Questões ESAF – Administração Geral
1. Planejamento.
1. (ESAF / RFB – 2014) Analise os itens a seguir e assinale a opção
correta.
I. O planejamento estratégico é elaborado no nível institucional, tem
conteúdo detalhado e analítico abordando cada unidade organizacional em
separado.
II. O planejamento impõe racionalidade e proporciona rumo às ações da
organização.
III. O planejamento estratégico é definido na área de intersecção dos
conjuntos definidos pelos parâmetros viabilidade externa, capacidade interna e
visão compartilhada.
a) Somente I e II estão corretas.
b) Somente II e III estão corretas.
c) Somente I e III estão corretas.
d) Nenhuma das afirmativas está correta.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
2. (ESAF / DNIT – 2013) Leia os trechos a seguir.
Primeira afirmativa:
O planejamento estratégico é o processo de elaborar a estratégia –
trata-se de um conjunto de grandes decisões tomadas pelo grupo
diretivo. Os planos táticos se dão normalmente no nível gerencial e
geralmente consistem em operacionalizar as grandes decisões
estratégicas. Já os planos operacionais representam a materialização
das decisões estratégicas e táticas. Assim, comprar uma nova empresa,
definir uma nova linha de produtos ou a nova estrutura organizacional,
e decidir se vai comprar de um fornecedor ou de outro, bem como a
política de preços da empresa, são consideradas decisões que
compreendem o planejamento estratégico e os planos tático e
operacional, respectivamente.
Segunda afirmativa:
Tais decisões caracterizam-se por ter influência no longo prazo e
por impactar a organização como um todo; por impactar no médio prazo
e sua extensão reduzir-se a um conjunto de áreas ou setores da
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organização; e por ter impacto, em teoria, no curto prazo e sua extensão
afetar área ou setor específico, respectivamente.
A respeito dessas duas afirmativas, é correto afirmar que:
a) somente a primeira afirmativa está correta.
b) somente a segunda afirmativa está correta.
c) as duas afirmativas estão incorretas.
d) as duas afirmativas estão corretas e a segunda justifica a primeira.
e) as duas afirmativas estão corretas, mas a segunda não justifica a
primeira.
3. (ESAF / DNIT – 2013) Planejamento é uma ferramenta
importante na condução das organizações. Sobre esse tema, indique a
opção correta.
a) O plano tático estabelece missão, produtos e serviços oferecidos pela
organização.
b) O planejamento estratégico alcança apenas os níveis institucional e
gerencial, não contemplando orientações para o nível operacional.
c) O planejamento tático abrange toda a organização, definindo a sua
relação com o seu ambiente.
d) O plano operacional traduz o plano estratégico em ações especializadas,
como marketing, operações e outros.
e) Planejamento operacional define atividades e recursos que possibilitam
a realização de objetivos estratégicos ou funcionais.
4. (ESAF / RFB – 2012) Na questão abaixo, selecione a opção que
melhor representa o conjunto das afirmações, considerando C para
afirmativa correta e E para afirmativa errada.
a) Objetivos estratégicos são afirmações amplas que descrevem onde as
organizações desejam estar no futuro.
b) O planejamento estratégico consiste no estabelecimento de planos
gerais que moldam o destino da organização.
c) O planejamento estratégico é realizado no nível operacional.
a) E - E - C
b) C - E - E
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c) C - C - E
d) C - E - C
e) E - C – E
5. (ESAF / RFB – 2012) Entre as opções abaixo selecione a mais
correta.
a) No nível institucional o planejamento envolve a determinação de
objetivos departamentais e operacionais.
b) No nível intermediário o planejamento é tático e trata da alocação de
recursos.
c) No nível intermediário o planejamento desdobra estratégias em planos
operacionais.
d) No nível operacional o planejamento desdobra planos operacionais em
planos estratégicos.
e) No nível operacional o planejamento desdobra planos estratégicos em
operacionais.
6. (ESAF / CGU – 2012) Em seu sítio eletrônico, o Tribunal de
Contas da União informa que sua principal atividade é o "controle
externo da administração pública e da gestão dos recursos públicos
federais". Ao assim proceder, de fato o TCU revela a sua (o seu):
a) Meta.
b) Negócio.
c) Visão de futuro.
d) Objetivo.
e) Missão.
7. (ESAF / CGU – 2012) Entre as diversas Escolas do Pensamento
Estratégico, uma delas possui caráter abrangente e eclético, segundo o
qual, para cada período ou situação de contexto, a organização deve
adotar uma determinada estrutura de formação de estratégias, em
função da alternância entre estabilidade e necessidade de
transformação. Trata-se da
a) Escola do Design.
b) Escola Empreendedora.
c) Escola Ambiental.
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d) Escola da Configuração.
e) Escola do Planejamento.
8. (ESAF / ISS-RJ – 2010) Nas organizações públicas, a aplicação
dos preceitos de gestão estratégica implica saber que:
a) o plano operacional deve ser concebido antes do plano estratégico.
b) a duração do plano estratégico deve se limitar ao tempo de mandato do
chefe do poder executivo.
c) tal como ocorre na iniciativa privada, missão e visão devem ser
estabelecidas.
d) por exercerem mandatos, os integrantes da alta cúpula não podem
participar da tomada de decisões estratégicas.
e) o orçamento é a peça menos importante dentro do processo de
planejamento.
9. (ESAF / MPOG – 2010) Sobre o tema ‘planejamento estratégico’,
é correto afirmar:
a) a análise das ameaças e oportunidades do ambiente externo da
organização é mais importante que a análise dos pontos fracos e fortes de seu
ambiente interno.
b) é um processo que abrange a organização de forma sistêmica,
compreendendo todas as suas potencialidades e capacidades.
c) os conceitos de missão e visão se equivalem, podendo um substituir o
outro.
d) conta, atualmente, com uma metodologia padronizada para aplicação
nas diversas organizações, sejam elas públicas ou privadas.
e) uma vez iniciado, pode ser revisto apenas de ano em ano, desde que
tais revisões tenham sido previstas em sua formatação original.
10. (ESAF / SUSEP – 2010) Um planejamento é estratégico quando
se dá ênfase ao aspecto:
a) de longo prazo dos objetivos e à análise global do cenário.
b) de prazo emergencial dos objetivos e à análise global do cenário.
c) de longo prazo dos objetivos e à análise da situação passada.
d) de médio prazo dos objetivos e à análise da situação atual.
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e) de urgência dos objetivos e à análise da situação futura.
11. (ESAF / ANA – 2009) Considerado uma ferramenta de mudança
organizacional, o planejamento estratégico pode ser caracterizado
pelas seguintes afirmações, exceto:
a) está relacionado com a adaptação da organização a um ambiente
mutável, sujeito à incerteza a respeito dos eventos ambientais.
b) é orientado para o futuro. Seu horizonte de tempo são o curto e o médio
prazos.
c) é compreensivo, envolve a organização como um todo, no sentido de
obter efeitos sinergísticos de todas as capacidades e potencialidades da
organização.
d) é um processo de construção de consenso, pois oferece um meio de
atender a todos na direção futura que melhor convenha à organização.
e) é uma forma de aprendizagem organizacional, pois constitui uma
tentativa constante de aprender a ajustar-se a um ambiente complexo,
competitivo e suscetível a mudanças.
12. (ESAF / MPOG – 2009) Em um contexto de planejamento
organizacional, desponta como correta a seguinte premissa:
a) considerado o caráter temporário dos projetos, sua gestão prescinde de
um pensar estratégico.
b) para que a construção de cenários possa ser utilizada de forma
estratégica, é recomendável o uso exclusivo de técnicas objetivas.
c) planejar estrategicamente implica subordinar os fins aos meios.
d) a partir da fase de implementação das decisões, encerra-se a
possibilidade de os planos de longo prazo serem alterados.
e) para a construção de cenários em um contexto de incertezas e
mudanças rápidas, a abordagem prospectiva é preferível à abordagem projetiva.
13. (ESAF / MPOG – 2009) Tal como no esforço de planejamento
estratégico, uma organização que busque estabelecer um modelo de
desenvolvimento institucional deve percorrer as seguintes etapas:
I.
II.
III.
IV.

Definição da missão, visão e negócio;
Análise do ambiente interno – pontos fortes e fracos;
Análise do ambiente externo – oportunidades e ameaças;
Definição dos objetivos, metas e planos de ação.
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Estão corretas:
a) todas estão corretas.
b) apenas I e III.
c) apenas II, III e IV.
d) apenas I, II e III.
e) apenas I e II.
14. (ESAF / RFB – 2009) Sobre o planejamento baseado em
cenários, é correto afirmar que:
a) suas linhas metodológicas deram origem às escolas de lógica intuitiva,
de tendências probabilísticas e de análise prospectiva.
b) considera eventos como sendo séries métricas que se modificam
gradualmente ao longo do tempo, apresentando variações de longo prazo e
causando mudanças contínuas no sistema.
c) a escola de tendências probabilísticas despreza o uso da opinião de
especialistas.
d) considera tendências como sendo fenômenos categóricos que podem
ocorrer ou não, em determinado momento no futuro, repentina e
inesperadamente, ocasionando impacto importante no comportamento do
sistema.
e) contribui para diminuir a flexibilidade do planejamento, uma vez que,
estabelecida a visão de futuro, não mais se deve alterar o plano estratégico.
15. (ESAF / ANA – 2009) Segundo Henry Mintzberg, são dez as
escolas
de
planejamento
estratégico:
design,
planejamento,
posicionamento, empreendedora, cognitiva, aprendizado, poder,
cultural, ambiental e configuração. Relacione as colunas na tabela
abaixo e selecione a opção que representa a seqüência encontrada.
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a) 5, 10, 4, 3, 7, 6, 8, 2, 9, 1
b) 6, 9, 1, 3, 10, 2, 4, 5, 8, 7
c) 2, 4, 3, 5, 10, 6, 8, 7, 9, 1
d) 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 3, 4, 1
e) 5, 9, 2, 3, 8, 1, 4, 6, 10, 7
16. (ESAF / MTE – 2009) Nos casos em que um gestor público,
visando ao planejamento estratégico de sua organização, necessite
realizar uma análise de cenário com base nas forças e fraquezas
oriundas do ambiente interno, bem como nas oportunidades e ameaças
oriundas do ambiente externo, é aconselhável que o faça valendo-se da
seguinte ferramenta:
a) Balanced Scorecard.
b) Reengenharia.
c) Análise SWOT.
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d) Pesquisa Operacional.
e) ISO 9000.
17. (ESAF / MPOG – 2009) Ultrapassada a fase do planejamento
estratégico, impõe-se a execução dos planos, oportunidade em que
caberão, ao coordenador, as seguintes incumbências, exceto:
a) planejar o desenvolvimento das atividades estruturantes.
b) promover a compatibilização entre as diversas tarefas.
c) controlar e adequar prazos.
d) rever e alterar a fundamentação da estratégia adotada.
e) prever e prover soluções.
18. (ESAF / STN – 2008) A elaboração de cenários é um
procedimento de aprendizado sobre o futuro. Nesse contexto, cenários
são narrativas plausíveis sobre o futuro, consistentes e cuidadosamente
estruturadas em torno de idéias, com propósitos de sua comunicação e
de sua utilidade como, por exemplo, no apoio ao planejamento
estratégico. O processo de construção de cenários leva a uma melhor
compreensão das nossas percepções e a uma melhor avaliação dos
impactos que julgamos relevantes. Sobre o tema, é correto afirmar que
os cenários devem possuir os seguintes atributos, exceto:
a) Claros: devem ser transparentes a fim de facilitar sua compreensão e o
entendimento de sua lógica.
b) Determinísticos: devem possibilitar a predição exata do futuro, de modo
a otimizar a tomada de decisões por parte do gestor.
c) Focados: devem ser amplos sem perder o foco da área de negócios.
d) Plausíveis: aqueles que não tiverem relação plausível com o presente
devem ser descartados.
e) Relevantes: devem produzir uma visão nova e original dos temas
abordados.
19. (ESAF / ANEEL – 2006) Escolha a opção que não apresenta
corretamente uma razão para as organizações investirem em
planejamento.
a) Interferir no curso dos acontecimentos.
b) Enfrentar eventos futuros previsíveis.
c) Coordenar eventos e recursos entre si.
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d) Analisar séries temporais.
e) Criar o futuro.
20. (ESAF / MPOG – 2006) Escolha a opção que completa
corretamente a lacuna da frase a seguir:
“ ................ refere-se à maneira pela qual uma organização
pretende aplicar uma determinada estratégia, geralmente global e de
longo prazo, criando um consenso em torno de uma determinada visão
de futuro.”
a) Flexibilização Organizacional
b) Programa de Qualidade Total
c) Benchmarking
d) Planejamento Estratégico
e) Aprendizagem Organizacional
21. (ESAF / MPOG – 2005) As frases a seguir referem-se ao
processo de planejamento estratégico. Classifique as opções em
Verdadeiras (V) ou Falsas (F).
( ) O planejamento estratégico é capaz de estabelecer a direção a ser
seguida pela organização com objetivos de curto, médio e longo prazo e com
maneiras e ações para alcançá-los que afetam o ambiente como um todo.
( ) O planejamento estratégico, de forma isolada, é insuficiente, sendo
necessário o desenvolvimento e a implantação dos planejamentos táticos e
operacionais de forma integrada.
( ) O planejamento estratégico é o desenvolvimento de processos, técnicas
e atitudes políticas, os quais proporcionam uma conjuntura que viabiliza a
avaliação das implicações presentes de decisões a serem tomadas em função do
ambiente.
( ) O planejamento estratégico é, normalmente, de responsabilidade dos
níveis mais altos da organização e diz respeito tanto à formulação de objetivos,
quanto à seleção dos cursos de ação a serem seguidos para sua consecução.
( ) O planejamento estratégico é uma ferramenta que tem como fases
básicas para sua elaboração e implementação o diagnóstico estratégico, a
definição da missão, a elaboração de instrumentos prescritivos e quantitativos,
além do controle e da avaliação.
Indique a opção correta.
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a) F, V, F, V, V
b) F, F, V, F, V
c) V, V, F, F, V
d) V, F, F, V, V
e) V, V, F, V, F
22. (ESAF / STN – 2005) Planejamento é um processo de
I.
II.
III.
IV.

definir resultados a serem alcançados.
distribuir os recursos disponíveis.
pensar o futuro.
assegurar a realização dos objetivos.

V.

realizar atividades.

Escolha a opção que indica corretamente o entendimento de
planejamento.
a) III e V
b) II
c) I e IV
d) I
e) V
2. Gestão por Processos.
23. (ESAF / MTUR – 2014) Na organização voltada para processos,
a gestão tem características específicas. Analise as afirmativas abaixo
e selecione a opção incorreta.
a) Na organização voltada a processos, existe o objetivo de otimizar a
posição competitiva da organização, seu valor para os acionistas e sua
contribuição para a sociedade.
b) Na organização voltada a processos, os processos são melhorados em
busca de maior eficiência, velocidade ou qualquer outro objetivo de
desempenho.
c) Na organização voltada a processos, existe uma estrutura que privilegia
áreas funcionais e as trata como funções permanentes não integradas.
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d) Na organização voltada a processos, os processos cruzam fronteiras
funcionais provocando a horizontalização em detrimento da verticalização da
cadeia de comando.
e) Na organização voltada a processos, permite-se que as funções
trabalhem de forma coordenada, aumentando a eficiência de longo prazo.
24. (ESAF / RFB – 2014-Adaptada) Um processo é um conjunto de
atividades encadeadas, que devem ser realizadas por pessoas e não por
máquinas.
25. (ESAF / DNIT – 2013) A técnica de mapeamento de processos
que permite registrar as ações de maneira simples e identificar os
pontos de tomada de decisão, é:
a) Blueprinting.
b) Diagrama de SIPOC.
c) Fluxograma de Processo.
d) Mapofluxograma.
e) Diagrama homem-máquina.
26. (ESAF / DNIT – 2013) Sobre as técnicas de mapeamento,
análise e melhoria de processos, pode-se afirmar:
I.
O Workshop estruturado é uma técnica usada para mapeamento e
análise de processos.
II.
A simulação, usada na análise da situação atual de processos, mostra a
discrepância entre os padrões esperados e a situação futura.
III.
A melhoria de um processo pode ser pontual e não se relacionar com
nenhum evento que dispare ações de análise do processo.
a) Somente I está correta.
b) Somente I e II estão corretas.
c) Somente II e III estão corretas.
d) Somente I e III estão corretas.
e) As opções I, II e III estão corretas.
27. (ESAF / RFB – 2012) Na questão abaixo, selecione a opção que
melhor representa o conjunto das afirmações, considerando C para
afirmativa correta e E para afirmativa errada.

www.estrategiaconcursos.com.br

I.
Modelos de processos apresentam
independentemente do público ou finalidade.

sempre

um

único

escopo

II.
Processos de suporte são aqueles que aumentam a capacidade da
organização de realizar seus processos primários ou finalísticos.
III.
Modelos de processos são representações complexas e cabais de alguma
atividade de negócio.
a) E - E - C
b) C - E - E
c) C - C - E
d) C - E - C
e) E - C - E
28. (ESAF / SUSEP – 2010) Os Níveis de Maturidade de 1 a 5 do
CMMI são:
a) Inicial, Projetado, Definido, Gerenciado Qualitativamente e Aplicado.
b) Inicial,
Maximizado.

Gerenciado,

Dirigido,

Verificado

Quantitativamente

e

c) Inicial,
Otimizado.

Gerenciado,

Definido,

Gerenciado

Quantitativamente

e

d) Planejado, Gerenciado, Revisto, Otimizado e Quantificado.
e) Planejado, Projetado, Implantado, Gerenciado Quantitativamente e
Otimizado.
29. (ESAF / CVM - 2010) Entre as dez mudanças frequentes que
ocorrem nas empresas com a reengenharia dos processos, temos:
a) as unidades
departamentos.

de

trabalho

mudam,

passando

de

equipes

para

b) os critérios de promoção mudam de desempenho individual para
desempenho grupal.
c) as estruturas mudam de hierárquicas para pessoais.
d) a preparação dos empregados para o serviço muda, deixando de ser
treinamento para ser instrução.
e) os serviços das pessoas mudam, passando de tarefas simples para
trabalhos multidimensionais.
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30. (ESAF / MPOG – 2009) Sobre o tema “gerenciamento de
processos”, é correto afirmar que:
a) a partir da estratégia, a organização deve identificar seus processos
críticos, gerenciando-os com base em um enfoque de sistema aberto.
b) os esforços de mapeamento devem ser abrangentes, de modo a permitir
uma completa varredura em todos os processos da organização.
c) um bom mapeamento de processos decorre de se saber que a
abordagem vertical é mais importante que a abordagem horizontal.
d) todos os processos organizacionais devem ser otimizados, mesmo
aqueles que não agregam valor.
e) considerado um fim em si mesmo, o mapeamento de processos é mais
importante que o cumprimento das metas e objetivos estabelecidos.
31. (ESAF / ANA – 2009) A Gestão de Processos envolve o
mapeamento e a análise para a melhoria de processos organizacionais.
Entre as opções abaixo, selecione a incorreta.
a) A modelagem de processos é feita por meio de duas grandes atividades
intituladas As is e To be.
b) A fase inicial da modelagem de processos tenta, entre outros objetivos,
entender o processo existente e identificar suas falhas.
c) O redesenho de um processo é executado na fase As is do mapeamento.
d) A melhoria contínua é uma das metodologias de racionalização de
processos.
e) A metodologia de inovação de processos caracteriza-se por ser uma
abordagem radical de melhoria de processos.
32. (ESAF / MTE-AFT - 2006) Indique a opção que corresponde
corretamente à frase a seguir: "É o repensar fundamental e a
reestruturação radical dos processos empresariais que visam alcançar
drásticas melhorias em indicadores críticos de desempenho."
a) Trata-se da definição de processos de qualidade.
b) Trata-se de princípios que norteiam a busca de maior eficácia.
c) Trata-se da definição de reengenharia.
d) Trata-se de características de um processo de responsabilidade social.
e) Trata-se da definição de produtividade.
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33. (ESAF / MTE-AFT - 2003) Um dos pontos-chave da
reengenharia é repensar de forma fundamental e reprojetar
radicalmente os processos para conseguir melhorias drásticas. Indique
a opção que expressa corretamente a ideia contida nessa afirmativa.
a) Diminuição drástica dos postos de trabalho.
b) Terceirização dos serviços não essenciais ao negócio da organização.
c) Fusão de unidades organizacionais e de empresas.
d) Requalificação da mão-de-obra na busca de empregabilidade.
e) Análise dos clientes, insumos, informações e produtos.
3. Gestão de Projetos
34. (ESAF / MIN. TURISMO – 2014) Analise as afirmativas a seguir
e selecione a opção correta.
a) Um projeto é um conjunto de atividades temporárias, realizadas em
grupo, destinadas a produzir um produto, não se aplicando a serviços públicos.
b) Um projeto é uma iniciativa temporária no sentido de que tem um início
e fim definidos em um mesmo exercício ou mandato.
c) Um projeto é único no sentido de ser um conjunto de operações de
rotina destinadas a atingir um objetivo organizacional.
d) Uma equipe de projeto pode ser composta de pessoas que algumas
vezes são vindas de diferentes organizações e de múltiplas geografias.
e) O desenvolvimento de um software para um processo empresarial
aperfeiçoado, a execução das atividades de produção em uma organização ou a
construção de uma ponte – todos são projetos.
35. (ESAF / MF – 2013) Sobre gerenciamento de projetos e
gerenciamento de processos, é correto afirmar:
( ) projetos são esforços temporários e processos são esforços contínuos.
( ) o gerenciamento de um projeto inicia-se pela definição de um plano de
aquisições de bens e serviços.
( ) os processos são conjuntos de atividades encadeadas, executadas por
pessoas ou máquinas para atingir um ou mais objetivos.
a) C - C - E
b) C - E - C
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c) E - C - E
d) C - C – C
e) E - E - E
36. (ESAF / CVM – 2010) Segundo o PMBOK, são stakeholders de
um projeto:
a) Gerente do Projeto. Patrocinador do Projeto. Cliente, Diretoria. Gerente
Executivo. Gerentes de Departamento. Fornecedores. Distribuidores.
b) Gerente do Projeto. Analista do Projeto. Cliente. Programa de
Treinamento. Assessoria. Gerentes de Conta. Fornecedores Concorrentes.
Mantenedores.
c) Pool de Programação. Controlador do Projeto. Servidores. Diretoria.
Gerente Executivo. Gerentes de Operações. Entidades Externas. Webmasters.
d) Gerente do Projeto. Patrocinador do Projeto. Cliente. Coachers.
Secretaria Executiva. Gerentes de Treinamento. Fornecedores. Empresas
Concorrentes.
e) Gerente do Projeto. Estratégias. Logística. Diretoria. Escritório de
Projetos. Gerentes de Contingência. Fornecedores. Distribuidores.
37. (ESAF / RFB – 2012) Na versão 4 do Guia PMBOK, o grupo de
processos de planejamento inclui o processo
a) Identificar as partes interessadas.
b) Coletar os requisitos.
c) Mobilizar a equipe do projeto.
d) Distribuir informações.
e) Verificar o escopo.
38. (ESAF / CVM – 2010) Com Ferramentas de Gerenciamento de
Projetos, o gerente de projeto pode definir uma
a) equipe de definição do trabalho (work definition team).
b) estrutura de apoio ao usuário (user support structure).
c) estrutura de divisão do trabalho (work breakdown structure).
d) estrutura de divisão de objetos (object breakdown structure).
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e) metodologia de segmentação dos programas (program segmentation
methodology).
39. (ESAF / CVM – 2010) Segundo o PMBOK, o Grupo de Processo
do Gerenciamento de Projetos engloba:
a) Planejamento. Programação. Execução. Especificação e Monitoramento.
Encerramento.
b) Iniciação. Execução. Monitoramento. Reengenharia. Relatório.
c) Iniciação.
Encerramento.

Planejamento.

Execução.

Monitoramento

d) Iniciação.
Realimentação.

Especificação.

Planejamento.

Controle

e

Controle.

de

Usuários.

e) Concepção. Interação. Planejamento. Execução. Monitoramento.
40. (ESAF / ANA – 2009) Analise as seguintes afirmações a respeito
de gerência de projetos:
I.
Operação é um empreendimento temporário destinado à criação de um
produto ou serviço.
II.

Os processos são iterativos, por natureza.

