pontos, sem
prejuízo à correção gramatical.
d) Se o termo “conforme dados do Banco Central
(BC)” fosse deslocado para imediatamente antes
de “os gastos...”, seria facultativo o uso de
vírgula.
e) A inserção de vírgula antes de “que” (l.9) e
após “país” (l.9) restringiria o sentido de
“estrangeiros”.
É possível um mundo em que todos são
iguais? O blá-blá-blá da desigualdade
social
Outra mania do mundo contemporâneo é a
história da justiça social, o que hoje é chamado
de o problema da desigualdade. Espanta-me
como pessoas que sabem as quatro operações
da
aritmética
podem
falar
que
existe
desigualdade social como se isso fosse um
problema da realidade. Explico. Só haverá
igualdade social quando todos voltarem a ser
pobres, como sempre fomos. Países como Suécia
e afins só têm uma grande classe média rica
porque o Estado distribuiu durante muito tempo
a grana que ganhou fora da Suécia e, em lugares
onde a desigualdade poderia existir.
Mesmo quando se fala que existe 1% cada vez
mais rico (thomaspikketysmo), esquece-se que
pouco importa se alguém tem 100 BMWs; o
importante é que mais gente consiga comprar
um Gol ou carro semelhante. O problema não é
a desigualdade, mas a pobreza, e esta só é
resolvida com a sociedade de mercado, como
deixa claro Harry G. Frankfurt em seu On
inequality, de 2015. O mundo nunca foi tão rico,
de forma geral tem acesso a mais bens e
serviços que foram produzidos em grande escala
e tornados acessíveis para grande parte da
população. A causa dessa lenga-lenga de
desigualdade social é porque nunca foi tão rico e
agora, com a mentalidade dos direitos, as
pessoas passaram a achar que riqueza é um
direito.
Como diz Frankfurt, precisa-se de mais
capitalismo porque é a única forma de produzir
riqueza. Acontece que esse mundo da
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produtividade revela o Mr. Hyde (o monstro da
novela O médico e o monstro, de Stevenson) que
existe na humanidade. Riqueza é produzida,
muitas vezes, de forma não muito bela.
E existe mais um problema aqui: as pessoas não
são iguais. A igualdade deve existir diante da lei,
mas acaba aí. Algumas pessoas são mais
inteligentes, mais disciplinadas, acordam mais
cedo, têm mais saúde, nasceram em famílias
melhores, e isso nada tem a ver com justiça
social. Essa moçada da igualdade social é movida
pelo velho ressentimento. Não há como zerar a
contingência.
E o pior é que, ao tentar negar esse fato (que
alguns poucos são melhores do que muitos, por
circunstâncias naturais muitas vezes), o
resultado
será
a
igualdade
social
na
mediocridade. A maior parte da humanidade
sempre foi menos capaz. Isso nada tem a ver
com violência ou racismo.
Enfim, a negação de que a desigualdade seja
parte da sociedade de mercado, aquela mesma
que produziu o menor nível de pobreza
conhecido na história da humanidade (e lembre
que agora somos 7 bilhões querendo ser felizes
e ter direitos), é típica do mundo contemporâneo
riquinho. Eis uma das maiores contradições do
capitalismo: ele melhorou a vida de milhões de
pessoas que agora, mimadas, dizem que todos
deveriam ter direito a BMWs.
Não acredito que o capitalismo dure para
sempre. Nada dura para sempre. Daqui a mil
anos, talvez num mundo mais pobre, se fale de
uma época de leite e mel no passado em que as
pessoas tinham tudo o que queriam, mas a
ganância destruiu esse mundo. Eu suspeito que
quem terá destruído esse mundo (visto como um
paraíso por um futuro mais pobre) será a cultura
dos direitos, que nos torna incapazes de acordar
cedo e enfrentar o fato de que a vida não tem
garantias.
(Luiz Felipe Pondé, Filosofia para Corajosos, com
adaptações)

11. Assinale a opção que reproduz de forma
coesa, coerente e gramaticalmente correta
as ideias apresentadas pelo autor.
a) A igualdade é um direito de todos, pois está
na lei. Por outro lado, a economia de mercado
gera desigualdade, que são o grande problema
do mundo contemporâneo. Como resultado, as

pessoas não tem direitos iguais e não podem ter
acesso aos mesmo bens.
b) Por causa da ganância, o capitalismo terá
destruído esse mundo, dentro de mil anos, por
que a sociedade não conseguira garantir que
todos tem os mesmos garantias e direitos.
c) A “cultura dos direitos” fundamentam o fato
que as pessoas não são iguais no mundo real e
que, portanto, pode contar com circunstâncias
mais favoráveis para o dezenvolvimento de
riquesa individual. É um fato histórico e natural
que existe pessoas diferente e não se podem
obriga-las a terem o mesmo enriquecimento.
d) O problema não é a “desigualdade”, mas, sim,
a pobreza. Então, é natural haver grupos mais
ricos; o que beneficia o mundo é uma economia
de mercado que gere riqueza de forma geral,
para que mais gente consiga consumir bens e
serviços, com melhoria de qualidade de vida para
a sociedade como um todo. Se a economia
capitalista gerar a possibilidade de muitas
pessoas terem, por exemplo, seu próprio carro,
isso é mais importante do que defender que
igualdade verdadeira seria todos terem carros de
luxo.
e) O mundo da produtividade capitalista revela
o Mr. Hyde, isto é o lado negro que existe nas
pessoas ricas. Riqueza é produzida muitas vezes,
de formas não muito bela, gerando violência e
racismo.
12. No trecho “E existe mais um problema
aqui: as pessoas não são iguais. A igualdade
deve existir diante da lei, mas acaba aí.
Algumas pessoas são mais inteligentes,
mais disciplinadas, acordam mais cedo, têm
mais
saúde,
nasceram
em
famílias
melhores, e isso nada tem a ver com justiça
social. Essa moçada da igualdade social é
movida pelo velho ressentimento. Não há
como zerar a contingência. ”, a palavra em
destaque foi empregada no sentido de
a) possibilidade de que algo aconteça ou não, de
forma fortuita, que escapa ao controle.
b) saldo de eventos que ocorrem na vida de uma
pessoa sem sorte.
c) desvantagem em relação a pessoas mais
inteligentes.
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d) quantidade de vantagens inatas de uma
pessoa.

viajante, informou a Young Pionner, repassando
informações da embaixada.

e) rancor congênito
naturalmente desigual.

Ainda não está claro se a proibição se estenderá
também a casos de trabalho humanitário e
educacional na Coreia do Norte.

de

uma

sociedade

13. Em relação às regras de acentuação,
assinale a alternativa incorreta.

(Adaptado de Correio Braziliense, 23/07/2014)

a) Os vocábulos “histórias”, “famílias”, “média”
e “ganância” são acentuados pelo mesmo
motivo.

14. Assinale a opção em que a referência
dos
elementos
coesivos
está
incorretamente indicada.

b) As formas “deverá” e “haverá” são
acentuadas pelo mesmo motivo que “considerálos”.

a) "proibição (l.4)" > "viajar por turismo para a
Coreia do Norte"

c) As palavras “médicos”, “aritmética” e “típico”
são acentuadas por serem proparoxítonas.
d) O acento agudo em “Acessíveis” é justificado
pela regra das paroxítonas terminadas em
ditongo.
e) “Países” e “construído” são palavras
acentuadas pela regra das paroxítonas.
Leia o texto abaixo e responda às questões
14 e 15.
O governo dos EUA vai proibir seus cidadãos de
viajarem por turismo para a Coreia do Norte a
partir do mês que vem, segundo duas
operadoras de viagens que levam turistas
ocidentais para o isolado país asiático.
A proibição, se confirmada, virá apenas semanas
depois de o estudante universitário Otto
Warmbier, que foi preso durante viagem em
Pyongyang no ano passado, morrer depois de
retornar aos EUA em junho com uma greve lesão
cerebral.
As operadoras, Koryo Tours e Young Pioneer
Tours, ambas com sede na China, disseram hoje
que a embaixada sueca em Pyongyang, que lida
com assuntos diplomáticos dos EUA na Coreia do
Norte,
entrou
em
contato
com
elas,
separadamente, para informá-las da decisão dos
EUA.
Segundo as operadoras, a embaixada sueca
disse que os EUA farão o anúncio oficial na
quinta-feira da próxima semana e que a
proibição entrará em vigor 30 dias depois, no fim
de agosto. Eventuais violações da regra levarão
o governo americano a anular o passaporte do

b) "seus" (l.1)> “EUA”
c) "elas" (l.9) > "as operadoras”
d) "ambas" (l.7) > " Koryo Tours e Young
Pioneer Tours "
e) "-las" (l.10)> "Coreia do Norte e China"
15. Assinale a proposição incorreta a
respeito de elementos linguísticos do texto
e de sentidos nele depreensíveis.
a) Seria mantida a correção gramatical e o
sentido do texto, se o trecho “... proibir seus
cidadãos de viajarem” fosse reescrito da
seguinte forma: “proibir que seus cidadãos
viajem”.
b)
A oração “se confirmada” poderia ser
substituída por “caso seja confirmada”, sem
prejuízo para o texto.
c) No fragmento “disseram hoje que a
embaixada [...] decisão dos EUA”, a palavra
“que” introduz uma oração que funciona como
objeto direto da forma verbal “disseram”.
d) O emprego dos verbos no futuro, “virá,
“farão”, “esconderá”, é incoerente com o fato de
que a proibição mencionada ainda não está em
vigor.
e) Seria respeitada a regência do verbo
“informar”, caso se substituísse “informá-las da
decisão” por “informar-lhes a decisão”.
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16. Assinale a opção que preenche as
lacunas do texto de forma gramaticalmente
correta e textualmente coerente.
No escritório moderno, não é incomum ver um
empregado verificar e-mail, falar
(1)
telefone e trocar mensagens instantâneas
(2)
um cliente, tudo ao mesmo tempo. Este tipo de
multitarefa pode permitir
(3)
trabalhadores
fazer mais
(4)
o dia, mas também pode
causar distração se não for usado corretamente.
Aprender a multitarefa da maneira correta
significa olhar
(5)
as suas prioridades e
concentrar sua atenção
(6)
os projetos que
são os mais críticos para o seu sucesso e o (7)
empresa onde você trabalha.
(24/07/2017, Adaptado de:
https://www.pontorh.com.br/como-ser-pessoa-multitarefaisso-bom/)

a) no – com – os – durante – até – sob – desta
b) ao – com – aos – durante – para – sobre – da
c) no – por – os – pelo – em – sob – dessa
d) ao – com – os – durante – para – sobre – da
e) ao – por – para – pelo – em – sobre – daquela
17. Assinale a opção em que as regras de
pontuação tenham sido respeitadas.
a) A ansiedade antes de ser algo totalmente
indesejável, é uma reação normal, do organismo
e funciona como um aviso que nos alerta sobre
o desconhecido ou qualquer tipo de perigo
eminente.
b) Ela, supostamente o mal do século se
apresenta como um recurso que utilizamos para
nos preparar, diante de situações novas, ou
difíceis e se faz necessária, para a nossa boa
adaptação tanto como um ser individual como
em relação ao meio ambiente.
c) Por outro lado, porém, a ansiedade não deve
ser um estado constante e, sim, uma sensação
temporária frente às adversidades da vida, já
que certas situações que ocorrem no nosso dia a
dia podem gerar insegurança e apreensão. É,
portanto, uma espécie de febre que surge para
nos advertir de que algo está errado, e não
devemos transformá-la em uma doença da qual
perdemos o controle emocional e físico.

