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2 TRT18-Português2 

 
PORTUGUÊS 

 
Atenção: Para responder às questões de números 1 a 5, con-

sidere o texto abaixo. 
 

Em 8 de outubro de 2010 a terra tremeu como jamais se 

havia visto em Mara Rosa, cidade com 10 mil habitantes no nor-

te de Goiás. Passava um pouco das 5 da tarde daquela sexta-

feira e as pessoas se preparavam para o fim de semana quando 

o chão balançou tão intensamente a ponto de se tornar difícil 

ficar em pé. Menos de um minuto mais tarde, os reflexos desse 

terremoto de magnitude 5, um dos mais fortes registrados no 

país nos últimos 30 anos, haviam percorrido 250 quilômetros e 

alcançado Brasília, onde alguns prédios chegaram a ser deso-

cupados. 

Nas semanas seguintes, Lucas Barros, chefe do Obser-

vatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB), e sua 

equipe instalaram sismógrafos em Mara Rosa e nos municípios 

vizinhos. Em seis meses, outros 800 sismos, menos intensos, 

ocorreram ali e ajudaram a determinar a causa direta do desas-

sossego da terra naquela região. Bem abaixo de Mara Rosa, a 

uns três quilômetros de profundidade, há uma extensa rachadu-

ra na crosta terrestre, a camada mais rígida e externa do plane-

ta. E, ao longo dessa fratura que se estende por cinco quilôme-

tros, as rochas haviam se deslocado, fazendo a terra tremer. 

A identificação dessa fratura não chegou a surpreender o 

grupo da UnB. Mara Rosa e outros municípios do norte de 

Goiás e do sul de Tocantins se encontram em uma região geo-

logicamente instável: a zona sísmica Goiás-Tocantins, que con-

centra 10% dos terremotos do Brasil. Parte dos geólogos atribui 

a elevada frequência de tremores nessa área − uma das nove 

zonas sísmicas delimitadas no país − à proximidade com o Li-

neamento Transbrasiliano, uma extensa cicatriz na crosta ter-

restre que cruza o Brasil e, do outro lado do Atlântico, continua 

na África. 

Mas nem todos concordam. Muitas vezes a localização 

dos tremores não coincide com a desse conjunto de falhas e, 

em certos trechos dele, nunca se detectaram tremores. 

(Adaptado de Igor Zolnerkvic e Ricardo Zorzeto. Disponível em: 
www.revista.pesquisa.fapesp.br/2013/05/14/por-que-aterra-
treme-no-brasil/. Acesso em 24/07/2013) 

 
1. Depreende-se corretamente do texto: 

 
(A) Estudiosos ainda divergem quanto às causas da in-

cidência de terremotos em municípios de Goiás. 
 
(B) As consequências da alta incidência de terremotos 

em municípios de Goiás preocupam os geólogos. 
 
(C) Em razão de sua magnitude, os terremotos que atin-

gem Goiás têm força suficiente para se propagarem 
até o outro lado do Atlântico. 

 
(D) A identificação de uma rachadura na crosta terrestre, 

provável causa de um terremoto que atingiu Goiás, 
causou espanto entre os pesquisadores. 

 
(E) Em 2010, pega desprevenida, a cidade de Mara Rosa 

teve de ser desocupada em função de um terremoto 
fortíssimo. 

2. Mara Rosa e outros municípios do norte de Goiás e do sul 

de Tocantins se encontram em uma região geologicamen-

te instável: a zona sísmica Goiás-Tocantins, que concen-

tra 10% dos terremotos do Brasil. 

 
 I. Na frase acima, a vírgula empregada imediatamen-

te após Goiás-Tocantins pode ser suprimida, sem 
prejuízo para o sentido e a correção gramatical. 

 
 II. Os dois-pontos assinalam um esclarecimento a res-

peito do que se afirmou antes. 
 
 III. Uma vírgula pode ser inserida imediatamente após 

Mara Rosa, sem prejuízo para a correção e o sen-
tido original. 

 
 Está correto o que se afirma APENAS em 

 

(A) I. 

 

(B) I e III. 

 

(C) II e III. 

 

(D) II. 

 
(E) III. 

_________________________________________________________ 
 

3. Uma redação alternativa, escrita com correção e lógica, 
para um segmento do texto é: 
 
(A) 800 sismos que ocorreram ali em um período de seis 

meses ajudaram a determinar a causa dos tremores  
da terra naquela região. 

 
(B) Uma pequena porcentagem dos terremotos do Brasil 

se concentram na zona sísmica Goiás-Tocantins, na 
qual é geologicamente instável.  

 
(C) Em certos trechos do Lineamento Transbrasiliano, 

jamais se registrou tremores.  
 
(D) Os reflexos do terremoto percorreu 250 quilômetros 

e alcançou Brasília, a qual alguns prédios foram de-
socupados. 

 
(E) Abaixo de Mara Rosa, à, possivelmente, três quilô-

metros de profundidade, existe rachaduras na crosta 
terrestre. 

_________________________________________________________ 
 

4. O verbo flexionado no singular que também pode ser cor-
retamente flexionado no plural, sem que nenhuma outra 
alteração seja feita na frase, está em: 
 
(A) Muitas vezes a localização dos tremores não coinci-

de com... 
 
(B) ... a uns três quilômetros de profundidade, há uma 

extensa rachadura... 
 
(C) ... uma extensa cicatriz na crosta terrestre que cruza 

o Brasil... 
 
(D) Parte dos geólogos atribui a elevada frequência de 

tremores nessa área... 
 
(E) E, ao longo dessa fratura que se estende por cinco 

quilômetros...   
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5. A frase em que se admite transposição para a voz passiva 
está em: 

 

(A) Passava um pouco das 5 da tarde daquela sexta-
feira... 

 

(B) Em 8 de outubro de 2010 a terra tremeu como... 

 

(C) ... e sua equipe instalaram sismógrafos em Mara 
Rosa... 

 

(D) Mas nem todos concordam. 

 

(E) ... a localização dos tremores não coincide com a 
desse conjunto de falhas... 

_________________________________________________________ 

 

Atenção: Para responder às questões de números 6 a 10, 
considere o texto abaixo. 

 

Pintor e desenhista, Van Gogh compôs um dos mais re-

nomados conjuntos de obras de arte do acervo da história das 

artes plásticas mundiais. 

Influenciou, direta ou indiretamente, a produção de su-

cessivas gerações de artistas, e, em razão da tragicidade de 

sua existência, tornou-se um modelo, uma espécie de para-

digma de personalidade artística criadora. 

De vida interior intensa e conturbada, a ele foi impossível 

uma existência regular, dentro de padrões. Em sua atividade 

artística, tardia e extraordinariamente breve (quando morreu, 

contava apenas 37 anos de idade), Van Gogh encontrou so-

mente a frustração e a indiferença entre seus contemporâneos. 