III.
O escopo do projeto, prazo e custos são restrições típicas com as quais
o gerente de projetos tem de lidar.
Assinale a opção correta.
a) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.
d) As afirmações I, II e III são verdadeiras.
e) Nenhuma das afirmações é verdadeira.
41. (ESAF / ANA – 2009) Entre as afirmativas que se seguem sobre
ciclo de vida do projeto, selecione opção incorreta.
a) Os gerentes podem dividir os projetos em fases para facilitar o controle
gerencial.
b) O conjunto das fases de um projeto corresponde ao ciclo de vida do
projeto.
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c) O ciclo de vida do projeto define as fases que conectam o início de um
projeto ao seu fim.
d) A capacidade das partes interessadas influenciarem o produto do projeto
é maior nas fases iniciais do ciclo de vida do projeto.
e) O nível de custos e de pessoal é maior na primeira e na última fase do
ciclo de vida de qualquer projeto.
42. (ESAF / ANA – 2009) As áreas que compõem o conjunto de
conhecimentos sobre gerenciamento de projetos são nove. Para essas
nove áreas, o PMBOK propõe o agrupamento de processos em função da
sua natureza. Entre as opções abaixo, selecione aquela que enuncia
corretamente os grupos de processos de gerenciamento de projetos.
a) Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento e Encerramento.
b) Escopo, Tempo, Custo, RH, Qualidade e Riscos.
c) Escopo, Planejamento, Execução, Monitoramento e Implantação.
d) Contrato, Escopo, Custo, Cronograma, Planejamento e Monitoramento.
e) Termo de Abertura, Iniciação, Contrato, Gerenciamento do Projeto,
Monitoramento e Encerramento.
43. (ESAF / ATRFB - 2009) De uma forma geral, pode-se afirmar
que os projetos possuem as seguintes características, exceto:
a) têm objetivos definidos.
b) são não-repetitivos, ou seja: inexistem dois ou mais projetos iguais.
c) eliminam a incerteza quanto aos resultados.
d) ocasionam mudanças na organização.
e) têm um período de tempo limitado, com início e fim bem definidos.
44. (ESAF / ANA – 2009) Considerando a definição de escritório de
projetos segundo o PMBOK, analise as alternativas que se seguem e
selecione a opção que corresponde ao resultado de sua análise:
( ) O escritório de projetos ou PMO é uma entidade organizacional à qual
devem ser atribuídas responsabilidades relacionadas a elaboração de contratos,
mas não ao gerenciamento de projetos;
( ) O escritório de projetos ou PMO pode ter responsabilidades que variam
desde o fornecimento de funções de suporte ao gerenciamento de projetos, até
o gerenciamento direto de um projeto;
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( ) Um escritório de Projetos ou PMO é o órgão responsável pela emissão
dos certificados PMP na organização, em especial a autorização de documentos
de requisitos e demais especificações de escopo e esforço distinto.
a) C, C, C
b) C, C, E
c) C, E, E
d) E, E, E
e) E, C, E
45. (ESAF / STN – 2008) Segundo o Guia PMBOK – Terceira Edição,
as descrições do ciclo de vida do projeto podem ser muito genéricas ou
muito detalhadas. A maioria dos ciclos de vida de um projeto
compartilha características comuns, sendo uma delas:
a) as fases são sempre sequenciais e definidas por algum formulário de
transferência de informações técnicas ou de entrega de componentes técnicos.
b) os níveis de custos e de pessoal são altos no início, atingem o valor
mínimo durante as fases intermediárias e aumentam rapidamente quando o
projeto é finalizado.
c) o nível de incertezas é mais alto e, portanto, o risco de não atingir os
objetivos é maior no início do projeto.
d) a certeza de término geralmente se torna cada vez menor à medida em
que o projeto continua.
e) a capacidade das partes interessadas de influenciarem nas
características finais do produto do projeto e o custo final do projeto é mais
baixa no início e torna-se cada vez mais alta conforme o projeto continua.
46. (ESAF / ANA – 2009) Entre as afirmativas que se seguem sobre
ciclo de vida do projeto, selecione opção incorreta.
a) Os gerentes podem dividir os projetos em fases para facilitar o controle
gerencial.
b) O conjunto das fases de um projeto corresponde ao ciclo de vida do
projeto.
c) O ciclo de vida do projeto define as fases que conectam o início de um
projeto ao seu fim.
d) A capacidade das partes interessadas influenciarem o produto do projeto
é maior nas fases iniciais do ciclo de vida do projeto.
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e) O nível de custos e de pessoal é maior na primeira e na última fase do
ciclo de vida de qualquer projeto.
47. (ESAF / STN – 2005) Assinale a opção verdadeira. O PMBOK
guide descreve as principais áreas de gerenciamento do projeto e as
define como subconjuntos de processos. As áreas de gerenciamento do
custo, do tempo e da qualidade envolvem processos que asseguram,
respectivamente:
a) que o projeto seja concluído de acordo com o orçamento previsto; que
o projeto seja concluído no prazo previsto e que o produto do projeto esteja em
conformidade com o esperado.
b) que o projeto seja concluído de acordo com o orçamento previsto, que
as informações do projeto estejam em conformidade com o esperado e que o
produto do projeto esteja em conformidade com o esperado.
c) que as informações do projeto estejam em conformidade com o
esperado, que o projeto seja concluído de acordo com o orçamento previsto e
que o projeto seja concluído no prazo previsto.
d) que o produto do projeto esteja em conformidade com o esperado, que
as informações do projeto estejam em conformidade com o esperado e que o
projeto seja concluído no prazo previsto.
e) que o projeto seja concluído de acordo com o orçamento previsto, que
o projeto seja concluído no prazo previsto e que as informações do projeto
estejam em conformidade com o esperado.
4. Processo Decisório
48. (ESAF / RFB – 2014) Analise os itens a seguir e assinale a opção
correta.
I.
A tomada de decisão pode ser descrita como o ato de identificar e
selecionar um curso de ação para lidar com um problema específico.
II.
As decisões são normalmente classificadas como programadas e não
programadas. Porém, há aquelas que não se enquadram em nenhuma das duas
definições e são chamadas de decisões imprevisíveis ou baseadas em incerteza.
III.
O planejamento consiste na tomada antecipada de decisões sobre o que
fazer antes que a ação seja necessária.
a) Somente I e II estão corretas.
b) Somente II e III estão corretas.
c) Somente I e III estão corretas.
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d) Nenhuma das afirmativas está correta.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
49. (ESAF / MF – 2013) Sobre o processo decisório, é correto
afirmar:
( ) a tomada de decisão acontece permanentemente, independente do nível
hierárquico.
( ) independentemente do nível hierárquico, na tomada de decisão existem
critérios determinados pela cultura organizacional.
( ) no processo decisório, a escolha de uma alternativa de decisão leva em
consideração que as alternativas encontradas serão ótimas, não bastando que
sejam apenas satisfatórias.
a) C - C - E
b) C - E - C
c) E - C - E
d) C - C - C
e) E - E – E
50. (ESAF / MF – 2013) Sobre as decisões, pode-se afirmar:
( ) as decisões não programadas diferem-se das programadas por se
relacionarem com dados novos ou inadequados.
( ) são condições de tomada de decisão a certeza, o risco, a incerteza e a
turbulência (ou ambiguidade).
( ) a condição em que o administrador tem objetivos bem definidos, dispõe
de informações, mas os resultados futuros são associados ao acaso é a incerteza.
a) C - C - E
b) C - E - C
c) E - C - E
d) C - C - C
e) E - E - E
51. (ESAF / MF – 2013) Com relação às técnicas de solução de
problemas, não se pode afirmar:
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a) o Braistorming é uma técnica de gerar ideias criativas.
b) o Método Cartesiano obedece a quatro princípios: dúvida sistemática,
análise, síntese e enumeração.
c) o Princípio de Pareto afirma de maneira genérica que 80% dos nossos
esforços estão relacionados com 20% dos resultados que obtemos.
d) a Análise do Campo de Forças mapeia forças positivas e forças negativas
em uma dada situação.
e) o Diagrama Espinha de Peixe ou Gráfico de Ishikawa é uma técnica que
busca a causa raiz dos problemas.
52. (ESAF / MPOG – 2010) Sabendo que poucas causas levam à
maioria dos problemas, bem como que a identificação da causa básica
de um problema deve ser feita de acordo com uma sequência de
procedimentos lógicos, baseada em fatos e dados, o recurso gráfico
utilizado para estabelecer uma ordenação nas causas de perdas que
devem ser saneadas denomina-se:
a) Diagrama de Pareto.
b) Diagrama de Ishikawa.
c) Funcionograma.
d) Histograma.
e) Fluxograma.
53. (ESAF / MPOG – 2009) No contexto organizacional, ao
participarmos de um processo decisório, é incorreto afirmar que:
a) a racionalidade, por si só, insinua ser possível o domínio de fatores não
controláveis e a eliminação de riscos e incertezas.
b) em nossos dias, ao lado da racionalidade gerencial, também se aplicam
elementos como os aspectos comportamentais, o senso comum, o juízo das
pessoas e a negociação política.
c) a estrutura dos canais de informação e de disseminação
conhecimento exerce grande influência sobre o processo decisório.

do

d) o brainstorming é a técnica adequada para identificar problemas.
e) no nível superior, há o predomínio das decisões estratégicas, que tratam
das ligações entre a organização e o ambiente externo.
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54. (ESAF / RFB-ATRFB – 2009) Uma adequada compreensão do
tema ‘processo decisório’ implica ter como corretas as seguintes
afirmações, exceto:
a) um problema cuja solução não dispõe de alternativas já está, por si só,
resolvido.
b) um único problema pode ser percebido de formas diferentes por
diferentes indivíduos.
c) o processo racional de tomada de decisão não exclui o uso da
subjetividade.
d) mesmo a melhor decisão pode acarretar um resultado desastroso.
e) a tomada de decisão em equipe é preferível à tomada de decisão
individual.
55. (ESAF / STN – 2008) O brainstorming, também conhecido como
tempestade cerebral ou tempestade de idéias, é um método que
proporciona um grande número de idéias, alternativas e soluções
rápidas. Sendo um excelente exercício de debate criativo e inovador,
possibilita um grande uso da criatividade, constituindo-se em técnica
bastante aplicável à seguinte fase do processo decisório:
a) identificação do problema ou oportunidade.
b) diagnóstico.
c) geração de alternativas.
d) escolha de uma alternativa.
e) avaliação da decisão.
56. (ESAF / STN – 2008) Mera representação gráfica de uma tabela
de decisões, consistindo de uma hierarquia de nós internos e externos
conectados por ramos, a seguinte técnica permite visualizar todos os
resultados das decisões que podem ser tomadas para lidar com
situações incertas. Em face do exposto, indique a opção correspondente.
a) Análise do campo de forças.
b) Árvore de decisões.
c) Brainwriting.
d) Princípio de Pareto.
e) Diagrama de Ishikawa.
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57. (ESAF / STN – 2005) Há dois modelos básicos que identificam
o comportamento adotado em um processo de tomada de decisão.
Indique a opção que identifica corretamente os dois modelos.
a) O comportamento racional é o que segue um processo não totalmente
consciente e se baseia na sensibilidade e percepção enquanto que o
comportamento intuitivo é o que segue uma ordem lógica e se baseia totalmente
em informações.
b) O comportamento racional aplica-se a ambientes complexos e
dinâmicos, onde as informações são limitadas enquanto que o comportamento
intuitivo se aplica a ambientes simples e estáveis, onde há grande
disponibilidade de informações.
c) O comportamento racional é o que segue uma ordem lógica e se baseia
na sensibilidade e percepção enquanto que o comportamento intuitivo se aplica
a ambientes complexos e dinâmicos onde há grande disponibilidade de
informações.
d) O comportamento racional aplica-se a ambientes simples e estáveis,
onde as informações são limitadas enquanto que o comportamento intuitivo é o
que segue uma ordem lógica e se baseia totalmente em informações.
e) O comportamento racional é o que segue uma ordem lógica e se baseia
totalmente em informações enquanto que o comportamento intuitivo é o que
segue um processo não totalmente consciente e se baseia na sensibilidade e
percepção.
5. Governança Corporativa
58. (ESAF / CGU – 2012) Segundo o Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa – IBGC, governança corporativa é o sistema
pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas,
envolvendo os relacionamentos entre proprietários, Conselho de
Administração, Diretoria e órgãos de controle. Nesse contexto, também
aponta o IBGC os seguintes princípios básicos de governança
corporativa, todos passíveis de aproveitamento no âmbito do setor
público, exceto:
a) Equidade.
b) Responsabilidade Corporativa.
c) Legalidade e Legitimidade.
d) Transparência.
e) Prestação de Contas (accountability).
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59. (ESAF / MIN. TURISMO – 2014) A governança corporativa
desenvolveu-se em função da necessidade de superar conflitos e
inadequações internas. A superação de conflitos é alcançada por meio
de mudanças a serem implementadas principalmente com relação à
gestão e aos acionistas. Analise as afirmativas marcando C para Certas
e E para Erradas. A seguir selecione a opção correta.
( ) A desprezível participação efetiva de acionistas minoritários deve ser
alterada para uma democracia acionária com os minoritários ativos e
representados.
( ) A baixa eficácia dos Conselhos de Administração que atuam de maneira
pro forma, preponderando sobre efetividade, deverá ser corrigida por uma nova
atuação comprometida e responsável voltada para resultados.
( ) As estratégias defensivas da Direção, de proteção dos gestores e não
dos geradores de valor deverão ser substituídas por estratégias agressivas e
geradoras de valor.
( ) O abuso de poder dos acionistas majoritários deverá ser substituído pela
justa retribuição dos minoritários.
( ) A desconsideração pelo mérito e a competência deverão ser substituídas
por seleções que busquem o perfil de excelência.
a) C, C, E, C, E
b) C, E, E, E, C
c) E, E, C, C, C
d) E, C, E, E, E
e) C, C, C, C, C
60. (ESAF / MIN. TURISMO – 2014) Sobre os principais conceitos
de Governança Corporativa, assinale a opção correta.
I.
Os principais critérios pelos quais se pode definir Governança
Corporativa, considerando-se os processos e objetivos da alta gestão das
corporações, são: Governança como Guardiã de direitos das partes, Governança
como sistema de relações pelas quais as sociedades são dirigidas e monitoradas,
Estrutura de poder que se observa no interior das empresas, e Sistema
Normativo que rege as relações internas e externas.
II.
Os valores que dão sustentação à Governança Corporativa são: senso
de justiça e equidade de tratamento dos acionistas; transparência de
informações que impactam os negócios; prestação responsável de contas; e,
conformidade no cumprimento de normas reguladoras.

www.estrategiaconcursos.com.br

III.
Entre as razões externas que determinaram o desenvolvimento da
Governança Corporativa,
destacam-se
as
mudanças societárias,
o
fortalecimento dos Conselhos de Administração e a profissionalização dos
modelos de gestão.
a) Somente II está correta.
b) Somente I e II estão corretas.
c) Somente I e III estão corretas.
d) Somente II e III estão corretas.
e) I, II e III estão corretas.
6. Comunicação
61. (ESAF / MIN. TURISMO – 2014) Analise as afirmativas abaixo
marcando C para Certo e E para Errado. A seguir selecione a opção
correta.
( ) Na comunicação formal a mensagem circula por meio de sistemas não
convencionais e não oficiais.
( ) A comunicação nas organizações apresentam-se de forma diferenciada,
podendo ser formais ou informais, orais ou escritas, ascendentes, descendentes
e laterais.
( ) São propósitos da comunicação organizacional proporcionar informação
e compreensão necessárias à condução das tarefas, e proporcionar motivação,
cooperação e satisfação nos cargos.
( ) Um processo de comunicação é unidirecional e torna-se eficaz quando o
destinatário decodifica a mensagem e agrega-lhe um significado próximo à ideia
que a fonte tentou transmitir.
( ) O processo de comunicação pode ser eficiente e eficaz. A eficiência se
relaciona com os meios utilizados e a eficácia com o objetivo de transmitir uma
mensagem com significado.
a) C, C, E, E, E
b) E, C, C, E, C
c) C, E, C, E, E
d) E, C, E, C, E
e) C, E, C, C, C
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62. (ESAF / RFB – 2012) Na questão abaixo, selecione a opção que
melhor representa o conjunto das afirmações, considerando C para
afirmativa correta e E para afirmativa errada.
I.
A codificação pelo emissor, a transmissão, a decodificação e o feedback
constituem o processo de comunicação.
II.
A comunicação formal somente se consolida nos fluxos direcionais
descendente e lateral. O fluxo ascendente é exclusivo da comunicação informal.
III.
Como atividade gerencial a comunicação deve proporcionar motivação,
cooperação e satisfação nos cargos.
a) E - E - C
b) C - E - E
c) C - C - E
d) C - E - C
e) E - C - E
63. (ESAF / RECEITA FEDERAL - 2009) Sobre o tema ‘comunicação
organizacional’, é correto afirmar que:
a) tanto o emissor quanto o receptor são fontes de comunicação.
b) redigir com clareza é condição suficiente para que a comunicação seja
bem-sucedida.
c) quando operada em fluxo descendente, a comunicação é considerada
formal.
d) a comunicação informal deve ser evitada e desprezada.
e) o uso do melhor canal disponível elimina a ocorrência de ruídos.
64. (ESAF / MPOG – 2009) Elemento básico para a interação social
e o desenvolvimento das relações humanas, a comunicação
desempenha papel fundamental para a efetivação de planos e
programas em qualquer ambiente organizacional. Por isso mesmo, é
correto afirmar que:
a) a comunicação deve se prestar à defesa incondicional da organização,
sem levar em conta os interesses de seus diversos públicos, internos e externos.
b) em organizações com fins lucrativos, a comunicação mercadológica
deve ser priorizada em detrimento das comunicações institucional e interna.
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c) o planejamento estratégico de comunicação deve considerar a cultura
organizacional como um fator determinante dos procedimentos a serem
adotados.
d) a comunicação organizacional deve ser levada a efeito, exclusivamente,
por especialistas da área, de preferência lotados em uma assessoria vinculada à
alta gerência.
e) por não disponibilizarem bens e serviços ao mercado, organizações
públicas propriamente ditas devem apenas se preocupar com a comunicação
interna.
65. (ESAF / AFC-CGU – 2008) A comunicação é um exercício de
mútua inﬂuência presente nas relações humanas de toda ordem. Nas
organizações, assume vital importância para que metas e objetivos
sejam atingidos. Selecione a opção que expressa corretamente
conceitos, elementos, barreiras ou tipos de comunicação nas
organizações.
a) A escolha do canal, características pessoais, coerência entre o tom de
voz e a comunicação verbal podem ser barreiras de comunicação presentes no
receptor.
b) A reunião é um mecanismo de comunicação organizacional que, além
de conteúdo claro, deve ser conduzida de olho nas tarefas e nos
relacionamentos.
c) A decodiﬁcação de uma informação está sujeita a ﬁltros por parte do
emissor que seleciona, avalia, interpreta e decide o uso que fará da mensagem.
d) Informar, esclarecer, comandar, avaliar desempenhos e situações,
motivar e persuadir são alguns dos requisitos de uma boa comunicação.
e) Os canais de comunicação informal, nas organizações, podem ser
verticais – descendentes e ascendentes – ou horizontais.
7. Avaliação e Gestão do Desempenho
66. (ESAF / STN – 2013) Analise as opções a seguir relativas aos
Métodos Tradicionais de Avaliação do Desempenho e assinale a correta.
a) Método de escolha forçada é baseado em uma tabela de dupla entrada.
Nas linhas estão os fatores de avaliação, que constituem comportamentos e
atitudes, e nas colunas estão os graus de variação daqueles fatores.
b) Método de escalas gráficas consiste em avaliar o desempenho das
pessoas através de blocos de frases descritivas que focalizam aspectos do
comportamento.
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c) Pesquisa de campo é um dos métodos tradicionais mais completos de
avaliação de desempenho e se desenvolve em quatro etapas: entrevista inicial,
entrevista de análise complementar, planejamento e acompanhamento de
resultado.
d) Método de frases descritivas é um método tradicional de avaliação de
desempenho que se baseia em desempenho altamente positivo ou altamente
negativo.
e) Método de escolha forçada é diferente do método de frases descritivas
por não exigir obrigatoriedade na escolha das frases. O avaliador assinala as
frases positivamente ao desempenho do subordinado e negativamente ao oposto
do seu desempenho.
67. (ESAF / DNIT – 2013) Leia as afirmativas a seguir e assinale a
opção correta.
I.
A avaliação de desempenho é um tema que há muito tempo tem sido
objeto de estudo na área de gestão de pessoas, embora na prática
organizacional ainda seja uma questão bastante controvertida. Avaliar é algo
difícil, mas extremamente necessário.
II.
A avaliação de desempenho é um instrumento que permite avaliar a
atuação da força de trabalho, objetivando prever comportamentos futuros e
levando em conta o potencial humano disponível nas organizações.
III.
As causas do mau desempenho no trabalho são devidas unicamente ao
trabalhador.
IV.
Os erros mais comuns em uma avaliação de desempenho são o efeito
halo, a leniência, o erro de tendência central, a falsidade e o critério único.
a) Somente a afirmativa I está correta.
b) As afirmativas I, II e IV estão corretas.
c) As afirmativas II e III estão corretas.
d) As afirmativas III e IV estão corretas.
e) As afirmativas I e III estão corretas.
68. (ESAF / STN – 2013) A avaliação de desempenho 360º é feita
de modo circular pelo gerente, colegas e pares, subordinados, clientes
internos e externos, fornecedores e todas as pessoas que giram em
torno do avaliado. Todas as afirmativas a seguir apontam dificuldades
da avaliação 360º, exceto:
a) a organização precisa saber quais competências deseja manter, as que
necessita adquirir, e desenvolver para alcançar resultados.
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b) a pessoa precisa ter clareza do que se espera dela, das metas e
objetivos.
c) o modelo requer sensibilizar e estimular a participação de todos no
processo de avaliação.
d) a retroação fornecida pelo entorno permite o autodesenvolvimento do
avaliado.
e) cultura paternalista presente na organização.
69. (ESAF / CVM – 2010) Em relação aos métodos de avaliação do
desempenho, segundo Chiavenato (1989), é considerada uma vantagem
do Método de Pesquisa de Campo:
a) permitir aos avaliadores um instrumento de avaliação de fácil
entendimento e aplicação simples.
b) proporcionar pouco trabalho ao avaliador no registro de avaliação,
simplificando-o enormemente.
c) ser um método fundamentalmente comparativo e discriminativo.
d) proporcionar resultados mais confiáveis e isentos de influências
subjetivas e pessoais, pois elimina o efeito da estereotipação.
e) ser o método mais completo de avaliação.
70. (ESAF / CVM – 2010) A Avaliação 360º é um método
a) que se baseia no fato de que, no comportamento humano, existem
certas características extremas capazes de levar a resultados positivos (sucesso)
ou negativos (fracasso).
b) que consiste na utilização de retornos que incluem diversas fontes que
tentam captar o maior número de canais e direções.
c) que enfatiza o desempenho futuro, ou melhor, as potencialidades ou as
características do avaliado as quais facilitarão que amanhã este assuma tarefas
e atividades que lhe serão atribuídas por vários canais e direções.
d) que se baseia na comparação periódica entre os resultados fixados (ou
esperados) para cada funcionário e os resultados efetivamente alcançados.
e) desenvolvido com base em entrevistas com o superior hierárquico. É
amplo e permite, além de um diagnóstico do desempenho do empregado, a
possibilidade de planejar juntamente com o supervisor seu desenvolvimento.
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8. Liderança
71. (ESAF / ANAC – 2016) A respeito da Teoria Estruturalista das
Organizações, analise as afirmativas abaixo, classificando-as em
verdadeiras (V) ou falsas (F). Ao final, assinale a opção que contenha a
sequência correta.
I.
O poder é a habilidade de induzir outras pessoas a conduzir o objetivo
de alguém.
II.
Os indivíduos que respondem ao poder tendem a se comportar de forma
refutável.
III.