d) A vida moderna traz consigo uma agitação
muito intensa que estimula o nosso pensamento
demasiadamente. A consequência disso é que,
muitas vezes nos sentimos pressionados para
lutar ou fugir de certas situações difíceis.
e) Diante de tanta pressão do ambiente
começamos a exigir de nós mesmos, a
antecipação de nosso raciocínio e a solução das
coisas de forma muito mais rápida, numa
tentativa eterna de manter o controle sobre
tudo. Essa aceleração do pensamento provoca
uma
confusão
mental
gerando
atitudes
ineficazes, e frustração constantes.
18. Em relação às estruturas linguísticas do
texto, assinale a opção correta.
Conquanto o Estado de Direito tenha como um
de seus pilares o princípio da segurança jurídica
– como elemento de pacificação social que
confere estabilidade e previsibilidade às relações
jurídicas –, não há, frente a ato ilícito que gere
efeitos deletérios a toda a coletividade, como
acolher a extinção da pretensão estatal da
reparação da coisa pública pelo simples
transcurso de tempo.
É, portanto, inconstitucional fixação de prazo
prescricional em procedimentos administrativos
da competência de tribunais de contas (TCU e
TCs estaduais), no que alcance pretensões
estatais – que, nesse caso, são de toda
coletividade – de ressarcimento de danos
causados ao erário, ao patrimônio público.
(Adaptado de stf.jus.br)

a) Manteria o sentido geral do trecho e a
correção
das
estruturas
gramaticais
a
substituição do conectivo “Conquanto” por
“embora”, “não obstante”, “posto que” ou
“apesar de”.
b) O acento grave em “às relações jurídicas” se
deve à regência do verbo “conferir” e à presença
de artigo feminino ligado a “relações jurídicas”.
c) A supressão dos travessões antes de “como”
e “jurídicas” tornaria dispensável a vírgula antes
de “não”.
d) O adjetivo “inconstitucional” tem função de
predicativo em relação ao núcleo do sujeito, o
substantivo “prazo”.
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e) A inserção de artigo definido antes de
“fixação” prejudicaria a correção gramatical.
19. Em relação ao texto abaixo, assinale a
opção correta.
Nos últimos anos, o número de casos de infarto
entre mulheres aumentou consideravelmente.
Há 50 anos, a cada dez casos de infarto, um
ocorria em mulher; hoje, cinco são em mulheres.
Segundo dados da OMS (Organização Mundial da
Saúde), 360 mil pessoas morrem por ano em
decorrência de doenças cardiovasculares no
Brasil. Desse total, 30% dos casos têm como
vítimas as mulheres.
O consumo de cigarro e o uso de
anticoncepcionais são alguns motivos por que as
mulheres estão mais sujeitas a doenças
cardíacas, cujos efeitos são mais visíveis em
pessoas sedentárias.
(Adaptado de Gazeta Esportiva, 23/07/2017)

a) O verbo “há” poderia ser adequadamente
substituído por “fazem”.
b)
O
pronome
“cujos”
poderia
adequadamente substituído por “que”.

ser

Federal, determinam que uma compra do
exterior só pode ser liberada de impostos caso
tenha sido feita a partir de uma pessoa física e
custando menos de US$ 50. Sendo assim,
compras feitas em lojas como a Amazon e a
AliExpress seriam tributadas se passassem do
limite.
O juiz federal Antônio Fernando Shenkel, relator
do processo na TRU, determinou, porém, que
essa
tributação
é
contra
a
lei.
"O
estabelecimento da condição de o remetente ser
pessoa física e a limitação da isenção a produtos
de até 50 dólares não têm respaldo no DecretoLei nº 1.804/80, que regrou a tributação
simplificada
das
remessas
postais
internacionais", determinou.
a) “fazendo com que” (l.2) por “fazendo que”.
b) “custando menos do que” (l.4) por “que
custem menos que”.
c) “contra a lei” (l.12) por “ilegal”.
d) “Sendo assim” (l.9) por “Por conseguinte”.
e) “porém” (l.12) por “mas”.

c) “por que” poderia ser adequadamente
substituído por “pelos quais” ou “porque”.
d) Considerando as relações temporais do texto,
a forma verbal “aumentou” poderia ser
substituída por “tem aumentado” ou “vem
aumentando”.
e) “em decorrência de” poderia ser substituído
por “devido à”.
20. Assinale a substituição proposta que
causa erro de morfossintaxe no texto:
Uma encomenda do exterior feita por uma
moradora de Porto Alegre (RS) acabou fazendo
com que a Justiça Federal determinasse a
validação de uma regra pouco respeitada quanto
a importação de bens materiais. A partir de
agora, compras custando menos do que US$ 100
são isentas de impostos, segundo a Turma
Regional de Uniformização (TRU) do Sul do
Brasil.
A Receita Federal diz que a Portaria nº 156/99
do Ministério da Fazenda, e a Instrução
Normativa nº 96/99 da Secretaria da Receita

Questions 21 to 23 refer to the following
text
WCO welcomes 2017 G20's recognition of
its work on Illicit Financial Flows
17 July 2017
The G20 leaders recognize the work of the World
Customs Organization (WCO) in combatting
Illicit Financial Flows (IFFs) in documents agreed
following the 2017 G20 Hamburg Summit. The
Secretary General of the WCO, Dr. Kunio
Mikuriya, welcomes this recognition and invites
WCO Members to pursue efforts to tackle this
issue and to actively participate in the activities
undertaken by the WCO on this topic.
The 2016 G20 Hangzhou Meeting had welcomed
the “communication and coordination with the
World Customs Organization for a study report”
to address “cross-border financial flows derived
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from illicit activities, including deliberate misinvoicing, which hampers the mobilization of
domestic resources for development.” Following
this mandate, and after Member’s deliberation,
the WCO produced an Action Plan to capture
the strategy to counter IFFs and same has been
communicated to the German G20 Presidency
and the G20 Heads of Customs.
The Action Plan will bring special attention to
the question of trade mis-invoicing and also
touch on other methods such as transfer
mispricing, tax evasion and avoidance, cash
smuggling, and informal funds transfer systems.
WCO Secretary General Kunio Mikuriya stated
that “WCO will continue its action plan to combat
IFFs and further enhance its coordination with
the G20”, adding that “the WCO Council has,
during its 129th/130th Sessions, identified IFFs as
one of the six main priorities for Customs
Community, along with Trade Facilitation,
Security,
E-commerce,
Customs-Tax
Cooperation and Performance Measurement.”

a) An agreement reached at the G20 Hamburg
Summit in 2017.
b) A project designed by Dr. Kunio Mikuriya,
Secretary General of the WCO, together with the
G20 Customs Chiefs to combat illicit financial
flows.
c) One of the six priorities of the Customs
Community
identified
during
its
129th/130th Sessions.
d) A plan to combat commercial counterfeiting
and other mechanisms such as price transfer, tax
evasion and avoidance, money smuggling, and
undeclared resource transfer systems.
e) A project to capture and punish members of
the G20 who have committed illicit acts.
23. In paragraph 2 line 8, the verb 'to
counter' can be substituted without
changing the meaning for

(Source:
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2017/july/wc
o-welcomes-2017-g20-s-recognition-of-its-work-on-illicitfinancial-flows.aspx, retrieved on 17 july 2017.)

a) to pursue

21. According to the text

c) to hamper

a) The Secretary General of the WCO, Dr. Kunio
Mikuriya, hinder WCO Members to actively
participate in combatting Illicit Financial Flows
(IFFs).

d) to fight

b) The G20 leaders reject the work of the World
Customs Organization (WCO) in combatting
Illicit Financial Flows (IFFs).
c) The G20 Members had produced an Action
Plan to capture the strategy to counter Illicit
Financial Flows (IFFs).
d) According to WCO Council, one of the six main
priorities for Customs Community is fight against
piracy, along with trade facilitation, security, ecommerce,
customs-tax
cooperation
and
performance measurement.
e) The Action Plan, produced by WCO, is focused
on combating Illicits Financial Flows (IFFs)
across borders, including deliberate misinvoicing.
22. In accordance with the passage, ‘Action
Plan’ can best be defined as

b) to tackle

e) to capture
Questions 24 to 26 refer to the following
text
THIRTY-ONE years ago, The Economist created
the Big Mac index as a way of gauging how
different currencies stacked up against the
dollar. The index is based on the theory of
purchasing-power parity, the idea that in the
long run, exchange rates should adjust so that
the price of an identical basket of tradable goods
is the same. Our basket contains one item, a Big
Mac.
The latest version of the index shows, for
example, that a Big Mac costs $5.30 in America,
but just ¥380 ($3.36) in Japan. The Japanese
yen is thus, by our meaty logic, 37%
undervalued against the dollar.
In that, the yen is not alone. The greenback has
strengthened considerably in recent years: of the
34 currencies we track in the full index, 31 are
currently undervalued against the dollar. Only
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the Swiss franc, Norwegian krone and Swedish
krona are overvalued. That said, plenty of
currencies have clawed back some ground
against the dollar in the past six months.
One of the best-performing currencies over the
past six months has been the Mexican peso. In
January, the peso had fallen to a record low of
22 to the dollar, thanks in no small part to fears
of a possible trade war with Mexico’s northern
neighbour.
But
markets
have
become
increasingly sceptical that Donald Trump will
follow through on his most blood-curdling trade
threats. The peso has recovered ground and
hovers at around 18 per dollar. The Mexican
currency is now only 48% undervalued against
the greenback, compared with 56% in January.
Markets are also losing faith in Mr Trump’s ability
to pass domestic economic reforms. On the
campaign trail, the president-to-be promised
expansionary fiscal policies, including tax cuts
and increased infrastructure spending. Traders
believed that the Federal Reserve would be
forced to increase interest rates in response. The
dollar surged, reaching a 15-year high in
January. Since then, the dollar has slipped by 5%
on a trade-weighted basis.
(Source:https://www.economist.com/news/finance-andeconomics/21725034-dollar-has-slipped-over-past-sixmonths-still-looks-dear-big-mac, retrieved on 17 july 2017
– slightly adapted)