Suas telas, se não eram destruídas ou vilipendiadas, eram 

guardadas em porões e depósitos como qualquer entulho. 

Triste ironia, considerando-se que hoje acompanhamos 

pelos noticiários internacionais os leilões de suas obras, ar-

rematadas por colecionadores do mundo todo a preços vul-

tosos. 

Dele, como artista, ou mesmo de sua obra, já não se de-

ve falar, visto que ingressaram, indiscutivelmente, no rol dos 

inquestionáveis tesouros humanos. No entanto, no interior mes-

mo do mundo objetivo da cultura, ao qual sua pintura se integra, 

seu legado poderia ser utilizado, como modelo ou premissa, 

para a análise de inúmeras questões − sociais ou estéticas − 

que envolvem a arte contemporaneamente. 

(Adaptado de João Werner. Ensaios sobre arte e estética. 
Formato ebook) 

6. No texto, considera-se irônico o fato de 

 

(A) Van Gogh ter tido uma vida tão breve e, ao mesmo 
tempo, produção artística tão profícua. 

 

(B) as obras de Van Gogh terem sido menosprezadas 
no passado e hoje possuírem valor elevado. 

 

(C) Van Gogh ter tido vida interior muito rica e, mesmo 
assim, ter vivido fora dos desejados padrões sociais. 

 

(D) não se poder falar da obra de Van Gogh, por esta ter 
atingido o que se entende por ápice e estar acima de 
todas as críticas. 

 

(E) Van Gogh ter sido desprezado pelos seus conter-
râneos e, ainda assim, ter influenciado sucessivas 
gerações de artistas. 

_________________________________________________________ 
 

7. − Van  Gogh  compôs  um  dos  mais  importantes  con- 

juntos de obras plásticas do acervo da história das 
artes mundiais. 

 

 − A obra de  Van  Gogh  influenciou  a  produção  de  su- 

cessivas gerações de artistas. 

 

 As frases acima se articulam com correção e lógica em: 

 

(A) Um dos mais importantes conjuntos de obras plásti-
cas do acervo da história das artes mundiais foi 
composto por Van Gogh, cujo pintor influenciou a 
produção de sucessivas gerações de artistas. 

 

(B) Um dos mais importantes conjuntos de obras plásti-
cas do acervo da história das artes mundiais foi 
composto por Van Gogh, cuja obra influenciou a 
produção de sucessivas gerações de artistas. 

 

(C) Van Gogh compôs um dos mais importantes conjun-
tos de obras plásticas do acervo da história das ar-
tes mundiais, onde a produção de sucessivas gera-
ções de artistas foram influenciadas pelo mesmo. 

 

(D) Um dos mais importantes conjuntos de obras plásti-
cas do acervo da história das artes mundiais fora 
composto por Van Gogh, as quais influenciarão a 
produção de sucessivas gerações de artistas. 

 

(E) Van Gogh, que veio a compor um dos mais impor-
tantes conjuntos de obras plásticas do acervo da his-
tória das artes mundiais, pelas quais a produção de 
sucessivas gerações de artistas foram influenciadas. 

_________________________________________________________ 
 

8. ... no interior mesmo do mundo objetivo da cultura, ao qual 
sua pintura se integra... 

 

 Sem prejuízo para a correção gramatical, o elemento 
sublinhado pode ser substituído por: 

 

(A) abrange. 

 

(B) inclui. 

 

(C) incorre. 

 

(D) completa. 

 

(E) incorpora.   
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9. Está correto o que se afirma sobre um segmento do texto: 
 
(A) No segmento Influenciou, direta ou indiretamente, a 

produção de sucessivas gerações de artistas, e...  
(2

o
 parágrafo) a vírgula empregada imediatamente 

após artistas não pode ser suprimida. 

 
(B) Os parênteses (3

o
 parágrafo) isolam uma ressalva 

ao que se afirmou no segmento imediatamente ante-
rior. 

 
(C) Considerando-se o contexto, no trecho em razão da 

tragicidade de sua existência (2
o
 parágrafo), o 

segmento sublinhado pode ser substituído por 
devido a. 

 
(D) O segmento sublinhado em No entanto, no interior 

mesmo do mundo objetivo da cultura...(5
o
 pará-

grafo) tem valor  conclusivo. 
 

(E) No segmento − sociais ou estéticas − (5
o
 parágrafo), 

os travessões podem ser suprimidos, sem prejuízo 
para a correção. 

_________________________________________________________ 
 

10. Suas telas, se não eram destruídas ou vilipendiadas, eram 
guardadas... 

 
 Preservando-se o sentido original, o elemento sublinhado 

acima pode ser corretamente substituído por 
 
(A) embora. 
(B) como. 
(C) quando. 
(D) desde que. 
(E) caso. 

_________________________________________________________ 
 

Atenção: Para responder às questões de números 11 a 16, 
considere o texto abaixo. 

 
No ano de 1296, ao lançarem a pedra fundamental da 

Igreja de Santa Maria Del Fiore − a Catedral de Florença −, os 

governantes da cidade italiana iniciavam uma empreitada épica 

que se estenderia por quase 600 anos. Tão grandioso que pare-

ce estabelecer uma conexão entre o casario florentino e o céu, 

o edifício em questão só seria concluído no século XIX. A obra 

foi interrompida por surtos de peste que chegaram a dizimar 

quatro quintos da população local. Enfrentaram-se contratem-

pos para transportar em barquetas ao longo do Rio Arno enor-

mes quantidades de materiais como o mármore da vizinha Car-

rara. A dificuldade mais monumental, contudo, provinha dos de-

safios técnicos do projeto, como a construção da cúpula da 

igreja que ficou sob o comando de Filippo Brunelleschi. 

O gênio de Brunelleschi residia em seu domínio da dinâ-

mica dos materiais e da matemática. Ele inventou um guindaste 

capaz de içar toneladas de material do chão ao cume da abó-

bada da Catedral só com a tração de alguns bois. Mas a grande 

façanha da obra foi embutir ao longo dos oito lados da cúpula 

nove anéis circulares horizontais − referência aos círculos que 

compõem o Paraíso na Divina Comédia de Dante Alighieri. Os 

anéis neutralizam as forças de tensão, mantendo a estrutura 

suspensa. A façanha fez de Brunelleschi a primeira celebridade 

da arquitetura. 

Paranoico com o risco de plágio, ele fazia seus projetos 

em código. Irascível, foi extremamente rigoroso com pedreiros 

grevistas. Em outra ocasião, armou uma farsa para humilhar 

seu rival, o escultor Lorenzo Ghiberti. Inconformado por ter de 

dividir com ele o gerenciamento da construção, Brunelleschi 

teria se fingido de doente para que ficasse a cargo de Ghiberti a 

decisão sobre como tocar a obra. Ao expor a inépcia do 

desafeto, ganhou mais poder e triplicou seu salário. Diante do 

milagre de Santa Maria Del Fiore, fica uma certeza: cada florim 

pago ao genioso arquiteto foi muito bem gasto. 