As organizações muitas vezes têm muitos objetivos contraditórios.

a) V, F, V.
b) V, V, V.
c) F, F, V.
d) F, V, F.
e) V, V, F.
72. (ESAF / RFB – 2014) Analise os itens a seguir e assinale a opção
correta.
I.
A liderança, a direção e a gerência são um mesmo papel que
necessariamente deve ser desempenhado pelo administrador.
II.
Uma das características da liderança autocrática é o comportamento do
líder que assume o papel de membro do grupo e atua somente quando é
solicitado.
III.
A motivação está relacionada a três aspectos diretamente vinculados ao
comportamento: a liderança, os objetivos organizacionais e a tomada de
decisão.
a) Somente I e II estão corretas.
b) Somente II e III estão corretas.
c) Somente I e III estão corretas.
d) Nenhuma das afirmativas está correta.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
73. (ESAF / DNIT – 2013) A capacidade de liderar é importante não
apenas em estadistas, dirigentes de religiões, mas também em
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treinadores, comandantes militares, professores e administradores em
geral. Assinale a opção correta sobre a liderança nas organizações.
a) Liderança é o mesmo que autoridade formal, que é uma das bases das
organizações e um atributo dos cargos gerenciais.
b) Chefes são diferentes de líderes, pois os líderes têm poder formal
associado ao carisma pessoal.
c) Líder e liderados encontram-se em uma relação de influência recíproca.
Os liderados são submissos de quem exerce a liderança.
d) A liderança é um atributo da pessoa e deve ser vista apenas como uma
habilidade pessoal e não pode ser desenvolvida.
e) Autoridade formal e liderança nem sempre andam juntas. A pessoa que
ocupa uma posição de autoridade formal pode não ter liderança informal sobre
seus colaboradores.
74. (ESAF / DNIT – 2013) Considerando-se que um administrador
é um indivíduo que conduz um grupo de pessoas na realização de tarefas
que contribuam para o alcance dos objetivos organizacionais,
independente de nível hierárquico, formação ou tipo de organização,
analise as afirmativas abaixo e em seguida assinale a opção correta.
I.
Um administrador deve ser capaz de trabalhar participativamente na
heterogeneidade organizacional.
II.
Um administrador deve ser capaz de abrir mão de sua identidade em
função da equipe.
III.
Um administrador deve ser capaz de entender que eventualmente
deverá desistir da manutenção de relações interpessoais.
a) Somente I está correta.
b) Somente I e II estão corretas.
c) Somente II e III estão corretas.
d) Somente I e III estão corretas.
e) As afirmativas I, II e III estão corretas.
75. (ESAF / ANA – 2009) O reflexo do exercício da Liderança é o
resultado alcançado pelo líder em relação às pessoas que influencia.
Para o Líder que ocupa uma posição formal dentro da organização, é um
desafio identificar o estilo de liderança que deve aplicar a cada uma das
circunstâncias que vivencia no cotidiano. Considerando o contexto de
liderança, selecione a opção correta.
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a) Na divisão do trabalho, o líder autocrático determina a tarefa de cada
um e cada qual escolhe seu companheiro de trabalho. Na liderança democrática,
o grupo decide sobre a divisão de trabalho e sobre o parceiro de cada um.
b) Na programação dos trabalhos, tanto o líder democrático como o liberal
não interferem de nenhuma forma nas decisões do grupo.
c) As características comportamentais predominantes dos subordinados do
líder liberal e do líder democrático são similares quanto à escolha do que fazer
e quando fazer.
d) O volume dos resultados produzidos pelo exercício da liderança
autocrática é maior, porém a frustração e agressividade também.
e) Grupos submetidos às lideranças liberais e democráticas tendem ao
individualismo e a ignorar o líder com o passar do tempo.
76. (ESAF / ATRFB – 2009) Ao optar pela liderança situacional, um
gestor de pessoas deve:
a) conduzir a maturidade de trabalho do liderado, com o cuidado de não
interferir em sua maturidade psicológica.
alta.

b) adotar um estilo diretivo para quem apresenta maturidade média ou

c) identificar a maturidade média do grupo e, com base nisso, adotar um
estilo único para todos os liderados.
d) levar os indivíduos ao seu mais elevado nível de desempenho, mediante
a liderança eficaz de um a um.
e) saber que competência é a combinação da motivação e da confiança do
indivíduo em sua capacidade de atingir um objetivo ou de realizar uma tarefa.
77. (ESAF / STN – 2008) Considerando que os estilos de liderança
podem-se desenvolver de forma autocrática, democrática ou liberal
(laissez-faire), assinale, entre as opções a seguir, aquela que aponta
uma característica correta na aplicação de uma dessas formas.
a) Liberal: o líder determina as providências e as técnicas para execução
das tarefas, cada uma por vez, na medida em que se tornam necessárias e de
modo imprevisível para o grupo.
b) Autocrática: a divisão das tarefas fica a critério do próprio grupo e cada
membro tem liberdade de escolher os seus companheiros.
c) Democrática: o próprio grupo esboça as providências e as técnicas para
atingir o alvo, solicitando conselho técnico ao líder, a quem cabe sugerir, se
necessário, duas ou mais alternativas para o grupo escolher.
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d) Democrática: há liberdade completa para as decisões individuais ou
grupais, sendo mínima a ação do líder.
e) Autocrática: tanto a divisão das tarefas quanto a escolha dos
companheiros fica totalmente a cargo do grupo, em decorrência de uma absoluta
falta de participação do líder.
78. (ESAF / AFC-CGU – 2008) Liderança é a capacidade de exercer
inﬂuência sobre indivíduos e grupos, necessária para que organizações
alcancem sua missão e objetivos.
Das teorias sobre liderança, escolha a opção que corresponde à
liderança contingencial.
a) Baseia-se em traços de personalidade natos, sejam físicos, intelectuais,
sociais ou relacionados com a tarefa.
b) Adota o estilo democrático a ser exercido por todo proﬁssional de
sucesso, contrapondo-se ao modelo mecanicista de gestão.
c) Ocorre por meio do desenvolvimento de técnicas aprendidas pelos
indivíduos em programas de capacitação.
d) Tem como fonte de poder a liderança autoritária exercida pelo líder
sobre seus subordinados imediatos.
e) Depende da relação entre líder, liderados e situação, não estando sujeita
a um único estilo.
79. (ESAF / CGU-AFC – 2006) Escolha a opção que corretamente se
refere à liderança.
a) Todo contato pessoal e por escrito realizado de forma unilateral.
b) Conjunto de razões internas que estimulam um comportamento
específico.
c) Esforço ou ação do indivíduo que influencia seu desempenho.
d) Conhecimentos comportamentais presentes na função gerencial.
e) Capacidade de influenciar o comportamento das pessoas.
80. (ESAF / STN – 2005)
corretamente a frase a seguir:

Indique

a

opção

que

completa

“Uma das teorias de liderança baseia-se nas características do líder,
o que significa dizer ....”
a) que traços físicos, sociais e intelectuais garantem o sucesso da
liderança.
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b) que valores e tradições da empresa garantem o sucesso da liderança.
c) que o estilo liberal garante o sucesso da liderança.
d) que a força dos subordinados garante o sucesso da liderança.
e) que o grau de participação dado aos subordinados garante o sucesso da
liderança.
81. (ESAF / STN – 2005) Assinale a opção incorreta. Da abordagem
situacional da liderança depreende-se que:
a) há um continuum de padrões de liderança dado pelo grau de autoridade
utilizado pelo líder e o grau de liberdade disponível para os subordinados.
b) o estilo de liderança a ser adotado depende da situação, de
características do gerente e dos subordinados.
c) para tarefas rotineiras e repetitivas pode-se adotar um estilo de
liderança mais centrado no líder.
d) O clima organizacional da empresa indica o estilo de liderança centrado
no líder para tarefas operacionais repetitivas.
e) o líder pode assumir diferentes padrões de liderança para um mesmo
subordinado e para cada um dos seus subordinados.
82. (ESAF / ANEEL – 2004) Assinale a opção que não indica uma
visão contemporânea de liderança.
a) O líder adquire habilidades de liderança por meio de processos de
ensino-aprendizagem, cabendo à organização investir em capacitação para
formação de líderes.
b) O exercício da liderança é produto da participação, envolvimento,
comunicação, cooperação, negociação, iniciativa e responsabilidade.
c) O líder possui características inatas, comuns em grandes personalidades
do mundo político e empresarial, cabendo à organização investir em
recrutamento e seleção.
d) O exercício da liderança pressupõe descobrir o poder que existe nas
pessoas, tornando-as capazes de criatividade e auto-realização.
e) O exercício da liderança depende de condições organizacionais e da
capacidade de aprender e desenvolver habilidades
9. Gestão por Competências
83. (ESAF / CVM – 2010) Sobre gestão por competência, é incorreto
afirmar que:
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a) figura como um dos modelos gerenciais tradicionalmente utilizados
pelas organizações; propõe-se a orientar esforços para planejar, captar,
desenvolver e avaliar, nos diferentes níveis da organização (individual, grupal e
organizacional), as atividades necessárias à consecução de seus objetivos.
b) direciona sua ação prioritariamente para o gerenciamento do gap ou
lacuna de competências eventualmente existente na organização ou equipe,
procurando eliminá-lo ou minimizá-lo. A ideia é aproximar ao máximo as
competências existentes na organização daquelas necessárias para a
consecução dos objetivos organizacionais.
c) é um programa sistematizado e desenvolvido no sentido de definir perfis
profissionais que proporcionem maior produtividade e adequação ao negócio,
identificando os pontos de excelência e os pontos de carência, suprindo lacunas
e agregando conhecimento, tendo por base certos critérios objetivamente
mensuráveis.
d) é composta por alguns subsistemas, como: Mapeamento e descrição de
Competências; Mensuração de Competências; Remuneração por Competências;
Seleção por Competências; Desenvolvimento de Competências; Avaliação de
Desempenho por Competências; Plano de Desenvolvimento por Competências.
e) figura como alternativa aos modelos gerenciais tradicionalmente
utilizados pelas organizações; propõe-se a orientar esforços para planejar,
captar, desenvolver e avaliar, nos diferentes níveis da organização (individual,
grupal e organizacional), as competências necessárias à consecução de seus
objetivos.
84. (ESAF / CVM – 2010) De forma prática, na descrição de
competências,
devem-se
evitar
as
recomendações
abaixo,
com exceção de:
a) a construção de descrições objetivas, claras e curtas e a utilização de
termos que facilitem a compreensão das pessoas.
b) ambiguidades, como, por exemplo, “implementar modelos de gestão
bem sucedidos em outras organizações”. Não se sabe, nesse caso, se a pessoa
deve ser capaz de “implementar, na organização em que trabalha, modelos de
gestão que foram bem sucedidos em outras organizações”, ou, então,
“implementar, em outras organizações, modelos de gestão bem sucedidos”.
Essa redação é ambígua, dando margem à dupla interpretação.
c) irrelevâncias e obviedades como, por exemplo, “coordenar reuniões que
são marcadas”. Nesse caso, bastaria dizer: “coordena reuniões”.
d) a utilização de verbos que não expressem uma ação concreta, ou seja,
que não representem comportamentos passíveis de observação no trabalho
como, por exemplo, saber, apreciar, acreditar e pensar, entre outros.
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e) abstrações como, por exemplo, “pensa o inédito, sugerindo ideias que
resolvam divergências”. Nesse exemplo, seria melhor dizer simplesmente:
“sugere ideias para solucionar problemas”.
85. (ESAF / AFC-CGU – 2008) A adoção da gestão por competências
pressupõe o desenvolvimento de um processo constituído de etapas ou
fases. Indique a opção que descreve ação (ões) identiﬁcada (s) com a
fase formulação de estratégias organizacionais.
a) Levantamento das competências individuais e grupais existentes e
comparação destas com as competências requeridas pela organização.
b) Captação de competências externas por meio de recrutamento e seleção
de pessoas e o estabelecimento de alianças estratégicas.
c) Identiﬁcação de competências organizacionais necessárias ao
cumprimento da missão e alcance dos objetivos estratégicos deﬁnidos pela
organização.
d) Desenvolvimento
de
programas
de
capacitação
aprimoramento das competências internas existentes.

visando

o

e) Estabelecimentos de planos operacionais de trabalho, indicadores de
desempenho e de remuneração de equipes e individuais.
86. (ESAF / MPOG – 2009) Em um ambiente organizacional onde se
pratica a gestão por competências, é correto afirmar que:
a) a competência flui, naturalmente, pelo simples exercício das funções
atribuídas ao cargo.
b) os processos de recrutamento e seleção tendem a se tornar mais
subjetivos.
c) o mapeamento dos cargos é feito de forma a atender aos objetivos da
organização.
d) investir em treinamento se torna desnecessário, já que todos são
competentes.
e) os salários são mais elevados que a média do mercado.
87. (ESAF / AFC-CGU – 2008) A década dos anos 90 é marcada pela
incorporação de novos paradigmas nas organizações, de modo a fazer
face à busca de competitividade no setor empresarial e maior eﬁciência
e eﬁcácia no setor público. Uma dessas mudanças é a incorporação do
conceito de competências nas organizações.
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Indique a opção que apresenta corretamente o signiﬁcado de
competência entre os proﬁssionais de recursos humanos nas
organizações. Competência está relacionada a (à):
a) conhecimentos, habilidades e atitudes de cada indivíduo e à tarefa
associada a resultados.
b) conhecimentos, habilidades e atitudes de cada proﬁssional e à sua
capacidade de aprendizagem.
c) capacidade de o indivíduo agregar valor econômico e agir de forma
autônoma.
d) habilidade de saber fazer corretamente e com eﬁciência uma tarefa e ao
desenvolvimento de atitudes reativas.
e) formação proﬁssional, fruto de conhecimentos adquiridos no trabalho, e
à prática de tarefas rotineiras.
88. (ESAF / STN – 2008) Considerando o sistema de gestão de
pessoas por competências, assinale a opção que melhor caracteriza os
procedimentos relativos à seleção de um perfil profissional por
competências.
a) A partir do currículo profissional, é mapeada competência que será
incluída entre as existentes na organização.
b) A partir do levantamento das competências necessárias ao trabalho da
organização, seleciona-se o currículo cujo perfil de competências atende àquelas
necessidades.
c) A partir da competência comprovada pelo currículo do funcionário que
se quer contratar, se estabelece o cargo a ocupar.
d) A partir da comprovação de competências pelo candidato ao cargo, fazse a adequação das competências requeridas.
e) A partir da competência comprovada pelo perfil do candidato a ocupar
determinado cargo, refaz-se o mapeamento interno da organização.
10. Controle
89. (ESAF / MTUR – 2014) A respeito da avaliação e mensuração
do desempenho governamental, analise as afirmativas abaixo,
classificando-as em verdadeiras (V) ou falsas (F). Ao final, assinale a
opção que contenha a sequência correta.
( ) Análise e avaliação sistemáticas de políticas públicas são essenciais para
o enfrentamento de problemas persistentes de déficit de governança.
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( ) A avaliação dos programas deve gerar um fluxo contínuo de
informações, em vez de evidências baseadas em estudos isolados.
( ) Os agentes públicos devem perceber a avaliação como aliada e não
como ameaça, assim como as punições pelo mau desempenho e premiações
pelos bons resultados devem ser percebidas igualmente.
a) V, V, V.
b) V, F, V.
c) F, V, V.
d) V, V, F.
e) F, F, F.
90. (ESAF / MIN. TURISMO – 2014) O Controle é classificado na
literatura às vezes como função e às vezes como sistema. No caso da
Administração, é classificado como Função Administrativa, juntamente
com as demais: Planejamento, Organização e Direção. Analise as
afirmativas abaixo e selecione a opção correta.
a) Quando a organização estabelece políticas e diretrizes, está adotando
um controle organizacional que limita a quantidade de autoridade exercida.
b) O controle está presente em quase todas as ações organizacionais, mas
não em todos os níveis institucionais, pois sua amplitude é sempre micro
orientada, voltada para cada operação em separado.
c) No processo de controle, na avaliação de desempenho, as métricas e
padrões somente são necessários quando não há conhecimento a respeito do
passado.
d) O controle que tem por objetivo padronizar a qualidade de produtos e
serviços difere de todos os demais controles por não envolver treinamento de
pessoal.
e) Quando um controle busca medir eficiência, busca medidas que devem
refletir se os resultados desejados estão sendo atingidos.
91. (ESAF / MIN. TURISMO – 2014) Acerca da avaliação e
mensuração do desempenho governamental, correlacione as Colunas I
e II e, ao final, assinale a opção que contenha a sequência correta para
a Coluna II.
COLUNA I
(1) Efetividade

COLUNA II
( ) Corresponde ao resultado de um
processo, que compreende a orientação
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metodológica adotada e a atuação
estabelecida na consecução de objetivos e
metas, em um tempo determinado, e
considera o plano, programa ou projeto
originalmente composto.
(2) Eficácia

( ) Demonstra se os impactos gerados
pelos produtos ou serviços prestados
pelas
organizações
atendem
às
necessidades e expectativas da sociedade.

(3) Eficiência

( ) Envolve a comparação das
necessidades de atuação com as diretrizes
e os objetivos propostos e com o
instrumental disponibilizado. É alcançada
por meio de procedimentos adotados no
desenvolvimento de uma ação ou na
resolução de um problema e tem em
perspectiva o objeto focalizado e os
objetivos a serem atingidos.

a) 2, 1, 3
b) 3, 1, 2
c) 1, 3, 2
d) 1, 2, 3
e) 2, 3, 1
92. (ESAF / MIN. TURISMO – 2014) São propriedades essenciais
dos indicadores utilizados para a mensuração do desempenho
governamental, exceto:
a) utilidade.
b) validade.
c) simplicidade.
d) confiabilidade.
e) disponibilidade.
93. (ESAF / MF – 2013) A respeito dos três aspectos que, segundo
o Tribunal de Contas da União, compõem a economicidade, correlacione
as colunas abaixo e, ao final, assinale a opção que contenha a sequência
correta para a Coluna II.
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COLUNA I

COLUNA II

(1) Eficiência

( ) Corresponde à relação entre os
resultados (impactos observados) e os
objetivos
(impactos
previstos
ou
esperados).

(2) Eficácia

( ) Indica as metas alcançadas,
independentemente de qualquer relação
com custos ou impactos esperados.

(3) Efetividade

( ) Apresenta a relação entre os
resultados ou produtos gerados por
determinada atividade ou programa e os
custos necessários à sua execução.

a) 1 – 2 – 3
b) 2 – 1 – 3
c) 3 – 1 – 2
d) 1 – 3 – 2
e) 3 – 2 – 1
94. (ESAF / MPOG – 2013) Avaliar significa determinar a valia de
algo, atribuir um valor (Ferreira, 1999) e outras línguas, incluindo o
espanhol e o inglês, coincidem na associação de avaliação como
atribuição de valor (Mokate, 2002; Garcia, 2001). No entanto, Ala-Harja
e Helgason (2000) advertem, de início, que não existe consenso quanto
ao que seja avaliação de políticas públicas, pois o conceito admite
múltiplas definições, algumas delas contraditórias. As afirmativas
abaixo acerca de avaliação estão corretas, exceto:
a) pode-se definir avaliação em termos simples, afirmando que o termo
compreende a avaliação dos resultados de um programa em relação aos
objetivos propostos.
b) avaliação é uma operação na qual é julgado o valor de uma iniciativa
organizacional, a partir de um quadro referencial ou padrão comparativo
previamente definido.
c) a avaliação pode ser considerada como a operação de constatar a
presença ou a quantidade de um valor desejado nos resultados de uma ação
empreendida para obtê-lo, tendo como base um quadro referencial ou critérios
de aceitabilidade pretendidos.
d) o propósito da avaliação é determinar a pertinência e alcance dos
objetivos, a eficiência, efetividade e impacto.
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e) a avaliação pode ser vista como parte do processo de tomada de
decisão, em que o decisor busca informações sobre os produtos das políticas
públicas passadas para que ele possa fundamentar suas decisões de manter ou
alterar essas políticas baseando-se em sua intuição e seus valores.
95. (ESAF / CGU-AFC – 2012) De acordo com o Guia Referencial
para Medição do Desempenho da Gestão, de lavra da Secretaria de
Gestão do Ministério do Planejamento, indicadores de desempenho
devem ser especificados por meio de métricas estatísticas, comumente
formadas por porcentagem, média, número bruto, proporção e índice.
Isso posto, a grandeza qualitativa ou quantitativa que permite
classificar as características, resultados e consequências dos produtos,
processos ou sistemas refere-se ao seguinte componente básico de um
indicador:
a) Medida.
b) Fórmula.
c) Índice.
d) Padrão de comparação.
e) Meta.
96. (ESAF / CGU-AFC – 2012) O foco das atividades
monitoramento e avaliação na Administração Pública é.

de

a) garantir a legalidade dos atos da administração pública
b) garantir o cumprimento das normas e dos procedimentos legais
c) garantir a qualidade na gestão, gerando informações que de maneira
sistematizada permitam a tomada de decisões para melhorar o desempenho dos
programas, políticas, ações e/ou serviços
d) verificar o cumprimento de cronogramas e custos
e) coletar informações sobre a eficácia das ações e divulgar seus resultados
97. (ESAF / RFB – 2012) "Só se gerencia aquilo que se mede."
Tomando-se a afirmativa como verdadeira, é correto afirmar que:
a) indicadores são valores, não devendo ser interpretados como regras que
associam práticas sociotécnicas a escalas.
b) indicadores somente são aplicáveis a medições de objetivos vinculados
ao planejamento estratégico.
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c) se
for
possível
de
medir,
deve-se
construir
indicadores
independentemente do que vai ser medido ou da complexidade da medição.
d) indicador é um dado que juntamente com outros pode auxiliar o
administrador na tomada de decisão.
e) os indicadores somente podem
qualitativos são impossíveis de medir.

ser

quantitativos,

pois

valores

98. (ESAF / RFB – 2012) Na questão abaixo, selecione a opção que
melhor representa o conjunto das afirmações, considerando C para
afirmativa correta e E para afirmativa errada.
I.
Validade, confiabilidade e complexidade são consideradas propriedades
essenciais de um indicador de desempenho.
II.
A sensibilidade é a capacidade que um indicador possui de nunca refletir
as mudanças decorrentes das intervenções.
III.
Os indicadores são usados distintamente nos níveis estratégicos
organizacionais e os indicadores de processos, em geral, ocupam os níveis
operacionais.
a) E - E - C
b) C - E - E
c) C - C - E
d) C - E - C
e) E - C - E
99. (ESAF / RFB – 2012) Na questão abaixo, selecione a opção que
melhor representa o conjunto das afirmações, considerando C para
afirmativa correta e E para afirmativa errada.
I.
A implantação de um sistema automatizado de folha de pagamento
capaz de reduzir redundâncias e erros é um exemplo de busca pela eficiência.
II.
A redução do número de funcionários e a terceirização de diversas
funções é uma ação que promove o aumento da efetividade em um
departamento.
III.
Eficiência e eficácia são excelentes parâmetros para a medida do
desempenho organizacional por indicarem, respectivamente, ênfase no alcance
e ênfase nos meios utilizados para alcançar um objetivo.
a) E - E - C
b) C - E - E
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c) C - C - E
d) C - E - C
e) E - C - E
100. (ESAF / MPOG – 2009) Ao avaliar um programa de governo,
é necessário lançar mão de critérios cuja observação confirmará, ou
não, a obtenção de resultados. Assim, quando se deseja verificar se um
programa qualquer produziu efeitos (positivos ou negativos) no
ambiente externo em que interveio, em termos econômicos, técnicos,
socioculturais, institucionais ou ambientais, deve-se usar o seguinte
critério:
a) eficiência.
b) eficácia.
c) sustentabilidade.
d) efetividade.
e) satisfação do beneficiário.
101. (ESAF / ATRFB – 2009) Para uma adequada prática da função
controle, é necessário saber que:
a) todos os possíveis objetos devem ser controlados de forma censitária.
b) o controle prescinde do estabelecimento de padrões.
c) controlar é, eminentemente, comparar.
d) o controle prévio não gera feedback.
e) a avaliação quantitativa é preferível à avaliação qualitativa.
102. (ESAF / MPOG – 2009) Como ação administrativa, um
mecanismo de controle será considerado eficientemente correto se:
a) possuir caráter eminentemente repressor.
b) permitir a identificação de desvios positivos.
c) for levado a efeito ainda que seu custo supere o do objeto controlado.
d) for censitário, quando poderia ser por amostragem.
e) evitar o uso de padrões físicos, prestigiando, apenas, os monetários.
103.

