
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos

Fonte: CONTADOR / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q1.

A ousadia e a engenhosidade dos cibercriminosos têm

espantado até mesmo os mais experientes especialistas em

segurança da informação, seja pela utilização de técnicas

avançadas de engenharia social, em casos de spear-phishing,

seja pelo desenvolvimento de metodologias de ataques em

massa. Segundo levantamento realizado pela Trend Micro,

desde abril deste ano, hackers invadiram dois sítios do governo

brasileiro.

Leonardo Bonomi, diretor de suporte e serviços para

a Trend Micro, coloca os ataques a sítios com boa reputação,

de empresas populares ou mesmo de governos, como uma

tendência de alvo. “Cada vez mais esse tipo de estratégia será

usado para enganar os usuários finais”, afirma Bonomi, que

não revelou quais sítios foram vítimas do cibercrime.

Para Bonomi, a tática utilizada pelos cibercriminosos

é achar brechas e vulnerabilidades em sítios confiáveis, por

meio de ferramentas de dia zero (capazes de efetuar investidas

ininterruptamente até conseguir atingir os objetivos escusos).

Após o ataque, os hackers propagam malwares e vírus que

controlam e monitoram as informações nas máquinas dos

usuários.

O malware encontrado nas páginas brasileiras é

denominado Banker, transmitido por meio de dois arquivos,

um executável e outro GIF (que, na verdade, é um arquivo

Java). Ambos são baixados em sítios supostamente confiáveis

e seguros. Utilizando engenharia social, os cibercriminosos

enviam mensagens aos internautas, avisando sobre as últimas

atualizações de programas como Adobe e Flash Player, por

exemplo. Baixados os arquivos, os dois vírus entram em ação:

enquanto o executável desliga os sistemas de segurança, o

arquivo em Java conecta a máquina do usuário a uma rede

botnet.

A finalidade desses malwares é o roubo de dados

bancários das vítimas, mas também pode variar para práticas

ilícitas mais avançadas e até para o sequestro de informações

pessoais. “Para nós, esse tipo de cibercriminoso se encaixa no

modelo de crime organizado, pois, além de ataques complexos

e avançados, eles visam a qualquer atividade que dê dinheiro,

sem o menor escrúpulo”, diz Bonomi.

Rodrigo Aron. Hackers invadem sites governamentais. In: Risk Report.

maio/2013. Internet: www.decisionreport.com.br (com adaptações).

A respeito das ideias e estruturas linguísticas do texto acima, julgue

os itens a seguir.

Segundo o autor do texto, para que se previnam ataques de

hackers, é preciso que o governo repare as brechas e

vulnerabilidades dos sítios de seus órgãos na Internet.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Tipologia textual

Fonte: CONTADOR / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q2.

Você sai para jantar sem a carteira. Para pagar a conta, 

diz: “Meu nome é [insira o seu aqui]”. O garçom clica no visor



do tablet dele. Um alerta em seu celular avisa sobre a cobrança. 

É assim que funciona o Square, sistema de pagamentos em uso 

nos Estados Unidos da América. Ele, hoje, é uma das maiores 

referências em pagamentos por celular. É aceito em 200 mil 

estabelecimentos, entre restaurantes, bares, cafés, salões de 

beleza, spas, lojas e até agências funerárias. Para usá-lo, o 

cliente precisa instalar um programa no celular, criar uma conta 

e inserir dados pessoais e financeiros. O sistema GPS do 

telefone identifica quando o cliente chega a uma loja 

conveniada, e seu perfil aparece automaticamente na tela do 

tablet do caixa da loja. Ao cobrar, o funcionário verifica se a 

foto associada à conta corresponde à pessoa à frente. 

Essa é uma das formas de usar o telefone como meio 

de pagamento. O serviço começará a se popularizar no Brasil 

a partir do próximo ano, quando todas as operadoras de 

telefonia deverão estar autorizadas a fazer do smartphone uma 

carteira digital. Se essa alternativa vingar, será a maior 

mudança na forma como pagamos por produtos e serviços 

desde a chegada dos cartões, nos anos 50 do século passado. 

O celular deixou, há tempos, de ser um aparelho 

restrito a fazer chamadas e a enviar mensagens. Os 

smartphones são computadores portáteis e poderosos. Exibem 

mapas, funcionam como minivideogames, tocam músicas e 

vídeos, enviam emails, navegam na rede. Os novos serviços de 

pagamento aproveitam essa versatilidade. Boa parte de nossas 

contas já é paga eletronicamente, por cartão ou Internet. Por 

que não usar o celular para fazer isso?

Rafael Barifouse. Débito, crédito ou celular? In:

Época, n.º 759, 3/12/2012, p.119-21 (com adaptações).

Com base nas ideias e nos aspectos linguísticos do texto acima,

julgue os próximos itens.

Uma das estratégias utilizadas pelo autor do texto para

apresentar ao leitor um novo sistema de pagamentos por meio

de smartphones é a narrativa, por meio do relato de uma cena

hipotética de compra.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Ortografia oficial

Fonte: GESTãO DE PESSOAS - PEDAGOGIA / INPI / 2013 / CESPE

Q3.

A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, que trata

dos direitos e deveres individuais e coletivos, estabelece o

direito à proteção das criações intelectuais. No inciso

XXVII, afirma: aos autores pertence o direito exclusivo de

utilização, publicação ou reprodução de suas obras,

transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. No

inciso XXIX, define que a lei assegurará aos autores de

inventos industriais privilégio temporário para sua

utilização, bem como proteção às criações industriais, à

propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros

signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o

desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.

In: Internet: www.planalto.gov.br (com adaptações).

Com base no texto, julgue os itens .

A grafia correta da forma verbal derivada do nome

“individuais” (■.2) é individualizar.



• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Acentuação gráfica

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2013 / CESPE

Q4.

O Tribunal de Contas da União (TCU) avaliou ações

para a elaboração de diagnóstico e suporte à educação básica.

A auditoria conferiu aspectos relativos ao Plano de Ações

Articuladas, à assistência técnica prestada pelo Ministério da

Educação (MEC) e ao levantamento de dados necessários à

formação e ao cálculo do índice de desenvolvimento da

educação básica (IDEB).

A auditoria identificou baixo nível de implementação

das ações para provimento de infraestrutura e de recursos

pedagógicos, que vão desde a implantação de laboratório de

informática e conexão à Internet ao fornecimento de água

potável e energia elétrica.

A análise do IDEB apontou a necessidade de

aperfeiçoamento da metodologia de obtenção desse índice.

Segundo avalia o ministro relator do processo, “O IDEB é um

importante instrumento para a aferição da qualidade da

educação, por isso deve ser aprimorado de forma a permitir um

diagnóstico mais fidedigno dos sistemas de ensino”.

Outro instrumento de gestão educacional avaliado foi

o sistema integrado de monitoramento do MEC, que, segundo

a auditoria, também deve ser melhorado. Parte dos dados

encontra-se desatualizada.

TCU avalia gestão da educação básica em municípios brasileiros. Notícia

publicada em 12/9/2013. Internet: www.tcu.gov.br/ (com adaptações).

Em relação ao texto apresentado, julgue os seguintes itens.

Os vocábulos “assistência”, “potável” e “elétrica” são

acentuados de acordo com a mesma regra de acentuação

gráfica.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Emprego das classes de palavras

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2013 / CESPE

Q5.

Mesmo com os avanços na área de segurança, os 

crimes virtuais, ou cibercrimes, continuam causando muitos 

problemas financeiros, como mostrou um estudo feito pela 

empresa de segurança Norton no ano de 2012. De acordo com 

o estudo, somente no Brasil, os prejuízos superam a casa dos 

R$ 15 bilhões por ano. No mundo todo, esse valor sobe para 

cerca de R$ 220 bilhões. Entre os motivos para esses números 

expressivos, estão o aumento de ataques a dispositivos móveis 

e redes sociais e a própria lentidão do sistema no combate aos 

crimes. 