(Adaptado de: Marcelo Marthe. Revista Veja, 12/06/13. p. 136) 

 
 
11. Considerando-se o contexto, há relação de causa e con-

sequência em: 
 
(A) Paranoico com o risco de plágio, ele fazia seus pro-

jetos em código. 
 
(B) O gênio de Brunelleschi residia em seu domínio da 

dinâmica dos materiais e da matemática. 
 
(C) ... os governantes da cidade italiana iniciavam uma em-

preitada épica que se estenderia por quase 600 anos. 
 
(D) Em outra ocasião, armou uma farsa para humilhar 

seu rival, o escultor Lorenzo Ghiberti. 
 
(E) ... o edifício em questão só seria concluído no sécu-

lo XIX. 
_________________________________________________________ 
 

12. Sem prejuízo para a correção e o sentido, o elemento su-
blinhado pode ser substituído pelo indicado entre parên-
teses em: 
 
(A) Irascível, foi extremamente rigoroso... (Dado a enco-

lerizar-se) 
 
(B) Ao expor a inépcia do desafeto... (veleidade do fami-

gerado) 
 
(C) A obra foi interrompida por surtos de peste... (Inter-

romperam-se o feito) 
 
(D) ... iniciavam uma empreitada épica... (uma jornada 

bélica) 
 
(E) Ele inventou um guindaste capaz de içar... (propício) 

_________________________________________________________ 
 

13. ... embutir ao longo dos oito lados da cúpula nove anéis 
circulares horizontais − referência aos círculos que com-
põem o Paraíso na Divina Comédia de Dante Alighieri. Os 
anéis neutralizam as forças de tensão... 

 
 Fazendo-se as alterações necessárias, os segmentos su-

blinhados acima foram corretamente substituídos por um 
pronome, na ordem dada, em: 
 
(A) os embutir - compõem-lhe - as neutralizam 
(B) embuti-los - compõem-no - neutralizam-nas  
(C) embutir-lhes - o compõem - lhe neutralizam 
(D) embuti-los - lhe compõem - as neutralizam 
(E) embutir-lhes - compõem-o - neutralizam-nas   
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14. A dificuldade mais monumental, contudo, provinha dos 
desafios técnicos do projeto... 
 

 Sem que nenhuma outra alteração seja feita, mantêm-se o 
sentido e a correção da frase acima, caso se substitua o 
elemento sublinhado por 
 
(A) haja vista. 
(B) conquanto. 
(C) todavia. 
(D) porquanto. 
(E) apesar disso. 

_________________________________________________________ 
 

15. A dificuldade mais monumental [...] provinha dos desafios 
técnicos do projeto... 
 

 O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o 
grifado acima está empregado em: 
 
(A) Ele inventou um guindaste capaz de... 
 
(B) ... os governantes da cidade italiana iniciavam uma 

empreitada épica... 
 
(C) ... ele fazia seus projetos em código. 
 
(D) Em outra ocasião, armou uma farsa para... 
 
(E) O gênio de Brunelleschi residia em seu domínio da 

dinâmica dos materiais... 
_________________________________________________________ 
 

16. As normas de concordância estão plenamente respeitadas 
na frase: 
 
(A) Sobressai, na igreja projetada por Brunelleschi, os no-

ve anéis circulares horizontais que se estende pelos 
oito lados da cúpula. 

 
(B) Imagina-se que devam haver outras referências ao 

poeta Dante Alighieri nos projetos arquitetônicos de 
Brunelleschi.  

 
(C) Famoso por sua ousadia, nunca inquietou Brunelleschi 

os nove anéis circulares horizontais que seriam embu-
tidos ao longo dos oito lados da cúpula da igreja. 

 
(D) Quando deparam com a Catedral de Florença, os tu-

ristas não imaginam que tantas intempéries, como a 
peste negra, por exemplo, detiveram sua constru-
ção. 

 
(E) Cada um dos círculos que se encontra na cúpula da 

igreja projetados por Brunelleschi foram inspirados 
no Paraíso de Dante Alighieri. 

_________________________________________________________ 
 

17. O sinal indicativo de crase está empregado corretamente 
na frase: 
 
(A) As origens da poesia amorosa italiana geram con-

trovérsias; as opiniões diferem conforme se dá mais 
relevo à novidade do conteúdo ou à novidade da 
forma artística. 

 
(B) No século XVI, a literatura italiana antecipou-se à 

todas as outras literaturas europeias, criando novos 
gêneros e formas de expressão. 

 
(C) Com os mestres de Dante, começa a poesia amo-

rosa; Dante e Petrarca à continuam e Boccaccio 
fornece a ela novo requinte psicológico. 

 
(D) Com a enorme influência da literatura francesa me-

dieval não pode ser comparada à da literatura ita-
liana do século XVI. 

 
(E) As famílias florentinas dos Bardi e Peruzzi, comer-

ciantes de lã, chegaram à conceder vultosos em-
préstimos à outras nações. 

Atenção: Para responder às questões de números 18 e 19, 
considere o texto abaixo. 

 

Você acredita no amor romântico? Alguns dirão que 

pessoas maduras sabem que o amor não existe. Outros, que é 

diferente de paixão, sendo esta passageira, enquanto o amor 

seria algo mais sólido, dado a parcerias de longa duração. 

O tema nos encanta, apesar de alguns teóricos afir-

marem que o amor é mera invenção da literatura europeia 

medieval, universalizada, de modo equivocado, pelos autores 

românticos dos séculos 19 e 20. 

(Adaptado de: Luiz Felipe Pondé. Folha de S. Paulo, 11/02/2013) 

 
 
18. O tema nos encanta, apesar de alguns teóricos afirmarem 

que o amor é mera invenção da literatura europeia medie-
val, universalizada, de modo equivocado, pelos autores 
românticos dos séculos 19 e 20. 

 
 Afirma-se corretamente sobre a frase acima: 

 
(A) Sem prejuízo para a correção, uma vírgula pode ser 

inserida imediatamente após que. 
 
(B) Substituindo-se apesar de por “embora”, a forma 

verbal deverá ser modificada para afirmam. 
 
(C) Sem que nenhuma outra alteração seja feita, o seg-

mento alguns teóricos pode ser substituído por “um 
e outro teórico”. 

 
(D) No segmento O tema nos encanta, o verbo encantar 

não exige complemento, já que, no contexto, está 
empregado como intransitivo. 

 
(E) Sem prejuízo para o sentido original, a palavra uni-

versalizada pode ser substituída por “abarcada”. 
_________________________________________________________ 
 

19. ... enquanto o amor seria algo mais sólido, dado a par-
cerias de longa duração. 

 
 Considerando-se o contexto, no segmento acima há uma 

 
(A) concessão. 

(B) indicação de finalidade. 

(C) comparação. 