24. According to the text, the term ‘thus’
(paragraph 2 line 3) can be replaced,
without changing the meaning of the
sentence, by
a) However
b) Since
c) Therefore
d) Although
e) As
25. The word that best expresses
meaning of "greenback" is
a) Dólar americano
b) Moeda
c) Coroa sueca

the

d) Peso mexicano
e) Dinheiro
26. In paragraph 4 line 8, the term "bloodcurdling" has similar meaning to
a) Selfish
b) Meaningless
c) Terrifying
d) Ambitious
e) Bold
Questions 27 to 30 refer to the following
text
The IRS Website as a powerful tool
IR-2017-110, June 22, 2017
The Internal Revenue Service reminds
small businesses of the many free products
available to help them understand and comply
with the tax laws. Products ranging from
online calculators, printable calendars, step-bystep guides and
a
series
of educational
webinars are all available on IRS.gov. Federal
law requires most employers to withhold federal
taxes from their employees' wages. IRS tools can
help small businesses understand some of the
requirements for withholding, reporting, and
paying employment taxes. The IRS website,
IRS.gov,
provides
easily
accessible information and guides on what forms
employers should use as well as how and when
to deposit and report employment taxes.
Some of the information that is available on
the site is: Federal Income Tax – Small
businesses first need to figure out how much tax
to withhold. Social Security and Medicare Taxes
– Most employers also withhold social security
and Medicare taxes from employees' wages and
deposit them along with the employers’
matching share. Reporting Employment Taxes –
Employers filing quarterly tax returns with an
estimated total of $1,000 or less for the calendar
year may now request to file Form 944 annually .
At the end of the year, the employer must
provide employees with Form W-2, Wage and
Tax Statement, to report wages, tips and other
compensation. Depositing Employment Taxes
– Generally, employers pay employment taxes
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by making federal tax deposits through
the Electronic
Federal
Tax
Payment
System (EFTPS). Failure to make a timely
deposit can mean being subject to a failure-todeposit penalty of up to 15 percent. But the
penalty might be waived if an employer has a
history of filing required returns and making tax
payments on time. For more information, see
the Penalty Relief Due to First Time Penalty
Abatement page on IRS.gov.

b) Some employers who file tax declarations
every three months may request to file Form
944.
c) Some employers who receive money back
from the government every four months may
request to file Form 944.
d) Some employers receive money back from
the government every three months may
request to file Form 944.

(Source: https://www.irs.gov/uac/newsroom/irs-websiteprovides-tools-to-help-small-businesses-understandemployment-taxes, retrieved on 17 july 2017 - slightly
adapted)

e) Employers may receive money back if they
file returns quarterly.

27. Concerning employment taxes, the
employer who has always filed returns and
paid taxes on time…

30. According to the information in the text,
what word cannot be used to describe the
services provided by the IRS?

a) may be granted tax exemptions.

a) Rubbish

b) will have to pay some kind of penalty.

b) Informative

c) is subject to some sort of penalty.

c) Worthwhile

d) may get rid of paying the fine.

d) Sympathetic

e) get a 15% penalty for delaying the payment.

e) Supportive

28. According to paragraph 1, it is possible
to infer that
a) there is little help for small businesses when
it comes to understanding the law.
b) the Internal Revenue Service assists small
companies to uphold tax laws.

Leer el texto y responder a las preguntas

c) among other products a series of educational
webinars are all but available.

Texto 1 - La Agencia Tributaria: "Luchar
contra el fraude no es un problema de
recursos personales"

d) small businesses can count on absolutely no
assistance from the IRS.
e) all employers are required to withhold federal
taxes from their employees’ wages.
29. The idea expressed in the excerpt
“Employers filing quarterly tax returns with an
estimated total of $1,000 or less for the calendar
year may now request to file Form 944 annually”
is:
a) Some employers who file tax returns every
four months may request to file Form 944.

El director general de la Agencia Tributaria,
Santiago Menéndez, ha asegurado esta mañana
que el número de trabajadores no es un
problema para Hacienda cuando se trata de
luchar contra el fraude fiscal, a tenor de las cifras
de recaudación de los últimos cursos y del primer
semestre de 2017 que, según ha adelantado
"son las mejores de la serie histórica".
A falta de un número concreto -el año pasado el
fisco recaudó a través de estas medidas 14.883
millones y el anterior, el 15.654-, Menéndez ha
asegurado en uno de los cursos de verano de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en
Santander, que estos buenos resultados se han
conseguido "cuando estábamos siendo menos",
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en referencia a los trabajadores de Hacienda en
años de crisis y el bajo porcentaje de reposición
de funcionarios que será paliado durante los
próximos dos años con 2.150 plazas más.

21. De acuerdo con el texto:

Así, el director del organismo público, con "los
datos encima de la mesa", ha lanzado "una
reflexión": "¿El problema de la lucha contra el
fraude es un problema de recursos personales?
Esto lo hemos oído muchas veces. Yo no digo que
no, pero tampoco digo que sí", ha dudado, antes
de aseverar que "no es un problema de recursos
personales, porque, siendo menos que nunca,
estamos obteniendo los mejores resultados,
luego algo habrá que pensar respecto a si es una
cuestión de recursos personales o no".

b) el bajo porcentaje de oposición
funcionarios que será paliado durante
próximos dos años con 2.150 plazas más.

Para Menéndez, la clave del combate contra
estas irregularidades tributarias son los avances
tecnológicos y el uso de datos fiscales. "En mi
percepción de la cuestión, la lucha contra el
fraude es un problema que tiene que ir orientado
hoy en día al uso muy intensivo de las nuevas
tecnologías. Aprovechar adecuadamente la
cantidad ingente de información de los
contribuyentes, ser capaces de desarrollar
aplicaciones que permitan una utilización óptima
de esta información", ha afirmado.
En este sentido, ha destacado que "una de las
particularidades de la Agencia Tributaria
Española es que las aplicaciones están
desarrolladas por la propia organización. Le
añade un valor en comparación con otras
administraciones
tributarias
que
suelen
externalizar estos servicios", ha sostenido.
Para Menéndez, sin embargo, la explicación a
esta recuperación de impuestos evadidos no
reside exclusivamente en la tecnología y la
información, sino en la propia Ley. "Se nos han
dado instrumentos legales válidos y la Agencia
tributaria ha sido capaz de utilizarlos de forma
adecuada", ha explicado para luego ejemplificar
en algunos "como la modificación de la Ley
orgánica 7/2012 respecto al delito fiscal", que da
"la posibilidad de realizar una liquidación
vinculada al delito en el momento en que se
detecta la posible comisión de un delito fiscal".
"Antes de 2012, quien era presuntamente
delincuente fiscal, porque la Ley y los
procedimientos se lo permitían, tenía una
situación más favorable", ha concluído.
Fonte: El Mundo – Espanha

a) Menéndez ha asegurado que el número de
trabajadores es un problema para Hacienda.
de
los

c) la explicación a esta recuperación de
impuestos evadidos reside exclusivamente en la
tecnología y la información
d) hoy en día al uso muy parco de las nuevas
tecnologías.
e) Para el director general de la Agencia
Tributaria la clave del combate contra estas
irregularidades tributarias son los avances
tecnológicos y el uso de datos fiscales.
Leer el texto y responder a las preguntas
Texto 2 - Cómo las Havaianas se volvieron
tan populares en el mundo
Es uno de los zapatos más sencillos que existen:
un pedazo de plástico del contorno de tu pie con
una tira que agarra la suela a los dedos del pie.
Pero la marca brasileña Havaianas logró llevar
estas humildes chanclas a otro nivel: venden
más de medio millón cada día.
La compañía detrás de su fabricación -el grupo
J&F, que pertenece a los hermanos Batista,
implicados en una trama de corrupción que
golpea Brasil- fue vendida la semana pasada por
más de US$1.000 millones.
La empresa vende unos 200 millones de pares
de chanclas cada año y su triunfo se ha
convertido en un fenómeno nacional e
internacional.
En todo el país hay tiendas enteras dedicadas a
ellas, con filas y filas de Havaianas en todos los
colores y estilos. Las hay con tiras cruzadas,
brillantes, de colores de equipos de fútbol y con
plataformas.
Se han convertido en un símbolo de Brasil.
Muchas de ellas incluso llevan una bandera del
país.
"Las Havaianas encarnan el estilo de vida
divertido, vibrante y espontáneo de Brasil",
afirma la empresa en su cuenta de Twitter. Y es
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esta fuerte identidad lo que le ha ayudado a
seguir en pie frente a versiones más económicas
y un diseño fácil de replicar.
Fuera de sus fronteras también han demostrado
ser un éxito y se han vendido a altos precios. Por
ejemplo, un modelo que tenía cristales
Swarovski incrustado se vende por cerca de
US$100 en Saks Fitfth Avenue, una cadena de
almacenes de lujo con sede en Nueva York,
EE.UU.
Se venden a lo largo del mundo. Es una señal
inequívoca de que el zapato ha dado un giro
radical desde que fue creado, en la década de
1960, como un calzado puramente funcional
para la clase trabajadora.
En aquella época sólo se fabricaba un diseño en
azul y blanco y lo llevaban trabajadores de todo
el país que lo compraban a vendedores
ambulantes que las portaban en la parte trasera
de sus caravanas.
La firma dice que la primera variación ocurrió de
manera accidental en 1969, cuando un lote salió
por sorpresa de color verde y gustó mucho a la
gente. Y eso, según especialistas locales, fue
precisamente el secreto de su éxito: partieron de
un diseño simple y comenzaron a experimentar.

24. El valor “US$1.000 millones” también
puede ser representado así:
a) US$1.000,00
b) US$1.000.000
c) US$1.000.000.000
d) US$1.000.000,00
e) US$1.000.000.000.000
Leer el texto y responder a las preguntas
Texto 3 - El Tribunal Constitucional anula el
canon digital catalán
El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado por
inconstitucional el impuesto catalán sobre la
provisión de contenidos por parte de los
prestadores de servicios de comunicaciones
electrónicas y de fomento del sector y de la
difusión de la cultural digital, más conocido como
'canon digital' o 'impuesto del Adsl'.
En una sentencia recogida por Europa Press, el
Pleno del Tribunal Constitucional ha dado la
razón al Gobierno central, que había recurrido el
capítulo I de esta ley al considerar que había una
"extralimitación" por parte del Parlament.

Fonte: BBC - adaptado

22. Según el texto, las Havaianas:
a) se fabrican de cuero.
b) siempre estuvieron de moda.
c) nunca saldrán de moda.
d) venden poco.
e) fueron creadas para obreros.
23. Podemos deducir del texto:
a) en 1960, las Havaianas eran verdes.
b) las hawaianas son mujeres bonitas.
c) las sandalias se venden solamente en Brasil.
d) las Havaianas también pueden tener altos
precios.