O estudo revela que, com a prosperidade da economia 

brasileira e a crescente aquisição de computadores e celulares, 

o Brasil tem-se mostrado um alvo importante para os 

criminosos, além de se apresentar como origem de grande parte



dos ataques no mundo. Nesse quesito, o país está em quarto 

lugar no ranque mundial, atrás apenas dos Estados Unidos da 

América, da China e da Índia. A tradição social do país pode 

contribuir para esse fato, já que sítios de relacionamento como 

Facebook, Orkut e Twitter são populares também entre os 

criminosos. Eles conseguem angariar informações pessoais 

sobre as vítimas e ainda utilizam as plataformas para 

disseminar ameaças. A pesquisa mostra que os usuários da 

Internet, em geral, ainda não se preocupam em checar links 

antes de compartilhá-los ou desconectar-se dos sítios ao deixar 

de navegar neles, e não têm ideia se suas configurações são 

públicas ou privadas. 

A pesquisa indica, ainda, que 30% das pessoas no 

mundo não pensam sobre o cibercrime, por não acreditarem 

que poderiam ser vítimas desse tipo de ação, enquanto 21% 

admitem não tomar quaisquer medidas de segurança quando 

estão online. De fato, os usuários nem sequer têm percepção da 

própria situação: 51% não entendem como funcionam os 

procedimentos de segurança virtual e não sabem reconhecer se 

seus sistemas estão infectados, 55% não têm certeza se seu 

computador está livre de ameaças e 48% utilizam apenas um 

antivírus básico. A esse respeito, um dos responsáveis pelo 

estudo afirma: “É como andar rápido em uma rodovia sem um 

cinto de segurança.” No entanto, ele reconhece que, aos 

poucos, as pessoas estão se educando: 89% já apagam emails 

suspeitos.

Bruno do Amaral. Perdas com cibercrimes chegam a R$ 15 bi no Brasil por

ano. Internet: http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem, relativos às estruturas linguísticas

do texto.

O sentido original e a correção gramatical do texto seriam

mantidos, caso a expressão “Mesmo com os” (L.1) fosse

substituída por A despeito dos.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Emprego do sinal indicativo de crase

Fonte: ADMINISTRADOR / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q6.

Marilena Chaui, filósofa brasileira, afirma que, para 

a classe dominante brasileira (os “liberais”), democracia é o 

regime da lei e da ordem. Para a filósofa, no entanto, a 

democracia é “o único regime político no qual os conflitos são 

considerados o princípio mesmo de seu funcionamento”: 

impedir a expressão dos conflitos sociais seria destruir a 

democracia. O filósofo francês Jacques Rancière critica a ideia 

de democracia que tem estruturado nossa vida social — regida 

por uma ordem policial, segundo ele —, devido ao fato de ela 

se distanciar do que seria sua razão de ser: a instituição da 

política. Estamos acomodados por acreditar que a política é 

isso que está aí: variadas formas de acordo social a partir das 

disputas entre interesses, resolvidas por um conjunto de ações 

e normas institucionais. Essa ideia empobrecida do que seja a 

política está, para o autor, mais próxima da ideia de polícia, já 

que diz respeito ao controle e à vigilância dos comportamentos 

humanos e à sua distribuição nas diferentes porções do 

território, cumprindo funções consideradas mais ou menos 

adequadas à ordem vigente. Estamos geralmente tão 

hipnotizados pela “necessidade de um compromisso para se 

alcançar o bem comum” e pela opinião de que “as instituições



sociais já estão fazendo todo o possível para isso”, que não 

conseguimos perceber nossa contribuição na legitimação dessa 

política policial que administra alguns corpos e torna invisíveis 

outros. 

O conceito de política trabalhado pelo autor traz como 

princípio a igualdade. Uma igualdade que não está lá como 

sonho a ser alcançado um dia, mas que é uma potencialidade 

que “só ganha realidade se é atualizada no aqui e agora”. E 

essa atualização se dá por ações que irão construir a 

possibilidade de os “não contados” serem levados em conta, 

serem considerados nesse princípio básico e radical de 

igualdade. Para além dos movimentos sociais, existem os 

ainda-sem-nome e ainda-sem-movimento. Diz o autor que a 

política é a reivindicação da parte daqueles que não têm parte; 

política se faz reivindicando “o que não é nosso” pelo sistema 

de direitos dominantes, criando, assim, um campo de 

contestação. Em uma sociedade em que os que não têm parte 

são a maior parte, é preciso fazer política.

Marco Antonio Sampaio Malagodi. Geografias do dissenso: sobre conflitos, justiça ambiental

e cartografia social no Brasil. In: Espaço e economia: Revista Brasileira de Geografia

Econômica. jan./2012. Internet: (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem, acerca das estruturas linguísticas do

texto.

O emprego do sinal indicativo de crase na expressão “ respeito

ao controle e à vigilância dos comportamentos humanos”(L.16-17) é facultativo.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Sintaxe da oração e do período

Fonte: CONTADOR / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q7.

Você sai para jantar sem a carteira. Para pagar a conta,

diz: “Meu nome é [insira o seu aqui]”. O garçom clica no visor

do tablet dele. Um alerta em seu celular avisa sobre a cobrança.

É assim que funciona o Square, sistema de pagamentos em uso

nos Estados Unidos da América. Ele, hoje, é uma das maiores

referências em pagamentos por celular. É aceito em 200 mil

estabelecimentos, entre restaurantes, bares, cafés, salões de

beleza, spas, lojas e até agências funerárias. Para usá-lo, o

cliente precisa instalar um programa no celular, criar uma conta

e inserir dados pessoais e financeiros. O sistema GPS do

telefone identifica quando o cliente chega a uma loja

conveniada, e seu perfil aparece automaticamente na tela do

tablet do caixa da loja. Ao cobrar, o funcionário verifica se a

foto associada à conta corresponde à pessoa à frente.

Essa é uma das formas de usar o telefone como meio

de pagamento. O serviço começará a se popularizar no Brasil

a partir do próximo ano, quando todas as operadoras de

telefonia deverão estar autorizadas a fazer do smartphone uma

carteira digital. Se essa alternativa vingar, será a maior

mudança na forma como pagamos por produtos e serviços

desde a chegada dos cartões, nos anos 50 do século passado.

O celular deixou, há tempos, de ser um aparelho

restrito a fazer chamadas e a enviar mensagens. Os

smartphones são computadores portáteis e poderosos. Exibem

mapas, funcionam como minivideogames, tocam músicas e

vídeos, enviam emails, navegam na rede. Os novos serviços de

pagamento aproveitam essa versatilidade. Boa parte de nossas

contas já é paga eletronicamente, por cartão ou Internet. Por

que não usar o celular para fazer isso?



Rafael Barifouse. Débito, crédito ou celular? In:

Época, n.º 759, 3/12/2012, p.119-21 (com adaptações).

Com base nas ideias e nos aspectos linguísticos do texto acima,

julgue os próximos itens.

A oração “quando o cliente chega a uma loja conveniada” (L.11-12) exerce a função de complemento da forma verbal

“identifica” (L.11).

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Pontuação

Fonte: CONTADOR / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q8.

A ousadia e a engenhosidade dos cibercriminosos têm

espantado até mesmo os mais experientes especialistas em

segurança da informação, seja pela utilização de técnicas

avançadas de engenharia social, em casos de spear-phishing,

seja pelo desenvolvimento de metodologias de ataques em

massa. Segundo levantamento realizado pela Trend Micro,

desde abril deste ano, hackers invadiram dois sítios do governo

brasileiro.

Leonardo Bonomi, diretor de suporte e serviços para

a Trend Micro, coloca os ataques a sítios com boa reputação,

de empresas populares ou mesmo de governos, como uma

tendência de alvo. “Cada vez mais esse tipo de estratégia será

usado para enganar os usuários finais”, afirma Bonomi, que

não revelou quais sítios foram vítimas do cibercrime.

Para Bonomi, a tática utilizada pelos cibercriminosos

é achar brechas e vulnerabilidades em sítios confiáveis, por

meio de ferramentas de dia zero (capazes de efetuar investidas

ininterruptamente até conseguir atingir os objetivos escusos).

Após o ataque, os hackers propagam malwares e vírus que

controlam e monitoram as informações nas máquinas dos

usuários.