(D) contradição. 

(E) indicação de causa. 

_________________________________________________________ 
 

20. A narrativa medieval descreve essa "doença do pensa-
mento, do espírito" como um modo de obsessão que  ......  
o homem e a mulher, fazendo com que  ......  presos no 
desejo de estar um com o outro e atormentados quando 
não podem se encontrar. 

 
 A estrutura ideal ...... o amor impossível. 

 
(Adaptado de: Luiz Felipe Pondé. Folha de S. Paulo, 11/02/2013) 

 
 Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na 

ordem dada: 
 
(A) arrastaria - ficassem - suponha 

(B) arrastava - ficam - supôs 

(C) arraste - ficassem - suponha 

(D) arrastaria - ficariam - supunha 

(E) arrasta - fiquem - supõe 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Contabilidade Geral 

 
21. Determinada companhia realizou, durante 2012, as seguintes operações: 
 
 I. Vendeu por R$ 70.000,00 Ações em Tesouraria que haviam sido adquiridas, em 2011, por R$ 50.000,00. 

 II. Apurou, em 2012, um Lucro Líquido de R$ 150.000,00 e distribuiu dividendos obrigatórios de R$ 30.000,00. 

 III. Recebeu em doação um terreno com restrições a serem cumpridas. O valor justo do terreno era R$ 40.000,00, no 

momento da doação. 

 IV. Aumentou o Capital Social em R$ 60.000,00, com Reservas de Lucros existentes em 31/12/2011. 

 
 Considerando o registro dessas operações, a alteração no Patrimônio Líquido da companhia ocorrida em 2012 foi de 

 
(A) R$ 190.000,00. 

(B) R$ 170.000,00. 

(C) R$ 140.000,00. 

(D) R$ 180.000,00. 

(E) R$ 240.000,00. 

 

 
22. A empresa Trabalhadora S.A. adquiriu, em 31/12/2011, 20% de participação na empresa Empregadora S.A. por R$ 300.000,00. 

O Patrimônio Líquido da empresa Empregadora S.A., em 31/12/2011, era composto apenas pelo Capital Social formado por 
3.000 ações ordinárias. Sabendo-se que, durante 2012, a empresa Empregadora S.A. obteve um lucro líquido de R$ 200.000,00 
e distribuiu dividendos no valor de R$ 60.000,00, é correto afirmar que a empresa Trabalhadora S.A., em 2012 e em suas 
demonstrações individuais, reconheceu 
 
(A) Receita de Equivalência Patrimonial no valor de R$ 40.000,00, em função de avaliar o investimento na empresa Empre-

gadora S.A. pelo método da equivalência patrimonial. 
 
(B) Receita de Dividendos no valor de R$ 12.000,00, em função de avaliar o investimento na empresa Empregadora S.A. pelo 

método da equivalência patrimonial. 
 
(C) um aumento em Investimentos em Outras Empresas no valor de R$ 28.000,00, em função de avaliar o investimento na 

empresa Empregadora S.A. pelo método de custo. 
 
(D) Receita de Dividendos no valor de R$ 12.000,00, em função de avaliar o investimento na empresa Empregadora S.A. pelo 

método de custo. 
 
(E) Receita de Equivalência Patrimonial no valor de R$ 28.000,00 e Receita de Dividendos no valor de R$ 12.000,00, em 

função de avaliar o investimento na empresa Empregadora S.A. pelo método da equivalência patrimonial. 
 

 
23. Considere as seguintes informações: 
 

− A empresa A produz equipamentos especiais. 

− A empresa B adquiriu alguns desses equipamentos para revendê-los, dentro do seu ciclo operacional. 

− A empresa C adquiriu da empresa B dois desses equipamentos para utilizá-los em seu processo produtivo. 

− A empresa D adquiriu o direito de usar a marca dos equipamentos da empresa A por 5 anos. 

 
 Os equipamentos adquiridos pelas empresas B e C e o direito de uso da marca adquirido pela empresa D são, respectivamente, 

classificados no Balanço Patrimonial das empresas B, C e D, no ativo 
 
(A) não circulante, não circulante e não circulante. 

(B) circulante, circulante e circulante. 

(C) circulante, não circulante e não circulante. 

(D) circulante, não circulante e circulante. 

(E) não circulante, circulante e não circulante. 

 

 
24. A empresa Industrial S.A. adquiriu, em 31/12/2012, uma máquina para utilizar em seu processo produtivo. A máquina foi 

adquirida por meio de arrendamento mercantil financeiro para ser paga em 60 prestações mensais, iguais e consecutivas de 
R$ 6.000,00. No momento da aquisição, a taxa de juros implícita na operação, o valor presente das prestações e o valor justo da 
máquina eram, respectivamente, 2% a.m., R$ 208.565,62 e R$ 205.000,00. Com base nessas informações, é correto afirmar 
que, em 31/12/2012, a empresa reconheceu um ativo 
 
(A) e um passivo no valor de R$ 208.565,62. 

(B) e um passivo no valor de R$ 205.000,00. 

(C) e um passivo no valor de R$ 360.000,00. 

(D) e um passivo no valor de R$ 205.000,00 e uma despesa financeira no valor de R$ 3.565,62. 

(E) no valor de R$ 205.000,00, um passivo no valor de R$ 208.565,62 e uma despesa financeira no valor de R$ 3.565,62.   
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25. Considere as seguintes informações: 
 
 Empresa A: 

Passivo Circulante: R$ 2.000,00 
Índice de liquidez corrente: 3,00 
Índice de composição do endividamento: 40% 
Grau de endividamento (capital de terceiros/capital próprio): 125% 

 
 Empresa B: 

Passivo Circulante: R$ 3.000,00 
Índice liquidez corrente: 2,00 
Índice de composição do endividamento: 60% 
Grau de endividamento (capital de terceiros/capital próprio): 200% 

 
 Com base nessas informações, é correto afirmar que a 

 
(A) empresa A apresenta um montante menor de ativo não circulante. 

(B) empresa B apresenta melhor situação de liquidez corrente. 

(C) maior parte das dívidas da empresa A vence no curto prazo. 

(D) empresa B possui um montante maior de recursos de terceiros. 

(E) empresa A apresenta maior patrimônio líquido. 

 

 
26. Em 31/03/13, uma empresa aplicou suas disponibilidades em ativos financeiros, adquirindo 5 títulos no valor de R$ 1.000,00 

cada e os classificou da seguinte maneira: 3 títulos como ativos financeiros “mantidos até o vencimento” e 2 títulos como ativos 
financeiros “mantidos para negociação imediata”. Estes títulos remuneravam à taxa de 1% ao mês e o valor justo de cada título, 
um mês após a sua aquisição, era R$ 1.008,00. Com base nestas informações, a empresa reconheceu um aumento no 
resultado do mês de abril de 2013 de 
 
(A) R$ 40,00. 