(ESAF / RFB – 2009) Assinale a afirmativa correta.
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a) Tudo que é efetivo também é eficiente.
b) Tudo que é eficaz também é eficiente.
c) Algo não pode ser efetivo se não for eficiente.
d) Algo pode ser eficaz e não ser eficiente.
e) Algo não pode ser eficaz se não for eficiente.
104. (ESAF / MPOG – 2009) Ao avaliar um programa de governo,
é necessário lançar mão de critérios cuja observação confirmará, ou
não, a obtenção de resultados. Assim, quando se deseja verificar se um
programa qualquer produziu efeitos (positivos ou negativos) no
ambiente externo em que interveio, em termos econômicos, técnicos,
socioculturais, institucionais ou ambientais, deve-se usar o seguinte
critério:
a) eficiência.
b) eficácia.
c) sustentabilidade.
d) efetividade.
e) satisfação do beneficiário.
105. (ESAF / MPOG - 2008) A avaliação de desempenho
governamental – em suas várias dimensões e modalidades – representa
um poderoso instrumento gerencial, capaz de subsidiar o processo
decisório e de lançar luz sobre a lógica das intervenções públicas em
geral: políticas, programas e projetos. Abaixo encontram-se alguns
enunciados sobre os conceitos de eficácia e efetividade, centrais à
avaliação do desempenho governamental. Identifique os que são Falsos
e Verdadeiros e depois assinale a resposta correta.
( ) Objetivo é a situação que se deseja obter ao final da implementação de
uma política, programa ou projeto, mediante a aplicação dos recursos e da
realização das ações previstas.
( ) O conceito de eficácia se refere ao grau em que se alcançam os objetivos
e metas do projeto na população beneficiária, em um determinado período de
tempo, em relação aos custos implicados.
( ) Efeito é todo comportamento ou acontecimento que se pode
razoavelmente dizer que sofreu influência de algum aspecto da política,
programa ou projeto.
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( ) Os efeitos procurados correspondem aos objetivos que a intervenção
pretendia atingir, sendo, por definição, previstos e positivos.
( ) Os efeitos não procurados são diretos, podendo ser positivos ou
negativos, e resultam de falhas na elaboração do programa ou projeto e/ou a
limitações do conhecimento disponível sobre uma determinada área ou assunto.
( ) Efetividade constitui a relação entre os resultados obtidos e o objetivo.
a) V, F, V, V, V, V
b) V, F, V, V, F, V
c) V, F, V, V, V, F
d) V, F, F, V, V, V
e) V, V, F, F, F, V
106. (ESAF / CGU-AFC - 2006) Escolha a opção que completa
corretamente a frase a seguir:
Falar em eficiência no âmbito do modelo gerencial da administração
pública significa ............
a) centrar esforços na avaliação de resultados das políticas públicas.
b) centrar esforços na participação do cidadão que define metas de ação.
c) centrar esforços na diminuição de custos, de modo a produzir mais com
menos.
d) centrar esforços na motivação dos funcionários e agentes públicos.
e) centrar esforços na transparência da administração perante os cidadãos.
11. Trabalho em equipe
107. (ESAF / RFB – 2012) Considerando-se que uma equipe é um
conjunto de pessoas com conhecimentos complementares, que
trabalham em conjunto, partilhando a responsabilidade, é correto
afirmar que
a) o resultado obtido seja menor ou igual à soma das contribuições
individuais alcançadas.
b) haja aumento da
comunicação interpessoal.

satisfação

psicológica

e

das

dificuldades

de

c) a tomada de decisões melhore em função do aumento do número de
alternativas de solução.
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d) haja um aumento gradual do controle exercido pelo coordenador para
garantir a disciplina do grupo.
e) o comprometimento seja diluído em função das tarefas delegadas
embora a solidariedade aumente.
108.
a (o):

(ESAF / ATRFB – 2009) O trabalho em equipe pressupõe que

a) equipe trabalhe, simultaneamente, no mesmo locus.
b) líder delegue responsabilidade.
c) líder seja sempre democrático.
d) crítica seja evitada.
e) diversidade seja respeitada.
12. Motivação
109. (ESAF / ANAC – 2016) É possível admitir que alguns
procedimentos podem ser adotados para motivar pessoas. Entre as
possibilidades podemos destacar os itens abaixo, exceto:
a) reconhecimento e recompensa pelo bom trabalho.
b) remuneração como fator único.
c) perspectivas de crescimento profissional.
d) investimento no desenvolvimento dos indivíduos e das equipes.
e) benefícios que assegurem o bem-estar físico e psicológico dos
funcionários.
110. (ESAF / ANAC – 2016) Analise as teorias da motivação do
comportamento humano na primeira coluna, correlacione com a
correspondente explicação na segunda coluna e assinale a opção
correta.
FASES

DETALHAMENTO

1 - Teoria da
( ) As necessidades subjacentes a toda a
Motivação
- motivação humana podem ser organizadas numa
Higiene
de escala crescente de necessidades fisiológicas,
Herzberg
necessidades de segurança, necessidades sociais,
necessidades do ego ou da autoestima e necessidade
de realização pessoal.
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2 - Teoria do
( ) A motivação é composta de duas dimensões
Condicionamento não relacionadas: os aspectos e atividades do
e
Reforço trabalho que podem impedir a satisfação, mas que
Operantes
não influenciam os empregados a crescerem e se
desenvolverem, e os aspectos e atividades
relacionados
ao
trabalho
que
efetivamente
encorajam esse desenvolvimento.
3
–
( ) As pessoas são motivadas a produzir quando
Hierarquia
das percebem que seus esforços as levarão a um
necessidades de desempenho bem-sucedido e à obtenção das
Maslow
recompensas almejadas, tendo clareza do “caminho”
para uma meta ou objetivo.
4 – Teoria da
( ) Embora o comportamento possa ser
Equidade
inicialmente aleatório, à medida que o indivíduo
explora o meio ambiente e reage a ele, certos
comportamentos
serão
reforçados
e
subsequentemente repetidos.
5 – Teoria
( ) O modelo supõe que a motivação é uma
das Expectativas
função de três componentes: uma expectativa de
esforço-desempenho, no sentido de que um esforço
maior trará um bom desempenho; uma percepção de
desempenho resultado, no sentido de que um bom
desempenho
trará
certos
resultados
ou
recompensas; e o valor ou atração de uma certa
recompensa ou resultado para a pessoa.
6 - Teoria da
( ) As pessoas comparam a proporção entre
Motivação
pelo esforços e recompensas com as relações inputCaminho-Meta
resultados de outras pessoas que sejam vistas como
comparáveis. Se o indivíduo enxergar a relação como
desigual, haverá uma tentativa de restaurar a
igualdade, seja trabalhando com uma eficácia
reduzida, ou tentando obter recompensas maiores
através de outros meios.
a) 1, 2, 3, 4, 5, 6.
b) 3, 1, 6, 2, 5, 4.
c) 3, 2, 4, 5, 1, 6.
d) 2, 6, 5, 4, 3, 1.
e) 4, 6, 1, 2, 5, 3.

www.estrategiaconcursos.com.br

111. (ESAF / MIN. TURISMO – 2014) Herzberg propôs a Teoria dos
Dois Fatores como uma forma de explicar como o ambiente de trabalho
e o próprio trabalho interagem para produzir motivação. Uma
importante aplicação da Teoria dos Dois Fatores é a técnica de
enriquecimento do trabalho também proposta por Herzberg. Avalie as
afirmativas a seguir e assinale a opção correta.
I.
O enriquecimento de tarefas consiste em uma constante substituição de
tarefas mais simples e elementares do cargo por tarefas mais complexas.
II.
Uma das possibilidades do enriquecimento de tarefas
acompanhamento do crescimento individual de cada empregado.

é

o

III.
O enriquecimento das tarefas reduz o absenteísmo e aumenta a
rotatividade de pessoal.
a) Somente II está correta.
b) Somente I e II estão corretas.
c) Somente I e III estão corretas.
d) Somente II e III estão corretas.
e) I, II e III estão corretas.
112. (ESAF / MIN. FAZENDA – 2014) A motivação para o trabalho
tem raízes no indivíduo, na organização, no ambiente externo e na
própria situação do país e do mundo em determinado momento. Logo,
os aspectos que interferem na motivação podem ser externos às
pessoas, ou internos, derivados dos instintos (forma inconsciente), e
dos desejos criados (forma consciente). Assim, colocadas essas ideias,
pode-se entender que a motivação é um impulso que vem de dentro,
isto é, que tem suas fontes de energia no interior de cada pessoa. No
entanto, os impulsos externos do ambiente são condicionantes do
comportamento de cada indivíduo, o que também afeta o nível
motivacional.
A motivação.
a) é totalmente derivada e se origina nos instintos inconscientes do
indivíduo.
b) decorre exclusivamente de aspectos externos, como os desejos criados
conscientemente.
c) independe de condicionantes internos do ambiente, do país e do mundo.
d) tem sua origem unicamente na situação do mundo em determinado
momento.
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e) vem do interior de cada pessoa, mas sofre condicionamentos externos.
113. (ESAF / DNIT – 2013) Para Spector (2007) a motivação é um
estado interior que leva uma pessoa a emitir determinados tipos de
comportamentos. Sobre motivação, é correto afirmar:
a) a motivação extrínseca encontra-se no interior de cada pessoa e está
normalmente associada a um desejo. O desejo é que impulsiona os indivíduos
para uma ação.
b) segundo a definição de motivação intrínseca, as pessoas somente
podem ser motivadas por outra pessoa, o individuo não é capaz de motivar-se
sozinho.
c) motivos cognitivos são baseados no conhecimento, nas opiniões ou
crenças de uma pessoa.
d) Maslow define cinco necessidades básicas para o comportamento
humano: fisiológicas, segurança, conhecimento, estima e poder.
e) a necessidade de poder é positiva quando o gerente quer comandar o
grupo pela persuasão e convencimento de suas ideias e negativa quando utiliza
o poder para manipular o grupo.
114. (ESAF / STN – 2013) A respeito das Teorias sobre motivação,
é correto afirmar que:
a) Frederick Herzberg focalizou a questão da satisfação para formular sua
teoria. Segundo ele, existem dois fatores que explicam o comportamento das
pessoas no trabalho: fatores higiênicos e fatores motivacionais.
b) David McClelland desenvolveu uma teoria tomando como eixo a questão
das necessidades humanas. Para ele, tais necessidades estão organizadas
hierarquicamente, e a busca para satisfazê-las é o que nos motiva a tomar
alguma direção.
c) a teoria da expectativa de J. Stacy Adams relaciona desempenho com
recompensa.
d) Maslow tomou como eixo de sua teoria a questão das necessidades.
Diferentemente de McClelland, ele argumenta que não nascemos com
necessidades, elas são adquiridas socialmente, ou seja, a diferença é que Maslow
diz que as necessidades podem ser aprendidas.
e) a teoria da equidade de Victor Vroom considera que nos sentiremos mais
ou menos motivados para o trabalho na medida em que percebemos ou não a
presença da justiça, da igualdade nas relações do trabalho.
115. (ESAF / STN – 2013) No mundo atual, as organizações vivem
mudando seus modos de gerir pessoas, mudando suas estratégias,
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repensando suas estruturas. Para dar conta desse mundo em constante
mudança, as organizações precisam de pessoas motivadas para
alcançar os resultados esperados. É correto afirmar que:
a) líderes positivos, boa comunicação e interação em um ambiente
saudável, assim como a participação dos grupos familiares e sociais, a cultura e
a origem, contribuem sobremaneira para que se obtenha influência positiva na
direção da motivação.
b) verifica-se que aquilo que motiva uma pessoa pode motivar outra, visto
que cada pessoa possui um conjunto de valores e crenças, interesses e
necessidades diferentes.
c) as pessoas são motivadas pelo que seja exógeno ao seu próprio ser, e
o seu aproveitamento em prol da realização de feitos variam de pessoa para
pessoa.
d) os meios externos apresentados aos indivíduos constituem-se em si
formas de motivação.
e) a motivação das pessoas é influenciada pela cultura, valores e crenças
da organização, assim aquilo que motiva uma pessoa na organização motiva a
outra.
116. (ESAF / RFB – 2012) Na questão abaixo, selecione a opção
que melhor representa o conjunto das afirmações, considerando C para
afirmativa correta e E para afirmativa errada.
I.
Os fatores motivacionais, mesmo que mantidos,
responsáveis pela retenção das pessoas nas organizações.

não

II.
É um pressuposto do processo de motivação humana
comportamento humano é orientado para objetivos pessoais.

são
que

os
o

III.
Em relação ao ciclo motivacional humano, uma necessidade pode ser
satisfeita ou frustrada, não sendo possível nenhuma forma de compensação.
a) E - E - C
b) C - E - E
c) C - C - E
d) C - E - C
e) E - C - E
117. (ESAF / MPOG – 2009) Sobre o tema “motivação, clima e
cultura”, podemos afirmar corretamente que:
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a) um funcionário satisfeito também está, necessariamente, motivado.
b) análises de clima não se prestam para orientar políticas de recursos
humanos.
c) cultura e clima organizacional são variáveis independentes entre si, que
não se comunicam.
d) de uma forma geral, os elementos da cultura podem ser alterados no
curto prazo.
e) o salário, isoladamente, não se constitui em um fator motivacional.
118. (ESAF / STN – 2008) São características das teorias
motivacionais de Maslow e Herzberg, respectivamente:
a) as necessidades humanas podem ser colocadas em uma hierarquia de
importância; e há uma alta correlação entre a necessidade de realização e o
desenvolvimento eficaz da organização.
b) as necessidades mais básicas do homem são as fisiológicas e as de
segurança; e os administradores com grande poder usam esses poderes mais
em benefícios de si próprios que da organização.
c) as necessidades obedecem a uma hierarquia que pode ser influenciada
pela cultura; os fatores motivadores relacionam-se com o contexto do trabalho.
d) uma necessidade satisfeita não motiva mais o comportamento; e
existem fatores que não motivam, mas que contribuem para a insatisfação se
não estão presentes.
e) a motivação gera grande necessidade de feedback para a organização;
e um homem motivado deixa de se importar com as pequenas dificuldades do
dia-a-dia, ainda que sejam perenes.
13. Gestão de Mudanças
119. (ESAF / MTUR – 2014) “Mudança significa a passagem de um
estado para outro diferente” (Chiavenato, 2003). Com base nessa
afirmativa, selecione a opção incorreta.
a) A mudança é uma transição de uma situação para outra diferente,
implicando em uma transformação.
b) A mudança pode significar uma perturbação, mas não significará
interrupção em nenhuma hipótese.
c) Do ponto de vista humano, a mudança é uma decorrência da
aprendizagem.
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d) A mudança ocorre quando há a descoberta e adoção de novas atitudes,
valores e comportamentos.
e) Quando as forças de resistência são maiores que as de suporte à
mudança, a mudança é malsucedida.
120. (ESAF / STN – 2013) O processo de mudança constitui-se de
três fases: descongelamento, mudança e recongelamento. Entre as
definições a seguir, está(ão) correta(s):
I.
Descongelamento é a fase em que novas ideias e práticas são
experimentadas.
II.
Mudança é a fase em que ocorre a abdicação do padrão atual de
comportamento para ser substituído por um novo.
III.
Recongelamento é a fase em que as novas ideias são incorporadas no
comportamento.
a) I
b) I e III
c) I e II
d) II e III
e) III
121. (ESAF / RFB – 2012) Analise as afirmativas que se seguem e
assinale a opção que melhor representa o conjunto considerando C para
afirmativa correta e E para afirmativa errada.
I.
Uma mudança planejada é orientada para aprimorar a capacidade de
adaptar-se ao novo ambiente e mudar o comportamento dos empregados.
II.
Um executivo sênior, agente de mudança, deve se concentrar em quatro
aspectos: estrutura, tecnologia, arranjo físico e pessoas.
III.
A resistência à mudança é sempre individual e surge em decorrência de
ameaças à relação de poder.
a) C - C - E
b) C - E - C
c) E - C - C
d) E - E - C
e) E - C - E
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122.

(ESAF / MPOG – 2010) Assinale a opção incorreta.

a) Ao adotar um modelo de sistema fechado, a organização tende a ser
conduzida, gradativamente, a níveis cada vez mais altos de entropia e
desagregação.
b) As pessoas não resistem necessariamente a mudanças.
c) Uma organização pode mudar em função do produto, mas não em
função do mercado, sob pena de transmutar-se em uma nova organização.
d) De uma forma geral, as abordagens teóricas sobre mudança
organizacional sugerem a necessidade de incorporação de processos mais
democráticos e participativos.
e) Mesmo organizações públicas, com suas amarras legais e burocráticas,
são passíveis de mudanças causadas pelo ambiente.
123. (ESAF / MPOG – 2009) Ao ser designada (o) como
responsável por um processo de mudança organizacional, você saberá
ser capaz de fazê-lo desde que não incorra no seguinte erro conceitual:
a) no âmbito da administração pública, o marco legal-burocrático constituise em um forte limitador para a implementação de mudanças que, de regra, na
administração privada, dependeriam apenas da visão do agente de mudanças.
b) mudanças causam os mais diferentes tipos de reação dos atores
organizacionais, desde a adesão imediata à proposta de mudança até à
resistência completa a qualquer tipo de mudança, sendo esta a mais frequente.
c) a resistência à mudança pode se dar nos âmbitos individual e
organizacional.
d) embora fundamental em um processo de mudança, o papel da alta
gerência não pode ser considerado como fator determinante de sucesso.
e) mudanças que implicam em alterações na estrutura organizacional, com
reflexo nos níveis de autoridade e responsabilidade, decorrem, quase sempre,
da introdução de novas tecnologias.
124. (ESAF / MPOG – 2009) Um processo de mudança
organizacional cujo objetivo prioritário seja perseguir, de um lado, a
motivação, atitudes, comportamentos individuais, satisfação pessoal e
profissional e, de outro lado, a coesão e a identidade interna,
introduzindo novos valores e hábitos a serem compartilhados
coletivamente, deve ser analisado sob a ótica das seguintes
perspectivas:
a) humana e política.
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b) cultural e política.
c) humana e estrutural.
d) cultural e estrutural.
e) humana e cultural.
14. Gestão do Conhecimento
125. (ESAF / MPOG – 2009) No campo da gestão da informação e
do conhecimento, é correto afirmar que:
a) o conhecimento tácito pode, no todo ou em parte, ser explicitado.
b) classifica-se como tácito o conhecimento disponível em livros, revistas
e outros meios de fácil acesso.
c) todo conhecimento explícito tende a se transformar em conhecimento
tácito.
d) a gestão do conhecimento está voltada, prioritariamente, para o trato
do conhecimento explícito.
e) a gestão da informação está voltada, prioritariamente, para o trato do
conhecimento tácito.
126. (ESAF / MPOG – 2008) Embora não seja uma abordagem
nova, a “gestão do conhecimento” ainda provoca, ao mesmo tempo, um
intenso debate sobre o seu signiﬁcado, e pouco eco no âmbito das
organizações públicas brasileiras. Os conceitos abaixo apresentados são
centrais à compreensão desse novo modelo de gestão. Examine os
enunciados e indique a resposta correta.
I.
Dados são um conjunto de fatos distintos e objetivos, relativos a eventos
e que, em um contexto organizacional, são utilitariamente descritos como
registros estruturados de transações, mas nada dizem sobre a própria
importância ou relevância.
II.
Informações são dados interpretados, dotados de relevância e
propósito, portanto, signiﬁcado, ou seja: a informação visa a modelar a pessoa
que a recebe no sentido de fazer alguma diferença em sua perspectiva ou
insight.
III.
O conhecimento, ao contrário da informação, diz respeito a crenças,
compromissos e ação. O conhecimento é função de uma atitude, perspectiva ou
intenção, é especíﬁco ao contexto e é relacional.
IV.
A gestão do conhecimento está intrinsecamente associada à gestão da
informação, que, por sua vez, refere-se às ferramentas, metodologias e técnicas
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utilizadas para a coleta, o armazenamento, o processamento, a classiﬁcação e a
utilização de dados.
a) Todos os enunciados estão corretos.
b) Somente o enunciado 3 está incorreto.
c) Os enunciados 2 e 3 estão incorretos.
d) Somente o enunciado 4 está incorreto.
e) Os enunciados 1 e 4 estão incorretos.
127. (ESAF / STN – 2008) Na disseminação do conhecimento, as
interações que ocorrem entre o conhecimento tácito e explícito são
classificadas
em:
socialização,
externalização,
combinação
e
internalização. Analise as opções que se seguem e assinale a correta.
a) Na socialização e na combinação,
conhecimento explícito para tácito.

acontece

a

conversão

do

b) Na internalização, assim como na externalização, o conhecimento se
converte de tácito para explícito.
c) Na socialização e na internalização, não acontece conversão de
conhecimento por interações tácitas.
d) Na internalização e na combinação, o conhecimento convertido é o
explícito.
e) Na combinação e na externalização, acontece a conversão do
conhecimento explícito para tácito.
128. (ESAF / STN – 2005) Escolha a opção que completa
corretamente a frase a seguir:
Por gestão do conhecimento se entende um processo integrado que
se destina a
a) criar, organizar, disseminar e intensificar o conhecimento para melhorar
o desempenho global da organização.
b) criar habilidades e organizar treinamentos em serviço para melhorar o
desempenho global da organização.
c) criar, organizar e disseminar informações para melhorar o desempenho
global dos empregados.
d) criar habilidades e organizar treinamentos em serviço para melhorar o
desempenho global do nível gerencial.
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e) criar, organizar, disseminar e intensificar o conhecimento para melhorar
o desempenho global do nível gerencial.
Gabarito Administração Geral
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Questões ESAF – Administração Pública
1. Modelos de Gestão Pública.

1. (ESAF / ANAC – 2016) Os momentos recorrentes de
instabilidade econômica, de baixo nível de crescimento do PIB e até
mesmo depressão deste com queda em torno de 4% em 2015 têm
fragilizado a situação fiscal do país. Diante disso, os debates na
sociedade civil e no meio acadêmico indicam necessidade de mudança
no modelo atual de Administração Pública.
São mudanças sugeridas para o modelo de Administração Pública
no Brasil, exceto:
a) fortalecimento das Agências Reguladoras.
b) fortalecimento do modelo burocrático nos moldes weberianos.
c) implementação de modelo de gestão mais eficiente.
d) implementação de arquiteturas organizacionais mais eficazes.
e) implementação de modelo burocrático que permita criatividade e flexibilidade.

2. (ESAF / MPOG – 2015) Em relação aos modelos de gestão
pública, é incorreto afirmar:
a) no sentido weberiano do termo, a burocracia nunca logrou ser reconhecida por
sua racionalidade. Antes, popularizou–se – negativamente – em face de suas
disfunções.
b) a lógica do Governo Aberto, por si só, é suficiente para garantir uma maior e
mais efetiva participação social na avaliação e no controle da ação governamental.
c) embora declaradamente rejeitado por todos, o patrimonialismo remanesce em
grau bastante sensível, haja vista os recorrentes escândalos de corrupção havidos no
decorrer da Nova República.
d) a absorção do gerencialismo e suas variantes, no âmbito da gestão pública,
não implica delinear–se, como objetivo, a exclusão do modelo burocrático.
e) embora as ideias de reforma gerencial tenham surgido em países de governos
neoliberais, é possível afirmar que o modelo não se restringe apenas a esse contexto
ideológico.

3. (ESAF / RFB – 2014) Considerando–se os modelos teóricos de
administração pública: patrimonialista, burocrático e gerencial, é
correto afirmar que:
a) a Administração Pública burocrática acredita em uma racionalidade absoluta,
pregando o formalismo, rigidez e o rigor técnico.
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b) a Administração Pública burocrática pensa na sociedade como um campo de
conflito, cooperação e incerteza, na qual os cidadãos defendem seus interesses e
afirmam suas posições ideológicas.
c) a Administração Pública burocrática prega a descentralização, com delegação
de poderes, atribuições e responsabilidades para os escalões inferiores.
d) a Administração Pública Gerencial é autorreferente e se concentra no processo,
em suas próprias necessidades e perspectivas, sem considerar a alta ineficiência
envolvida.
e) a Administração Pública Gerencial assume que o modo mais seguro de evitar
o nepotismo e a corrupção é pelo controle rígido dos processos com o controle de
procedimentos.

4. (ESAF / MF – 2013) A respeito do sistema de organização
burocrático, analise as afirmativas abaixo, classificando–as como
verdadeiras (V) ou falsas (F). Ao final, assinale a opção que contenha a
sequência correta.
( ) A crise é, efetivamente, um dos elementos distintivos de qualquer
sistema de organização burocrática. Ela constitui o meio para chegar a operar
os reajustes necessários.
( ) O ritmo essencial que caracteriza uma organização burocrática é,
particularmente, a alternância de longos períodos de estabilidade e curtos
espaços de crise e mudança.
( ) O poder de decisão, no interior de um sistema de organização
burocrática, tende a situar– se, naturalmente, entre aqueles que dêem
prioridade aos objetivos funcionais da organização independentemente da
estabilidade do sistema político.
a) V, F, V
b) V, V, F
c) F, F, V
d) F, V, V
e) V, F, F

5. (ESAF / STN – 2013) A respeito da chamada administração
pública gerencial, analise as assertivas abaixo, classificando–as como
verdadeiras (V) ou falsas (F). Ao final, assinale a opção que contenha a
sequência correta.
( ) A administração gerencial era considerada, quando da sua
implementação, uma forma de trazer as mais recentes conquistas da
administração de empresas para a administração pública.
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( ) O paradigma gerencial contemporâneo, que se dizia fundamentado nos
princípios da confiança e da descentralização da decisão, exigia formas flexíveis
de gestão, conforme se depreende do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do
Estado.
( ) A administração gerencial visava transferir atividades de setor de
serviços competitivos ou não exclusivos mediante o processo de publicização,
ou seja, adoção pela sociedade, de formas de produção não lucrativas de bens
e serviços públicos.
( ) As agências executivas também surgem como uma proposta inovadora
da reforma administrativa gerencial no setor de atividades não exclusivas do
Estado.
a) F, F, V, F
b) V, V, V, F
c) F, F, V, V
d) V, V, F, F
e) V, F, V, F

6. (ESAF / DNIT – 2013) A administração pública no Brasil evolui–
se por meio de três modelos básicos: a administração pública
patrimonialista, a burocrática e a gerencial. Assim, pode–se afirmar que
a reforma do aparelho do Estado que adotou o modelo de administração
gerencial foi orientada predominantemente:
I.

pelos valores da eficiência e qualidade na prestação dos serviços públicos.

II. pelo desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações.
III.
pelo rompimento com todos os princípios da administração pública
burocrática.

Marque a opção correta.
a) As afirmativas I e III estão corretas.
b) As afirmativas II e III estão corretas.
c) As afirmativas I e II estão corretas.
d) Somente a afirmativa I está correta.
e) Somente a afirmativa III está correta.

7. (ESAF / DNIT – 2013) A reforma do aparelho do Estado no Brasil,
que substituiu o modelo de administração burocrático e adotou o
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modelo de administração gerencial, foi marcada por uma diferença que
é considerada fundamental. Essa diferença fundamental está
a) na forma de controle, que deixa de basear–se nos resultados para focar nos
processos.
b) na forma de controle, que deixa de basear–se nos processos para focar nos
resultados.
c) na rigorosa profissionalização da administração pública que deixa de ser um
princípio fundamental.
d) na forma de controle, que passa a basear–se unicamente nos processos.
e) na forma de controle, que deixa de basear– se nos processos e na
profissionalização da administração pública para focar nos resultados.