O malware encontrado nas páginas brasileiras é

denominado Banker, transmitido por meio de dois arquivos,

um executável e outro GIF (que, na verdade, é um arquivo

Java). Ambos são baixados em sítios supostamente confiáveis

e seguros. Utilizando engenharia social, os cibercriminosos

enviam mensagens aos internautas, avisando sobre as últimas

atualizações de programas como Adobe e Flash Player, por

exemplo. Baixados os arquivos, os dois vírus entram em ação:

enquanto o executável desliga os sistemas de segurança, o

arquivo em Java conecta a máquina do usuário a uma rede

botnet.

A finalidade desses malwares é o roubo de dados

bancários das vítimas, mas também pode variar para práticas

ilícitas mais avançadas e até para o sequestro de informações

pessoais. “Para nós, esse tipo de cibercriminoso se encaixa no

modelo de crime organizado, pois, além de ataques complexos

e avançados, eles visam a qualquer atividade que dê dinheiro,

sem o menor escrúpulo”, diz Bonomi.

Rodrigo Aron. Hackers invadem sites governamentais. In: Risk Report.

maio/2013. Internet: www.decisionreport.com.br (com adaptações).

A respeito das ideias e estruturas linguísticas do texto acima, julgue

os itens a seguir.

No último parágrafo, a inserção de vírgula logo após

“atividade” (L.38) preservaria o sentido original do texto e a

correção gramatical do período.



• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Concordância nominal e verbal

Fonte: CONTADOR / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q9.

Você sai para jantar sem a carteira. Para pagar a conta,

diz: “Meu nome é [insira o seu aqui]”. O garçom clica no visor

do tablet dele. Um alerta em seu celular avisa sobre a cobrança.

É assim que funciona o Square, sistema de pagamentos em uso

nos Estados Unidos da América. Ele, hoje, é uma das maiores

referências em pagamentos por celular. É aceito em 200 mil

estabelecimentos, entre restaurantes, bares, cafés, salões de

beleza, spas, lojas e até agências funerárias. Para usá-lo, o

cliente precisa instalar um programa no celular, criar uma conta

e inserir dados pessoais e financeiros. O sistema GPS do

telefone identifica quando o cliente chega a uma loja

conveniada, e seu perfil aparece automaticamente na tela do

tablet do caixa da loja. Ao cobrar, o funcionário verifica se a

foto associada à conta corresponde à pessoa à frente.

Essa é uma das formas de usar o telefone como meio

de pagamento. O serviço começará a se popularizar no Brasil

a partir do próximo ano, quando todas as operadoras de

telefonia deverão estar autorizadas a fazer do smartphone uma

carteira digital. Se essa alternativa vingar, será a maior

mudança na forma como pagamos por produtos e serviços

desde a chegada dos cartões, nos anos 50 do século passado.

O celular deixou, há tempos, de ser um aparelho

restrito a fazer chamadas e a enviar mensagens. Os

smartphones são computadores portáteis e poderosos. Exibem

mapas, funcionam como minivideogames, tocam músicas e

vídeos, enviam emails, navegam na rede. Os novos serviços de

pagamento aproveitam essa versatilidade. Boa parte de nossas

contas já é paga eletronicamente, por cartão ou Internet. Por

que não usar o celular para fazer isso?

Rafael Barifouse. Débito, crédito ou celular? In:

Época, n.º 759, 3/12/2012, p.119-21 (com adaptações).

Com base nas ideias e nos aspectos linguísticos do texto acima,

julgue os próximos itens.

A correção gramatical do texto seria prejudicada caso o trecho

“já é paga” (L.28) fosse reescrito da seguinte maneira: já são

pagas.

• CERTO

• ERRADO
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Língua Portuguesa / Regência nominal e verbal

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2013 / CESPE

Q10.

A experiência de governança pública tem mostrado 

que os sistemas democráticos de governo se fortalecem à 

medida que os governos eleitos assumem a liderança de 

processos de mudanças que buscam o atendimento das 

demandas de sociedades cada vez mais complexas e alcançam 

resultados positivos perceptíveis pela população.



Contemporaneamente, para o alcance de resultados de 

desenvolvimento nacional, exige-se dessa liderança não apenas 

o enfrentamento de desafios de gestão, como a busca da 

eficiência na execução dos projetos e das atividades 

governamentais, no conhecido lema de “fazer mais com 

menos”, mas também o desafio de “fazer melhor” (com mais 

qualidade), como se espera, por exemplo, nos serviços públicos 

de educação e saúde prestados à população. Esse novo desafio 

de governo tem como consequência um novo requisito de 

gestão, o que implica a necessidade de desenvolvimento de 

novos modelos de governança para se alcançarem os objetivos 

e metas de governo, em sintonia com a sociedade. 

Outros aspectos sociotécnicos importantes que 

caracterizam a nova governança pública se relacionam aos 

anseios de maior participação e controle social nas ações de 

governo, que, somados ao de liberdade, estabelecem o cerne do 

milenar conceito de cidadania (participação no governo) e os 

valores centrais da democracia social do século XXI. 

Governar de modo inovador exige, invariavelmente, 

repensar o modelo secular de governança pública em todas as 

suas dimensões: política, econômica, social e tecnológica. Com 

a evolução sociotécnica, fortemente alavancada pelo 

desenvolvimento das tecnologias da informação e 

comunicação, as mudanças na governança pública implicam 

mudanças na base tecnológica que sustenta a burocracia, nas 

estruturas do aparelho de Estado e em seus modelos de gestão.

Internet: http://aquarius.mcti.gov.br (com adaptações).

Considerando as ideias e estruturas linguísticas do texto acima,

julgue os itens a seguir.

Na linha 8, o emprego da preposição em “dessa liderança”

justifica-se pela regência do verbo exigir.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Significação das palavras

Fonte: CONTADOR / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q11.

A ousadia e a engenhosidade dos cibercriminosos têm 

espantado até mesmo os mais experientes especialistas em 

segurança da informação, seja pela utilização de técnicas 

avançadas de engenharia social, em casos de spear-phishing, 

seja pelo desenvolvimento de metodologias de ataques em 

massa. Segundo levantamento realizado pela Trend Micro, 

desde abril deste ano, hackers invadiram dois sítios do governo 

brasileiro. 

Leonardo Bonomi, diretor de suporte e serviços para 

a Trend Micro, coloca os ataques a sítios com boa reputação, 

de empresas populares ou mesmo de governos, como uma 

tendência de alvo. “Cada vez mais esse tipo de estratégia será 

usado para enganar os usuários finais”, afirma Bonomi, que 

não revelou quais sítios foram vítimas do cibercrime. 

Para Bonomi, a tática utilizada pelos cibercriminosos 

é achar brechas e vulnerabilidades em sítios confiáveis, por 

meio de ferramentas de dia zero (capazes de efetuar investidas 

ininterruptamente até conseguir atingir os objetivos escusos). 

Após o ataque, os hackers propagam malwares e vírus que 

controlam e monitoram as informações nas máquinas dos 

usuários. 

O malware encontrado nas páginas brasileiras é 

denominado Banker, transmitido por meio de dois arquivos,



um executável e outro GIF (que, na verdade, é um arquivo 

Java). Ambos são baixados em sítios supostamente confiáveis 

e seguros. Utilizando engenharia social, os cibercriminosos 

enviam mensagens aos internautas, avisando sobre as últimas 

atualizações de programas como Adobe e Flash Player, por 

exemplo. Baixados os arquivos, os dois vírus entram em ação: 

enquanto o executável desliga os sistemas de segurança, o 

arquivo em Java conecta a máquina do usuário a uma rede 

botnet. 

A finalidade desses malwares é o roubo de dados 

bancários das vítimas, mas também pode variar para práticas 

ilícitas mais avançadas e até para o sequestro de informações 

pessoais. “Para nós, esse tipo de cibercriminoso se encaixa no 

modelo de crime organizado, pois, além de ataques complexos 

e avançados, eles visam a qualquer atividade que dê dinheiro, 

sem o menor escrúpulo”, diz Bonomi.

Rodrigo Aron. Hackers invadem sites governamentais. In: Risk Report.

maio/2013. Internet: www.decisionreport.com.br (com adaptações).

A respeito das ideias e estruturas linguísticas do texto acima, julgue

os itens a seguir.