(B) R$ 44,00. 

(C) R$ 46,00. 

(D) R$ 50,00. 

(E) R$16,00 e um ajuste de avaliação patrimonial de R$ 24,00 (credor). 

 

 
27. De acordo com a estrutura da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), pagamentos de caixa decorrentes do resgate de ações 

da própria entidade, amortização de empréstimo obtido (pagamento de principal) e recebimentos de caixa decorrentes da venda 
de uma patente devem ser classificados, respectivamente, no fluxo de caixa das atividades 
 
(A) de investimento, de investimento e de financiamento. 

(B) de financiamento, de financiamento e de investimento. 

(C) de investimento, de financiamento e de investimento. 

(D) de financiamento, de financiamento e operacionais. 

(E) operacionais, de financiamento e de investimento. 

 

 
28. A Cia. Vende Água adquiriu mercadorias para serem revendidas, à vista, por R$ 80.000,00. Neste valor estavam inclusos os 

tributos recuperáveis de R$ 13.000,00 e os tributos não recuperáveis de R$ 8.000,00. Adicionalmente, a Cia. Vende Água pagou 
seguro no valor de R$ 6.000,00 referente à aquisição dessas mercadorias. Com base nestas informações, o valor reconhecido 
no estoque de mercadorias referente a esta compra foi 
 
(A) R$ 59.000,00. 

(B) R$ 80.000,00. 

(C) R$ 67.000,00. 

(D) R$ 73.000,00. 

(E) R$ 65.000,00. 

 

 
29. No final do primeiro trimestre de 2013, o Balancete da Cia. Água & Água apresentava as seguintes contas com os respectivos 

saldos: Receita Bruta de Vendas R$ 55.000,00; Devolução de Vendas R$ 2.500,00; Impostos Sobre as Vendas R$ 9.500,00; 
Despesas Financeiras R$ 2.500,00; Comissões dos Vendedores R$ 3.000,00. 

 Sabendo que o valor das compras reconhecidas como Estoque de mercadorias durante o primeiro trimestre de 2013 foi 
R$ 20.000,00 e que o estoque inicial e final de mercadorias para comercialização, no primeiro trimestre de 2013, eram, 
respectivamente, R$ 15.000,00 e R$ 14.000,00, o Lucro Bruto apurado pela Cia. Água & Água no primeiro trimestre de 2013 foi 
 
(A) R$ 31.000,00. 

(B) R$ 34.000,00. 

(C) R$ 24.500,00. 

(D) R$ 22.000,00. 

(E) R$ 19.000,00.   
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30. Determinada empresa possuía alguns processos judiciais em andamento, cujas informações fornecidas pelo departamento 
jurídico da empresa são dadas a seguir: 

 
 Processo 1: valor estimado de R$ 50.000,00, com probabilidade de perda provável. 
 Processo 2: valor estimado de R$ 25.000,00, com probabilidade de perda possível. 
 Processo 3: valor estimado de R$ 70.000,00, com probabilidade de perda remota. 
 
 Com base nestas informações, a empresa deve reconhecer em suas Demonstrações Contábeis, uma Provisão no valor de 
 

(A) R$ 145.000,00. 
(B) R$   25.000,00. 
(C) R$   95.000,00. 
(D) R$   75.000,00. 
(E) R$   50.000,00. 

 
 

Contabilidade Pública 
 

31. Em relação à Contabilidade Aplicada ao Setor Público, é correto afirmar que 
 
(A) os Princípios Contábeis e as normas contábeis direcionadas ao controle patrimonial são aplicados no processo gerador de 

informações. 
 
(B) o exercício financeiro, conforme Lei n

o
 4.320/64, coincidirá com o ano civil, exceto para entidades públicas em que o ciclo 

operacional for maior do que um ano. 
 
(C) o empenho da despesa é o critério utilizado para o reconhecimento da despesa conforme o regime de competência. 
 
(D) o lançamento da receita é o critério utilizado para reconhecimento da receita conforme o regime de caixa. 
 
(E) as autarquias e as empresas públicas devem observar as normas contábeis estabelecidas pela Lei n

o
 6.404/76. 

 
 
32. Considere os dados relativos à despesa de uma determinada entidade pública referente ao exercício financeiro de X1: 

 
 Dotação Inicial ............................................................   R$ 500.000,00 

 Dotação Atualizada .....................................................   R$ 520.000,00 

 Despesas Empenhadas ..............................................   R$ 480.000,00 

 Despesas Liquidadas..................................................   R$ 470.000,00 

 Despesas Pagas .........................................................   R$ 400.000,00 
 

 Com base nessas informações, o valor dos Restos a Pagar NÃO Processados referentes a X1 foi, em reais, 
 
(A) 10.000,00. 
(B) 80.000,00. 
(C) 40.000,00. 
(D) 70.000,00. 
(E) 20.000,00. 

 
 
33. Para atender à insuficiência momentânea de caixa, uma entidade pública obteve um empréstimo no valor de R$ 500.000,00, em 

01/03/X1, com vencimento em dois meses. No dia 01/05/X1, a entidade pública liquidou o empréstimo com o pagamento de 
R$ 510.000,00 à instituição bancária, sendo R$ 10.000,00 de juros. Considerando as informações sobre este empréstimo, é 
correto afirmar que, no período de 01/03/X1 a 01/05/X1, houve uma 
 
(A) despesa orçamentária de R$ 510.000,00. 
(B) despesa extraorçamentária de R$ 510.000,00. 
(C) despesa extraorçamentária de R$ 500.000,00. 
(D) receita extraorçamentária de R$ 510.000,00. 
(E) despesa orçamentária de capital de R$ 10.000,00. 

 
 
34. Considere as informações extraídas do sistema de contabilidade de uma entidade pública municipal referente ao mês de janeiro 

de X1: 
 
− Aquisição de Material de Consumo, no valor de R$ 10.000,00, ainda em estoque em 31/01/X1. 

− Aquisição de Veículos no valor de R$ 100.000,00 em 31/01/X1. 

− Lançamento e Arrecadação de Tributos no valor de R$ 300.000,00. 

− Empenho, liquidação e pagamento de Despesa com Pessoal no valor de R$ 160.000,00. 

− Distribuição gratuita de material no valor de R$ 16.000,00. 

− Prestação de Serviços no valor de R$ 25.000,00 para recebimento em fevereiro de X1. 

− Reconhecimento da Depreciação de Ativos no valor de R$ 32.000,00. 

− Reconhecimento do aumento da Dívida Fundada em R$ 1.300,00, decorrente de variação cambial. 
 