8. (ESAF / STN – 2013) A respeito das características da
administração burocrática e da administração gerencial, atribua B à
assertiva que descreva aspectos da administração burocrática e G à
assertiva que descreva aspectos da administração gerencial. Ao final,
assinale a opção que contenha a sequência correta.
( ) O modo mais seguro de evitar o nepotismo e a corrupção é pelo controle
rígido dos processos, com o controle dos procedimentos.
( ) Pensa na sociedade como campo de conflito, cooperação e incerteza no
qual os cidadãos defendem seus interesses e afirmam suas posições ideológicas.
( ) Preocupa–se em oferecer serviços e não em gerir programas, visa
atender aos cidadãos.
( ) É autorreferente e se concentra no processo, em suas próprias
necessidades e perspectivas.
a) G, G, B, G
b) B, G, B, B
c) B, B, G, G
d) B, G, G, B
e) G, B, B, G

9. (ESAF / RFB – 2012) Sobre o modelo de Administração Pública
Burocrática, é correto afirmar que:
a) pensa na sociedade como um campo de conflito, cooperação e incerteza, na
qual os cidadãos defendem seus interesses e afirmam suas posições ideológicas.
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b) assume que o modo mais seguro de evitar o nepotismo e a corrupção é pelo
controle rígido dos processos, com o controle de procedimentos.
c) prega a descentralização, com delegação
responsabilidades para os escalões inferiores.

de

poderes,

atribuições

e

d) preza os princípios de confiança e descentralização da decisão, exige formas
flexíveis de gestão, horizontalização de estruturas e descentralização de funções.
e) o administrador público prega o formalismo, o rigor técnico e preocupa–se em
oferecer serviços, e não em gerir programas.

10. (ESAF / MPOG – 2010) Uma das maiores obras de análise da
estruturação e formação do Estado no Brasil foi 'Os Donos do Poder', de
Raymundo Faoro. Assinale a opção que não corresponde ao pensamento
de Faoro.
a) A comunidade política conduz, comanda, supervisiona os negócios, como
negócios privados seus, na origem, como negócios públicos depois, em linhas que se
demarcam, gradualmente.
b) O súdito e a sociedade se compreendem no âmbito de um aparelhamento a
explorar, a manipular, a tosquiar nos casos extremos. Dessa realidade se projeta, em
florescimento natural, a forma de poder, institucionalizada num tipo de domínio: o
patrimonialismo, cuja legitimidade assenta no tradicionalismo – assim é porque sempre
foi.
c) O patrimonialismo estatal, no Brasil, incentivou o setor especulativo da
economia e predominantemente voltado ao lucro como jogo e aventura, ou, na outra
face, interessado no desenvolvimento econômico sob o comando político; para
satisfazer imperativos ditados pelo quadro administrativo, com seu componente civil e
militar.
d) O brasileiro que se distingue há de ter prestado sua colaboração ao
aparelhamento estatal, não na empresa particular, no êxito dos negócios, nas
contribuições à cultura, mas numa ética confuciana do bom servidor, com carreira
administrativa e curriculum vitae aprovado de cima para baixo.
e) Na peculiaridade histórica brasileira, a camada dirigente atua em nome do
interesse público, servida dos instrumentos políticos derivados de sua posse do
aparelhamento estatal. Ao receber o impacto de novas forças sociais, a categoria
estamental as amacia, domestica, embotando–lhes a agressividade transformadora,
para incorporá–las a valores próprios, muitas vezes mediante a adoção de uma
ideologia diversa, se compatível com o esquema de domínio.

11. (ESAF / MTE – 2010) As seguintes afirmações espelham
entendimentos corretos sobre a Nova Gestão Pública (NGP), exceto:
a) a NGP é um movimento cuja origem remonta às mudanças havidas nas
administrações públicas de alguns países a partir da década de 1970, principalmente
nos Estados Unidos e na Inglaterra.
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b) o consumerismo consiste em uma reorientação do gerencialismo puro, mais
voltada à racionalização e tendo como ponto central a satisfação das necessidades dos
cidadãos, consumidores de serviços públicos.
c) a NGP nasceu gerencialista nos anos 1980, tendo sido fortemente inspirada
nas reformas minimalistas e na proposta de aplicação da tecnologia de gestão
empresarial ao Estado.
d) nos anos 1990, o Public Service Oriented resgatou os conceitos de
transparência, dever social de prestação de contas, participação política, equidade e
justiça, introduzindo novas ideias ao modelo gerencial puro.
e) desde o início, a experiência brasileira em NGP aponta para uma forte
retomada do estado do bem–estar social e do desenvolvimentismo burocrático, ideal
reforçado pela recente crise do mercado financeiro internacional.

12. (ESAF / MPOG – 2010) Acerca dos modelos de gestão
patrimonialista, burocrática e gerencial, no contexto brasileiro, é
correto afirmar:
a) cada um deles constituiu–se, a seu tempo, em movimento administrativo
autônomo, imune a injunções políticas, econômicas e culturais.
b) com a burocracia, o patrimonialismo inicia sua derrocada, sendo finalmente
extinto com a implantação do gerencialismo.
c) o caráter neoliberal da burocracia é uma das principais causas de sua falência.
d) fruto de nossa opção tardia pela forma republicana de governo, o
patrimonialismo é um fenômeno administrativo sem paralelo em outros países.
e) com o gerencialismo, a ordem administrativa se reestrutura, porém sem abolir
o patrimonialismo e a burocracia que, a seu modo e com nova roupagem, continuam
existindo.

13. (ESAF / MPOG – 2010) Uma das maiores obras de análise da
estruturação e formação do Estado no Brasil foi 'Os Donos do Poder', de
Raymundo Faoro. Assinale a opção que não corresponde ao pensamento
de Faoro.
a) A comunidade política conduz, comanda, supervisiona os negócios, como
negócios privados seus, na origem, como negócios públicos depois, em linhas que se
demarcam, gradualmente.
b) O súdito e a sociedade se compreendem no âmbito de um aparelhamento a
explorar, a manipular, a tosquiar nos casos extremos. Dessa realidade se projeta, em
florescimento natural, a forma de poder, institucionalizada num tipo de domínio: o
patrimonialismo, cuja legitimidade assenta no tradicionalismo – assim é porque sempre
foi.
c) O patrimonialismo estatal, no Brasil, incentivou o setor especulativo da
economia e predominantemente voltado ao lucro como jogo e aventura, ou, na outra
face, interessado no desenvolvimento econômico sob o comando político; para
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satisfazer imperativos ditados pelo quadro administrativo, com seu componente civil e
militar.
d) O brasileiro que se distingue há de ter prestado sua colaboração ao
aparelhamento estatal, não na empresa particular, no êxito dos negócios, nas
contribuições à cultura, mas numa ética confuciana do bom servidor, com carreira
administrativa e curriculum vitae aprovado de cima para baixo.
e) Na peculiaridade histórica brasileira, a camada dirigente atua em nome do
interesse público, servida dos instrumentos políticos derivados de sua posse do
aparelhamento estatal. Ao receber o impacto de novas forças sociais, a categoria
estamental as amacia, domestica, embotando–lhes a agressividade transformadora,
para incorporá–las a valores próprios, muitas vezes mediante a adoção de uma
ideologia diversa, se compatível com o esquema de domínio.

14. (ESAF / MPOG – 2009) Acerca do modelo de administração
pública gerencial, é correto afirmar que:
a) admite o nepotismo como forma alternativa de captação de recursos humanos.
b) sua principal diferença em relação à administração burocrática reside na forma
de controle, que deixa de se basear nos processos para se concentrar nos resultados.
c) nega todos os princípios da administração pública patrimonialista e da
administração pública burocrática.
d) é orientada, predominantemente, pelo poder racional–legal.
e) caracteriza–se pela profissionalização, ideia de carreira, hierarquia funcional,
impessoalidade e formalismo.

15. (ESAF / MPOG – 2009) Podendo ser identificada como uma
perspectiva inovadora de compreensão, análise e abordagem dos
problemas da administração pública, com base no empirismo e na
aplicação de valores de eficácia e eficiência em seu funcionamento, a
Nova Gestão Pública propõe um modelo administrativo dotado das
seguintes características, exceto:
a) direcionamento estratégico.
b) limitação da estabilidade de servidores e regimes temporários de emprego.
c) maior foco nos procedimentos e menor foco nos produtos e resultados.
d) desempenho crescente e pagamento por desempenho–produtividade.
e) transparência e cobrança de resultados (accountability).

16. (ESAF / RFB – 2009) Considerando os modelos teóricos de
Administração Pública, é incorreto afirmar que, em nosso país:
a) o maior trunfo do gerencialismo foi fazer com que o modelo burocrático
incorporasse valores de eficiência, eficácia e competitividade.
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b) o patrimonialismo pré–burocrático ainda sobrevive, por meio das evidências
de nepotismo, gerontocracia e designações para cargos públicos baseadas na lealdade
política.
c) a abordagem gerencial foi claramente inspirada na teoria administrativa
moderna, trazendo, para os administradores públicos, a linguagem e as ferramentas da
administração privada.
d) no Núcleo Estratégico do Estado, a prevalência do modelo burocrático se
justifica pela segurança que ele proporciona.
e) tal como acontece com o modelo burocrático, o modelo gerencial adotado
também se preocupa com a função controle.

17. (ESAF / ANA – 2009) Com a chegada da família real portuguesa,
em 1808, o Brasil foi, em muito, beneficiado por D. João VI. Sobre a
forma de administração pública vigente naquele período, pode–se
afirmar corretamente que a coroa portuguesa exerceu uma
administração pública:
a) burocrática, pois, a despeito das inovações trazidas por D. João VI, ainda assim
o aparelho do Estado funcionava como mera extensão do poder do soberano, não
havendo diferenciação entre a res publica e a res principis.
b) gerencial, com foco na racionalização e na qualidade dos serviços públicos
prestados e tendo por objetivo primordial o desenvolvimento econômico e social de sua
então colônia.
c) patrimonialista, pois, a despeito das inovações trazidas por D. João VI, ainda
assim o aparelho do Estado funcionava como mera extensão do poder do soberano, não
havendo diferenciação entre a res publica e a res principis.
d) burocrática, com foco na racionalização e na qualidade dos serviços públicos
prestados e tendo por objetivo primordial o desenvolvimento econômico e social de sua
então colônia.
e) patrimonialista, uma vez que, a fim de combater a corrupção, centrou suas
ações na profissionalização e na hierarquia funcional dos quadros do aparelho do
Estado, dotando–o de inúmeros controles administrativos.

18. (ESAF / MPOG – 2008) Os tipos primários de dominação
tradicional são os casos em que falta um quadro administrativo pessoal
do senhor. Quando esse quadro administrativo puramente pessoal do
senhor surge, a dominação tradicional tende ao patrimonialismo, a
partir de cujas características formulou–se o modelo de administração
patrimonialista. Examine os enunciados a seguir, sobre tal modelo de
administração, e marque a resposta correta.
I. O modelo de administração patrimonialista caracteriza–se pela ausência de
salários ou prebendas, vivendo os "servidores" em camaradagem com o senhor a partir
de meios obtidos de fontes mecânicas.
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II. Entre as fontes de sustento dos "servidores" no modelo de administração
patrimonialista incluem–se tanto a apropriação individual privada de bens e
oportunidades quanto a degeneração do direito a taxas não regulamentado.
III.
O modelo caracteriza–se pela ausência de uma clara demarcação entre as
esferas pública e privada e entre política e administração; e pelo amplo espaço à
arbitrariedade material e vontade puramente pessoal do senhor.
IV. Os "servidores" não possuem formação profissional especializada, mas, por
serem selecionados segundo critérios de dependência doméstica e pessoal, obedecem
a formas específicas de hierarquia patrimonial.
a) Estão corretos os enunciados 2, 3 e 4.
b) Estão corretos os enunciados 1, 2 e 3.
c) Estão corretos somente os enunciados 2 e 3.
d) Estão corretos somente os enunciados 1 e 3.
e) Todos os enunciados estão corretos.

19. (ESAF / MPOG – 2008) Faltam, ao modelo de administração
patrimonialista, todas as características abaixo, exceto:
a) competências funcionais fixas.
b) retribuição aos servidores pelos serviços prestados.
c) hierarquia racional fixa.
d) formação profissional como norma.
e) nomeação regulada por contrato livre, com regras de ascensão funcional.

20. (ESAF / MPOG – 2008) O modelo de gestão pública burocrático,
com base nos postulados weberianos, é constituído de funcionários
individuais, cujas características não incluem:
a) liberdade pessoal e obediência estrita às obrigações objetivas do seu cargo,
estando submetidos a um sistema homogêneo de disciplina e controle do serviço.
b) exercício do cargo como proﬁssão única ou principal, com perspectiva de
carreira: progressão por tempo de serviço ou mérito, ou ambas.
c) competências funcionais ﬁxas em contrato e segundo
proﬁssionais veriﬁcadas em provas e certiﬁcadas por diplomas.

qualiﬁcações

d) apropriação dos poderes de mando inerentes ao cargo (exercício da
autoridade), mas não dos meios materiais de administração, nem do próprio cargo.
e) nomeação, numa hierarquia rigorosa dos cargos, sendo remunerados com
salários ﬁxos em dinheiro.
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21. (ESAF / CGU – 2006) Complete a frase a seguir com a opção
correta.
O .................... é uma forma da administração pública que se
caracteriza pela privatização do Estado, pela interpermeabilidade dos
patrimônios público e privado. O príncipe não faz clara distinção entre
patrimônio público e seus bens privados.
a) modelo patrimonialista
b) modelo burocrático
c) modelo gerencial
d) modelo racional–legal
e) modelo estruturalista

22. (ESAF / CGU – 2004) Ao longo de sua história, a administração
pública assume formatos diferentes, sendo os mais característicos o
patrimonialista, o burocrático e o gerencial. Assinale a opção que indica
corretamente a descrição das características da administração pública
feita no texto a seguir.
O governo caracteriza–se pela interpermeabilidade dos patrimônios
público e privado, o nepotismo e o clientelismo. A partir dos processos
de democratização, institui–se uma administração que usa, como
instrumentos, os princípios de um serviço público profissional e de um
sistema administrativo impessoal, formal e racional.
a) Patrimonialista e gerencial
b) Patrimonialista e burocrático
c) Burocrático e gerencial
d) Patrimonialista, burocrático e gerencial
e) Burocrático

23. (ESAF / MPOG – 2003) Assinale a opção que indica corretamente
as características de uma administração patrimonialista.
a) A administração patrimonialista predomina no período da monarquia e nos
primeiros anos da república; há uma clara distinção entre propriedade pública e
propriedade privada e os serviços públicos são prestados por funcionários concursados.
b) A administração patrimonialista está presente durante os primeiros anos da
república, não há uma clara distinção entre propriedade pública e propriedade privada
e os serviços públicos são prestados por funcionários selecionados discricionariamente.
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c) A administração patrimonialista está presente durante os primeiros anos da
república e se estende até os anos 50; há uma clara distinção entre propriedade pública
e propriedade privada e os serviços públicos são prestados por funcionários
concursados.
d) A administração patrimonialista predomina no período da monarquia, não há
uma clara distinção entre propriedade pública e propriedade privada e os serviços
públicos são prestados por escravos.
e) A administração patrimonialista predomina na nova república, há uma clara
distinção entre propriedade pública e propriedade privada e os serviços públicos são
prestados por funcionários selecionados discricionariamente.

24. (ESAF / MPOG – 2003) O século XIX marca o surgimento de uma
administração pública burocrática em substituição às formas
patrimonialistas de administrar o Estado. O chamado “patrimonialismo”
significa a incapacidade ou relutância do governante em distinguir entre
o patrimônio público e seus bens privados. Assinale a opção que indica
corretamente as características da administração pública burocrática.
a) Serviço público profissional, flexibilidade organizacional e nepotismo.
b) Serviço público profissional e um sistema administrativo fruto de um arranjo
político, formal e racional.
c) Serviço público profissional e um sistema administrativo impessoal, formal e
racional.
d) Serviço público fruto de um arranjo entre as forças políticas e um sistema
administrativo seletivo de acordo com os diversos grupos de sustentação da base de
governo.
e) Serviço público orientado para o consumidor, ênfase nos resultados em
detrimento dos métodos e flexibilidade organizacional.

25. (ESAF / MPOG – 2003) A administração burocrática clássica,
baseada nos princípios da administração do Exército prussiano, foi
implantada nos principais países europeus no final do século XIX. Ela foi
adotada porque era uma alternativa muito superior à administração
patrimonialista do Estado. Quais das seguintes características básicas
pertencem ao conceito de burocracia de Weber?
I.

Ligação entre os patrimônios público e privado.

II. Autoridade funcional baseada no estatuto.
III.

Gestão voltada para resultados.

IV. Caráter hierárquico das relações de trabalho.
V. Caráter impessoal das relações profissionais, sem ódios ou paixões.
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VI. Critérios de mérito para atribuição de responsabilidades e evolução na carreira.
VII.

Autoridade derivada de normas racionais–legais.

Estão corretos apenas os itens:
a) III, VII
b) II, VI, VII
c) II, IV, V, VI, VII
d) II, III, VII
e) II, VI

26. (ESAF / MPOG – 2003) Weber, na década de 20, na Alemanha,
publicou estudos sobre as organizações formais identificando–lhes
características comuns que passaram a constituir o “tipo ideal de
burocracia”. Com o passar do tempo, evidenciou–se que as
características desejáveis ao funcionamento racional das organizações
e ao alcance de sua eficiência se transformavam em disfunções.
Assinale a opção que descreve corretamente uma das disfunções da
burocracia.
a) A burocracia tem normas e regulamentos escritos que
funcionamento, definindo direitos e deveres dos ocupantes de cargos.

regem

seu

b) Numa burocracia os cargos são estabelecidos segundo o princípio da
hierarquia, onde a distribuição de autoridade serve para reduzir ao mínimo o atrito.
c) Na burocracia a divisão de trabalho leva cada participante a ter funções
específicas e uma esfera de competência e responsabilidade.
d) A burocracia tem normas e regulamentos que se transformam de meios em
objetivos, tornando o funcionário um conhecedor de procedimentos.
e) A burocracia se caracteriza pela impessoalidade, pois o poder de cada pessoa,
como a obediência do subordinado ao seu superior, deriva do cargo que ocupa.
2. Reformas Administrativas.

27. (ESAF / ANAC – 2016) O aparelho do Estado é composto por
quatro setores distintos:
(1) Núcleo estratégico.
(2) Atividades exclusivas.
(3) Serviços não exclusivos.
(4) Produção de bens e serviços para o mercado.
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Leia os trechos a seguir e ordene–os de acordo com os itens citados
anteriormente.
( ) Corresponde à área de atuação empresarial, que explora atividades
econômicas com fins lucrativos, mas que ainda permanecem no aparelho do
Estado.
( ) Corresponde ao governo em sentido lato. É o setor que define as leis e
as políticas públicas e cobra seu cumprimento. É o mais alto nível de decisão do
governo.
( ) Corresponde ao setor em que o Estado atua simultaneamente com
outras organizações públicas não estatais e privadas. As instituições desse setor
não possuem o poder de Estado.
( ) É o setor em que são prestados serviços que só o Estado pode realizar.
São serviços em que se exerce o poder extroverso do Estado ─ o poder de
regulamentar, fiscalizar e fomentar.
a) 1, 3, 4, 2.
b) 4, 1, 3, 2.
c) 4, 3, 1, 2.
d) 4, 3, 2, 1.
e) 3, 4, 1, 2.

28. (ESAF / MPOG – 2015) Vista como um processo de adaptação, a
Reforma Administrativa é tema indispensável à compreensão da
máquina pública em face do ambiente em que se insere. No caso
brasileiro, é correto afirmar:
a) a Era Vargas se notabilizou por adotar as bases da gestão societal, tendo sido
o trabalhismo a mola propulsora para a industrialização da economia.
b) a experiência administrativa dos governos militares caracterizou–se pela
centralização e pela planificação da economia.
c) a Constituição Federal de 1988 notabiliza–se por encaminhar à administração
pública rumo a um desvencilhamento da rigidez burocrática.
d) em 1990, a reforma então implementada caracterizou–se por sua organicidade
e racionalidade, adequando o aparato estatal à abertura econômica que estaria por vir.
e) de uma forma geral, as reformas administrativas no país, calcadas na
promessa de sensíveis rupturas, costumam apresentar resultados aquém do alardeado.

29. (ESAF / MTUR – 2014) A respeito da evolução da Administração
Pública no Brasil, analise as afirmativas abaixo, classificando–as como
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verdadeiras (V) ou falsas (F). Ao final assinale a opção que contenha a
sequência correta.
( ) A hipertrofia do Departamento Administrativo do Serviço Público – DASP
no contexto do estado, extrapolando a função de órgão central de administração
e assumindo características de agência central de governo, confirma a
disfuncionalidade do modelo que possuía um caráter hermético, um sistema
insulado pautado linearmente nos inputs do regime de Vargas sob boa carga
discricionária.
( ) A modernização daspeana representou a reversão total da índole
patrimonialista tipicamente lusitana.
( ) O período compreendido entre 1945 e 1964 representa o desdobramento
das estruturas institucionais do estado tendo como pano de fundo do panorama
político o retorno da democracia. O sistema administrativo estatal esteve, neste
período, aberto às influências da política representativa, desinteressada na
extensão dos esforços modernizantes em relação às variáveis estruturais
essenciais da administração e, complementarmente, interessada quer em
negociar os resultados das instâncias mais modernas, quer em lucrar com a
paralisia das mais atrasadas.
a) V, V, F
b) F, V, F
c) F, F, V
d) V, F, V
e) V, V, V

30. (ESAF / MTUR – 2014) Acerca da primeira tentativa de reforma
administrativa com cunho gerencial no Brasil, a partir do Decreto–Lei n.
200/67, analise as afirmativas abaixo e classifique–as como
verdadeiras (V) ou falsas (F). Ao final, assinale a opção que contenha a
sequência correta.
( ) A mudança promovida deixou de lado as características híbridas do
modelo administrativo brasileiro, o que exacerbou a tensão dentro do modelo,
em especial, o conflito entre a administração direta e indireta.
( ) Como aspectos positivos do Decreto–Lei n. 200/67 destacam–se sua
originalidade com ênfase na descentralização e flexibilidade administrativa.
( ) As reformas iniciadas em 1967 visavam a operacionalizar o modelo de
administração para o desenvolvimento, baseado na consolidação burocrática de
um estado forte, voltado para o desenvolvimento econômico, cuja característica
principal foi o predomínio da racionalidade funcional emanada da tecnoestrutura
indispensável à manutenção do regime autoritário, cujo viés dissociativo
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consistia na predominância do planejamento econômico como núcleo decisório
de governo e no crescimento desordenado da burocracia governamental direta.
a) V, V, V
b) V, V, F
c) F, F, V
d) V, F, F
e) F, V, F

31. (ESAF / STN – 2013) Pode–se afirmar que foram aspectos
negativos da reforma administrativa da década de trinta, exceto:
a) tentou ser, ao mesmo tempo, global e imediata.
b) dava ênfase ao controle.
c) gradualismo e seletividade eram seus princípios.
d) centralização no DASP.
e) pautava–se por normas gerais e inflexíveis.

32. (ESAF / STN – 2013) A respeito do processo evolutivo da
Administração Pública brasileira, incluindo as reformas administrativas,
seus princípios, objetivos e resultados, analise as assertivas a seguir,
classificando–as em verdadeiras (V) ou falsas(F). Ao final, assinale a
opção que contenha a sequência correta.
( ) No plano organizacional das estruturas internas às suas unidades
administrativas e de produção, a burocracia brasileira foi sempre centralista e
uniformizadora, desde a sua configuração moderna estabelecida no final dos
anos trinta.
( ) A fragmentação da Administração Pública brasileira foi reflexo do poder
local exercido outrora por representantes da economia agrária.
( ) O DASP foi criado na década de trinta com diversas funções à exceção
da colaboração e controle do orçamento.
( ) O estilo da reforma administrativa da década de trinta foi, ao mesmo
tempo, prescritivo e coercitivo.
a) V, V, F, V
b) F, F, V, F
c) F, F, V, V
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d) V, V, V, V
e) V, V, V, F

33. (ESAF / SUSEP – 2010) Uma adequada compreensão do
processo evolutivo da administração pública brasileira nos revela que:
a) o patrimonialismo se extingue com o fim da dominação portuguesa, sendo o
reinado de D. Pedro II o ponto de partida para a implantação do modelo burocrático.
b) em um ambiente onde impera o gerencialismo, não há espaço para o modelo
burocrático.
c) a implantação do modelo gerencial, em fins do século passado, consolida o
caráter burocrático–weberiano do aparelho do Estado, notadamente na administração
direta.
d) de certa forma, patrimonialismo, burocracia e gerencialismo convivem em
nossa administração contemporânea.
e) a importância do modelo gerencial se expande a partir do momento em que a
administração direta se robustece, nos anos 1950, em paralelo à crescente
industrialização do país.

34. (ESAF / MTE – 2010) Sobre as experiências de reformas
administrativas em nosso país, é correto afirmar:
a) a implantação do DASP e a expedição do Decreto–Lei n. 200/67 são exemplos
de processos democráticos de reformismo baseados no debate, na negociação e em um
modelo decisório menos concentrador.
b) ainda que o formalismo e a rigidez burocrática sejam atacados como males,
alguns alicerces do modelo weberiano podem constituir uma alavanca para a
modernização, a exemplo da meritocracia e da clara distinção entre o público e o
privado.
c) o caráter ‘neoliberal’ do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado foi a
mola propulsora de seu amplo sucesso e da irrestrita adesão pelo corporativismo
estatal.
d) já nos anos 1980, o Programa Nacional de Desburocratização propunha uma
engenharia institucional capaz de estabelecer um espaço público não–estatal, com a
incorporação das Organizações Sociais.
e) desde os anos 1990, a agenda da gestão pública tem sido continuamente
enriquecida, sendo hoje mais importante que as agendas fiscal ou econômica.