No texto, o termo “escusos” (L.18) está empregado como

sinônimo de perniciosos.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Redação de correspondências oficiais

Fonte: CONTADOR / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q12.

A respeito da redação de expedientes oficiais, julgue os itens a

seguir.

Em um expediente oficial destinado a um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO), deve-se

empregar a forma “Vossa Excelência” e, no endereçamento, a

forma “Ao Senhor”.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Política

Fonte: ANALISTA EM GEOCIêNCIAS - ADMINISTRAçãO / CPRM / 2013 / CESPE

Q13.

Considerando as relações entre a religião e a política no Brasil,

julgue os itens a seguir.

As posições contra homossexuais, negros e indígenas,

defendidas pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos

da Câmara dos Deputados, encontram apoio irrestrito em toda

a comunidade evangélica nacional.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br



Atualidades / Economia

Fonte: CONTADOR / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q14.

A política de ordenamento territorial do estado de Rondônia tem

como referencial metodológico o zoneamento ecológico

econômico. No que se refere a essa política, julgue os itens a seguir.

É objetivo da referida política disseminar polos industriais e

áreas de extração de matérias-primas por todo o território

rondoniense.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Sociedade

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ADVOGADO / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q15.

A respeito das mudanças e debates na área de telecomunicações que

ocorreram em 2012, julgue os itens a seguir.

De acordo com o boletim informativo do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), a telefonia móvel

liderou o número de reclamações realizadas pelos

consumidores em 2012.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Educação

Fonte: ADMINISTRADOR / UNIPAMPA / 2013 / CESPE

Q16.

Em maio de 2011, foi encaminhado ao Congresso Nacional

o projeto de lei que institui o Programa Nacional de Acesso ao

Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). A criação desse

programa traduz o peso que a educação técnica e profissional

passou a ter na política educacional brasileira. A perspectiva oficial

é de que tal modalidade de ensino consuma 11,8% dos recursos

orçamentários alocados a programas educacionais ao longo do

Plano Plurianual (PPA) 2012-2015. Em comparação ao PPA

2008-2011, esse número significa um crescimento de 4% da

participação da educação técnica e profissional no total de recursos

orçamentários da União alocados aos programas geridos pelo

Ministério da Educação.

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Políticas sociais:

acompanhamento e análise, n.º 20, 2012, p. 120 (com adaptações).

Com relação ao tema abordado no fragmento de texto acima, julgue

os itens a seguir.

Por se voltar ao ensino profissionalizante, o PRONATEC não

tem o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade do

ensino médio brasileiro.

• CERTO

• ERRADO



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Tecnologia

Fonte: GESTãO DE PESSOAS - PEDAGOGIA / INPI / 2013 / CESPE

Q17.

A civilização contemporânea é marcada, entre outros aspectos,

pelo acentuado desenvolvimento científico-tecnológico, que

acabou por se constituir no sustentáculo de um sistema produtivo

cada vez mais tecnicamente sofisticado e espacialmente

globalizado. As três décadas que separam a segunda metade dos

anos 40 do século passado e a crise do petróleo, em 1973,

assinalaram a Era de Ouro do século, momento em que a

expansão do conhecimento em escala, até então desconhecida,

acelerou, de modo exponencial, a capacidade de produzir,

ampliando sobremaneira o volume do comércio mundial, tal

como se vê na atualidade. Esse cenário explicitou a importância

da defesa da titularidade de inventos e de criações inovadoras,

processo que remete a patentes, marcas e a variadas formas de

propriedade. Acerca desse tema, julgue os itens seguintes.

No Brasil, a patente está vinculada aos denominados direitos

de propriedade industrial, cujas normas estão contidas em

instrumento aprovado pelo Congresso Nacional: a Lei da Propriedade Industrial.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Energia

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA I / ANP / 2013 / CESPE

Q18.

A Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo (OPEP), criada em 1963, passou a ser mais atuante a partir da

década de 70 do século XX. Julgue o item abaixo, acerca desse

tema.

A OPEP tem efetividade limitada pela dificuldade de

coordenar as decisões de produção dos países membros.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Relações internacionais

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ADVOGADO / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q19.

Em dezembro de 2010, um jovem tunisiano,

desempregado, ateou fogo ao próprio corpo, como manifestação

contra as condições de vida no país. Ele não sabia, mas o ato

desesperado, que terminou com a própria morte, seria o início do

que viria a ser chamado mais tarde de primavera árabe.

Estadão. In: Internet: (com adaptações).

Com relação à primavera árabe, julgue os itens que se seguem.

A primavera árabe foi uma onda de manifestações populares e

revolucionárias que ocorreu em países localizados no Oriente Médio e no norte da África. Essas manifestações

concentraram-se, principalmente, em países do mundo árabe.



• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Desenvolvimento sustentável

Fonte: CONTADOR / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q20.

A política de ordenamento territorial do estado de Rondônia tem

como referencial metodológico o zoneamento ecológico

econômico. No que se refere a essa política, julgue os itens a seguir.

No zoneamento ecológico econômico, adotam-se as bacias

hidrográficas como unidades de planejamento territorial.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Segurança

Fonte: ADMINISTRADOR / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q21.

Com relação ao Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e

outras Drogas, julgue o item abaixo.

O fortalecimento das ações de enfrentamento ao uso de crack

e outras drogas ilícitas envolve a estruturação, a integração, a

articulação e a ampliação das ações voltadas à prevenção do

uso e ao tratamento dos usuários, mas não contempla a

ampliação das redes de atenção à saúde em benefício do

usuário, haja vista o dever do poder público de dar tratamento

igualitário a toda a comunidade.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Inglesa / Compreensão de texto escrito em Língua Inglesa

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2013 / CESPE

Q22.

Once more with feeling

Tokyo’s bid to host the 2016 Olympics, observed 

many of its disappointed residents afterwards, failed because of 

a lack of passion. After years of rising economic insecurity and 

public debt, Tokyoites simply could not gather enough 

enthusiasm to put on the world’s costliest sporting 

extravaganza. There was no such problem this time. In beating 

Madrid and Istanbul on September 7th for the right to host the 

2020 Games, Tokyo impressed the International Olympic 

Committee (IOC) with a bid which is supported by 70% of the 

city’s population. That level of backing has risen by 

percentage points since the earthquake/tsunami that wrecked 

Japan’s northeast coast in March 2011. 

It might appear strange that it took a disaster to 

rekindle Tokyo’s passion for the Olympics, but the city’s 

government relentlessly sold the idea that the event would help



Japan recover — and many Japanese believe it. Ironically then, 

the lingering Fukushima nuclear crisis, triggered by that 

disaster, threatened Tokyo’s bid at the final hurdle. A string of 

problems at the leaky Fukushima Daiichi nuclear plant, 230 km 

(140 miles) from the capital, put Tokyo’s Olympic organisers 

on the defensive, and forced Prime Minister Shinzo Abe to find 

$470m to plug the leaks. The world’s top athletes will be safe 

from radiation, he pledged before the IOC’s final vote on 

Saturday in Buenos Aires. “Let me assure you the situation is 

under control. It has never done and will never do any damage 

to Tokyo,” he said. 

Mr. Abe had less to say about whether Japan can 

afford the games. Tokyo will build 22 of the 37 Olympic 

venues from scratch, and spend $1 billion refurbishing the 

national Olympic stadium, the centerpiece of Japan’s 

Olympics. The government’s estimated price tag for all this 

construction is ¥409 billion yen ($4.1 billion). That is almost 

certainly optimistic: every single Games since 1960 has failed 

to meet the cost target. The average overrun has been a 

whopping 179%. 

Nonetheless, can the Olympics bring some lasting 

benefit to Japan? It seems that those 70% of Tokyo residents 

certainly believe so.

Internet: www.economist.com (adapted).

Based on the text above, judge the following items.

Tokyo’s Prime Minister said that the earthquake/tsunami did

not and will not harm the city of Tokyo.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Inglesa / Itens gramaticais relevantes para a compreensão dos conteúdos semânticos

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - DIREITO / TCE/ES / 2012 / CESPE

Q23.

Welcome to Oxford

Many periods of English history are impressively

documented in Oxford’s streets, houses, colleges and chapels.