 Com base nessas informações, é correto afirmar que, em janeiro de X1 e em reais, o valor total das variações quantitativas 
 
(A) diminutivas foi R$ 319.300,00. 
(B) diminutivas foi R$ 209.300,00. 
(C) diminutivas decorrentes da execução orçamentária foi R$ 208.000,00. 
(D) aumentativas decorrentes da execução orçamentária foi R$ 300.000,00. 
(E) aumentativas foi R$ 326.300,00. 
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35. A técnica que possibilita ao auditor formar opinião quanto à existência física do objeto ou item a ser examinado, por exemplo, es-
toques, é 
 
(A) a auditoria direta. 
(B) a confirmação externa. 
(C) o rastreamento. 
(D) a análise documental. 
(E) a inspeção física. 

 
 

Finanças Públicas e Orçamento 
 
36. A decisão de reduzir a alíquota de impostos incidentes sobre determinados produtos com o intuito de manter a disposição de 

gastar dos consumidores de tais bens e, consequentemente, contribuir para a manutenção do nível de emprego na economia 
relaciona-se com a função econômica do Estado de 
 
(A) promover ajustamento na distribuição de renda. 

(B) promover ajustamento na alocação de recursos. 

(C) manter a estabilidade econômica. 

(D) produzir um bem privado típico. 

(E) produzir um bem público típico. 
 
 
37. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre  

 
(A) exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados. 

(B) operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. 

(C) transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis. 

(D) transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. 

(E) renda e proventos de qualquer natureza. 
 
 
38. O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orça-

mentárias e com as normas da Lei n
o
 101/2000, 

 
(A) conterá comparativo do montante da despesa total com pessoal, distinguindo-a com inativos e pensionistas, com os limites 

estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.  
(B) disporá sobre equilíbrio entre receitas e despesas.  
(C) disporá sobre normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recur-

sos dos orçamentos.  
(D) estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.  
(E) conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão 

estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 
 
39. Em uma entidade pública municipal, as despesas com combustíveis usados pelas ambulâncias, com a aquisição de um terreno 

para construção de uma escola e com premiações científicas em dinheiro são classificadas, respectivamente, nas seguintes 
categorias econômicas: 
 
(A) outras despesas correntes, investimentos e pessoal e encargos sociais. 

(B) despesa corrente, despesa de capital e despesa de capital. 

(C) despesa corrente, despesa de capital e despesa corrente. 

(D) outras despesas correntes, investimentos e outras despesas correntes. 

(E) despesa corrente, despesa de capital e encargos especiais. 
 
 
40. Considere as informações a seguir, de uma entidade pública governamental: 

 
 Saldo do Ativo Financeiro em 31/12/X1 .........................................   R$ (mil) 820.000,00 

 Saldo do Ativo Financeiro em 31/03/X2 .........................................   R$ (mil) 960.000,00 

 Saldo do Passivo Financeiro em 31/12/X1 .....................................   R$ (mil) 790.000,00 

 Saldo do Passivo Financeiro em 31/03/X2 .....................................   R$ (mil) 850.000,00 
 

 Em X1, a entidade pública abriu créditos suplementares e especiais nos valores, respectivamente, de R$ (mil) 35.000,00 e 
R$ (mil) 15.000,00. Foram utilizados R$ (mil) 25.000,00 dos créditos suplementares e R$ (mil) 12.000,00 dos créditos especiais. 
O ato de autorização para abertura dos créditos adicionais, tanto suplementares quanto especiais, foi promulgado no mês de 
setembro de X1. 
 

 Os créditos adicionais, autorizados em X1, foram reabertos pelos seus saldos em conformidade com o disposto na Constituição 
Federal de 1988 e não houve autorização em X2 para abertura de créditos adicionais até 31/03/X2. Com base nessas 
informações, é correto afirmar que o valor do superávit financeiro que poderia ser utilizado como recurso de cobertura para 
abertura de créditos adicionais em 31/03/X2 era, em milhares de reais, 
 
(A)   30.000,00. 
(B)   27.000,00. 
(C)   17.000,00. 
(D) 110.000,00. 
(E) 107.000,00.   
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Matemática Financeira 

 
41. O capital A foi aplicado a juros simples por um semestre, sendo 2/5 dele à taxa de 2% ao mês e o restante à taxa de 3% ao 

bimestre. O capital B foi aplicado a juros compostos por 6 meses, sendo metade dele à taxa de 5% ao trimestre e a outra 
metade à taxa de 10% ao semestre. O total dos juros da aplicação desses capitais foi de R$ 559,50. Se a soma de A e B é igual 
a R$ 5.500,00, então é verdade que 
 
(A) A − B = R$ 1.800,00. 

(B)     2A = R$ 6.000,00. 

(C)    B/2 = R$ 1.000,00. 

(D) B − A = R$ 1.300,00. 

(E)       B = R$ 1.500,00. 

 

 
42. Um analista tem em mãos um título com vencimento para daqui a um mês. Deseja descontá-lo hoje e tem as seguintes opções 

de desconto: 
 
 I. simples racional à taxa de 3% ao mês; 

 II. simples racional à taxa de 4% ao mês; 

 III. simples comercial à taxa de 3% ao mês; 

 IV. composto racional à taxa de 2% ao mês; 

 V. composto racional à taxa de 3% ao mês. 

 
 Para obter o maior valor líquido, ele deve optar por 

 
(A) V. 

(B) IV. 

(C) III. 

(D) II. 

(E) I. 

 

 
43. Uma pessoa deve a um certo credor três títulos com valor nominal de R$ 1.000,00 cada um, com vencimentos para daqui a 

2 meses, 3 meses e 4 meses. Hoje ele combinou com o credor substituir os três títulos por outros dois, de valores nominais 
iguais entre si, um a vencer daqui a 3 meses e outro daqui a 5 meses. Nos cálculos, utilizaram juros compostos à taxa de 4% ao 
mês. O valor nominal X de cada um dos novos títulos, em reais, é tal que 
 
(A) 1400 < X < 1500. 

(B) 1200 < X < 1300. 

(C) 1300 < X < 1400. 

(D) 1100 < X < 1200. 

(E) 1500 < X < 1600. 

 

 
44. O quadro abaixo apresenta o plano de amortização, pelo Sistema Francês, de uma dívida de R$ 4.986,04, a ser paga em 5 par-

celas mensais consecutivas, a primeira delas ao completar um mês da data do empréstimo. 
 

Data Valor da prestação (R$) Valor da cota de juro (R$) Valor da cota de amortização (R$) Saldo devedor (R$) 

0    4.986,04 

1 1.120,00 199,44 920,56 R 

2 1.120,00 162,62 957,38 3.108,10 

3 1.120,00 124,32 S 2.112,42 

4 1.120,00 T U 1.076,92 

5 1.120,00 43,08 1.076,92 0,00 

 
 A taxa é de 4% ao mês e os cálculos foram feitos com duas casas decimais. É verdade que 

 
(A) R = R$ 4.063,84. 

(B) R = R$ 3.965,48. 

(C) S = R$    996,85. 

(D) T = R$      84,50. 