Este impuesto establecía que las operadoras de
Internet pagasen en Catalunya una cuota fija de
0,25 euros al mes por cada conexión contratada
--un importe que no podía repercutir en el
usuario--, con lo que se preveía recaudar 20,5
millones de euros al año, destinados a fomentar
la industria del cine y el audiovisual catalán,
además de la difusión cultural digital.
El Gobierno central recurrió al considerar que
este "impuesto incurre en extralimitación
competencial", es decir, la ley catalana invadiría
las competencias estatales que corresponden al
Estado en materia de Hacienda.
El motivo de la impugnación concreto, era la
supuesta vulneración del artículo 6 de la Ley
Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas (LOFCA), del 22 de septiembre de
1980, que especifica que "los tributos que
establezcan las Comunidades Autónomas no
podrán recaer sobre hechos imponibles gravados
por el Estado".

e) los hermanos Batista están escondidos en los
Estados Unidos.
www.estrategiaconcursos.com.br 14 de 32

En su fallo, el tribunal ha dado la razón al
Ejecutivo central y concluye que este impuesto
catalán "excede" la competencia que Catalunya
tiene en materia tributaria y que grava el mismo
hecho imponible que el impuesto estatal del IVA.
Sin embargo, el pronunciamiento del Pleno del
Constitucional no ha sido unánime y cinco de sus
12 miembros se han posicionado en contra, en
un voto particular, de que se hubiese admitido el
recuso de inconstitucional contra esta ley del
Parlament.
Sostienen estos cinco magistrados discrepantes
que, en este caso, no se puede extraer de la
LOFCA la prohibición de duplicidad de objetos o
materia imponible entre tributos autonómicos y
estatales.
Fonte: El Mundo – 21/07/2017

25. En el texto, la expresión "sin embargo"
se puede sustituir por:
a) no obstante

e) podrão.
Leer el texto y responder a las preguntas
Texto 4 - ¿Qué
internacional?

implica

el

cohecho

El cohecho internacional es un delito complejo
que ocurre de manera oculta e involucra una
serie de transacciones realizadas en el
extranjero, con diversos intermediarios y
complejas estructuras corporativas.
Influye directamente en la marcha de los
negocios, dado que los efectos de la corrupción
pública no limitan su impacto “puertas adentro”,
sino que sus consecuencias repercuten también
en la forma en que las empresas se
desenvuelven fuera de sus países de origen. Este
impacto se traduce en que las empresas que
participan de este delito consiguen “más y
mejores” contratos internacionales mediante la
entrega de sobornos.
El cohecho tiene también víctimas indirectas,
incluyendo las personas afectadas por el desvío
de recursos que debieron ser destinados a
servicios públicos o las empresas, que
respetando y actuando bajo la ley, pierden
contratos ya que se niegan a pagar sobornos.

b) a menudo
c) además
d) sobre manera

a) delito

La comunidad internacional, a partir de una
iniciativa gestada por la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), ha
llevado adelante esfuerzos destinados a evitar
que las empresas corrompan a los funcionarios
públicos extranjeros mediante la entrega de
dinero u otra clase de ventajas en el ámbito de
las transacciones internacionales.

b) desliz

Fonte: www.afip.gov.ar

e) anteriormente
26. En el texto, el elemento “fallo” é
reemplazable por _______________ sin
alterar a semántica del texto.

c) sentencia

28. De acuerdo con el texto:

d) merma

a)
la
comunidad
internacional
influye
directamente en la marcha de los negocios.

e) apogeu
27. En el texto, la forma verbal "podrán"
indica:
a) pasado.
b) estar obligado a algo.
c) acción que ocurre en el presente.
d) tiempo futuro.

b) cohecho es un delito.
c) la OCDE influye directamente en la comunidad
internacional.
d) la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE), ha llevado
adelante esfuerzos destinados a evitar que
ciudadanos corrompan a los funcionarios
públicos.
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e) cohechar es actuar bajo la ley.
29. De acuerdo con el texto:
a) la OCDE es una organización sin fines de
lucro.
b) algunas empresas pierden contratos ya que
se niegan a pagar sobornos.
c) el soborno sólo afecta a las víctimas directas.
d) sólo las empresas se ven afectadas por la
desviación de dinero.
e) el cohecho no tiene intermediarios.
30. Podemos inferir del texto:
a) la corrupción pública puede avanzar hacia el
exterior.

e) Se não estudo no Estratégia ou tenho
disciplina, não sou aprovado na Receita e não
entro na faculdade.
32. A chegada dos servidores na Delegacia
da Receita Federal em Brasília, entre 7 e 9
horas da manhã, ocorre segundo uma
distribuição Poisson, com média de 3
servidores
a
cada
2
minutos.
A
probabilidade de, em 4 minutos, chegarem
menos de 2 servidores é igual a:
a) 6e-3
b) 6e-6
c) 7e-3
d) 6e-2
e) 7e-6

b) la OCDE es un órgano de la fiscalía.
c) las víctimas quedan con una parte del
soborno.
d) la OCDE es un órgano público.
e) el soborno es recibido por las empresas y
propina por las personas físicas.

31. A negação da proposição “Se estudo no
Estratégia e não tenho disciplina, sou
aprovado na Receita ou entro na faculdade”
é logicamente equivalente à proposição:
a) Estudo no Estratégia e não tenho disciplina,
ou não sou aprovado na Receita e nem entro na
faculdade.
b) Estudo no Estratégia e não tenho disciplina, e
não sou aprovado na Receita e nem entro na
faculdade.
c) Se não sou aprovado na Receita e não entro
na faculdade, então não estudo no Estratégia ou
tenho disciplina.
d) Não estudo no Estratégia ou tenho disciplina,
ou sou aprovado na Receita ou entro na
faculdade.
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33. Se Ricardo é professor de Legislação
Aduaneira, então Arthur é professor de
Matemática. Se Arthur é professor de
Matemática, então Ronaldo não é professor
de Administração. Se Ronaldo não é
professor de Administração, então Nádia é
professora de Direito Constitucional. Ora,
Nádia não é professora de Direito
Constitucional. Logo
a) Ronaldo não é professor de Administração e
Ricardo é professor de Legislação Aduaneira.
b) Ronaldo é professor de Administração e
Arthur é professor de Matemática.
c) Ronaldo não é professor de Administração e
Arthur é professor de Matemática.
d) Ronaldo é professor de Administração e
Ricardo não é professor de Legislação Aduaneira.
e) Arthur não é professor de Matemática e
Ronaldo não é professor de Administração.
34. As novas Auditoras-Fiscais Ana, Bia e
Carla encontram-se na cerimônia de posse.
Uma é engenheira, a outra é advogada e a
outra é contadora, e as idades delas são 31,
32 e 33 anos, não necessariamente nesta
ordem. A contadora é a mais velha. Bia não
é advogada e não é a mais velha. Carla
visitou a contadora em janeiro. Desse
modo,

b) 16
c) 18
d) 20
e) 22
36. Em uma cidade, 56% dos habitantes
torcem para o Flamengo e os outros 44%
torcem para times do estado de São Paulo,
que incluem o Corinthians e o Palmeiras.
Dado que 5% dos habitantes da cidade
torcem para o Corinthians e 6% dos
habitantes torcem para o Palmeiras e que
não é possível torcer para mais de um time,
qual a proporção dos habitantes que torcem
para o Corinthians ou Palmeiras entre os
habitantes que torcem para times do estado
de São Paulo?
a) 20,00%.
b) 21,67%.
c) 25,00%.
d) 11,00%.
e) 33,33%.

a) Ana é advogada e tem 32 anos
b) Bia é engenheira e tem 33 anos
c) Ana é contadora e tem 33 anos
d) Bia é mais velha do que Ana
e) Carla é a mais nova das três Auditoras
35. João leva 5 dias para estudar 3 PDFs do
professor Fábio Dutra, estudando em média
4 horas por dia. Estudando no mesmo ritmo,
o número de dias necessários para que João
estude 18 PDFs do Fábio Dutra, estudando
em média 6 horas por dia, é igual a:
(considere que todos os PDFs possuem o
mesmo tamanho)
a) 14
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37. Arthur foi aprovado no concurso da
Receita Federal e foi morar em Manaus,
onde decidiu comprar um apartamento no
valor
de
R$280.000,00.
Ele
deu
R$40.000,00 de entrada e financiou o valor
restante em 120 prestações mensais pelo
Sistema de Amortizações Constantes - SAC,
a uma taxa nominal de 18% ao ano, sem
carência, vencendo a primeira prestação ao
fim do primeiro mês, a segunda ao fim do
segundo mês, e assim sucessivamente. Os
valores da décima segunda e da última
prestações, respectivamente, são:

c) √2
d) 2
e) 3

a) R$ 5.270,00 e R$ 2.030,00
b) R$ 5.270,00 e R$ 2.000,00
c) R$ 5.300,00 e R$ 2.030,00
d) R$ 5.360,00 e R$ 2.080,00
e) R$ 5.330,00 e R$ 2.080,00
38. Seja A a matriz quadrada de ordem 3
abaixo:

𝐴=

𝑐𝑜𝑠(𝑥)
𝑐𝑜𝑠(𝑥)
[

1

𝑠𝑒𝑛(𝑥)
sen(x)
1
𝑠𝑒𝑛(𝑥)

𝑠𝑒𝑛(𝑥)
𝑠𝑒𝑛(𝑥)
tan(𝑥)

]

Sabendo que 0º < x < 90º, o valor do
determinante da matriz A3 é igual a:
a) zero
b) 1
c) -3
d) sen(x)
e) -cos(x)
39. Um círculo está inscrito em um
quadrado de lados medindo 2 metros que,
por sua vez, está inscrito em outro círculo.
A razão entre as áreas do círculo maior e do
círculo menor, nesta ordem, é igual a:
a) √3
b) 1

www.estrategiaconcursos.com.br 18 de 32

40. Dez aprovados no concurso da Receita
Federal se encontraram no curso de
formação, e cada um disse a quantidade de
questões que havia acertado na disciplina
Raciocínio Lógico-Quantitativo. Com isso,
obteve-se o conjunto: {10, 5, 3, 4, 5, 10, 3,
8, 9, 3}. A média, a mediana e a moda deste
conjunto de dados são, respectivamente:
a) 3, 5 e 3.

Federativa do Brasil. Assim, indivíduo que é
vítima de perseguição política poderá solicitar
proteção às autoridades brasileiras. Em virtude
da previsão em normas internacionais, a
concessão de asilo político é ato vinculado do
Poder Executivo.
42. Assinale a alternativa correta a respeito
dos direitos e garantias individuais:
a) A execução provisória de acórdão penal
condenatório proferido em grau de apelação,
ainda que sujeito a recurso especial ou
extraordinário, viola o princípio constitucional da
presunção de inocência.

b) 6, 4 e 3.
c) 10, 6 e 5.
d) 6, 5 e 3.
e) 6, 6 e 10.