Within one square mile alone, the city has more than

buildings of architectural or historical interest. For the visitor

this presents a challenge — there is no single building that

dominates Oxford, no famous fortress or huge cathedral that

will give you a short-cut view of the city. Even Oxford’s

famous University is spread amidst a tangle of 35 different

colleges and halls in various parts of the city centre, side by

side with shops and offices. Nor does Oxford flaunt its

treasures; behind department stores lurk grand Palladian

doorways or half-hidden crannies of medieval architecture. The

entrance to a college may me tucked down a narrow alleyway,

and even then it is unlikely to be signposted.

H. Cory. Advanced writing with English in use: CAE.

Oxford University Press, 1999, p. 135 (adapted).

Judge the following items according to the text.

The preposition “amidst” (L.8) can be synonymous with

among.

• CERTO

• ERRADO



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Conceito, requisitos, elementos, pressupostos e classificação

Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q24.

Tendo em vista que a administração pública materializa sua atuação

por meio dos atos administrativos, julgue os próximos itens.

O auto de infração expedido por fiscal e aprovado por sua

chefia constitui exemplo de ato composto.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Vinculação e discricionariedade

Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q25.

Tendo em vista que a administração pública materializa sua atuação

por meio dos atos administrativos, julgue os próximos itens.

Em serviços de telecomunicações, a administração concede

autorização de natureza vinculada, que constitui exceção ao

caráter discricionário das demais autorizações que ela

normalmente expede.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Revogação e invalidação

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - CIêNCIAS CONTáBEIS / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q26.

Julgue os próximos itens, que dizem respeito aos atos

administrativos.

A revogação de ato administrativo ocorre nos casos em que se

constata ilegalidade no próprio ato.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Conceitos

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2013 / CESPE

Q27.

A respeito de licitação e de contratos administrativos, julgue os

itens que se seguem.

Visando resguardar o adequado cumprimento do contrato 

administrativo, a administração pública deve indicar e exigir, 

entre as opções legalmente previstas, a garantia a ser prestada 

pelo particular contratado para executar obras, serviços e



compras no âmbito dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Peculiaridades e interpretação

Fonte: ANALISTA DO MPU - PLANEJAMENTO E ORçAMENTO / MPU / 2013 / CESPE

Q28.

Julgue os itens a seguir, acerca das modalidades, da dispensa e da

inexigibilidade de licitação.

Por inviabilidade de competição, é inexigível a licitação para

a contratação de profissional de qualquer setor artístico,

diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que

consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Formalização

Fonte: ANALISTA DO MPU - PLANEJAMENTO E ORçAMENTO / MPU / 2013 / CESPE

Q29.

Com relação às características, formalização e fiscalização dos

contratos administrativos, julgue os itens subsecutivos.

A declaração de nulidade do contrato administrativo opera

retroativamente, fazendo cessar os efeitos jurídicos já

produzidos e eximindo a administração pública do dever de

indenizar o contratado pela parte do contrato eventualmente

executada.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Execução

Fonte: ANALISTA DO MPU - PLANEJAMENTO E ORçAMENTO / MPU / 2013 / CESPE

Q30.

Acerca das garantias contratuais, dos contratos de terceirização e do

equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos,

julgue os itens subsequentes.

A inadimplência das obrigações trabalhistas por empresa

terceirizada acarretada pela falta de fiscalização do

cumprimento do contrato pela administração pública importa

no reconhecimento da sua responsabilidade solidária pelo

pagamento das obrigações trabalhistas inadimplidas.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Inexecução; Revisão e rescisão



Fonte: SUPORTE à GESTãO - DIREITO / INPI / 2013 / CESPE

Q31.

Acerca de contratos administrativos, convênios e consórcios

públicos, julgue os itens que se seguem.

Constitui motivo para rescisão do contrato administrativo a

ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente

comprovada, impeditiva da execução do contrato.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Processo Administrativo na Administração Pública Federal - Lei n.o 9.784/99

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2013 / CESPE

Q32.

Com relação à Lei n.º 9.784/1999, que regula o processo

administrativo no âmbito da administração pública federal, julgue

o item a seguir.

As disposições da referida lei aplicam-se aos órgãos e às

entidades que integram o Poder Executivo federal, mas não aos

órgãos dos poderes Legislativo e Judiciário, que dispõem de

disciplina própria relativamente aos processos de natureza

administrativa.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Formas de Outorgas / Autorização

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAçãO / ANTT / 2013 / CESPE

Q33.

No que diz respeito às normas para outorga e prorrogações das

concessões e permissões de serviços públicos e com base na Lei n.º 9.074/1995, julgue os itens a seguir.

Se determinada empresa privada pretender transportar carga

por meio rodoviário, ela só poderá fazê-lo se lhe for concedida

autorização.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Formas de Outorgas / Permissão

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2013 / CESPE

Q34.

Julgue o próximo item, relativo a concessão e permissão de serviços

públicos.

A permissão de serviço público possui contornos bilaterais,

mas, diferentemente da concessão de serviço público, não pode

ser caracterizada como de natureza contratual.



• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Formas de Outorgas / Concessão

Fonte: CONTADOR / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q35.

Com referência a serviços públicos e à organização administrativa,

julgue os itens seguintes.

Não viola a CF a taxa cobrada exclusivamente em razão dos

serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou

destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa da União / Administração direta e indireta

Fonte: CONTADOR / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q36.

Com referência a serviços públicos e à organização administrativa,

julgue os itens seguintes.

As autarquias, as empresas públicas e as sociedades de

economia mista são categorias de entidades que integram a

administração indireta, ainda que não prestem serviço público

ou exerçam atividade econômica de natureza empresarial.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa da União / Autarquias

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - CIêNCIAS CONTáBEIS / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q37.

A respeito da organização administrativa, julgue o item a seguir.

É possível a obtenção, mediante ação de usucapião, da

propriedade de bem pertencente a autarquia e ocupado por

particular por mais de quinze anos ininterruptos.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa da União / Fundações públicas

Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q38.

Julgue os próximos itens, relativos à legislação administrativa.



Para a instituição de fundação pública, deve ser editada lei

complementar que autorize o presidente da República a

expedir decreto para a criação da fundação.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa da União / Empresas públicas

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE

Q39.

A respeito das administrações direta e indireta, julgue os itens

seguintes.

As empresas públicas, por serem pessoas jurídicas de direito

privado, estão sujeitas à falência.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa da União / Sociedade de economia mista

Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q40.

Julgue os próximos itens, relativos à legislação administrativa.

Atualmente, a TELEBRAS integra a administração direta, só

podendo contratar servidores por intermédio de concurso

público.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa da União / Entidades paraestatais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2013 / CESPE

Q41.

A respeito da administração direta e indireta e dos conceitos de

centralização e descentralização, julgue os próximos itens.

Entidades paraestatais, pessoas jurídicas de direito privado que

integram a administração indireta, não podem exercer atividade

de natureza lucrativa.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa da União / Agências Reguladoras

Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q42.



Considerando a regulamentação que envolve a organização

administrativa do Estado brasileiro, julgue os itens subsecutivos.

As agências executivas diferenciam-se das agências

reguladoras por serem entidades criadas no contexto da

reforma administrativa para realizar controle e fiscalização de

setores privados.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 e suas alterações

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2013 / CESPE

Q43.

Acerca dos agentes públicos e do processo administrativo

disciplinar, julgue os itens seguintes.

A promoção, a readaptação e a posse em outro cargo

inacumulável incluem-se entre os fatos que geram a situação de

vacância do cargo público.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / A Constituição da República Federativa do Brasil / Direitos e Garantias Fundamentais / Direitos Sociais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q44.

Julgue os itens subsecutivos, a respeito de direitos e garantias

fundamentais.

O salário mínimo e o décimo terceiro salário com base na

remuneração integral são direitos dos trabalhadores

domésticos.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / A Constituição da República Federativa do Brasil / Direitos e Garantias Fundamentais / Nacionalidade

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - CIêNCIAS CONTáBEIS / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q45.

No que tange à aplicabilidade das normas constitucionais e a

direitos e garantias fundamentais, julgue os itens que se seguem.