(E) U = R$ 1.053,00. 
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45. O dono de uma empresa planeja produzir um certo tipo de peça e para isso necessita adquirir um novo tipo de equipamento. Ele 
tem duas opções tecnicamente viáveis: 

 
 I. Um equipamento cujo preço hoje é de R$ 7.500,00, tem custo de manutenção anual de R$ 1.500,00, vida útil de 7 anos e 

valor residual de R$ 3.580,00 ao fim da vida útil. 
 
 II. Um equipamento cujo preço hoje é de R$ 5.000,00, tem custo de manutenção anual de R$ 2.200,00, vida útil de 7 anos e 

valor residual de R$ 3.222,00 ao fim da vida útil. 
 

 Dado: taxa mínima de retorno de 20% ao ano, (1,2)7 = 3,58 e 
( )

( )
.60,3

2,1.2,0

12,1
7

7

=−
 

 
 Comparando hoje as opções I e II pelo método do valor atual, verifica-se que a melhor opção é a 

 
(A) I por uma diferença de R$ 120,00. 

(B) II por uma diferença de R$ 120,00. 

(C) I por uma diferença de R$ 130,00. 

(D) II por uma diferença de R$ 140,00. 

(E) I por uma diferença de R$ 150,00. 

 

 
46. Uma taxa nominal de i ao ano, com capitalização trimestral, corresponde a uma taxa efetiva de 8,16% ao semestre. Tem-se que 

i é igual a 
 
(A) 16,80%. 

(B) 16,40%. 

(C) 16,32%. 

(D) 16,00%. 

(E) 15,80%. 

 

 
47. Um empréstimo deverá ser quitado por meio de 60 prestações mensais e consecutivas, vencendo a primeira prestação 1 mês 

após a data da contração da dívida. Utilizou-se o sistema de amortização constante (SAC) a uma taxa de 2% ao mês, verifi-
cando-se que o valor da 20

a
 prestação é igual a R$ 5.460,00. O valor da última prestação é de 

 
(A) R$ 2.856,00. 

(B) R$ 2.448,00. 

(C) R$ 2.550,00. 

(D) R$ 2.040,00. 

(E) R$ 3.060,00. 

 

 
48. Os dois fluxos de caixa abaixo referem-se a dois projetos, X e Y, mutuamente excludentes, em que a taxa mínima de 

atratividade é de 10% ao ano. 
 

ANO PROJETO X (R$) PROJETO Y (R$) 

0 

1 

2 

3 

− 14.500,00 

     5.500,00 

     6.655,00 

     6.655,00 

− D 

6.050,00 

7.986,00 

       0,00 

 
 Dado que o valor presente líquido do projeto Y é igual ao dobro do valor presente líquido do projeto X, então, o desembolso (D) 

corresponde a 
 
(A) R$ 10.100,00. 

(B) R$ 10.600,00. 

(C) R$ 12.600,00. 

(D) R$ 12.100,00. 

(E) R$ 11.600,00. 
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49. A taxa interna de retorno anual do fluxo de caixa abaixo é igual a 20%. 

R$ 10.000,00

1 2 ANOS

X
1,20 X

 
 O valor de X é igual a 

 
(A) R$ 7.200,00. 

(B) R$ 5.400,00. 

(C) R$ 6.000,00. 

(D) R$ 6.600,00. 

(E) R$ 4.800,00. 

 

 
50. Em uma empresa adota-se para o cálculo do índice de lucratividade (IL) de um investimento como sendo o resultado da divisão 

do valor da soma dos valores presentes dos retornos na data inicial (S) pelo valor do desembolso inicial (D), ou seja: IL = S÷D. 
Seja o fluxo de caixa abaixo correspondente a um projeto com um desembolso inicial de R$ 9.600,00, considerando-se a taxa 
requerida de 8% ao ano. 

 
ANOS PROJETO (R$) 

0 

1 

2 

− 9.600,00 

R1 

    6.998,40 

 
 Se o índice de lucratividade deste projeto é de 1,25, então, o valor do retorno R1, correspondente ao primeiro ano, é de 

 
(A) R$ 6.000,00. 

(B) R$ 6.480,00. 

(C) R$ 6.998,40. 

(D) R$ 7.020,00. 

(E) R$ 7.200,00. 

 

 
Auditoria 

 

51. O conceito genérico de auditoria de regularidade, adotado pelas Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União − NAT, em 
sua revisão de 2011, atualmente é o 
 
(A) processo que objetiva examinar a economicidade, eficiência, eficácia e efetividade de organizações, programas e ativi-

dades governamentais, com a finalidade de avaliar o seu desempenho e de promover o aperfeiçoamento da gestão pú-
blica. 

 
(B) exame independente e objetivo de uma situação ou condição, em confronto com um critério ou padrão preestabelecido, 

para que se possa opinar ou comentar a respeito para destinatários indeterminados. 
 
(C) processo que objetiva examinar se as demonstrações contábeis evidenciam adequadamente, em seus aspectos rele-

vantes, os atos e fatos concernentes à administração orçamentária, financeira e patrimonial de acordo com a legislação 
pertinente, os princípios e as normas de contabilidade aplicáveis. 

 
(D) processo cujo objetivo é o exame da legalidade e legitimidade dos atos de gestão em relação a padrões normativos 

expressos em normas técnicas ou jurídicas e regulamentos aplicáveis, bem como em relação a disposições de cláusulas 
de contratos, convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres. 

 
(E) processo sistemático, documentado e independente de se avaliar objetivamente uma situação ou condição para deter-

minar a extensão na qual os critérios aplicáveis são atendidos, obter evidências quanto a esse atendimento e relatar os 
resultados dessa avaliação a um destinatário predeterminado, cujo objetivo é examinar a legalidade e a legitimidade dos 
atos de gestão dos responsáveis sujeitos à jurisdição do Tribunal, quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e 
patrimonial.   
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52. Ao servidor do Tribunal de Contas da União é condenável a prática de qualquer ato que atente contra a honra e a dignidade de 
sua função pública, os compromissos éticos assumidos no código de ética do TCU e os valores institucionais, sendo-lhe vedado, 
ainda: 
 
(A) manter atitude de independência em relação ao fiscalizado, evitando postura de superioridade, inferioridade ou preconceito 

relativo a indivíduos, órgãos e entidades, projetos e programas. 
 

(B) tratar autoridades, colegas de trabalho, superiores, subordinados e demais pessoas com quem se relacionar em função do 
trabalho, com urbanidade, cortesia, respeito, educação e consideração, inclusive quanto às possíveis limitações pessoais. 

 

(C) participar das atividades de capacitação e treinamento necessárias ao seu desenvolvimento profissional. 
 

(D) publicar, sem prévia e expressa autorização, estudos, pareceres e pesquisas realizados no desempenho de suas 
atividades no cargo ou função, cujo objeto ainda não tenha sido apreciado. 

 

(E) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício do cargo ou função, evitando o uso de vestuário e 
adereços que comprometam a boa apresentação pessoal, a imagem institucional ou a neutralidade profissional. 