35. (ESAF ISS–RJ – 2010) No Brasil, o modelo de administração
burocrática:
a) atinge seu ápice ao final da década de 1950, com a instalação do Ministério da
Desburocratização.
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b) emerge nos anos 1930, sendo seu grande marco a criação do DASP.
c) permanece arraigado, em sua forma weberiana, até nossos dias, sendo esta a
razão da falência do modelo gerencial.
d) deve–se mais à política do café–com–leite que ao início do processo de
industrialização.
e) foi completamente substituído pelo modelo gerencial implantado ao final do
século XX.

36. (ESAF / MTE–AFT – 2010) A correta análise da modernização da
Administração Pública brasileira, havida nas últimas décadas, permite
chegar às seguintes conclusões, exceto:
a) a despeito de tudo, a administração pública ainda carrega tradições seculares
de características semifeudais e age como um instrumento de manutenção do poder
tradicional.
b) não obstante as qualidades das medidas em prol da profissionalização do
serviço público, previstas na Constituição de 1988, parte dessa legislação resultou, na
verdade, em aumento do corporativismo estatal.
c) uma das ações mais significativas na gestão pública foi a incorporação do
governo eletrônico.
d) constituiu–se uma coalizão em torno do Plano Purianual – PPA e da ideia de
planejamento, com a retomada e o reforço de sua versão centralizadora e tecnocrática
adotada no regime militar.
e) os programas de renda mínima acoplados a instrumentos criadores de
capacidade cidadã, política das mais interessantes na área social, tiveram origem nos
governos subnacionais e não na União.

37. (ESAF / MPOG – 2010) A análise da evolução da administração
pública brasileira, a partir dos anos 1930, permite concluir
acertadamente que:
a) com o Estado Novo e a criação do DASP, a admissão ao serviço público passou
a ser feita exclusivamente por meio de concurso público, sendo descontinuadas as
práticas do clientelismo e da indicação por apadrinhamento.
b) a reforma trazida pelo Decreto–Lei n. 200/67 propugnou pela descentralização
funcional do aparelho do Estado mediante delegação de autoridade aos órgãos da
administração indireta para a consecução de muitas das funções e metas do governo.
c) a partir de meados do século XX, com o desenvolvimentismo, deu–se a
ampliação e a consolidação da administração direta, principal gestora das políticas
públicas implementadas pela administração indireta.
d) a partir dos anos 1980, dadas a falência do estado do bem–estar social, a crise
fiscal e a redemocratização, as reformas do aparelho do Estado passaram a seguir uma
estratégia única e homogênea.
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e) os '50 Anos em 5' e a construção de Brasília, no período JK, representaram a
pedra fundamental do que viria a ser a adoção do gerencialismo no serviço público.

38. (ESAF / RFB–AFRF – 2009) O estudo das experiências de
reformas administrativas havidas em nosso país permite concluir,
acertadamente, que:
a) a retórica da reforma dos anos 1930 avançou do ponto de vista dos princípios
políticos que a orientaram, a saber: participação, accountability e controle social.
b) a tentativa de modernização do aparelho de Estado, especialmente a da
década de 1960, teve como consequência o fortalecimento da administração direta, em
detrimento da administração indireta.
c) no sentido weberiano do termo, o Brasil nunca chegou a ter um modelo de
burocracia pública consolidada.
d) ao contrário de outros países, o modelo de nova gestão pública, adotado a
partir dos anos 1990, possuiu inspiração autóctone e em nada se valeu das experiências
britânica e estadunidense.
e) a partir da década de 1990, caminhamos rumo a uma nova administração
pública, de caráter gerencialista, visando consolidar o ideário keynesiano e o estado do
bem–estar social.

39. (ESAF / ANA – 2009) Considerando o marco teórico adotado pelo
Plano Diretor para a Reforma do Aparelho do Estado, é correto afirmar:
a) com a expansão da administração indireta, o momento iniciado pela
Constituição de 1988 indica um processo de descentralização administrativa.
b) ao Núcleo Estratégico do Estado cabe desenvolver as atividades em que o
"poder de Estado", ou seja, o poder de legislar e tributar, é exercido.
c) a forma de administração burocrática é completamente indesejada, sendo sua
aplicação proibida, qualquer que seja a circunstância
d) por tentar superar a rigidez burocrática, a reforma iniciada pelo Decreto–Lei
n. 200/1967 se constitui em um primeiro momento da administração pública gerencial
em nosso país.
e) os conceitos de publicização e privatização se equivalem, podendo ser
adotados de maneira indistinta.

40. (ESAF / RFB–AFRF – 2009) Uma correta análise da adoção da
chamada Nova Gestão Pública, pelo Brasil, revela que:
a) em sua forma original, a Constituição Federal de 1988 já disponibilizava a base
legal suﬁciente para a implementação daquele novo modelo de gestão, sem a
necessidade de reformas.
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b) toda a máquina pública passou a adotar o controle por resultados, razão pela
qual foram descontinuados alguns mecanismos de controle ﬁnanceiro e orçamentário
até então existentes.
c) com o aumento da descentralização, visava–se
accountability a que se submeteriam os órgãos reguladores.

reduzir

o

nível

de

d) no plano federal, a implementação das Organizações Sociais sagrou–se
vitoriosa, havendo, hoje, milhares delas espalhadas pelo país, prestando serviços
públicos essenciais.
e) o Estado tinha por objetivo atuar mais como regulador e promotor dos serviços
públicos, buscando, preferencialmente, a descentralização, a desburocratização e o
aumento da autonomia de gestão.

41. (ESAF / MPOG – 2009) Em nosso país, o processo que permeia a
formação do Estado nacional e da administração pública se revela pelas
seguintes constatações, exceto:
a) a administração colonial se caracterizou pela centralização, formalismo e
morosidade, decorrentes, em grande parte, do vazio de autoridade no imenso território.
b) a partir da administração pombalina, pouco a pouco, o empirismo paternalista
do absolutismo tradicional foi sendo substituído pelo racionalismo típico do despotismo
esclarecido.
c) a transferência da corte portuguesa, em 1808, e a consequente elevação do
Brasil a parte integrante do Reino Unido de Portugal constituíram as bases do Estado
nacional, com todo o aparato necessário à afirmação da soberania e ao funcionamento
do autogoverno.
d) a partir da Revolução de 1930, o Brasil passou a empreender um continuado
processo de modernização das estruturas e processos do aparelho do Estado.
e) a República Velha, ao promover grandes alterações na estrutura do governo,
lançou a economia rumo à industrialização e a administração pública rumo à burocracia
weberiana.

42. (ESAF / MPOG – 2009) Considerando a evolução da
administração pública em nosso país, bem como as suas experiências
de reforma, é correto afirmar que:
a) ao privilegiar o usuário do serviço público, o Programa Nacional de
Desburocratização marcou pelo ineditismo, já que nenhum outro antes dele fora dotado
de caráter social e político.
b) a reforma administrativa de 1967 reduziu o fosso que separava as burocracias
instaladas nas administrações direta e indireta, garantindo a profissionalização do
serviço público em toda a sua extensão.
c) a reforma dos anos 1990 visava, como um de seus objetivos, fortalecer o
Estado de modo a torná–lo responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social.
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d) a reforma burocrática de 1936 apoiou–se, conceitualmente, em três
dimensões: formas de propriedade, tipos de administração pública e níveis de atuação
do Estado.
e) com a República Velha, deu–se a primeira experiência radical de reforma
administrativa, em resposta às mudanças econômicas e sociais que levavam o país
rumo à industrialização.

43. (ESAF / CGU – 2008) Segundo o Plano Diretor de Reforma do
Aparelho
do
Estado
de
1995,
instituiu–se
novos
modelos
organizacionais visando à modernização da gestão da administração
pública: agências executivas e agências reguladoras. Selecione, do
ponto de vista conceitual, a opção correta.
a) Agências reguladoras são criadas por determinação do Presidente da
República.
b) As atividades das agências executivas são definidas por Lei pelo Congresso
Nacional.
c) Agências reguladoras estão sujeitas à mudança de governo.
d) A finalidade das agências executivas é prestar serviços públicos exclusivos do
Estado.
e) Os dirigentes das agências reguladoras são de livre nomeação e exoneração
do Presidente da República.

44. (ESAF / CGU – 2008) Apesar da heterogeneidade de situações
que caracterizam a administração pública brasileira nos diferentes
níveis de governo, a União tem promovido reformas em sua estrutura
para fazer face aos processos de industrialização e à crise ﬁscal do
Estado. A modernização da administração pública por meio do uso de
instrumentos próprios da gestão de empresas privadas, a criação de
uma administração indireta com procedimentos próprios de contratação
e gestão de funcionários e de processos de compras públicas são
características presentes __________________________.
Selecione a opção que completa corretamente a frase acima.
a) na criação do DASP.
b) na criação de Agências Reguladoras.
c) na formação do Estado brasileiro.
d) nas ações implementadas a partir do Decreto–Lei 200.
e) no alinhamento ao Estado mínimo.

45. (ESAF / MPOG – 2008) A história recente mostra que a reforma
administrativa sempre esteve presente na agenda de políticas
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governamentais, desde 1930. Com base na literatura que analisa as
várias reformas administrativas, é possível estabelecer algumas
conclusões sobre os resultados das iniciativas governamentais nessa
área. Examine os enunciados abaixo e assinale a resposta correta.
1. A despeito das diversas tentativas, nunca se logrou implantar uma burocracia
do tipo weberiano no Brasil, porque os textos legais que mais se aproximaram desse
ideal abriam brechas que se contrapunham ao espírito da burocracia racional–legal ou
propunham a superação desta.
2. Independentemente de regime político e de governo, o Brasil sempre conviveu
com segmentos dispersos de uma burocracia weberiana em vários níveis da
administração, interpenetrada e convivendo com um alto teor de patrimonialismo
administrativo.
3. Contrapondo–se a essa administração, essencialmente amorfa, destacavam–
se as “ilhas de excelência”, razoavelmente imunes ao processo político e caracterizadas
pela elevada competência de seus membros.
4. A efetiva proﬁssionalização do servidor, tentada várias vezes, só veio a se
realizar no Brasil após a Constituição Federal de 1988, já que até então a administração
pública sempre conviveu com a multiplicidade de cargos, de planos salariais especiais
e de “trens da alegria”, típicos de ﬁnal de administração.
a) Somente o enunciado número 1 está incorreto.
b) Todos os enunciados estão incorretos.
c) Somente o enunciado número 4 está incorreto.
d) Somente o enunciado número 2 está incorreto.
e) Todos os enunciados estão corretos.

46. (ESAF / CGU – 2008) No âmbito da Reforma do Aparelho do
Estado de 1995, foram previstas instituições privadas, sem fins
lucrativos com finalidade pública. A qualificação de uma organização por
meio de Termo de Parceria, por sua iniciativa, visando ao fortalecimento
da esfera pública não estatal e o aumento do estoque de capital social
são características inerentes a ............
Escolha a opção correta.
a) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público.
b) Organizações não–Governamentais.
c) Organizações Sociais.
d) Organizações Sociais de Classe.
e) Organizações a Serviço do Interesse Público.
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47. (ESAF / MTE–AFT – 2006) Selecione a opção correta.
a) A era Vargas caracterizou–se pelo patrimonialismo do serviço público,
estabelecendo como forma de acesso a cargos do governo o processo discricionário de
seleção.
b) Antes da década de 40 do século passado, prevalecia na administração pública
o modelo weberiano de administração pública.
c) Durante o regime militar dos anos 70, prevalece o crescimento da
administração indireta e com ela a profissionalização de seu alto escalão, regido pelo
regime celetista.
d) Nos anos 30, a criação do DASP marca a implantação do modelo burocrático
na administração pública, tendo como paradigma a avaliação de desempenho.
e) A reforma da década de 90 tem como um dos seus focos o princípio do mérito
e o estabelecimento de regras rígidas e universalmente válidas.

48. (ESAF / MPOG – 2005) A Reforma do Aparelho de Estado de 1995
procurou redefinir as atividades dos quatro setores do Estado. Sobre as
mudanças em cada setor, indique a opção correta.
a) O setor de “atividades exclusivas de Estado”, composto pelas forças armadas,
entre outros, é aquele onde o “poder de Estado” é exercido.
b) O núcleo estratégico do governo passou a concentrar a responsabilidade de
implementar, executar e controlar as políticas públicas.
c) O setor de produção de bens de serviços foi privatizado, com a venda de
empresas públicas, como as telefônicas.
d) Os serviços não–exclusivos, que eram realizados apenas pelo setor estatal,
devido a sua importância social, estenderam–se também ao público não–estatal.
e) No núcleo estratégico, as agências autônomas podem desenvolver políticas
públicas para seu setor, tendo autonomia para gerir seu orçamento.

49. (ESAF / MPOG – 2005) Segundo Abrúcio (1998), entre os fatores
que ajudaram a desencadear a crise do Estado, indique a opção
incorreta.
a) As duas crises do petróleo, em 1973 e 1979, contribuíram para a diminuição
do ritmo do crescimento econômico, colocando em xeque o modelo de intervenção
estatal até então vigente.
b) A crise fiscal dos tax payers, que não enxergavam uma relação direta entre o
acréscimo de recursos governamentais e a melhoria dos serviços públicos, fez diminuir
ainda mais a arrecadação.
c) Denúncias de corrupção envolvendo funcionários públicos de países centrais
geraram um movimento, por parte dos movimentos sociais organizados, contrário à
continuidade do modelo de Bem–estar.
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d) A globalização enfraqueceu os Estados nacionais no que tange ao controle dos
fluxos financeiros e comerciais, mitigando em grande parte sua capacidade de ditar
suas políticas macroeconômicas.
e) A incapacidade do governo de responder às demandas sociais crescentes
durante esse período gerou, segundo alguns cientistas políticos, uma “ingovernabilidade
de sobrecarga”.
3. Governabilidade, Governança e Accountability.

50. (ESAF
/
RFB
O termo governança pode ser entendido como:

–

2014)

a) conjunto de mecanismos e procedimentos que levam os decisores
governamentais a prestarem contas dos resultados de suas ações, garantindo–se maior
transparência e a exposição das políticas públicas.
b) a forma com que os recursos econômicos e sociais de um país são gerenciados,
com vistas a promover o desenvolvimento.
c) as condições do exercício da autoridade política.
d) um conceito que está relacionado estreitamente ao universo político–
administrativo anglo–saxão.
e) o reconhecimento que tem uma ordem política.

51. (ESAF / STN – 2013) Considerando que o termo governança em
sentido amplo pode ser definido como um processo complexo de tomada
de decisão que antecipa e ultrapassa o governo, os aspectos comumente
relacionados a este termo são os seguintes, exceto:
a) legitimidade do espaço público em constituição.
b) estabelecimento de redes e mecanismos de coordenação.
c) gestão das interações e das interdependências que sempre produzem sistemas
alternativos de regulação.
d) repartição do poder entre aqueles que governam e os que são governados.
e) descentralização da autoridade e das funções ligadas ao ato de governar.

52. (ESAF / CGU – 2012) O surgimento de um conceito como o de
governança supõe uma mudança na forma de atuar do poder público.
Assinale abaixo com que tipo de ações esta mudança está relacionada.
a) Ações que garantam, por parte do poder público, com amplo respaldo popular.
b) A definição de políticas públicas universais.
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c) Modificar as relações entre o Estado e a Sociedade Civil para dividir as
responsabilidades na execução das políticas públicas.
d) Ações que permitam governar de forma cooperativa, com instituições públicas
e não públicas, participando e cooperando na definição e execução das políticas
públicas.
e) Ações que garantam o controle dos processos políticos, por parte do poder
público, com medidas periódicas de prestação de contas aos cidadãos.

53. (ESAF / CGU – 2012) Sobre os avanços recentes na promoção da
governança democrática e da participação social no Brasil, podemos
citar os seguintes:
a) A integração e consolidação dos subsídios concedidos pelos estados e
municípios, tornando mais coerente e transparente a política tributária dos estados.
b) A ampliação do controle social sobre a política fiscal, visto que hoje mais de
2/3 dos investimentos públicos federais são decididos a partir de consultas à população
mediante mecanismos de orçamento participativo.
c) O aperfeiçoamento nos mecanismos de prestação de contas pessoais dos
parlamentares que estabeleceu um novo marco fundamental para a redução dos
escândalos envolvendo o Poder Legislativo nos Estados e Municípios.
d) A maior profissionalização da burocracia federal, visto que os ocupantes de
todos os cargos de direção no Poder Executivo são submetidos a processo seletivo
amplo e transparente.
e) A expansão no número e na atuação dos conselhos nacionais de políticas
públicas ao longo dos últimos 10 anos, numa tentativa de colocar em prática os
preceitos da democracia participativa previstos na Constituição de 1988.

54. (ESAF / CGU – 2012) Em prol da governança, uma das formas
encontradas pela CGU para promover o aumento da transparência na
gestão pública, incentivar o controle social, fortalecer a democracia e
prevenir a corrupção foi a criação e manutenção do seguinte sítio
eletrônico, disponível na rede mundial de computadores:
a) Contas Abertas.
b) Portal da Transparência.
c) Transparência Brasil.
d) Portal Brasil.
e) Instituto da Cidadania.

55. (ESAF / RFB–AFRF – 2009) Sobre o tema ‘governabilidade,
governança e accountability’, assinale a opção incorreta.
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a) A accountability visa a fortalecer o controle social e político, em detrimento do
controle burocrático.
b) Governança pode ser entendida como um modelo horizontal de relação entre
atores públicos e privados no processo de elaboração de políticas públicas.
c) O conceito de governança possui um caráter mais amplo que o conceito de
governabilidade.
d) As parcerias público–privadas (PPPs) constituem um exemplo de coordenação
de atores estatais e não estatais, típico da governança.
e) A governabilidade refere–se mais à dimensão estatal do exercício do poder.

56. (ESAF / SEFAZ–SP – 2009) Considerado fundamental à
governança no setor público, o processo pelo qual as entidades públicas
e seus responsáveis devem prestar contas dos resultados obtidos, em
função das responsabilidades que lhes foram atribuídas por delegação
de poder, denomina–se:
a) Transparência.
b) Integridade.
c) Equidade.
d) Responsabilidade Fiscal.
e) Accountability.

57. (ESAF / MTE – 2010) Assinale a opção correta.
a) As eleições e o voto são mecanismos de accountability horizontal.
b) Uma alta demanda social por accountability afeta, negativamente, a
capacidade de governança.
c) Sem legitimidade, não há como se falar em governabilidade.
d) Instâncias responsáveis pela fiscalização das prestações de contas contribuem
para o desempenho da accountability vertical.
e) Uma boa governabilidade garante uma boa governança.

58. (ESAF / CGU – 2004) O desafio do Estado brasileiro pressupõe
uma tarefa de transformação que exige a redefinição de seus papéis,
funções e mecanismos de funcionamento interno. Este processo impõe
novas exigências à sociedade como um todo. Assinale a opção correta
entre as seguintes afirmações sobre governança.
a) A governança consiste na própria autoridade política ou legitimidade possuída
pelo Estado para apresentar à sociedade civil e ao mercado um amplo projeto para
determinada nação.
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b) A governança é composta das condições sistêmicas nas quais se edifica um
projeto de Estado e sociedade.
c) A governança visa não apenas superar a crise do Estado e do seu aparelho,
mas também cooperar na superação do atual quadro social persistente em nosso país.
d) As principais fontes e origens da governança são os cidadãos e a cidadania
organizada.
e) A governança é a capacidade que um determinado governo tem para formular
e implementar as suas políticas, ou seja, os aspectos adjetivos/ instrumentais da
governabilidade.

59. (ESAF / CGU – 2004) Assinale como verdadeira (V) ou falsa (F)
as definições sobre a Governabilidade, relacionadas a seguir:
( ) A governabilidade refere–se às próprias condições substantivas /
materiais de exercício do poder e de legitimidade do Estado e do seu governo,
derivadas da sua postura diante da sociedade civil e do mercado.
( ) A governabilidade é a autoridade política do Estado em si, entendida
como a habilidade que este tem para agregar os múltiplos interesses dispersos
pela sociedade e apresentar–lhes um objetivo comum.
( ) A fonte e a origem da governabilidade são as leis e o poder legislativo,
pois é ele que garante a estabilidade política do Estado, por representar todas
as unidades da Federação e os diversos segmentos da sociedade.
( ) A fonte da governabilidade são os agentes públicos ou servidores do
Estado que possibilitam a formulação / implementação correta das políticas
públicas.
( ) A governabilidade é o apoio obtido pelo Estado às suas políticas e à sua
capacidade de articular alianças e coalizões para viabilizar o projeto de Estado e
sociedade a ser implementado.
Escolha a opção correta.
a) V, F, V, V, F
b) F, V, F, V, V
c) V, V, F, F, V
d) V, F, V, F, F
e) F, F, V, F, V

60. (ESAF / CGU – 2006) Assinale se as frases a seguir são
verdadeiras (V) ou falsas (F).
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( ) Os conceitos de governabilidade e governança estão intimamente
relacionados entre si e com a reforma do Estado.
( ) Os conceitos de governabilidade e governança não estão relacionados
entre si e nem com a reforma do Estado.
( ) Por governança se entende a capacidade de governar derivada da
legitimidade do Estado e do seu governo com a sociedade civil.
( ) Por governabilidade se entende a legitimidade de um determinado
governo junto à sociedade para empreender mudanças.
( ) Por governança se entende a capacidade técnica, financeira e gerencial
de implementar políticas públicas.
( ) Por accountability se entende a capacidade do Estado em formular e
implementar políticas públicas e atingir metas.
Escolha a opção correta.
a) F, V, V, V, F, F
b) V, F, V, F, F, V
c)

F, V, F, F, V, V

d) V, F, F, V, V, F
e) F, V, F, V, V, V
4. Organização do Estado e da Administração Pública

61. (ESAF / APO – 2015) São características das autarquias, exceto:
a) criação por lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.
b) personalidade de direito público, submetendo–se
administrativo quanto à criação, extinção e poderes.

a

regime

jurídico

c) capacidade de autoadministração, o que implica autonomia referente às suas
atividades de administração ordinária (atividade meio), bem como às suas atividades
normativas e regulamentares.
d) especialização dos fins ou atividades, sendo–lhes vedado exercer atividades
diversas daquelas para as quais foram instituídas.
e) sujeição a controle ou tutela, o que não exclui o controle interno.

62. (ESAF / Mtur – 2014) Suponha que o Ministério do Turismo
esteja planejando o estabelecimento de uma sociedade de economia
mista, com a finalidade de administrar hotéis ao redor do Brasil.
Discussões internas no âmbito ministerial foram travadas, com a
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finalidade de avaliar questões específicas daquele tipo de entidade da
Administração Indireta. Logo abaixo, são trazidas algumas das
conclusões derivadas desses debates, de sorte que deve ser assinalada
a opção correta, no tocante às características da sociedade de economia
mista.
a) A sua criação é efeito direto da lei, tornando–se desnecessário ato posterior.
b) A sociedade de economia mista, por ser entidade federal, possuiria
personalidade jurídica de direito público.
c) A sociedade de economia mista não poderia ser sociedade anônima.
d) Os trabalhadores da sociedade de economia mista seriam contratados pelo
regime estatutário.
e) A sociedade de economia mista estaria sujeita à fiscalização do Tribunal de
Contas.

63. (ESAF / AFRFB – 2014) Em se tratando dos Consórcios públicos,
Terceiro Setor e o disposto na Instrução Normativa SLTI/MP n. 02 de
2008, é correto afirmar:
a) a lei que rege os consórcios públicos prevê dois tipos de contratos a serem
firmados pelos entes consorciados: o contrato de rateio e o contrato de cooperação.
b) o serviço deverá ser executado obrigatoriamente pelos cooperados, vedando–
se qualquer intermediação, quando se tratar da contratação de cooperativas.
c) o terceiro setor compreende as entidades da sociedade civil de fins públicos e
lucrativos coexistindo com o primeiro setor, que é o Estado, e o segundo setor, que é o
mercado.
d) é vedado ao consórcio público a possibilidade de ser contratado pela
administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados, com dispensa de
licitação.
e) no caso de extinção do consórcio público, os entes consorciados responderão
subsidiariamente pelas obrigações remanescentes, até que haja decisão que indique os
responsáveis por cada obrigação.