41. Sobre os princípios fundamentais e os
direitos e garantias fundamentais, assinale
a alternativa correta:
a) A teoria dos “limites dos limites”,
expressamente prevista no texto constitucional,
reconhece que a determinação do núcleo
essencial de um direito fundamental é um
processo interno a esse direito, independente de
fatores externos.
b) A dignidade da pessoa humana, embora seja
um fundamento da República Federativa do
Brasil, é princípio desprovido de normatividade
suficiente para que incida diretamente nas
relações sociais.
c) Os direitos fundamentais, em sua dimensão
subjetiva, são enunciados dotados de alta carga
valorativa, sendo qualificados como princípios
estruturantes do Estado. Produzem, assim,
eficácia irradiante para todo o ordenamento
jurídico, sendo possível, hoje, falar-se em uma
interpretação das leis “segundo os direitos
fundamentais”.
d) Os direitos fundamentais, além de eficácia
vertical, possuem eficácia horizontal. Para a
teoria da eficácia indireta e mediata, os direitos
fundamentais se aplicam às relações entre
particulares por meio de cláusulas gerais de
direito privado, tais como ordem pública e
liberdade contratual.
e) A concessão de asilo político é um princípio
das relações internacionais da República

b) Segundo o STF, na implementação de
políticas de cotas raciais em concursos públicos,
é legítima a utilização, além da autodeclaração,
de critérios subsidiários de heteroidentificação,
desde que respeitada a dignidade da pessoa
humana e garantidos o contraditório e a ampla
defesa.
c) É direito do defensor, no interesse do
representado, ter acesso amplo aos elementos
de prova que, estando ou não documentados em
procedimento investigatório realizado por órgão
com competência de polícia judiciária, digam
respeito ao exercício do direito de defesa.
d) O princípio da proporcionalidade, que tem sua
sede material no devido processo legislativo,
pode servir como paradigma para o controle de
constitucionalidade das leis. Da aplicação do
princípio da proporcionalidade, pode resultar a
inconstitucionalidade formal, por excesso de
poder legislativo.
e) É possível que, em mandado de injunção, o
Poder Judiciário determine o aumento da
remuneração de servidores públicos, por
considerar que houve omissão parcial do
legislador, ao não reajustar a remuneração
conforme os índices anuais de preços.
43. Assinale a alternativa correta sobre os
direitos e garantias fundamentais na
Constituição Federal de 1988:
a) São lícitas as provas obtidas por meio de
requisição do Ministério Público de informações
bancárias de titularidade de prefeitura municipal
para fins de apurar supostos crimes praticados
por agentes públicos contra a Administração
Pública.
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b) Reserva legal não se confunde com
legalidade. Enquanto a primeira pressupõe a
edição de lei em sentido formal, a segunda exige
que a matéria seja objeto de lei ou outro ato
normativo. Em virtude dessa diferença é que se
admite que a tipificação de crimes e a cominação
de penalidades seja realizada por meio de
medida provisória.
c) A requisição de informações a entidades
financeiras pelo Tribunal de Contas da União
(TCU) depende de prévia autorização judicial,
ainda que seja relativa a operações financeiras
envolvendo recursos públicos.
d) A garantia da inviolabilidade do domicílio
estende-se a bares e restaurantes, uma vez que
são lugares abertos ao público onde são
exercidas atividades profissionais.
e) Não é válida a prova de um crime descoberta
acidentalmente durante a escuta telefônica
autorizada judicialmente para apuração de crime
diverso.

ou Territórios Federais, mediante aprovação da
população diretamente interessada, através de
plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei
complementar.
b) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios estabelecer cultos
religiosos
ou
igrejas,
subvencioná-los,
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com
eles ou seus representantes quaisquer relações
de dependência ou aliança.
c) O Poder Constituinte Derivado Decorrente é
atribuído aos Estados e aos Municípios, a fim de
que possam editar, respectivamente, as
Constituições Estaduais e Leis Orgânicas.
d) Os Territórios Federais, na condição de
autarquias administrativas, têm autonomia
política, que se manifesta por meio da
capacidade
de
autoadministração
e
autogoverno. Cada Território Federal irá eleger 4
(quatro) Deputados Federais.

44. Assinale a alternativa correta sobre os
direitos de nacionalidade:

e) O poder de auto-organização dos Municípios
é limitado por disposições da Constituição
Estadual.

a) No sistema jurídico-constitucional brasileiro,
é admitida, nos termos da lei, a aquisição da
nacionalidade pelo critério jus matrimonii.

46. Assinale a alternativa correta sobre a
Organização dos Poderes na Constituição
Federal de 1988:

b) A extradição não será admitida se não houver
a dupla tipicidade e a dupla punibilidade.
c) A nacionalidade potestativa será adquirida
quando o nascido no estrangeiro, filho de pai
brasileiro ou mãe brasileira, for registrado em
repartição brasileira competente.
d)
O
reconhecimento
de
naturalização
extraordinária pelo Poder Executivo gera efeitos
constitutivos.
e) É admitida a extradição de brasileiro
naturalizado em virtude de crime comum
praticado após a naturalização ou comprovado
envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins.
45. Assinale a alternativa correta a respeito
da organização político-administrativa da
República Federativa do Brasil:
a) Os Estados podem incorporar-se entre si,
subdividir-se ou desmembrar-se para se
anexarem a outros, ou formarem novos Estados

a) A “dupla vacância” dos cargos de Presidente
e Vice-Presidente da República nos dois
primeiros anos do mandato implicará na
realização de eleições diretas, que deverão
ocorrer dentro de 30 dias após aberta a última
vaga. Caso a “dupla vacância” ocorra nos dois
últimos anos, serão realizadas eleições indiretas.
b) A União, inclusive no Distrito Federal e nos
Territórios, criará
ouvidorias de justiça,
competentes para receber reclamações e
denúncias de qualquer interessado contra
membros ou órgãos do Poder Judiciário, ou
contra seus serviços auxiliares, representando
diretamente ao Conselho Nacional de Justiça.
c) O Presidente da República tem competência
para dispor, mediante decreto autônomo, sobre
a extinção de funções ou cargos públicos,
quando vagos. Trata-se de competência
indelegável do Presidente da República. Em caso
de cargos públicos ocupados, a extinção depende
da lei.
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d) A Câmara dos Deputados tem competência
para sustar o andamento de ação penal contra
Deputado Federal por crime cometido antes ou
após a diplomação.
e) Não se admite que Deputados Federais e
Senadores sejam presos após sentença penal
condenatória.
Desde
a
diplomação,
os
parlamentares somente poderão ser presos em
flagrante delito de crime inafiançável.
47. Sobre o controle de constitucionalidade
das leis e atos normativos, assinale a
alternativa correta:

a) Viola a cláusula de reserva de plenário decisão
de órgão fracionário que, em controle incidental,
declara que lei federal não foi recepcionada pela
Constituição Federal de 1988.
b) Não pode ser admitido amicus curiae em
recurso extraordinário.
c) O Senado Federal pode suspender a
execução, no todo ou em parte, de lei federal
declarada inconstitucional pelo STF em controle
difuso-incidental de constitucionalidade. Não
poderá, todavia, suspender a execução de leis
estaduais e municipais.
d) O STF não poderá fazer a modulação dos
efeitos temporais em decisão que decide pela
não-recepção de lei pela Constituição Federal de
1988.
e) Não viola a cláusula de reserva de plenário
decisão de órgão fracionário de tribunal que
afasta a incidência de decreto legislativo que
susta o andamento de ação penal contra
Deputado Estadual.
48. Assinale a alternativa correta sobre o
processo legislativo constitucional:

a) Não podem ser apresentadas emendas
parlamentares a projetos de lei de iniciativa
privativa do Presidente da República.
b) A iniciativa popular de leis editadas pela União
exige a subscrição de, no mínimo, 1% (um por
cento) do eleitorado nacional, distribuído por,
pelo menos, 5 (cinco) estados brasileiros, com
não menos de 0,3% (três décimos por cento) dos

eleitores de cada um deles. Projeto de lei de
iniciativa popular pode versar sobre matéria
tributária.
c) O vício de iniciativa e o vício de emenda são
convalidados por sanção presidencial.
d) O procedimento de “dupla revisão” não é
admitido pelo ordenamento jurídico brasileiro,
uma vez que se trata de cláusula pétrea explícita
do texto constitucional.
e) A mutação constitucional é um processo
informal de mudança da Constituição, podendo
ocorrer
de
três
maneiras
diferentes:
interpretação judicial ou administrativa, atuação
do legislador e por via de costume. Não se
admite, entretanto, que seja editada lei contrária
à decisão do STF no âmbito do controle
concentrado-abstrato de constitucionalidade. A
mutação constitucional por via legislativa se dá
somente pela edição de emenda constitucional.
49. Assinale a alternativa correta a respeito
da ordem econômica e financeira e ordem
social:

a) Os índios, suas comunidades e organizações
não são partes legítimas para ingressar em juízo
em defesa de seus direitos e interesses. Cabe ao
Ministério Público defender judicialmente os
direitos e interesses das populações indígenas.
b) As universidades gozam de autonomia
didático-científica, administrativa e de gestão
financeira e patrimonial, e obedecerão ao
princípio de indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão. A garantia constitucional
da gratuidade de ensino obsta a cobrança por
universidades públicas de mensalidade em
cursos de especialização.
c)
As instituições privadas não poderão
participar do sistema único de saúde,
excetuando-se as entidades filantrópicas e as
sem fins lucrativos, mediante convênio ou
contrato de direito público.
d) A exploração direta de atividade econômica
pelo Estado somente será permitida quando
necessária aos imperativos da segurança
nacional ou a relevante interesse coletivo,
conforme definidos em lei.
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e) A lei estabelecerá o estatuto jurídico da
empresa pública, da sociedade de economia
mista e de suas subsidiárias que explorem
atividade
econômica
de
produção
ou
comercialização de bens ou de prestação de
serviços, dispondo, dentre outros temas, sobre
licitação e contratação de obras, serviços,
compras e alienações. As empresas públicas e as
sociedades de economia mista não poderão
gozar de privilégios fiscais não extensivos às do
setor privado.

51. Em relação à modalidade de licitação
pregão, assinale a alternativa correta:
a) De acordo com o Decreto 5.450/2005, para a
União é obrigatório o uso do pregão eletrônico
nas licitações para aquisição de bens e serviços
comuns.