 

 
53. Entre as cinco naturezas de auditorias citadas no Art. 71 da Constituição Federal de 1988, a orçamentária é considerada pelas 

Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União como auditoria 
 
(A) de conformidade. 
 

(B) operacional. 
 

(C) contábil. 
 

(D) de sistemas. 
 

(E) de qualidade. 
 

 
54. Um elemento primordial para assegurar e promover o cumprimento do dever de accountability que os administradores públicos 

têm para com a sociedade e o Parlamento, conferido pela Constituição, como instituição de controle das ações governamentais, 
por meio de comprovar a legalidade e legitimidade e avaliar os resultados, quanto à economicidade, eficiência e eficácia da 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial nas unidades da Administração federal, bem como a aplicação de recursos 
públicos por entidades de direito privado, e ainda, examinar a regularidade e avaliar a eficiência da gestão administrativa e dos 
resultados alcançados, apresentar subsídios para o aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos e controles internos das 
unidades da administração direta e entidades supervisionadas, constituem 
 
(A) as competências da auditoria governamental do TCU. 
 

(B) as finalidades e objetivos operacionais da auditoria governamental do TCU. 
 

(C) as formas de auditoria governamental federal. 
 

(D) os tipos de auditoria governamental municipal. 
 

(E) os objetivos gerais do sistema de controle interno do poder executivo federal. 
 

 
55. A auditoria governamental que objetiva o exame de fatos ou situações consideradas relevantes, de natureza incomum ou ex-

traordinária, sendo realizadas para atender determinação do Presidente da República, Ministros de Estado ou por solicitação de 
outras autoridades, caracteriza a auditoria 
 
(A) especial. 
 

(B) operacional. 
 

(C) de programas. 
 

(D) de gestão. 
 

(E) de sistema.   
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Noções de Gestão Pública 

 
56. A Resolução 70/2009 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) caracteriza-se como peça de gestão estratégica, pois 

 
(A) apresenta um diagnóstico estratégico do Poder Judiciário Brasileiro. 
 
(B) manifesta a prontidão estratégica por parte dos magistrados ao elencar uma série de objetivos de longo prazo. 
 
(C) traz uma visão de futuro, elenca valores a serem perseguidos, define objetivos, prazos e formas de avaliação dos 

resultados. 
 
(D) define macrotendências e fixa metas para a consecução das mudanças de curto e médio prazos. 
 
(E) estabelece princípios avaliativos e propõe ações corretivas. 

 

 
57. NÃO se refere ao chamado Ciclo PDCA a seguinte característica: 

 
(A) enfatiza a identificação de forças e fraquezas de uma organização, em uma análise ambiental, auxiliando no planejamento 

estratégico. 
 
(B) está dentro do escopo do controle de qualidade nas organizações. 
 
(C) associa-se à noção de melhoria contínua. 
 
(D) a fase de planejamento do ciclo está ligada ao estabelecimento de metas e definição de métodos para alcançá-las. 
 
(E) a fase de execução do ciclo consiste em capacitação da organização para a implementação do planejado e na própria 

implementação do plano. 
 

 
58. A competência interpessoal ganha importância dentro das organizações, pois 

 
(A) os colaboradores, com a acentuada divisão de tarefas, encontram-se demasiadamente isolados, sem interação de qual-

quer natureza. 
 
(B) os avanços tecnológicos, notadamente na área da informação, valorizaram muito os contatos face a face e o 

desenvolvimento interpessoal, em detrimento de um enfoque mais tecnicista e científico. 
 
(C) mostra-se, na maioria dos contextos grupais e organizacionais, ao lado da competência técnica, absolutamente necessária 

para o exercício pleno das funções de liderança. 
 
(D) o problema do conflito, nas mais recentes abordagens sobre a gestão de pessoas, já se vê, de antemão, eliminado. 
 
(E) relaciona-se com a noção de capital intelectual e não pode ser entendida como geradora de valor econômico para a 

organização, mas apenas como fonte de valorização social do indivíduo. 
 

 
Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 18

a
 Região 

 
59. Das decisões proferidas pelo Corregedor nos pedidos de correição cabe agravo 

 
(A) de instrumento para o Tribunal Pleno, no prazo de oito dias, a contar da notificação ou publicação. 
 
(B) de petição para o Tribunal Pleno, no prazo de oito dias, a contar da notificação ou publicação. 
 
(C) regimental para o Tribunal Pleno, no prazo de dez dias, a contar da notificação ou publicação. 
 
(D) de instrumento pra o Tribunal Pleno, no prazo de dez dias, a contar da notificação ou publicação. 
 
(E) regimental para o Tribunal Pleno, no prazo de oito dias, a contar da notificação ou publicação. 

 

 
60. Instaurado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18

a
 Região procedimento disciplinar contra um determinado Magistrado de 1

o
 

Grau, as medidas punitivas previstas no Regimento Interno do Tribunal serão tomadas por 
 

(A) dois terços, no mínimo, dos membros efetivos do Tribunal, em sessão secreta, da qual se publicará apenas a conclusão. 
 
(B) maioria absoluta dos membros efetivos do Tribunal, em sessão secreta, da qual se publicará apenas a conclusão. 
 
(C) maioria simples dos membros efetivos do Tribunal, em sessão pública, da qual se publicará apenas a conclusão. 
 
(D) maioria absoluta dos membros efetivos do Tribunal, em sessão pública, da qual se publicará apenas a conclusão. 
 
(E) dois terços, no mínimo, dos membros efetivos do Tribunal, em sessão pública, da qual se publicará apenas a conclusão.   
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DISCURSIVA 

Atenção: 

− Deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas. 
− Conforme Edital do Concurso, será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva que for assinada fora do campo de assinatura do candidato, 

apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato. 
− NÃO é necessária a colocação de Título na Prova Discursiva. 
− Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova Discursiva. 

 
Asilo político: abrigo concedido por um país ou por sua legação a um estrangeiro perseguido, por motivo político, 

pelo seu Estado. 
(Maria Helena Diniz. Dicionário jurídico universitário. São Paulo: Saraiva, 3. ed., 2011, p. 54) 

 

Pode-se dizer que, desde tempos imemoriais, o asilo político é um direito. O Brasil, país que aceita a concessão de 

asilo político, passa por muitos questionamentos acerca dos interesses advindos das concessões aos solicitantes. Há 

casos em que o Estado, de prontidão, se sensibiliza e confere o beneficio. Todavia, em outros casos, o Brasil se nega a 

conceder ao solicitante o asilo político. 
(Adaptado de: http://jus.com.br/revista/texto/14997/concessao-de-asilo-politico-no-brasil) 

 
Considerando o que está transcrito acima, redija um texto dissertativo-argumentativo, posicionando-se a respeito do tema: 
 

A concessão de asilo político no Brasil 
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