Se determinado indivíduo perder a nacionalidade por sentença

judicial transitada em julgado, ele não poderá, em regra,

valer-se de novo processo de naturalização para a obtenção da

nacionalidade suprimida, mas será possível ajuizar-se ação

rescisória, em que ele poderá obter a rescisão do julgado, com

a reforma do cancelamento da nacionalidade.

• CERTO

• ERRADO



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / A Constituição da República Federativa do Brasil / Direitos e Garantias Fundamentais / Direitos Políticos

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - CIêNCIAS CONTáBEIS / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q46.

No que tange à aplicabilidade das normas constitucionais e a

direitos e garantias fundamentais, julgue os itens que se seguem.

A incapacidade civil absoluta configura hipótese de suspensão

dos direitos políticos.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / A Constituição da República Federativa do Brasil / Direitos e Garantias Fundamentais / Direitos e deveres

Individuais e Coletivas

Fonte: CONTADOR / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q47.

No que se refere aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o próximo item.

O direito de resposta proporcional ao agravo tem abrangência

ampla e aplica-se a todas as ofensas, ainda que elas não sejam

de natureza penal.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / A Constituição da República Federativa do Brasil / Princípios Fundamentais

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ANALISTA SUPERIOR - AUDITORIA / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q48.

Acerca dos princípios fundamentais e dos direitos e garantias

fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue os

itens seguintes.

A soberania, a separação dos poderes, a garantia do

desenvolvimento nacional e a independência nacional são

exemplos de princípios fundamentais, porém apenas a

soberania constitui fundamento da República Federativa do Brasil.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Organização do estado / União

Fonte: ADMINISTRADOR / TJ/RR / 2012 / CESPE

Q49.

A respeito da organização político-administrativa do Estado Federal Brasileiro, julgue o item abaixo.

Os estados, o Distrito Federal e os municípios têm assegurada 

participação no resultado da exploração de petróleo ou gás 

natural, de outros recursos minerais em seus respectivos Territórios, plataforma continental, mar territorial ou zona



econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa 

exploração.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Organização do estado / Estados

Fonte: CONTADOR / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q50.

A respeito do Estado federal brasileiro, julgue os itens subsecutivos.

De acordo com a CF, é necessária a consulta da população

diretamente interessada, no caso de instituição, pelo

estado-membro, de regiões metropolitanas, que são formadas

por agrupamento de municípios.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Organização do estado / Municípios

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - CIêNCIAS CONTáBEIS / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q51.

A respeito da organização político-administrativa e dos poderes da República, julgue os itens subsequentes.

A fiscalização do município é exercida pelo Poder Legislativo

estadual, mediante controle externo.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Organização dos poderes / Poder legislativo

Fonte: CONTADOR / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q52.

No que se refere aos tribunais de contas, julgue os itens

subsecutivos.

O modelo federal de organização, composição e fiscalização

do tribunal de contas, fixado pela CF, é de observância

obrigatória pelos estados.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Organização dos poderes / Poder executivo

Fonte: CONTADOR / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q53.



No que concerne à atuação dos poderes da República, julgue os

itens subsequentes.

Os crimes comuns praticados pelo presidente da República

serão processados perante o Supremo Tribunal Federal (STF),

hipótese em que o presidente ficará afastado de suas funções

desde o recebimento da denúncia ou queixa-crime.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Organização dos poderes / Poder judiciário

Fonte: CONTADOR / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q54.

No que concerne à atuação dos poderes da República, julgue os

itens subsequentes.

O Conselho Nacional de Justiça não pode apreciar de ofício a

legalidade de ato administrativo praticado por membro do Poder Judiciário, mas, uma vez provocado, pode

desconstituí-lo ou revê-lo, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União (TCU).

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Ordem Econômica e Financeira / Serviços Públicos / Atuação do Poder Público

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2013 / CESPE

Q55.

Julgue os itens a seguir, acerca das disposições constitucionais

relativas à ordem econômica e financeira.

Como agente regulador da atividade econômica, o Estado

exerce atividades fiscalizatórias e de incentivo para o setor

público, mas, em atenção ao princípio da livre concorrência,

está impedido de executar funções de caráter normativo ou de

planejamento que interfiram na atividade econômica.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Lei n.° 6.404/1976 e legislação complementar

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - CONTADOR / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q56.

Com base nas Leis n.º 6.404/1976, n.º 11.638/2007 e

n.º 11.941/2009, julgue os itens que se seguem.

As demonstrações financeiras das companhias abertas estão

sujeitas às normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e, quando necessário, serão submetidas a auditoria,

realizada por auditores internos registrados nesta comissão.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br



Ciências Contábeis / Contabilidade Pública: Plano de contas único para os órgãos da Administração Direta / Registros contábeis de operações típicas

em Unidades Orçamentárias ou Administrativas (sistemas: orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação)

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2013 / CESPE

Q57.

Acerca da gestão organizacional das finanças públicas e da LRF,

julgue os itens subsecutivos.

A unidade responsável pelo orçamento do TCU está sujeita à

orientação normativa do MPOG.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Contabilidade comercial / Elaboração de demonstrações contábeis pela legislação societária e pelos princípios fundamentais da

contabilidade

Fonte: CONTADOR / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q58.

Com relação à elaboração de demonstrações contábeis, balanço

patrimonial, demonstração do resultado do exercício e

demonstração do valor adicionado, julgue os itens a seguir.

O balanço patrimonial demonstra a composição qualitativa do

patrimônio da entidade.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Análise econômico-financeira

Fonte: CONTADOR / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q59.

Com relação aos indicadores empregados para a análise de

demonstrações financeiras, julgue os itens subsequentes.

Em se tratando na análise horizontal, números-índice inferiores

a 100 indicam variação positiva no saldo de determinada

rubrica contábil de um período-base para outro.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Orçamento público / Princípios orçamentários

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2013 / CESPE

Q60.

Acerca dos planos e orçamentos públicos, em particular no Brasil,

julgue os itens seguintes.

As fundações educacionais públicas federais integram o

orçamento da União, a exemplo das autarquias, constituindo as

instituições de ensino superior. Essa característica decorre da

aplicação do princípio orçamentário da universalidade.



• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Orçamento público / Diretrizes orçamentárias

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2013 / CESPE

Q61.

A propósito do PPA e da LDO, julgue os itens subsecutivos.

A LDO/2013 prevê que, no caso de frustração da receita que

venha a comprometer o cumprimento das metas de resultado

primário ou nominal, o Poder Executivo efetuará

automaticamente, a qualquer tempo, o contingenciamento das

dotações e a retenção dos recursos correspondentes a todos os

poderes e ao Ministério Público, situação que só se reverterá

se houver plena recuperação da receita inicialmente estimada

antes do final do exercício.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Orçamento público / Processo orçamentário

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTT / 2013 / CESPE

Q62.

O ciclo orçamentário corresponde ao período de tempo em que se

processam as atividades típicas do orçamento público, desde sua

concepção até a apreciação final. Com relação ao processo do ciclo

orçamentário, julgue os itens a seguir.

No Brasil, o ciclo orçamentário se divide em duas etapas: a

elaboração/planejamento da proposta orçamentária e a

execução orçamentária/financeira.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Orçamento público / Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público; normas legais aplicáveis

Fonte: ANALISTA DO MPU - FINANçAS E CONTROLE / MPU / 2013 / CESPE

Q63.

Julgue os itens subsequentes, relativos ao planejamento

governamental no Brasil.

Sob a óptica do planejamento governamental, observa-se que,

na evolução do orçamento público, ao longo do tempo,

o orçamento tradicional que surgiu como instrumento

formalmente acabado na Inglaterra, no século XIX, está em

ponto extremo ou em situação diametralmente oposta ao

orçamento moderno, que surgiu nos Estados Unidos, no início

do século XX.

• CERTO

• ERRADO



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Orçamento público / SIDOR, SIAFI

Fonte: CONTADOR / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q64.

Com relação aos instrumentos de segurança do Sistema Integrado

de Administração Financeira (SIAFI) e à despesa de suprimento de

fundos, julgue os itens subsecutivos.