50. A
respeito
do
controle
de
constitucionalidade das leis, assinale a
alternativa correta:

b) No pregão eletrônico, a falta de manifestação
imediata e motivada do licitante quanto à
intenção de recorrer importará na prescrição
desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a
adjudicar o objeto ao licitante declarado
vencedor.

a) Os partidos políticos com representação no
Congresso Nacional têm legitimidade para
propor as ações de controle concentradoabstrato
de
constitucionalidade,
independentemente de qualquer participação de
advogado.

c) O pregão é dividido em duas fases:
preparatória e externa. Na fase preparatória,
inclui-se a definição das condições do certame, a
designação do pregoeiro e da equipe de apoio e
a publicação de aviso em diário oficial do
respectivo ente federado ou, não existindo, em
jornal de circulação local.

b) A teoria da transcendência dos motivos
determinantes, embora não seja de aceitação
pacífica pelo STF, reconhece que os fundamentos
da
decisão
em
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade (ADI) produzem efeitos
erga omnes e vinculantes.

d) A fase externa do pregão será iniciada com a
apresentação das propostas pelos licitantes no
dia, hora e local designados no edital para a
realização da sessão pública.

c) A decisão de mérito em Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) é definitiva e
irrecorrível, salvo a imposição de embargos
declaratórios.
Os
embargos
declaratórios
poderão ser usados, inclusive, para que se
pleiteie a modulação dos efeitos temporais da
decisão, desde que esse pedido constasse da
petição inicial.
d) É lícito conhecer de Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) como Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF), quando coexistentes todos os requisitos
de admissibilidade desta, em caso de
inadmissibilidade daquela, ainda que tenha
havido “erro grosseiro” na escolha do
instrumento processual.
e) Os Tribunais de Justiça somente podem
realizar o controle de constitucionalidade de leis
tendo como parâmetro normas da Constituição
Estadual. Apenas não podem servir como
paradigma
para
o
controle
de
constitucionalidade as normas da Constituição
Estadual que sejam de mera repetição.

e) O prazo legal de validade das propostas
apresentadas pelos licitantes no pregão é de 60
dias, mas poderá ser modificado por previsão no
edital do certame.
52. Considerando as disposições legais e
doutrinárias sobre os serviços públicos,
assinale a afirmativa correta:
a) A execução direta de serviços públicos
abrange tanto a execução pela Administração
Pública direta, constituída por órgão sem
personalidade jurídica, como pela Administração
Pública indireta, constituída por entidades com
personalidade jurídica própria, como as
autarquias, fundações públicas, sociedades de
economia mista e empresas públicas.
b) A gestão dos serviços públicos pode ser feita
de várias formas, como por meio da criação de
entidades administrativas, da assinatura de
contratos
concessão
e
permissão,
da
formalização de parceiras público-privadas e do
fomento de entidades paraestatais. Em cada
caso concreto, a Administração Pública é
inteiramente livre para escolher a forma de
gestão dos serviços públicos.
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c) Concessão de serviço público é a delegação
de sua prestação, feita pelo poder concedente,
mediante
licitação,
na
modalidade
de
concorrência, à pessoa física ou jurídica que
demonstre capacidade para seu desempenho,
por sua conta e risco e por prazo determinado.
d) O serviço de transporte rodoviário
interestadual de cargas, para ser executado por
particulares, necessita de delegação formal do
Poder Público, no caso, da União, que detém a
titularidade para prestar o referido serviço.
e) Na hipótese de prestação de serviço
inadequado por parte da empresa delegatária, o
poder concedente poderá, a título de sanção,
intervir na concessão, assumindo a gestão do
serviço, com o fim de assegurar adequada
prestação.
53. Em relação à desapropriação, não é
correto afirmar que:

a) Os ônus e direitos que existiam em relação ao
bem expropriado extinguem-se e ficam subrogados no preço.
b) Pelo princípio da hierarquia federativa, é
vedada,
em
qualquer
hipótese,
a
desapropriação, pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios, de ações, cotas
e direitos
representativos do capital de instituições e
empresas cujo funcionamento dependa de
autorização da União e se subordine a sua
fiscalização.
c) Na imissão provisória da posse, o valor da
indenização devida ao proprietário é arbitrado
pelo juiz.
d) Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa
dos juros compensatórios é de 12% (doze por
cento) ao ano.
e) A desapropriação confiscatória de glebas
utilizadas para o cultivo ilegal de plantas
psicotrópicas pode ser afastada, desde que o
proprietário comprove que não incorreu em
culpa, ainda que in vigilando ou in eligendo.
54. Considerando as disposições legais e
jurisprudenciais
sobre
improbidade
administrativa, está correto apenas o que
se afirma em:

a) Não é possível a coexistência de sentença
condenatória em ação civil pública de
improbidade administrativa e de título executivo
extrajudicial, na forma de acórdão do Tribunal de
Contas
da
União,
que
determinam
o
ressarcimento ao erário e se referiram ao mesmo
fato, pois a situação configura bis in idem.
b) Comprovada a ilegalidade na conduta do
agente, bem como a presença do dolo
indispensável à configuração do ato de
improbidade
administrativa
que
importe
enriquecimento ilícito, a ausência de dano ao
patrimônio público exclui tão somente a
possibilidade de condenação na pena de
ressarcimento ao erário, mas não afasta a
aplicação das demais penalidades.
c) Se o agente que praticou o ato ímprobo é
servidor temporário, a respectiva ação de
improbidade deve ser proposta dentro do prazo
prescricional previsto em lei específica para
faltas disciplinares puníveis com demissão a bem
do serviço público.
d) No caso de condenação pela prática de ato de
improbidade administrativa que atenta contra os
princípios
da
administração
pública,
as
penalidades de suspensão dos direitos políticos e
de proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios não podem ser fixadas abaixo de 5
anos.
e) O estagiário que atua no serviço público não
está sujeito a responsabilização por ato de
improbidade administrativa, pois não se
enquadra no conceito de agente público
estabelecido na lei de regência.
55. Segundo a Lei 8.112/1990, caso o
regimento interno seja omisso em indicar
os substitutos dos servidores ocupantes de
cargo ou função de direção ou chefia,
a) os substitutos serão designados, em cada
afastamento, pelos respectivos titulares do cargo
ou função de direção ou chefia.
b) os substitutos serão previamente designados
pelo dirigente máximo do órgão ou entidade.
c) os substitutos serão designados entre os
servidores de hierarquia imediatamente inferior
aos titulares do cargo ou função de direção ou
chefia.
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d) os substitutos serão os servidores de
hierarquia imediatamente superior aos titulares
do cargo ou função de direção ou chefia.

Está errada as alternativas:

e) os substitutos serão previamente designados
pelo chefe do Poder correspondente ao órgão ou
entidade.

b) F, V, V

56. Em relação à convalidação dos atos
administrativos, assinale a alternativa
correta

d) F, V, F

a) Os atos administrativos podem ser
convalidados pelo próprio administrado, sem a
necessidade de convalidação declarada pela
administração.

58. Os
contratos
administrativos
são
regidos, basicamente, pela Lei 8.666/1993.
Assinale a alternativa que indica um motivo
para rescisão do contrato administrativo
expresso na referida lei:

b) A convalidação produz efeitos ex tunc, de tal
modo que os vícios do ato ilegal passam a ser
considerados corrigidos somente a partir da
edição do ato de convalidação.
c) A presença de atos com vícios nos elementos
motivo ou objeto corresponde a hipótese de
nulidade relativa.
d) A convalidação representa um controle de
mérito, incidente sobre os vícios sanáveis nos
elementos competência e forma.

a) V, F, V

c) V, F, V

e) V, F, F

a) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos
pagamentos
devidos
pela
Administração
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento,
ou parcelas destes, já recebidos ou executados,
salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou caso fortuito e
força maior, assegurado ao contratado o direito
de optar pela suspensão do cumprimento de
suas obrigações até que seja normalizada a
situação.

e) Tanto atos vinculados como discricionários
podem ser convalidados, com a produção de
efeitos ex nunc.

b) Razões de interesse público, de alta
relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo fiscal do contrato e exaradas
no processo administrativo a que se refere o
contrato.

57. Considerando as disposições legais
acerca das organizações sociais (OS) e das
organizações
da
sociedade
civil
de
interesse público (Oscip), classifique as
alternativas como verdadeiras (V) ou falsas
(F)

c) O desatendimento das determinações
regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execução contratual,
assim como as de seus superiores.

I. A lei exige que a Oscip tenha um Conselho
Fiscal,
mas
não
exige
que
existam
representantes do Poder Público em algum órgão
da entidade.
II. A lei exige que a OS possua um Conselho
Fiscal, do qual participem representantes do
Poder Público.
III. As Oscip formalizam parceria com o Poder
Público mediante termo de parceria; porém, caso
haja transferência de recursos públicos para a
entidade, a formalização ocorre mediante termo
de fomento.

d) O atraso injustificado no início da obra,
serviço ou fornecimento, salvo previamente
comunicado à Administração.
e) A lentidão do cumprimento do contrato,
hipótese em que a Administração não precisa
comprovar a impossibilidade da conclusão da
obra, do serviço ou do fornecimento nos prazos
estipulados.
59. Sobre a responsabilidade civil do
Estado, assinale a alternativa incorreta:
a) As
morais
prisão,
militar,

ações de indenização civil por danos
decorrentes de perseguição, tortura e
por motivos políticos, durante o regime
são imprescritíveis. Para esses casos,
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não se aplica o prazo prescricional de 5 anos,
diferentemente dos casos de tortura ocorridos
depois do regime militar.
b) Não incide a responsabilidade civil do Estado
para indenizar os danos morais causados a réu
que, após a observância do devido processo
legal, tenha sido preso preventivamente em ação
penal, ainda que, ao final da ação, ele venha a
ser
absolvido
ou
tenha
sua
sentença
condenatória reformada na instância superior.
c) Os notários e oficiais de registro são
civilmente responsáveis por todos os prejuízos
que causarem a terceiros, por culpa ou dolo,
pessoalmente, pelos substitutos que designarem
ou escreventes que autorizarem, assegurado o
direito de regresso.
d) A morte de detento em estabelecimento
prisional público atrai a responsabilidade civil
objetiva do Estado. A hipótese não admite
excludente de reponsabilidade, pois configura
uma omissão específica do Poder Público em
relação a seu dever de proteção das pessoas
submetidas a encarceramento, bem como de
mantê-las em condições carcerárias com
mínimos padrões de humanidade estabelecidos
em lei.
e) Se o Poder Legislativo editar uma lei contrária
à Constituição Federal, o Estado poderá
responder civilmente pelos danos morais ou
materiais a terceiros que esta lei vier a provocar
a terceiros. A responsabilização do Estado, nessa
hipótese,
depende
da
declaração
de
inconstitucionalidade da lei pelo Supremo
Tribunal Federal, ainda que seja no controle
difuso.
60. Acerca do controle da Administração
Pública no Brasil, assinale a opção correta:
a) O controle de constitucionalidade das leis é
competência privativa do Poder Judiciário, sendo
vedado aos Tribunais de Contas da União o
afastamento da aplicação de uma lei ou ato
normativo por entendê-lo inconstitucional.
b) O Tribunal de Contas da União, no exercício
do controle externo da Administração Pública,
não
detém
legitimidade
para
requisitar
diretamente informações que importem quebra
de sigilo bancário.

qual não integram o
administrativo interno.

sistema

de

controle

d) O mandado de segurança se presta à
proteção do erário público, possibilitando aos
administrados o desfazimento de atos lesivos ao
patrimônio público praticados por agentes
públicos configurem ou não ato de improbidade.
e) No âmbito do controle administrativo,
reclamação é a denúncia formal e assinada de
irregularidades internas ou de abuso de poder na
prática de atos da Administração feita por quem
quer que seja à autoridade competente para
conhecer e coibir a ilegalidade apontada.