64. (ESAF / DNIT – 2013) A respeito do terceiro setor, analise as
afirmativas abaixo, classificando–as como verdadeiras ou falsas. Ao
final, assinale a opção que contenha a sequência correta.
( ) Integram o terceiro setor as pessoas jurídicas de direito privado, sem
fins lucrativos, que exercem atividades de interesse público, não exclusivas de
Estado, recebendo fomento do Poder Público.
( ) As entidades do terceiro setor integram a Administração Pública em
sentido formal.
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( ) O terceiro setor coexiste com o primeiro setor, que é o próprio Estado e
com o segundo setor, que é o mercado.
( ) Integram o terceiro setor as organizações sociais de interesse público e
as organizações sociais.
a) V, V, F, V
b) V, F, V, V
c) F, F, V, V
d) V, F, F, V
e) V, V, V, F

65. (ESAF / DNIT – 2013) A respeito das agências reguladoras e das
agências executivas, analise as assertivas abaixo, classificando–as
como Verdadeiras (V) ou Falsas (F). Ao final, assinale a opção que
contenha a sequência correta.
( ) A agência executiva é uma nova espécie de entidade integrante da
Administração Pública Indireta.
( ) O grau de autonomia da agência reguladora depende dos instrumentos
específicos que a respectiva lei instituidora estabeleça.
( ) Ao contrário das agências reguladoras, as agências executivas não têm
área específica de atuação.
( ) As agências executivas podem ser autarquias ou fundações públicas.
a) V, F, V, V
b) F, V, V, V
c) F, F, V, V
d) V, V, V, F
e) F, F, F, V

66. (ESAF / RFB – 2012) Não compõe a Administração Pública
Federal Direta:
a) a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
b) a Presidência da República.
c) o Tribunal Regional Eleitoral.
d) o Ministério dos Esportes
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e) a Caixa Econômica Federal.

67. (ESAF / RFB – 2012) Quanto às autarquias no modelo da
organização administrativa brasileira, é incorreto afirmar que:
a) possuem personalidade jurídica.
b) são subordinadas hierarquicamente ao seu órgão supervisor.
c) são criadas por lei.
d) compõem a administração pública indireta.
e) podem ser federais, estaduais, distritais e municipais.

68. (ESAF / SMF–RJ – 2011) Sobre a organização da administração
pública brasileira, é correto afirmar que:
a) por serem qualificadas como autarquias de natureza especial, as agências
reguladoras integram a administração direta.
b) ao contrário do que ocorre em relação às autarquias, a lei não cria empresas
públicas, apenas autoriza sua instituição.
c) agências reguladoras e agências executivas são categorias de entidades
pertencentes à administração indireta.
d) a Constituição Federal veda, aos municípios, a criação de autarquias.
e) no âmbito federal, as empresas públicas subordinam–se, hierarquicamente,
aos ministérios a que se vinculem.

69. (ESAF / CVM – 2010) São características comuns às empresas
públicas e às sociedades de economia mista, exceto:
a) estão sujeitas ao controle finalístico do ente da administração direta que as
instituiu.
b) podem ser exploradoras de atividades econômicas ou prestadoras de serviços
públicos.
c) criação autorizada por lei específica.
d) na composição do capital social, exige–se a participação majoritária do poder
público.
e) embora possuam personalidade jurídica de direito privado, o regime de direito
privado a elas aplicável é parcialmente modificado por normas de direito público.

70. (ESAF / MPOG – 2010–ADAPTADA) O Contrato de Gestão,
quando firmado com OSCIPs, prescinde do estabelecimento de padrões
de desempenho.

www.estrategiaconcursos.com.br

71. (ESAF / MPOG – 2010–ADAPTADA) O Termo de Parceria, quando
firmado com Organizações Sociais, obriga ao estabelecimento de
padrões de desempenho.
72. (ESAF / MTE – 2010) Um consórcio público, com personalidade
jurídica de direito público, composto por alguns municípios, pelos
respectivos governos estaduais e pela União, integra:
a) nos municípios e nos estados, a administração direta; na União, a
administração indireta.
b) nos municípios, nos estados e na União, a administração indireta.
c) nos municípios, a administração direta; nos estados e na União, a
administração indireta.
d) nos municípios, nos estados e na União, a administração direta.
e) nos municípios e nos estados, a administração indireta; na União, a
administração direta.

73. (ESAF / SUSEP – 2010) Acerca do tema "Agências Executivas e
Agências Reguladoras", é correto afirmar:
a) a denominação "Agência Executiva" designa um título jurídico que pode ser
atribuído a autarquias e fundações públicas, não traduzindo uma nova forma de pessoa
jurídica pública.
b) as Agências Reguladoras gozam de uma autonomia precária, conferida pela
simples contratualização de suas atividades.
c) as Agências Executivas surgem da descentralização do Estado e da substituição
da sua função empreendedora, o que requer o fortalecimento das funções de
fiscalização.
d) na União, o título de Agência Reguladora é conferido mediante decreto do
Presidente da República.
e) em geral, as Agências Reguladoras implementam as políticas públicas, sem se
ocuparem de disciplinar a atuação de outras entidades.

74. (ESAF / ANA – 2009) Sobre as Agências Reguladoras, é correto
afirmar que integram a:
a) Administração Direta e são obrigadas a adotar a forma de autarquia.
b) Administração Direta e são obrigadas a adotar a forma de autarquia em regime
especial.
c) Administração Indireta e são obrigadas a adotar a forma de autarquia.
d) Administração Indireta e são obrigadas a adotar a forma de autarquia em
regime especial.
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e) Administração Indireta e, embora esse tenha sido o lugar–comum até hoje,
não são obrigadas a adotar a forma de autarquia, muito menos em regime especial.

75. (ESAF / ANA – 2009) "No setor de atividades exclusivas de
Estado, deverão ser introduzidas as Agências como novo modelo
institucional, na forma de Agências Executivas e Agências Reguladoras,
que revitalizarão as autarquias e fundações, resgatando a sua
autonomia administrativa e assimilando novos instrumentos e
mecanismos de gestão voltados para a assimilação em profundidade da
administração gerencial, por meio da introdução da avaliação de
desempenho, do controle por resultados, da focalização da satisfação
do usuário e do controle de custos." (In: BRASIL. Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado. Os avanços da reforma na
administração pública: 1995–1998. Brasília: MARE, 1998. 127 p. –
Cadernos MARE da reforma do estado; Caderno 15, p. 18–19.) Quanto
às características das agências reguladoras federais no ordenamento
jurídico brasileiro, assinale a opção correta.
a) Como integrantes da administração pública federal direta, as agências
reguladoras surgiram no Brasil com a finalidade primeira de regular e controlar os
serviços públicos que passaram a ser prestados pela iniciativa privada na década de
1990.
b) Sem uma legislação que discipline as características gerais das agências
reguladoras brasileiras, as leis especiais que instituíram cada uma delas acabaram por
conferi–las as mais diversas naturezas: empresas públicas, sociedades de economia
mista, autarquias e fundações.
c) A independência decisória conferida às agências reguladoras no Brasil trouxe
o conceito de jurisdição administrativa ao ordenamento jurídico brasileiro, de maneira
que, em seu âmbito de atuação, essas instituições possuem competência para dirimir
conflitos de interesses que envolvam a administração pública, com força de coisa
julgada.
d) Entre as garantias asseguradas a fim de conceder às agências reguladoras
maior autonomia e independência, estão, em regra, a formação de quadro próprio de
servidores, receitas próprias e dirigentes escolhidos pelo chefe do Poder Executivo,
aprovados pelo Senado Federal e com mandato fixo.
e) Enquanto entidades da administração pública federal indireta, as relações de
trabalho das agências reguladoras são regidas pela Consolidação das Leis de Trabalho
– CLT, em regime de emprego público.

76. (ESAF / ATRFB – 2009) Marque a opção incorreta.
a) O contrato de gestão, quando celebrado com organizações sociais, restringe a
sua autonomia.
b) Quanto à estrutura das autarquias, estas podem ser fundacionais e
corporativas.
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c) Os serviços sociais autônomos são entes paraestatais que não integram a
Administração direta nem a indireta.
d) Organização social é a qualificação jurídica dada a pessoa jurídica de direito
privado ou público, sem fins lucrativos, e que recebe delegação do Poder Público,
mediante contrato de gestão, para desempenhar serviço público de natureza social.
e) A Administração Pública, ao criar fundação de direito privado, submete–a ao
direito comum em tudo aquilo que não for expressamente derrogado por normas de
direito público.

77. (ESAF / CGU – 2006) O Banco Central do Brasil é:
a) um órgão autônomo da Administração Direta Federal.
b) um órgão do Ministério da Fazenda.
c) um órgão subordinado à Presidência da República.
d) uma entidade da Administração Indireta Federal.
e) uma instituição financeira, sem personalidade jurídica própria, integrante do
Conselho Monetário Nacional.

78. (ESAF / MRE – 2004) Conceitualmente, o que assemelha
autarquia de fundação pública é a circunstância jurídica de ambas:
a) serem órgãos da estrutura do Estado.
b) serem um patrimônio personificado.
c) serem um serviço público personificado.
d) serem entidades da Administração Indireta.
e) terem personalidade de direito privado.

79. (ESAF / SUSEP – 2006) As autarquias e empresas públicas se
equivalem, estruturalmente, no sentido de que elas são:
a) pessoas jurídicas de direito público.
b) pessoas jurídicas de direito privado
c) órgãos da Administração Direta.
d) entidades da Administração Indireta.
e) serviços sociais autônomos.

80. (ESAF / RFB–AFRF – 2005) Assinale entre o seguinte rol de
entidades de cooperação com o Poder Público, não–integrantes do rol
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de entidades descentralizadas, aquela que pode resultar de extinção de
entidade integrante da Administração Pública Indireta.
a) Organização social.
b) Fundação previdenciária.
c) Organização da sociedade civil de interesse público.
d) Entidade de apoio às universidades federais.
e) Serviço social autônomo.

81. (ESAF / CGU – 2008) No âmbito da Reforma do Aparelho do
Estado de 1995, foram previstas instituições privadas, sem fins
lucrativos com finalidade pública. A qualificação de uma organização por
meio de Termo de Parceria, por sua iniciativa, visando ao fortalecimento
da esfera pública não estatal e o aumento do estoque de capital social
são características inerentes a...................
Escolha a opção correta.
a) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público.
b) Organizações não–Governamentais.
c) Organizações Sociais.
d) Organizações Sociais de Classe.
e) Organizações a Serviço do Interesse Público.

82. (ESAF / CGU – 2006) O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do
Estado de 1995, introduz novos entes na administração pública
brasileira. À luz deste Plano, indique a opção correta.
a) As Agências Executivas visam estabelecer regras de controle para o mercado
dos serviços terceirizados.
b) As Agências Reguladoras se destinam a executar atividades típicas de Estado,
por meio de entes públicos não–estatais.
c) A finalidade da Organização Social de Interesse Público (OSCIP) é produzir
bens e serviços para o mercado consumidor.
d) Os conselhos são órgãos do Ministério Público, constituídos de autoridade
hierárquica e poder deliberativo junto ao Congresso.
e) A finalidade das Organizações Sociais (OS) é exercer serviços não–exclusivos
do Estado por meio de contratos de gestão.

www.estrategiaconcursos.com.br

83. (ESAF / CGU – 2006) Pelo sistema constitucional brasileiro, a
categoria das agências reguladoras apresentam competência de
natureza:
a) legislativa e administrativa.
b) exclusivamente administrativa.
c) exclusivamente legislativa.
d) administrativa e jurisdicional.
e) legislativa, administrativa e jurisdicional.

84. (ESAF / TRT – 2005) A gestão das agências reguladoras mereceu
um tratamento legislativo especial, tendo em vista a complexidade de
suas atividades. Entre as inovações constantes de seu regramento, está
a figura da denominada “quarentena” de seus ex–dirigentes. Sobre esse
instituto, assinale a opção falsa.
a) O ex–dirigente fica impedido para o exercício de atividades no setor regulado
pela respectiva agência por um período de quatro meses, contados da exoneração ou
término do mandato.
b) A quarentena aplica–se, também, ao ex–dirigente que tenha sido exonerado
a pedido, desde que tenha cumprido pelo menos um ano de seu mandato.
c) O ex–dirigente que violar o impedimento de exercer as atividades no
respectivo setor, no período da quarentena, incorrerá na prática do crime de advocacia
administrativa.
d) No período de impedimento, o ex–dirigente fará jus à remuneração
compensatória equivalente à do cargo que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.
e) Tratando–se de ex–dirigente servidor público, pode o mesmo optar pela
quarentena ou pelo retorno ao seu cargo efetivo, desde que não haja conflito de
interesse.

85. (ESAF / CGU – 2008) Segundo o Plano Diretor de Reforma do
Aparelho
do
Estado
de
1995,
instituiu–se
novos
modelos
organizacionais visando à modernização da gestão da administração
pública: agências executivas e agências reguladoras. Selecione, do
ponto de vista conceitual, a opção correta.
a) Agências reguladoras são criadas por determinação do Presidente da
República.
b) As atividades das agências executivas são definidas por Lei pelo Congresso
Nacional.
c) Agências reguladoras estão sujeitas à mudança de governo.
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d) A finalidade das agências executivas é prestar serviços públicos exclusivos do
Estado.
e) Os dirigentes das agências reguladoras são de livre nomeação e exoneração
do Presidente da República.
5. Governo eletrônico e transparência

86. (ESAF / ANAC – 2016) Indique qual sistema de grande
abrangência utilizado na administração pública pode ser entendido
como um conjunto de ações modernizadoras vinculadas à administração
pública e que começou a ganhar visibilidade no final da década de 1990
e nos últimos anos vem crescendo de forma acelerada em vários órgãos
de governo.
a) Administração Pública Patrimonialista.
b) Administração Pública Burocrática.
c) Administração Pública Gerencial.
d) Governo eletrônico (e–gov).
e) Planejamento de ações do governo (Siplan).

87. (ESAF / AFRFB – 2010) Sob o ponto de vista do cidadão,
podemos afirmar que os seguintes mecanismos, todos acessíveis pela
Internet, são mantidos pelo governo federal como instrumentos de
transparência, exceto:
a) ComprasNet.
b) SIAFI.
c) Portal Brasil.
d) Portal da Transparência.
e) Portal de Convênios.

88. (ESAF / MTE – 2010) Sobre o tema 'governo eletrônico e
transparência', é correto afirmar:
a) para uma maior transparência dos governos, é necessário que as informações
estejam disponíveis em linguagem acessível, para entendimento do público em geral.
b) em regiões com altos índices de exclusão digital, é justificável a pouca
transparência dos governos locais.
c) como instrumento efetivo para uma melhor governança, a simples
implementação do governo eletrônico garante maior eficiência e transparência.
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d) quanto maior é a oferta de serviços on–line disponibilizados ao cidadão, maior
é a transparência dos atos públicos.
e) a dimensão tecnológica é mais importante que a político–institucional para
definir em que medida um governo eletrônico pode ser mais ou menos transparente.

89. (ESAF / MTE – 2010) A correta análise da modernização da
Administração Pública brasileira, havida nas últimas décadas, permite
chegar à conclusão de que uma das ações mais significativas na gestão
pública foi a incorporação do governo eletrônico. (ADAPTADA)
90. (ESAF / MTE – 2006) A unificação da informática com a
comunicação oportunizou o uso de internet no setor público. Indique se
as frases a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V) e assinale a opção
correta.
I. Através da internet, a administração pública disponibiliza dados e relatórios,
dando possibilidade aos cidadãos de decidirem sobre ações do governo.
II. A internet possibilita a divulgação de informações para os cidadãos sobre
campanhas, procedimentos administrativos, entre outros.
III.
O uso eficiente da internet possibilita a modernização dos órgãos públicos,
promovendo maior profissionalismo.
IV. Através da internet, o setor público pode ofertar serviços ao cidadão e
disponibilizar dados que permitem o controle externo.

Selecione a opção correta.
a) Somente I e II são falsas.
b) Somente II e IV são verdadeiras.
c) Somente a IV é verdadeira.
d) Somente a I é falsa.
e) Somente a III e IV são falsas.

91. (ESAF / AFRF – 2002) Julgue
implementações do governo eletrônico.

os

itens

relativos

às

I. Utilização intensiva de tecnologia de comunicações e informação na
administração pública.
II. Estabelecimento de canais de acesso com o público em geral e segmentos
beneficiários específicos.
III.
Apoio e fomento à indústria na área de tecnologia de comunicações e
informação.
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IV. Programas de redução da exclusão digital, popularização de equipamentos e
do acesso.
V. Disponibilização de informações e prestação de serviços por meio da internet.

A quantidade de itens corretos é igual a
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

92. (ESAF / MPOG – 2015) Acerca do tema "Transparência na
Administração Pública", é correto afirmar que:
a) a divulgação de dados e informações, pré–formatados segundo critérios
estabelecidos pela administração, garante a ampla transparência.
b) a proeminência do interesse público justifica a derrubada de cláusula legal
tendente a impedir o acesso a informações de caráter sigiloso.
c) para a administração, é irrelevante o volume de trabalho decorrente do dever
de prestar informação.
d) pouco adianta ao cidadão–solicitante o direito de acesso, se ele não sabe o
que e como pedir.
e) inexiste razão para a informação prestada ao solicitante ser primária, já que
lhe basta ser fidedigna.

93. (ESAF / MTE – 2010) Sobre o tema 'governo eletrônico e
transparência', é correto afirmar:
a) para uma maior transparência dos governos, é necessário que as informações
estejam disponíveis em linguagem acessível, para entendimento do público em geral.
b) em regiões com altos índices de exclusão digital, é justificável a pouca
transparência dos governos locais.
c) como instrumento efetivo para uma melhor governança, a simples
implementação do governo eletrônico garante maior eficiência e transparência.
d) quanto maior é a oferta de serviços on–line disponibilizados ao cidadão, maior
é a transparência dos atos públicos.
e) a dimensão tecnológica é mais importante que a político–institucional para
definir em que medida um governo eletrônico pode ser mais ou menos transparente.
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6. Qualidade na Administração Pública.

94. (ESAF / STN – 2013) São considerados mandamentos da
qualidade total, exceto:
a) Delegação.
b) Disseminação de informações.
c) Irrelevância dos erros.
d) Gerência de processos.
e) Constância de propósitos.

95. (ESAF / STN – 2013) A respeito da gestão da qualidade e mais
especificamente da qualidade total, analise as assertivas a seguir
classificando–as como verdadeiras(V) ou falsas(F). Ao final, assinale a
opção que contenha a sequência correta.
( ) Enquanto a melhoria contínua da qualidade é aplicável no nível
operacional, a qualidade total estende o conceito de qualidade para toda a
organização.
( ) O gerenciamento da qualidade total é um conceito de controle que
atribui apenas aos gerentes e dirigentes a responsabilidade pelo alcance de
padrões de qualidade.
( ) Na qualidade total o controle burocrático rígido, unitário e centralizador
cede lugar para o controle pelas pessoas envolvidas – solto, coletivo e
descentralizado.
( ) A qualidade total está baseada no empoderamento das pessoas, o que
significa proporcionar à comunidade organizacional as habilidades e autoridade
para tomar decisões que tradicionalmente eram dadas aos gerentes.
a) F, V, V, V
b) F, V, F, F
c) V, V, F, F
d) V, F, V, V
e) V, F, F, V

96. (ESAF / DNIT – 2013) Assinale a opção que não representa um
fundamento do Modelo de Excelência da Gestão da Fundação Nacional
da Qualidade.
a) Pensamento sistêmico.
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b) Aprendizado organizacional.
c) Visão de futuro.
d) Valorização de pessoas.
e) Desenvolvimento de sistemas de informação.

97. (ESAF / CGU – 2006) O Programa de Qualidade e Participação da
Administração Pública, instituído no âmbito da Reforma do Estado de
1995, tem como princípios:
I.

Avaliação e premiação das melhores práticas.

II. Gestão participativa dos funcionários.
III.

Gestão participativa dos clientes.

IV. Gerência por processos.
V. Identificação dos clientes.
VI. Descentralização das ações.

Selecione a opção que indica corretamente princípios desse
Programa.
a) I e II
b) I e III
c) III e IV
d) V e VI
e) II e IV

98. (ESAF / CGU – 2006) Indique qual das opções a seguir explicita
corretamente premissas de um programa de qualidade.
a) Processo de melhoria continua. Satisfação dos clientes. A responsabilidade
pela qualidade cabe à área de produção.
b) Fazer bem a primeira vez. A responsabilidade pela qualidade cabe à área de
produção. Bons materiais garantem qualidade.
c) Processo de melhoria continua. Fazer bem a primeira vez. Eliminação de
desperdício.
d) Satisfação dos clientes. Bons materiais garantem qualidade. Eliminação de
desperdício.
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e) A responsabilidade pela qualidade cabe à área de produção. Bons materiais
garantem qualidade. Eliminação de desperdício.

99. (ESAF / CGU – 2006) Os programas de qualidade se
consolidaram no Japão visando basicamente produzir ganhos de
competitividade para as indústrias; no entanto, as idéias e métodos da
qualidade se expandiram para outras realidades. Assinale a opção que
não corresponde ao enfoque dado por um programa de qualidade.
a) A implantação de um programa de qualidade tem como foco garantir a
qualidade do produto, promover melhorias contínuas por meio de estímulo à inovação,
atender às expectativas dos clientes, mantendo–os satisfeitos.
b) A implantação de um programa de qualidade tem como foco padronizar a
produção, promover melhorias por meio de um processo de especialização e criar
unidades de atendimento ao cliente.
c) A implantação de um programa de qualidade tem como foco produzir um único
produto padronizado, promover melhorias por meio de um processo de especialização
e crer na fidelização do mercado.
d) A implantação de um programa de qualidade tem como foco garantir a
qualidade do produto, promover melhorias contínuas por meio da diminuição de
desperdícios, atender às expectativas dos clientes, mantendo–os satisfeitos.
e) A implantação de um programa de qualidade tem como foco produzir certo na
primeira vez, promover melhorias contínuas por meio de estímulo à inovação, criar
unidades de atendimento ao cliente.

100. (ESAF / CGU – 2004) Os programas de qualidade se
consolidaram no Japão visando basicamente produzir ganhos de
competitividade para as indústrias; no entanto, as ideias e métodos da
qualidade se expandiram para outras realidades. Assinale a opção que
não corrresponde ao enfoque dado por um programa de qualidade.
a) A implantação de um programa de qualidade tem como foco garantir a
qualidade do produto, promover melhorias contínuas por meio de estímulo à inovação,
atender às expectativas dos clientes, mantendo–os satisfeitos.
b) A implantação de um programa de qualidade tem como foco padronizar a
produção, promover melhorias por meio de um processo de especialização e criar
unidades de atendimento ao cliente.
c) A implantação de um programa de qualidade tem como foco produzir um único
produto padronizado, promover melhorias por meio de um processo de especialização
e crer na fidelização do mercado.
d) A implantação de um programa de qualidade tem como foco garantir a
qualidade do produto, promover melhorias contínuas por meio da diminuição de
desperdícios, atender às expectativas dos clientes, mantendo–os satisfeitos.

www.estrategiaconcursos.com.br

e) A implantação de um programa de qualidade tem como foco produzir certo na
primeira vez, promover melhorias contínuas por meio de estímulo à inovação, criar
unidades de atendimento ao cliente.

101. (ESAF / MTE – 2006) Indique a opção que completa
corretamente a frase a seguir: Os programas de qualidade têm como
foco
as
necessidades
dos
.....................,
buscam
a
maior
..........................
dos
processos,
evitando
........................
Caracterizam–se pela ..................... e ..................
a) clientes internos e externos da organização / eficiência/ desperdícios. /
participação de toda a equipe / melhoria contínua.
b) fornecedores / efetividade / a repetição de tarefas./ horizontalização das
estruturas organizacionais/ mudanças drásticas.
c) acionistas / eficiência / desperdícios. / subordinação às decisões da diretoria /
melhoria contínua.
d) clientes internos da organização / eficácia / a horizontalização das tarefas. /
mudança fundamental dos processos / melhoria contínua.
e) Stakeholders / efetividade / a repetição de tarefas./ busca de padrões de
desempenho / mudanças fundamentais.

102. (ESAF / MTE – 2003) A gestão com foco na qualidade ganha
visibilidade a partir das experiências implantadas no Japão. A seguir se
apresenta um paralelo entre os princípios que norteiam uma gerência
tradicional e aqueles que norteiam uma gerência voltada para a
qualidade. Identifique as frases que correspondem à gerência
tradicional e à gerencia da qualidade. Assinale a opção correta.
I.

Erros e desperdícios, se não excederem limites–padrão, são tolerados.

II. Ênfase no trabalho em equipe, incluindo fornecedores e instituições coligadas.
III.
Produtos
departamentos.

e

serviços

definidos

de

forma

sequencial,

IV. Os usuários dos produtos e serviços definem o que querem.
a) I – tradicional II – qualidade III – tradicional IV – qualidade
b) I – tradicional II – qualidade III – qualidade IV – tradicional
c) I – qualidade II – tradicional III – qualidade IV – tradicional
d) I – tradicional II – tradicional III – qualidade IV – qualidade
e) I – qualidade II – tradicional III – tradicional IV – qualidade
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mas

por

103. (ESAF / MPOG – 2006) Indique a opção que apresenta um
princípio que não está relacionado com programas de qualidade.
a) Fazer produtos sem defeitos de fabricação.
b) Atender às necessidades específicas do cliente.
c) Redesenhar de forma radical os processos.
d) Eliminar desperdícios.
e) Planejar e manter um processo de aprimoramento contínuo e gradual.
7. Novas tecnologias gerenciais e organizacionais e sua aplicação na
Administração Pública

104. (ESAF / MPOG – 2010) Sobre a incorporação de novas
tecnologias e seus impactos na administração organizacional, é
incorreto afirmar que:
a) o desabrochar do potencial transformador das novas tecnologias depende da
existência de um contexto social que permita aos gerentes reconhecer as oportunidades
oferecidas por elas.
b) as novas tecnologias são aquelas capazes de incrementar as habilidades de
registrar, armazenar, analisar e transmitir grandes volumes de informações complexas
de maneira segura, flexível, confiável, imediata e com independência geográfica.
c) a informatização requer dos indivíduos novas habilidades cognitivas,
psicológicas e intelectuais, a fim de que possam adquirir e processar o conhecimento
requerido para o desempenho de seus trabalhos.
d) o trabalho da alta gerência pode ser integralmente explicitado e transmitido
aos níveis intermediário e operacional, razão pela qual, no futuro próximo, as
organizações funcionarão sem chefes ou líderes.
e) as novas tecnologias têm o potencial de, com o uso de programas de software,
aprimorar ainda mais a automação das atividades humanas por meio de sua
programação, racionalização, e controle.