Para se aumentar a segurança, a conformidade contábil deve

ser realizada pelos titulares das unidades gestoras ou por

operadores por eles indicados.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Orçamento público / Receita pública / Categorias

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - CIêNCIAS CONTáBEIS / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q65.

Acerca de classificações orçamentárias, julgue os itens seguintes.

De acordo com as categorias econômicas, a receita pode ser

classificada em receita originária e receita derivada.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Orçamento público / Receita pública / Fontes e estágios

Fonte: CONTADOR / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q66.

Com relação à receita pública e à despesa pública, julgue os

seguintes itens.

Os estágios da receita orçamentária compreendem uma

sequência de atividades desenvolvidas pelos órgãos públicos,

consubstanciadas em cota, repasse e sub-repasse.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Orçamento público / Receita pública / Dívida ativa

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - CIêNCIAS CONTáBEIS / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q67.

A respeito de orçamento público, julgue os itens que se seguem.

Considere que a Procuradoria da Fazenda tenha ajuizado ação

judicial de execução de determinado crédito, que,

anteriormente, havia sido inscrito na dívida ativa da União. Nessa situação, o ato de ajuizar a ação integra o ciclo

orçamentário.



• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Orçamento público / Despesa pública / Categorias

Fonte: CONTADOR / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q68.

Com relação à receita pública e à despesa pública, julgue os

seguintes itens.

A classificação da despesa por categoria econômica,

diferentemente da classificação funcional, aponta os efeitos do

gasto público sobre toda a economia.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Orçamento público / Despesa pública / Estágios

Fonte: CONTADOR / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q69.

Com relação à receita pública e à despesa pública, julgue os

seguintes itens.

Os estágios da despesa pública somente serão incorridos

quando definido o montante das dotações orçamentárias que

cada unidade orçamentária poderá realizar.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Orçamento público / Suprimento de fundos

Fonte: CONTADOR / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q70.

Julgue os itens subsequentes, com relação ao suprimento de fundos.

O valor da comprovação da despesa realizada fora do país pelo

suprido, em moeda estrangeira, deverá ser convertido em real

na data da prestação de contas.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Orçamento público / Restos a pagar

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q71.

Com relação ao disposto na Lei n.º 4.320/1964, julgue os itens a

seguir.



No registro dos restos a pagar, dadas as limitações

operacionais para a discriminação das despesas em

processadas e não processadas, dispensa-se a distinção quanto

às características da despesa não paga, sendo exigido apenas o

registro contábil agregado.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Orçamento público / Despesas de exercícios anteriores

Fonte: ANALISTA DO MPU - PLANEJAMENTO E ORçAMENTO / MPU / 2013 / CESPE

Q72.

Com referência a despesa pública, julgue os itens subsequentes.

Uma das características das despesas de exercícios anteriores

é que essas despesas são pagas de acordo com a conta dos

créditos do exercício em que tenha ocorrido o fato gerador.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Orçamento público / A conta única do Tesouro

Fonte: CONTADOR / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q73.

Julgue os itens a seguir, relativos aos procedimentos de execução

orçamentária e financeira.

Apenas as unidades sediadas fora do país podem manter contas

correntes bancárias no exterior.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Orçamento público / Tomadas e prestações de contas.

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2013 / CESPE

Q74.

Acerca do tipo de auditoria e dos instrumentos de fiscalização,

julgue o item subsequente.

Considere que, após o exame da prestação de contas de uma

entidade, o TCU tenha determinado uma série de providências

para a regularização da situação dessa entidade. Nessa

situação, a verificação do cumprimento das deliberações e os

resultados delas advindos serão objeto de inspeções.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Efeitos inflacionários sobre o patrimônio das empresas

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ANALISTA SUPERIOR - FINANçAS / TELEBRAS / 2013 / CESPE



Q75.

A respeito dos efeitos inflacionários sobre o patrimônio das

empresas, julgue os itens a seguir.

Ao se ajustar os saldos do balanço patrimonial, mediante a

utilização de um indexador abaixo da inflação efetiva, o valor

calculado da correção monetária será superavaliado, caso o

total do ativo não circulante seja maior do que o patrimônio

líquido.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Avaliação e contabilização de investimentos societários no país

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE PETRóLEO E DERIVADOS, ÁLCOOL COMBUSTíVEL E GáS NATURAL - ÁREA V / ANP / 2013 / CESPE

Q76.

Acerca de orçamentos empresariais, elementos de finanças e

legislação reguladora de combustíveis, julgue os itens seguintes.

O período de payback é definido em função do tempo

necessário para que os fluxos de caixa, proporcionados pelo

investimento inicial, retornem o lucro esperado.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Destinação de resultado

Fonte: CONTADOR / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q77.

Com relação à destinação de resultados de uma sociedade anônima,

julgue os itens que se seguem.

Se o valor do dividendo obrigatório a ser distribuído pela

empresa for superior ao da parcela realizada do lucro líquido

do exercício, será permitida a destinação do valor excedente

para a constituição da reserva de lucros a realizar.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Imposto de renda de pessoa jurídica

Fonte: ANALISTA DO MPU - FINANçAS E CONTROLE / MPU / 2013 / CESPE

Q78.

Com referência à legislação dos diversos tributos, julgue os itens

subsequentes.

Imposto de renda retido na fonte a compensar representa o 

valor descontado da entidade por terceiros no recebimento por 

serviços prestados. A conta é creditada pela retenção do 

imposto e debitada quando houver sua compensação na 

apuração periódica do imposto de renda devido pela pessoa



jurídica.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / IRRF

Fonte: ANALISTA DO MPU - FINANçAS E CONTROLE / MPU / 2013 / CESPE

Q79.

Com referência à legislação dos diversos tributos, julgue os itens

subsequentes.

Nos rendimentos pagos a terceiros pela entidade, esta atua

como responsável pela retenção do imposto de renda e, nessa

condição, o tributo não representa despesa, devendo ser

contabilizado como obrigação até o respectivo recolhimento.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / ICMS

Fonte: ANALISTA DO MPU - FINANçAS E CONTROLE / MPU / 2013 / CESPE

Q80.

Com referência à legislação dos diversos tributos, julgue os itens

subsequentes.

A regra constitucional de não cumulatividade do ICMS

pressupõe que, na venda não tributada de um produto, o

crédito correspondente à sua aquisição não poderá ser

aproveitado e, na compra não tributada, não haverá

compensação de crédito na venda correspondente.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Contribuição social sobre o lucro

Fonte: ANALISTA DO MPU - FINANçAS E CONTROLE / MPU / 2013 / CESPE

Q81.

Com referência à legislação dos diversos tributos, julgue os itens

subsequentes.

A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) é

destinada precipuamente à previdência social e integra o

orçamento da seguridade social, devendo ser cobrada a uma

alíquota uniforme, independentemente do ramo de atividade ou

do grau de utilização de pessoal na formação do custo das

empresas.

• CERTO

• ERRADO



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / COFINS; PASEP

Fonte: ANALISTA DO MPU - FINANçAS E CONTROLE / MPU / 2013 / CESPE

Q82.

Com referência à legislação dos diversos tributos, julgue os itens

subsequentes.

As deduções da receita bruta, entre as quais estão os

abatimentos e os descontos financeiros, não integram a receita

bruta para efeito de apuração da base de cálculo da

contribuição para o PIS/PASEP não cumulativa.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Custos para avaliação de estoques

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO - ECONOMIA / ANTAQ / 2009 / CESPE

Q83.

Julgue os itens seguintes com relação a contabilidade gerencial e

a orçamento empresarial.

No sistema de custeamento de produção contínua, os custos

são incorporados à conta de elaboração e são baixados para

a conta de produtos acabados à medida que são concluídos. Com isso, o saldo de produtos em elaboração sofre baixas

parciais pelo valor dos custos dos produtos acabados.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Sistemas de custos e informações gerenciais; Custos para tomada de decisões

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - CONTADOR / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q84.

Julgue os itens a seguir, acerca dos sistemas de custos e

informações gerenciais para tomada de decisão.

O frete relativo às vendas de mercadorias constitui custos do

período, devendo ser levados a resultado no exercício de

ocorrência do fato gerador.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Estudo da relação custo versus volume versus lucro

Fonte: CONTADOR / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q85.