61. De acordo com Krech, Crutchfiel e
Ballacheu, “os atos do ser humano são
guiados por sua cognição – pelo que ele
pensa, acredita e prevê”. Partindo disso,
analise as três premissas que explicam o
comportamento humano, listadas por
Chiavenato (2015) e julgue sua correção.
I. O comportamento é causado por estímulos
internos e externos, mas não há uma
causalidade
de
comportamento.
A
hereditariedade e o meio ambiente influenciam o
comportamento das pessoas.
II. O comportamento do
motivado.
Existe
uma
comportamento humano, que
nem aleatório, mas sempre
algum objetivo.

ser humano é
finalidade
no
não é casual e
orientado para

III. O comportamento humano não é orientado
para objetivos: o componente mais importante
em todo comportamento humano é a
aleatoriedade.
Marque a opção correta:
a) Apenas os itens I e II estão corretos.
b) Todos os itens estão corretos.
c) Nenhum item está correto.
d) Apenas o item II está correto.
e) Apenas o item III está correto.

c) Os gestores dos contratos administrativos não
exercem atividade de fiscalização, motivo pelo
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62. Maslow definiu a hierarquia das
necessidades e definiu que na base da
hierarquia das necessidades estão as
necessidades
mais
básicas,
mais
recorrentes, ou seja, as necessidades
primárias. No topo estão as necessidades
mais sofisticadas e intelectualizadas, que
são
chamadas
de
necessidades
secundárias. Já Herzberg dividiu os fatores
que influenciavam o comportamento em
dois grupos. Verifique as alternativas
abaixo e marque a correta:
a) Há cinco necessidades humanas, segundo
Maslow. As três primeiras representam as
necessidades
primárias,
quais
sejam:
necessidades fisiológicas, necessidades de
segurança e necessidades sociais. As duas
últimas,
mais
elevadas,
representam
a
necessidade de estima e necessidade de
autorrealizacão são consideradas necessidades
secundárias.
b) De acordo com Maslow, nem todas as pessoas
nascem com necessidades fisiológicas, pois isso
depende de questões hereditárias.
c) De acordo com Herzberg e sua teoria, o
salário é um fator motivacional.
d) De acordo com Herzberg, a ampliação ou
enriquecimento do cargo, seja de forma
horizontal ou vertical é considerado um fator
motivacional. O funcionário é motivado ao ter
ampliados os desafios e tarefas do cargo, e seu
grau de responsabilidade.
e) Dentre os fatores motivacionais e higiênicos
apresentados por Herzberg, podemos classificar
o relacionamento interpessoal como fatores
motivacionais.
63. De acordo com (CHIAVENATO, 2014),
as empresas não funcionam na base de
improvisos. E nem desejam depender da
sorte ou do acaso. Tudo nelas é
cuidadosamente planejado para que tudo
possa ser feito da melhor maneira possível.
Assim, podemos, acerca do planejamento
nas empresas, afirmar que:
a) O planejamento tático visa em atingir os
objetivos da cúpula da organização situada no
nível institucional.

c) Planejamento tático é o planejamento que se
refere
a
cada
tarefa
ou
atividade,
especificamente.
d) O planejamento estratégico é amplo,
entretanto, não abrange toda a organização.
e) O planejamento operacional é projetado para
o curto prazo, para ações imediatas, e
geralmente é praticado no cotidiano , em rotinas
diárias, semanais e mensais.
64. A Teoria Z foi idealizada por William
Ouchi e é representada pela letra Z,
escolhida de forma intencional, para que
fosse gerada uma comparação com as
teorias X e Y. Em função disso, marque a
opção que descreve corretamente cada uma
das teorias citadas.
a) A Teoria X diz que o ser humano é avesso ao
trabalho e, sempre que puder, o evitará, de
acordo com seu idealizador, Herzberg.
b) A teoria Z foi útil para várias companhias no
período industrial, até o início dos anos 90. No
período pós-industrial, as empresas começaram
a abandonar esse modelo.
c) Para o idealizador da Teoria X e Y, a
motivação a partir de três necessidades que
todas as pessoas possuem em diferentes
intensidades: realização, afiliação e poder.
d) A teoria Z, idealizada no Japão, estimulava a
confiança, produtividade e sutileza e acreditava
que isso gerava incremento de produtividade
andam juntas. Seu idealizador defendia que esse
modelo só era aplicável no Japão, por isso,
empresas de outros lugares do mundo nunca a
usaram, o que explica sua pequena divulgação
em países como o Brasil e Estados Unidos.
e) A Teoria X abriu o caminho para uma
descentralização
da
autoridade,
maior
autonomia para os funcionários e estudos sobre
Liderança.
65. Praticamente toda interação que ocorre
dentro de uma organização ou grupo passa
por uma das 4 funções básicas da
comunicação
(Controle,
Motivação,
Expressão emocional e informação). Acerca
desse importante tema, marque a opção
errada.

b) O planejamento tático é acontece e é
realizado no nível institucional da empresa.
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a) Se não há transmissão de informações de
significado, não existe a comunicação.
b) A comunicação possui um sentido vertical e
um horizontal, sendo que o último subdivide-se
nas direções ascendente e descendente em que
a última cuida para que as pessoas sejam
informadas de seus resultados para que possam
trabalhar melhor, enquanto a primeira é que
trata de informar à alta direção sobre o
andamento da produção, projetos e problemas
que estejam ocorrendo na empresa, evitando o
distanciamento natural entre os níveis mais altos
e os níveis operacionais.
c) Chamamos de comunicação lateral a
comunicação que acontece entre membros de
um mesmo grupo ou de grupos do mesmo nível,
entre executivos do mesmo nível ou entre
quaisquer pessoas que estão em um nível
horizontal equivalente dentro da organização.
d) Há diversas barreiras à eficácia das
comunicações. Como exemplos, temos a
percepção seletiva, sobrecarga de informação,
linguagem e medo da comunicação, dentre
outras.
e) A rede de rumores é um sistema informal
responsável
por
parte
considerável
das
informações e não está sob o controle da
empresa.
66. A Grade Gerencial mostra uma tipologia
de comportamentos de liderança baseado
em duas dimensões comportamentais
(bidimensional): preocupação com as
pessoas e preocupação com a produção.

Relacionando a Teoria X e Y de McGregor e
Z de Ouchi com a Grade Gerencial de Blake
e Mouton é correto concluir que:
I. existe relação entre a Teoria Y com o estilo
gerencial 1,9.
II. não existe relação entre a Teoria X com o
estilo gerencial 9,1.
III. existe relação entre a Teoria Y com o estilo
gerencial 9,9.
IV. existe relação entre a Teoria X com o estilo
gerencial 1,1.
V. Podemos relacionar a Teoria Z com o estilo
gerencial 1,1.
É correto o que consta APENAS em:
a) I, II e V
b) I e III
c) III
d) II e V
e) IV
67. O psicólogo Kurt Lewin desenvolveu um
modelo para o processo de mudança,
listando as 3 etapas apresentadas a seguir.
Verifique a correção de cada alternativa, de
acordo com o estudos de Lewin e marque a
opção correta.
I. Descongelamento é a estabilização da
mudança. É quando acontece a incorporação de
um novo padrão de comportamento por meio de
mecanismos de suporte e de reforço, de forma
que ele se torne a nova norma.
II. Mudança acontece quando há a descoberta e
adoção
de
novas
atitudes,
valores
e
comportamentos. O agente da mudança conduz
pessoas, grupos ou toda a organização com o
objetivo de promover novos valores, atitudes e
comportamentos, por meio de processos de
internalização e identificação.
III. Recongelamento é quando a necessidade de
mudança fica evidente e a pessoa, grupo ou
organização pode, de forma rápida, entendê-la e
aceitá-la para que a mudança possa ocorrer.
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a) Todos os itens estão corretos
b) Todos os itens estão errados
c) Apenas o item II está correto
d) Apenas o item III está correto
e) Apenas o item I está correto

Sabendo disso, pode haver um aprofundamento
no planejamento estratégico da companhia
quando há a junção de alguns dos quadrantes
que compõem a matriz SWOT. Marque a opção
correta que apresenta o resultado de cada uma
dessas situações quando são confrontadas as
análises externas e internas.

68. Julgue os itens abaixo e marque a opção
correta acerca de Processo Decisório:

I. quando há pontos fracos e ameaças a empresa
está em cenário de Desenvolvimento com
possibilidades de aproveitamento em potencial
desse cenário.

I. Para situações inesperadas o gestor poder se
utilizar de decisões programadas, previamente
escolhidas para reduzir o atrito e agilizar a
tomada de decisão.

II. quando há pontos fracos e oportunidades é
quando pode haver o domínio da empresa no
mercado. O cenário é de crescimento da
empresa.

II. Para situações esperadas, o gestor pode se
utilizar de decisões não-programadas, pois com
a situação já era esperada, não é necessário criar
previamente decisões, pois pode escolher a
melhor decisão quando o problema surgir,
poupando tempo e aumentando a produtividade.

III. quando há pontos fortes e ameaças temos
a situação de Enfrentamento ou Manutenção

III. De acordo com Simon, o preparo de
programas heurísticos de computador é um tipo
de decisão programada moderna.

a) todos os itens estão corretos

IV. O brainwritting, ou tempestade de ideias é
um sinônimo para brainstorming.

c) apenas os itens III e IV estão corretos

V. A árvore de decisões é uma técnica que usa a
representação gráfica para apresentar as
alternativas, de forma visual, mostrando
claramente as possibilidades e facilitando a
tomada de decisão e aponta a decisão que deve
ser tomada.
a) Todos os itens estão corretos
b) Todos os itens estão errados
c) Apenas os itens III e V estão corretos
d) Apenas o item V está correto
e) Apenas os itens II, IV e V estão corretos
69. A análise SWOT é uma análise das
oportunidades, ameaças, pontos fortes e
pontos fracos de uma organização. Hoje é
uma
das
metodologias
clássicas
da
Administração.SWOT é a sigla em inglês
para:
Forças
(Strengths);
Fraquezas
(Weakness);
Oportunidades
(Opportunities) e Ameaças (Threats).

IV. quando há pontos fortes e Oportunidades
estamos diante de um cenário de possibilidade
de sobrevivência da empresa.

b) todos os itens estão errados

d) apenas o item III está correto
e) apenas os itens II, IV e V estão corretos
70. Tomando
por
base
as
Teorias
Motivacionais, verifique as afirmativas a
seguir.
I. quando excelentes, os fatores motivacionais
geram maior satisfação, segundo a Teoria dos 2
Fatores de Herzberg.
II. as relações interpessoais são considerada as
como um fator higiênico.
III. o oposto de satisfação não é a insatisfação,
mas nenhuma satisfação, segundo a Teoria dos
2 Fatores de Herzberg.
IV. No ambiente organizacional, de acordo com
Maslow, as necessidades sociais estão refletidas
nas necessidades de salário base para garantir a
sobrevivência.
V. No ambiente organizacional, de acordo com
Maslow, as necessidades de autorrealização
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refletem as necessidades de tarefas seguras,
benefícios extras e segurança no trabalho.

b) a impessoalidade nas
característica fundamental;

Assinale:

c)
era
um
estamento
eminentemente
aristocrático formado por uma nobreza em
queda, e que aos poucos perdeu suas rendas
originais
e
se
tornou
crescentemente
burocrático.

a) se somente a afirmativa I estiver correta.
b) se somente a afirmativa II estiver correta.
c) se somente a afirmativa III estiver correta.
d) se somente as afirmativas I, II e III estiverem
corretas.
e) se todas as afirmativas IV e V estiverem
corretas.

71. A reforma do Estado brasileiro em sua
implantação de modelo gerencial, durante a
década de 90, buscava, essencialmente:

a) ter a supervisão dos postos inferiores pelos
superiores em função dos princípios da
hierarquia dos postos e dos níveis de autoridade
que devem ser observados como demonstração
de um sistema ordenado de subordinação,
b) elevar os gastos orçamentários da estrutura
administrativa contratando novos servidores
civis;
c) ter pessoas que atuassem na administração
pública por serem empregadas apenas por meio
de concurso público e que possuíssem
qualificações previstas por um regulamento
geral.
d) instituir um novo desenho de estruturas
descentralizadas,
buscando
eficiência
e
profissionalização;
e) que a autoridade se distribui de forma
estável, sendo delimitada pelas normas
relacionadas com os meios de coerção;
72. Em relação ao patrimonialismo, marque
a opção incorreta.

relações

é

uma

d) administração Pública burocrática surgiu
junto com o Estado liberal, como uma maneira
de
defender
a
res
pública
contra
o
patrimonialismo.
e) no modelo de administração pública
patrimonial,
os
bens
do
Estado
são
administrados de forma pessoal, como se
pertencessem ao próprio governante.
73. A
respeito
da
evolução
da
administração pública no Brasil, julgue os
itens abaixo e marque a resposta correta.

I. A gestão por competências é considerada um
mecanismo característico da administração
gerencial;
II. PSO, Public Service Orientation é votado para
a responsabilização, accountability, (prestação
de contas) e equidade.
III. a administração pública gerencial surgida no
final do século XX tem como fundamento a
autonomia na gestão de materiais, de recursos
humanos e financeiros e que isso é necessário
para que haja foco na qualidade e na
produtividade do serviço público;
Assinale:
a) se somente a afirmativa I estiver correta.
b) se somente a afirmativa II estiver correta.
c) se somente a afirmativa III estiver correta.
d) se as afirmativas I e III estiverem corretas.
e) se as afirmativas I, II e III estiverem corretas.

a) o quadro administrativo é formado por
pessoas com vínculo de fidelidade pessoal;
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74. A
respeito
da
evolução
da
administração pública no Brasil e a
estruturação da máquina administrativa,
marque a resposta incorreta:

mecanismos de avaliação de desempenho dos
entes descentralizados.

a) a criação do DASP- Departamento
Administrativo do Serviço Público - foi um marco
importante na Administração pública federal,
com a introdução de características de
administração gerencial

e) para concentrar os recursos do estado nas
suas tarefas essenciais e evitar o crescimento
descontrolado das atividades governamentais, o
Decreto Lei nº 200/1967 previu a possibilidade
de a Administração desobrigar-se da execução
de tarefas executivas mediante a execução
indireta, ou seja, por meio de contrato celebrado
com terceiros.

b) o Departamento Administrativo do Serviço
Público (DASP) iniciou um movimento de
profissionalização do funcionalismo público.
Houve a implantação de um sistema de ingresso
competitivo e critérios de promoção por
merecimento.
c)
as
ações
do
DASP
incluíram:
a
institucionalização do sistema de recrutamento
por concurso público, o controle finalístico ou de
resultados e as ascensões por mérito.
d) o Departamento Administrativo do Serviço
Público – DASP - foi o primeiro órgão da
estrutura administrativa brasileira que teve a
responsabilidade de reduzir a ineficiência do
serviço público e reorganizar a administração
pública.
e) em se tratando de recursos humanos, o
Departamento Administrativo do Serviço Público
(DASP) inspirou-se no princípio do mérito
profissional para a estruturação da burocracia.
75. Sobre as Reformas administrativas e de
redefinição do papel do Estado e o Decretolei n.º 200/1967, marque a opção correta.

a) A reforma administrativa do Decreto-Lei n.º
200/1967 impediu a sobrevivência de práticas
patrimonialistas e fisiológicas nos vários níveis
da administração pública brasileira.
b) O Decreto-lei n.º 200/1967, ao tentar
modernizar a gestão pública no Brasil,
estabeleceu
os
seguintes
princípios
fundamentais: o planejamento, o treinamento, a
organização e a direção.

d) a reforma administrativa de 1967 deu ênfase
à centralização, instituindo o orçamento como
princípio de racionalidade administrativa.

76. A respeito do plano plurianual, da lei de
diretrizes
orçamentárias
e
da
lei
orçamentária anual, pode-se afirmar que:

a) A lei orçamentária anual é composta pelos
orçamentos tributário, da seguridade social e de
investimentos das estatais.
b) A sessão legislativa não será interrompida
sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes
orçamentárias e do projeto da lei orçamentária
anual.
c) A elaboração da lei orçamentária anual do
Poder Legislativo é de iniciativa do próprio Poder
Legislativo.
d) A lei de diretrizes orçamentárias orientará a
elaboração da lei orçamentária anual, bem como
disporá sobre as alterações na legislação
tributária.
e) A lei que instituir o orçamento anual
estabelecerá, de forma regionalizada, as
diretrizes, objetivos e metas da administração
pública federal para as despesas de capital e
outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
77. À
luz
dos
instrumentos
de
planejamento e orçamento previstos no
Brasil, assinale a alternativa correta em
relação aos prazos do ciclo orçamentário:

c) o Decreto-lei n.º 200/1967 embasou a
reforma administrativa de 1967 e determinou
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a) O projeto do plano plurianual, para vigência
até o final do mandato presidencial subsequente,
será encaminhado até quatro meses antes do
encerramento do primeiro exercício financeiro e
devolvido para sanção até o encerramento da
sessão legislativa.
b) O projeto de lei diretrizes orçamentárias da
União será encaminhado até oito meses e meio
antes do encerramento do exercício financeiro e
devolvido para sanção até o encerramento da
sessão legislativa.
c) O projeto de lei orçamentária anual da União
será encaminhado até quatro meses antes do
encerramento do exercício financeiro e devolvido
para sanção até o encerramento da sessão
legislativa.
d) Atualmente, na esfera federal, o prazo para o
envio do plano plurianual do Poder Executivo ao
Poder
Legislativo
está
na
Lei
de
Responsabilidade Fiscal.
e) O prazo de encaminhamento corresponde à
data limite para o Legislativo enviar ao Executivo
os projetos dos instrumentos de planejamento.
Já o prazo de devolução corresponde à data
limite para o Poder Executivo retornar os
projetos para a sanção.

contribuições são classificadas
receitas de contribuições.

na

origem

79. À luz da classificação por natureza das
despesas públicas é correto afirmar:

a) A despesa é classificada em duas categorias
econômicas:
orçamentárias
e
extraorçamentárias.
b) As despesas com o planejamento e a
execução de obras, inclusive com a aquisição de
imóveis considerados necessários à realização
destas últimas, são classificadas como inversões
financeiras.
c) O tipo da despesa tem por finalidade
identificar os objetos de gasto e outros que a
administração pública utiliza para a consecução
de seus fins.
d) A amortização da dívida e seus respectivos
juros são classificados como despesas correntes.
e) A modalidade de aplicação indica se os
recursos serão aplicados diretamente pela
unidade detentora do crédito orçamentário ou
por outro órgão ou instituição.

78. No que tange à classificação por
natureza da receita pública, assinale a
alternativa incorreta.

80. Assinale a opção que indica uma
afirmação
verdadeira
a
respeito
da
estrutura programática da despesa pública.

a) O recebimento do principal de empréstimos
concedidos é receita de capital classificada como
amortização de empréstimos.

a) O programa é o instrumento de organização
da ação governamental visando à concretização
dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por
indicadores estabelecidos no plano plurianual, e
são divididos no PPA 2016-2019 em Programas
Temáticos e em Programas de Gestão,
Manutenção e Serviços ao Estado.

b) As receitas decorrentes de aluguéis, de
dividendos e de arrendamentos são classificadas
como receitas correntes de prestação de
serviços.
c) As receitas decorrentes de operações de
crédito são classificadas como receitas de
capital.
d) As receitas industriais e agropecuárias são
receitas correntes.
e) Nas classificações orçamentárias, as receitas
tributárias
incluem
impostos,
taxas
e
contribuições de melhorias. Já as demais

b) O projeto é um instrumento de programação
utilizado para alcançar o objetivo de um
programa,
envolvendo
um
conjunto
de
operações que se realizam de modo contínuo e
permanente.
c) A atividade é um instrumento de programação
utilizado para alcançar o objetivo de um
programa,
envolvendo
um
conjunto
de
operações, limitadas no tempo.
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d) As operações especiais são despesas que não
contribuem para a manutenção, expansão ou
aperfeiçoamento das ações de governo, das
quais
resulta
um
produto,
e
gera
contraprestação direta sob a forma de bens ou
serviços.
e) As atividades, projetos e operações especiais
serão
detalhados,
ainda,
em
planos
orçamentários, utilizados especialmente para
especificar a localização física da ação, não
podendo haver, por conseguinte, alteração da
finalidade da ação.
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