Uma indústria que fabrica um único produto alcançou 

lucro líquido operacional de R$15.000 ao vender 50.000 unidades 

desse produto, tendo obtido receita total de R$ 200.000,00. Os



custos variáveis dessa indústria consomem 60% de sua receita. 

 

Com base nessas informações, julgue os itens subsequentes, 

considerando a análise custo-volume-lucro.

A margem de segurança atual dessa empresa é superior a 10.000 unidades.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Matemática financeira / Regra de três simples e composta

Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q86.

Suponha que determinado servidor público esteja revisando um texto de 10

páginas e que cada página contenha 36 linhas completamente digitadas. Considere ainda que, ao revisar o texto, o servidor encontre em média um

erro tipográfico a cada 4 linhas revisadas. Com base nessas informações,

julgue os itens seguintes.

Se cada página desse texto fosse reduzida a 30 linhas, ele passaria a

ter 12 páginas no total.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Matemática financeira / Juros simples e compostos: capitalização e desconto

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2013 / CESPE

Q87.

Na contração de determinada empresa por certo órgão

público, ficou acordado que o administrador pagaria R$ 200.000,00

para a contração do serviço, mais quatro parcelas iguais no valor de R$ 132.000,00 cada a serem pagas, respectivamente, no final do

primeiro, segundo, terceiro e quarto anos consecutivos à assinatura

do contrato. Considere que a empresa tenha concluído

satisfatoriamente o serviço dois anos após a contração e que tenha

sido negociada a antecipação das duas últimas parcelas para serem

pagas juntamente com a segunda parcela.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

Se para o pagamento for utilizado desconto racional composto,

a uma taxa de 10% ao ano, na antecipação das parcelas, o

desconto obtido com o valor da terceira parcela será o mesmo

que seria obtido se fosse utilizado desconto racional simples.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Matemática financeira / Taxas de juros: nominal, efetiva, equivalentes, real e aparente

Fonte: PERITO CRIMINAL DE 1ª CLASSE - CIêNCIAS CONTáBEIS 0 / PEFOCE/CE / 2012 / CESPE

Q88.

O valor da anuidade cobrada por determinado conselho 

regional de contabilidade de seus associados é de R$ 400,00 para 

pagamento até 31 de maio de cada ano. Para pagamento antecipado, 

até 31 de março, dá-se um desconto comercial simples de 2,5% ao



mês. O associado Marcos dispunha, em 31/3/2012, de apenas 

R$ 200,00 em sua conta corrente e só receberia o seu salário em 

4/4/2012. Tanto o salário de Marcos quanto o limite de sua conta 

corrente especial são suficientes para o pagamento da anuidade, e 

a taxa de juros compostos cobrada pelo banco pelo uso de valor 

disponível na conta especial é de 9% ao mês com capitalização 

diária.

Considerando a situação apresentada acima e 1,094 e 1,012 como

valores aproximados para 1,00330 e 1,0034, respectivamente, julgue

os itens seguintes.

A taxa efetiva mensal de juros cobrada pelo banco pelo uso de

valor disponível na conta especial no mês de abril é de 9%.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Matemática financeira / Percentagens

Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q89.

Suponha que determinado servidor público esteja revisando um texto de 10

páginas e que cada página contenha 36 linhas completamente digitadas. Considere ainda que, ao revisar o texto, o servidor encontre em média um

erro tipográfico a cada 4 linhas revisadas. Com base nessas informações,

julgue os itens seguintes.

Se, ao revisar determinada página, o servidor encontrar um erro

tipográfico em cada uma das 6 primeiras linhas revisadas, é correto

afirmar que apenas 10% das linhas restantes conterá erros tipográficos.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Matemática financeira / Rendas uniformes e variáveis

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CIêNCIAS CONTáBEIS / Assembleia Legislativa/CE / 2011 / CESPE

Q90.

Marcelo depositou, anualmente, no período de 31/12/2001, data em

que fez o primeiro depósito, até 31/12/2010, o equivalente a 12%

de sua renda bruta anual em um plano de previdência privada, cujo

rendimento efetivo anual, no período, foi equivalente a 10% ao ano(fase de depósitos). Exatamente um ano após realizar o último

depósito, iniciou um processo de retiradas mensais, de igual valor,

que deverá durar exatamente 120 meses. Os valores remanescentes

na conta, após cada retirada, continuarão a se captalizar,

mensalmente, à razão de 1% ao mês (fase de retiradas). Sabendo

que a renda bruta anual

de Marcelo permaneceu inalterada ao longo

da fase de depósitos, julgue os itens a seguir, desconsiderando os

efeitos da inflação e considerando

.

Supondo que, no ano correspondente ao período entre a fase de 

depósito e a de retiradas, o rendimento sobre os valores 

aplicados por Marcelo tenha sido igual a 10%, então o valor



total acumulado por Marcelo até o momento imediatamente 

anterior ao início da fase de retiradas foi superior a 17 vezes o 

valor de sua renda bruta anual.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Matemática financeira / Planos de amortização de empréstimos e financiamentos

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - DIREITO / TCE/ES / 2012 / CESPE

Q91.

Uma empresa, com o objetivo de captar recursos financeiros

para ampliação de seu mercado de atuação, apresentou projeto ao Banco Alfa, que, após análise, liberou R$ 1.000.000,00 de empréstimo,

que deverá ser quitado em 12 parcelas mensais, a juros nominais de 18% ao ano, capitalizados mensalmente.

Considerando essa situação, julgue os itens a seguir.

Considerando-se a quitação do empréstimo pelo sistema Price e

que 10,90 seja valor aproximado para

, é correto afirmar que o valor de cada parcela será superior a R$ 90.000,00.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Matemática financeira / Cálculo financeiro: custo real efetivo de operações de financiamento, empréstimo e investimento

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - DIREITO / TCE/ES / 2012 / CESPE

Q92.

Considere que uma empresa tenha feito um empréstimo de determinada

quantia em uma financeira, à taxa de 24% ao ano, capitalizada

mensalmente, a ser pago em 12 parcelas mensais, e que, ao quitar esse

financiamento, tenha apurado que a taxa de inflação no período foi de 3%. Em face dessa situação, julgue o item abaixo.

O custo de financiamento anual realmente pago pela empresa foi

superior a 34%.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Matemática financeira / Avaliação de alternativas de investimento

Fonte: ESCRITURáRIO / BRB / 2011 / CESPE

Q93.

Julgue os itens seguintes, referentes a taxa de retorno e avaliação de

alternativas de investimento.

A escolha de um projeto envolve a comparação das alternativas

de investimento e dos parâmetros de rentabilidade. Nesse

sentido, um projeto será financeiramente recomendável em

relação a outros investimentos se a taxa mínima de atratividade

for superior à taxa interna de retorno.



• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Matemática financeira / Taxas de retorno, taxa interna de retorno

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - DIREITO / TCE/ES / 2012 / CESPE

Q94.

Uma empresa lançará um novo produto no mercado mediante

investimento inicial de R$ 27.000,00. Estima-se que, durante seis

meses, a partir do primeiro mês de lançamento, esse produto renderá,

a cada mês, receitas no valor de R$ 5.000,00.

Com relação a essa situação, julgue os itens subsequentes.

Em face da situação apresentada, é correto afirmar que o valor para

relativo à taxa interna de retorno (TIR) do investimento é superior a 5,3.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Lei n.° 8.666/93 e Lei n.° 10.520/02 e alterações posteriores

Fonte: CONTADOR / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q95.

Com referência a contratos administrativos e licitações, julgue o

item abaixo.

Os casos de dispensa de licitação tratados pelo legislador na Lei n.º 8.666/1993 não são taxativos, podendo o rol legal

desses casos ser ampliado pelo administrador.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Ciências Contábeis / Lei Complementar n.o 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal)

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2013 / CESPE

Q96.

Acerca das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre

dívida pública e restos a pagar, escrituração e consolidação das

contas, relatório resumido da execução orçamentária e relatório de

gestão fiscal, julgue os itens que se seguem.

Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e o Ministério Público devem publicar o demonstrativo da disponibilidade de

caixa e o demonstrativo da despesa com pessoal, no primeiro

e no segundo quadrimestres de cada exercício.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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