105. (ESAF / AFRF – 2009) Sobre a incorporação de novas tecnologias
de informação, é correto afirmar que:
a) representa uma fonte de incerteza para as organizações.
b) contribui para a ampliação dos níveis gerenciais.
c) dificulta o controle, por tornar mais amplo o acesso ao fluxo informacional.
d) pouco influencia a estrutura organizacional.
e) seu objetivo maior é a redução de custos operacionais.
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106. (ESAF / MPOG – 2009) Reduzindo, cada vez mais, o lapso que
vai da ficção à realidade, o avanço tecnológico a todos impacta. No
campo das organizações, é correto afirmar que:
a) o desenvolvimento da robótica interessa mais às organizações industriais e
menos às agropecuárias ou de serviços.
b) em um país como o Brasil, dada a rigidez da legislação, as relações de trabalho
são pouco afetadas pela incorporação de novas tecnologias.
c) o domínio do ferramental tecnológico, por si só, é suficiente para garantir a
empregabilidade de um indivíduo.
d) as organizações virtuais se valem da tecnologia para unir pessoas, ideias e
bens sem, todavia, ser necessário reuní–los em um mesmo espaço físico
simultaneamente.
e) a incorporação de uma nova tecnologia garante o alcance de melhores
resultados em comparação aos que seriam obtidos caso a tecnologia anterior fosse
mantida.

107. (ESAF / CVM – 2010) Entre as dez mudanças frequentes que
ocorrem nas empresas com a reengenharia dos processos, temos:
a) as unidades de trabalho mudam, passando de equipes para departamentos.
b) os critérios de promoção mudam de desempenho individual para desempenho
grupal.
c) as estruturas mudam de hierárquicas para pessoais.
d) a preparação dos empregados para o serviço muda, deixando de ser
treinamento para ser instrução.
e) os serviços das pessoas mudam, passando de tarefas simples para trabalhos
multidimensionais.

108. (ESAF / MTE – 2006) Indique a opção que corresponde
corretamente à frase a seguir: "É o repensar fundamental e a
reestruturação radical dos processos empresariais que visam alcançar
drásticas melhorias em indicadores críticos de desempenho."
a) Trata–se da definição de processos de qualidade.
b) Trata–se de princípios que norteiam a busca de maior eficácia.
c) Trata–se da definição de reengenharia.
d) Trata–se de características de um processo de responsabilidade social.
e) Trata–se da definição de produtividade.
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109. (ESAF / MTE – 2003) Um dos pontos–chave da reengenharia é
repensar de forma fundamental e reprojetar radicalmente os processos
para conseguir melhorias drásticas. Indique a opção que expressa
corretamente a ideia contida nessa afirmativa.
a) Diminuição drástica dos postos de trabalho.
b) Terceirização dos serviços não essenciais ao negócio da organização.
c) Fusão de unidades organizacionais e de empresas.
d) Requalificação da mão–de–obra na busca de empregabilidade.
e) Análise dos clientes, insumos, informações e produtos.

110. (ESAF / CGU – 2012) Considerado uma importante ferramenta
de gestão estratégica, o Balanced Scorecard busca a maximização dos
resultados com base nas seguintes perspectivas, exceto:
a) Concorrência e tecnologia.
b) Financeira.
c) Clientes.
d) Processos internos.
e) Aprendizado e crescimento.

111. (ESAF / STN – 2005) Como o controle tradicional tornou–se
insuficiente para fazer face às necessidades das organizações, foram
criados sistemas de controle que pudessem dar uma visão de conjunto
das diferentes dimensões do desempenho da organização. Indique a
opção que define corretamente as ideias de Balanced scorecard.
a) É uma técnica que permite identificar os fatores críticos de sucesso que
contribuem para o desempenho da organização.
b) É uma técnica focada na análise interna de pontos fortes e fracos e externa de
ameaças e oportunidades.
c) É uma técnica que permite evidenciar as relações de causa e efeito entre
diversos fatores de sucesso organizacional.
d) É uma técnica focada na busca da qualidade dos serviços prestados e
excelência na gestão dos negócios.
e) É uma técnica focada em dimensões do desempenho da empresa que se
podem desdobrar em medidas específicas e indicadores.
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112. (ESAF / STN – 2008) Sobre o uso do Balanced Scorecard, como
ferramenta gerencial no âmbito de organizações públicas e instituições
sem fins lucrativos, é incorreto afirmar:
a) o sucesso do uso do Balanced Scorecard, no caso de organizações públicas e
instituições sem fins lucrativos, deve ser medido pelo grau de eficiência e eficácia com
que essas organizações atendem às necessidades de seus participantes e clientes. O
papel desempenhado pelas considerações financeiras será favorecedor ou inibidor, mas,
raramente, será o objetivo básico.
b) o uso do Balanced Scorecard em organizações públicas e instituições sem fins
lucrativos é inadequado, uma vez que toda sua estrutura é montada a partir dos
objetivos financeiros, o que não reflete o contexto no qual essas organizações se
inserem.
c) no caso de organizações públicas e instituições sem fins lucrativos, a
perspectiva financeira do Balanced Scorecard passa a ser tratada como uma limitação
e não como um objetivo. Assim, as metas relacionadas com a perspectiva financeira
devem estar relacionadas com a limitação dos gastos e sua compatibilidade com
orçamentos prévios.
d) no âmbito de organizações públicas e instituições sem fins lucrativos, o uso do
Balanced Scorecard pode proporcionar foco, motivação e responsabilidade, oferecendo
a base lógica para a existência de tais organizações (que é servir clientes e partes
interessadas, além de manter os gastos dentro de limites orçamentários), e
comunicando externa e internamente os resultados e os vetores de desempenho por
meio dos quais elas realizarão sua missão e alcançarão seus objetivos estratégicos.
e) ao se aplicar o Balanced Scorecard em organizações públicas e instituições sem
fins lucrativos, o simples fato de tais organizações operarem com gastos abaixo dos
valores orçados não implica em eficácia e nem satisfação às necessidades dos clientes.
Assim, em paralelo ao monitoramento dos gastos, devem ser criados indicadores
capazes de analisar o nível e a qualidade dos serviços prestados.

113. (ESAF / CGU – 2012) Acerca da aplicabilidade da Gestão
Estratégica ao setor público, é correto afirmar que
a) a Gestão Estratégica é dispensável para uma instituição como a Câmara dos
Deputados, já que sua missão e seu papel encontram–se inteiramente demarcados na
Constituição Federal.
b) o modelo tradicional de BSC é totalmente adequado aos órgãos da
administração pública, sendo desnecessárias quaisquer adaptações.
c) o uso dos preceitos de Gestão Estratégica apenas se justifica nas entidades da
administração indireta, dadas sua natureza e finalidade.
d) a aplicação do BSC na administração pública dispensa preocupações com a
perspectiva financeira, já que o lucro não é um de seus objetivos.
e) a perspectiva cliente é ponto fundamental de Gestão Estratégica ainda que, na
administração pública, o conceito de clientela seja menos desenvolvido que na iniciativa
privada.
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114. (ESAF / ENAP –2006) Indique a opção que define corretamente
benchmarking.
a) Técnica por meio da qual a organização compara o seu desempenho com o de
outra.
b) Capacidade que a organização tem de superar os concorrentes.
c) Capacidade que a organização tem de integrar as partes de um sistema.
d) Técnica gráfica de representação das atividades no tempo.
e) Técnica de geração de idéias que se baseia na suspensão de julgamento.

115. (ESAF / ANA – 2009) Sobre o benchmarking, compreendido
como um processo de pesquisa contínuo e sistemático para avaliar
produtos, serviços e processos de trabalho, com o propósito de melhoria
organizacional, é correto afirmar:
a) não pode ser aplicado dentro da organização, uma vez que seus parâmetros,
necessariamente, estão atrelados a outras organizações do mesmo porte existentes no
mercado.
b) a 'pirataria' industrial é uma forma de benchmarking.
c) seus resultados, quando positivos, contribuem apenas para a melhoria de
serviços, produtos e processos de trabalho, não favorecendo, porém, o planejamento
organizacional.
d) aplica–se apenas no âmbito do setor privado, não se prestando à organização
pública ou privada sem fins lucrativos.
e) permite à organização comparar os seus serviços, produtos e processos de
trabalho com os de outras organizações detentoras de melhores práticas.

116. (ESAF / RFB – 2012) O Decreto n. 7.478, de 12 de maio de 2011,
criou a Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade
– CGDC, do Conselho de governo. É competência desta Câmara
a) implementar iniciativas no âmbito de políticas de gestão, desempenho e
competitividade.
b) supervisionar e acompanhar a implementação das decisões adotadas pelos
ministérios e governos estaduais.
c) estabelecer diretrizes estratégicas e planos para formulação e implementação
de políticas de melhoria da gestão da administração pública estadual.
d) identificar processos finalísticos e órgãos secundários de atuação para
fortalecer a gestão de resultados na administração pública.
e) prestar assessoramento ao Presidente da República na formulação e
implementação de mecanismos de controle e avaliação da qualidade do gasto público.
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8. Gestão Pública empreendedora;

117. (ESAF / ANAC – 2016) A respeito dos modelos de governo
existentes, pode–se afirmar que:
I. Os governos empreendedores concentram–se na busca de receitas não
taxáveis, mensurando o nível de retorno de cada investimento.
II. Os governos tradicionais buscam realizar receitas extraordinárias em todas as
suas atividades para minimizar a carga tributária sobre o cidadão.
III.
Os governos tradicionais concentram–se na minimização dos custos,
protelam gastos correntes necessários e acabam tendo de arcar no futuro com gastos
vultosos para compensar a "economia" gerada anteriormente.

Assinale a opção que responda à questão de forma correta.
a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
b) Somente a afirmativa II é verdadeira.
c) Somente a afirmativa III é verdadeira.
d) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
e) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.

118. (ESAF / ANAC – 2016) Correlacione as colunas abaixo e, ao final,
assinale a opção que contenha a sequência correta para a coluna II.
COLUNA I

COLUNA II
( ) O município "A" transforma toneladas de
detritos em fertilizantes a cada ano e vende–os
gerando uma receita de R$ 1.000.000,00.

(1) Governo
( ) O município "B" cobra uma taxa anual de R$
tradicional
100,00 de cada time de futebol por temporada, sendo
que o custo do programa de futebol é de R$ 150,00
por time, por temporada.
( ) O município "C" possuía uma demanda de
uma unidade prisional com 150 vagas, mas resolveu
ofertar 300 vagas para absorver o excesso carcerário
de outras jurisdições mediante a cobrança de R$ 70,00
por vaga, por noite.
( ) O município "D" resolveu igualar sua oferta à
(2) Governo demanda por vagas de sua unidade prisional.
empreendedor

www.estrategiaconcursos.com.br

a) 1, 2, 2, 1.
b) 1, 1, 1, 2.
c) 2, 1, 2, 1.
d) 2, 2, 1, 2.
e) 1, 2, 1, 2.

119. (ESAF / SMF–RJ – 2010) Em um contexto de gestão
empreendedora, é incorreto afirmar que a administração fiscal deve:
a) coletar tributos visando atender, com maior eficácia, o bem comum.
b) adotar princípios de gestão de negócios, como a proatividade e o controle por
objetivos e metas.
c) ser gerenciada como uma empresa que visa maximizar o lucro, aqui medido
sob a forma de arrecadação.
d) submeter seus resultados a avaliações feitas pela sociedade.
e) incorporar novas tecnologias, facilitando e estimulando a troca de informações
com o cidadão–cliente.

120. (ESAF / ANAC – ESPECIALISTA – 2016) Correlacione as colunas
e, ao final, assinale a opção que contenha a sequência correta com a
coluna "premissa ou papel".
Reinventando as formas de governar no séc. XXI e propondo
um novo paradigma de Estado
FORMA DE GOVERNAR
(1) Governo catalisador

PREMISSA OU PAPEL
( ) É ter uma visão de conjunto. Ter
em mente o papel fundamental da
inovação nos serviços públicos ─ a
necessidade de inovar é cada vez maior.

(2) Governo orientado
por missão

( ) É induzir mudanças por meio do
mercado. A organização pública como
facilitadora, intermediária em mercados
novos ou existentes.

(3) Governo
empreendedor

( ) É gerador de receitas ao invés de
despesas. A crise dos impostos chegou
para ficar. Para garantir receitas futuras,
precisamos criar novas fontes de receitas.
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(4) Governo orientado
para mercado

(5) Governo reinventado

(
)
É
transformar
órgãos
burocratizados, pois órgãos orientados por
missões são mais racionais que aqueles
orientados por normas.
( ) É navegar, não remar. Prestar
serviço é remar, e o governo não é bom
remador.

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

121. (ESAF / MTE – 2010) A aplicação do empreendedorismo, no
âmbito da Administração Pública, implica saber que:
a) normas rígidas e exaustivas são o melhor suporte para a tomada de decisão
em ambientes complexos sob constante mudança.
b) não se deve estimular a competição entre entidades prestadoras de serviços
públicos semelhantes.
c) a administração por resultados perde espaço para a supervisão hierárquica e
para a realização de auditorias de gestão.
d) quanto maior a autonomia conferida a servidores públicos, novas formas de
controle ou responsabilização devem ser adotadas.
e) tal como ocorre na iniciativa privada, incentivos econômicos são o principal
fator motivacional de gerentes e chefes.

122. (ESAF / AFRF – 2009) No âmbito da administração pública, o
empreendedorismo
pressupõe
a
incorporação
dos
seguintes
comportamentos, exceto:
a) participação dos cidadãos nos momentos de tomada de decisão.
b) substituição do foco no controle dos inputs pelo controle dos outputs e seus
impactos.
c) criação de mecanismos de competição dentro das organizações públicas e
entre organizações públicas e privadas.
d) adoção de uma postura reativa, em detrimento da proativa, e elaboração de
planejamento estratégico, de modo a antever problemas potenciais.
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e) aumento de ganhos por meio de aplicações financeiras e ampliação da
prestação de serviços remunerados.

123. (ESAF / CGU – 2008) O movimento que incorporou à gestão
pública características como a competição na prestação de serviços, a
perspectiva empreendedora, a descentralização, o foco em resultados e
a orientação para o mercado é denominado:
a) Patrimonialista.
b) Governança Corporativa.
c) Reinventando o Governo.
d) Administração Pública Societal.
e) Pós–Burocrático.
9. Controle da Administração Pública.

124. (ESAF / MPOG – 2015) As opções a seguir correspondem a meios
de controle dos atos administrativos previstos na Constituição Federal,
exceto:
a) Ação Popular, que objetiva a anulação ou a declaração de nulidade de atos
lesivos ao Patrimônio Público, à moralidade Administrativa, ao Meio Ambiente e ao
Patrimônio Histórico e Cultural.
b) Ação de Improbidade Administrativa, que visa proteger o patrimônio público,
o meio ambiente e outros direitos difusos e coletivos; é ajuizada pelo Ministério Público.
c) Habeas Corpus, que visa proteger o direito de locomoção sempre que alguém
ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção,
por ilegalidade ou abuso de poder.
d) Habeas Data, que visa proteger o direito a informações relativas à pessoa do
impetrante, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou
de cará ter público.
e) Mandado de Injunção, utilizado sempre que a falta de norma regulamentadora
torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas
inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

125. (ESAF / PGFN – 2015) O Prefeito do Município X decidiu
construir, defronte à sede da Prefeitura, um monumento em
homenagem a seu avô, fundador da universidade local. A obra teria 20
metros e seria esculpida em mármore e aço. A associação de pais de
crianças portadoras de necessidades especiais ajuizou ação civil pública
para impedir a construção do monumento, sob a alegação de que os
recursos envolvidos na aludida homenagem seriam suficientes para a
reforma e adaptação de acessibilidade das escolas municipais, de forma
a proporcionar o pleno acesso de pessoas com deficiência. Os
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procuradores do município argumentaram que a construção do
monumento visa a preservar a memória da cidade, bem como que a
alocação de recursos seria ato discricionário do Prefeito. Diante do
relatado e com base na jurisprudência atual sobre o controle
jurisdicional da administração pública, assinale a opção correta.
a) O ato do Prefeito, embora discricionário, é passível de controle pelo Poder
Judiciário, a fim de que este avalie a conformidade desse ato com os mandamentos
constitucionais.
b) O Poder Judiciário, se entender pela violação a princípio da administração
pública, poderá revogar o ato administrativo expedido pelo Prefeito.
c) O ato discricionário não é sindicável pelo Poder Judiciário.
d) Neste caso, o Poder Judiciário poderá decidir pela alteração do projeto e do
material a ser utilizado no monumento, de forma a diminuir os custos da obra.
e) A associação de pais de crianças portadoras de necessidades especiais não tem
legitimidade para ajuizar ação civil pública.

126. (ESAF / MPOG – 2015) O Tribunal de Contas da União
representou ao Congresso Nacional, há noventa e cinco dias,
irregularidades e abusos apurados em contratos auditados.
Considerando unicamente estas informações, pode–se afirmar que:
a) o Congresso Nacional tem prazo ilimitado para deliberar.
b) após 80 (oitenta) dias, o Poder Executivo decidirá o procedimento corretivo
aplicável.
c) o Senado Federal passa a ter competência para deliberar em 30 (trinta) dias.
d) o Tribunal de Contas da União decidirá a respeito.
e) a Câmara dos Deputados passa a ter a competência para deliberar em 90
(noventa) dias.

127. (ESAF / MTUR – 2014) Referente ao controle da administração
pública, assinale a opção correta.
a) O Senado Federal não tem o poder de convocar Ministro de Estado para prestar
pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado.
b) Não é possível supervisão ministerial de empresas estatais.
c) O Congresso Nacional não possui a função de julgar anualmente as contas
prestadas pelo Presidente da República.
d) O Poder Judiciário não tem sistema de controle interno.
e) Ação popular não pode ser proposta por pessoa jurídica.
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128. (ESAF / RFB – 2014) Sobre o controle da administração, o artigo
71 da Constituição Federal especifica as competências dos Tribunais de
Contas. Não é competência dos Tribunais de Contas:
a) representar o Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.
b) realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial.
c) assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias
ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade.
d) apreciar, para fins de registro, as nomeações para cargos de provimento em
comissão, na administração direta e indireta.
e) apreciar as contas prestadas anualmente pelos chefes do Poder Executivo.

129. (ESAF / MF – 2014) São atribuições principais de uma ouvidoria
pública, exceto:
a) Concretização dos preceitos constitucionais que regem a administração
pública.
b) Preservação da Administração.
c) Reparação do dano.
d) Indução de mudança.
e) Promoção da democracia.

130. (ESAF / MTUR – 2014) São requisitos básicos da ouvidoria
enquanto mecanismo de participação social na gestão pública, exceto:
a) acesso irrestrito a todas as informações
b) autonomia.
c) poder decisório
d) instituição de mandato.
e) estrutura organizativa e orçamento condizente com as necessidades.

131. (ESAF / MTUR – 2014)

COLUNA I

COLUNA II

(1) Controle Administrativo
( ) Controle exercido entre os
Hierárquico
órgãos da administração direta que
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sejam escalonados verticalmente
em cada poder.
( ) Entre órgãos que embora
integrem uma só pessoa jurídica,
não estão na mesma linha de
escalonamento vertical.
(2) Controle Administrativo
( ) Entre órgãos de cada
Não Hierárquico.
entidade da administração indireta
que
sejam
escalonados
verticalmente, no âmbito interno da
própria entidade.
( ) Entre a administração
direta e a administração indireta
(tutela ou controle finalístico)
A Coluna I enuncia dois tipos de controle administrativo, conforme
a presença ou não do quesito hierarquia. A Coluna II traz hipóteses
concretas na qual há o exercício do controle. Correlacione as Colunas I
e II conforme a presença ou não da hierarquia no exercício do controle
nas hipóteses elencadas na Coluna II. Ao final, assinale a opção que
expresse a sequência correta para a Coluna I.
a) 1, 1, 2, 2
b) 1, 2, 1, 2
c) 2, 2, 2, 1
d) 1, 2, 2, 1
e) 2, 1, 2, 1

132. (ESAF / MPOG – 2013) As competências e as atribuições dos
Tribunais de Contas foram ampliadas consideravelmente no que tange
à abrangência e ao alcance dos poderes até então conferidos a tais
instituições e estão definidas, em linhas gerais, no caso do Tribunal de
Contas da União, nos Artigos 70 e 71 da Constituição Federal de 1988,
cujas disposições se aplicam, também, no que couber aos Tribunais de
Contas dos Estados, do Distrito Federal e aos Conselhos de Contas dos
Municípios. Da análise dos referidos artigos, conclui–se que o exercício
das atribuições e competências do Controle Externo Técnico visa
garantir o estrito respeito aos princípios fundamentais da administração
pública, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, princípios esses traçados no Artigo 37 da
mesma Constituição Federal. Os Tribunais de Contas, amparados por
suas competências constitucionais, desempenham, entre outras, as
seguintes atividades principais, assinale a opção correta.
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a) Auxiliam o Poder Judiciário em suas atribuições de efetuar o julgamento do
agente titular de cada poder, emitindo parecer prévio recomendando a aprovação ou
rejeição de suas contas.
b) Julgam, por intermédio de analistas de orçamento e finanças do Poder
Executivo, as contas dos ordenadores de despesa e demais responsáveis por dinheiros,
bens e valores públicos da administração direta e indireta, e as contas daqueles que
derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário.
Assim o fazem emitindo decisão reprovando ou aprovando, com ou sem ressalvas, as
contas prestadas ou tomadas de tais responsáveis.
c) Procedem, por iniciativa própria ou por solicitação do Poder Judiciário, à
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos poderes
das respectivas esferas de governo e das demais entidades.
d) Apreciam, para fins de registro, mediante a emissão de acórdão, a legalidade
dos atos de admissão de pessoal, na administração direta e indireta, bem como a das
concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias
posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório.
e) Da atribuição de julgador conferido aos Tribunais de Contas pelas atribuições
do Poder Judiciário previstas no texto constitucional, resulta, em consequência, a
competência sancionadora de imputar débito ou multa a cuja decisão a Constituição
Federal em seu art. 71, § 3°, conferiu a eficácia de título executivo, que é aquele que
goza de liquidez e certeza da decisão judicial.

133. (ESAF / MF – 2013) Quanto ao controle da administração
pública, é correto afirmar:
a) o controle da esfera federal é denominado de tutela, o qual somente pode ser
exercido nos limites estabelecidos em lei.
b) o controle político abrange aspectos ligados somente ao mérito do ato
administrativo e não a aspectos de legalidade.
c) o controle financeiro previsto na constituição federal compreende também o
controle da legitimidade.
d) não é possível a apreciação judicial dos atos discricionários praticados pela
Administração Pública por se tratar de "mérito", principalmente quanto à "motivação",
visto que abrangido pela oportunidade e conveniência do administrador público.
e) o recurso administrativo próprio é dirigido a órgão ou autoridade estranha à
hierarquia da que expediu o ato recorrido e por esse órgão ou autoridade julgado.

134. (ESAF / MF – 2013) É por meio da Administração Pública que o
Estado dispõe dos elementos necessários para implementar as
prioridades do Governo. Assim, é de extrema relevância o estudo acerca
das ações empreendidas pelo gestor da coisa pública, destacando
especial atenção ao grau de aderência ao interesse público. O objetivo
principal do controle interno é o de possuir ação preventiva antes que
ações ilícitas, incorretas ou impróprias possam atentar contra os
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princípios expostos pela Constituição da República Federativa do Brasil.
O controle interno se funda em razões de ordem administrativa, jurídica
e mesmo política. Sem controle não há nem poderia haver, em termos
realistas, responsabilidade pública. A responsabilidade pública depende
de uma fiscalização eficaz dos atos do Estado. Neste contexto, o controle
interno opera na organização compreendendo o planejamento e a
orçamentação dos meios, a execução das atividades planejadas e a
avaliação periódica da atuação. O controle é instrumento eficaz de
gestão e não é novidade do ordenamento jurídico brasileiro. Assinale,
entre as opções abaixo, a opção incorreta acerca do controle público.
a) O Artigo 70 da Constituição Federal afirma que a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta, indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,
aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Poder Judiciário,
mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder.
b) O Artigo 71 da Constituição Federal afirma que o controle externo, a cargo do
Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União,
instrumento do Poder Legislativo.
c) O Artigo 74 da Constituição Federal afirma que os Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno.
d) O Artigo 76 da Lei n. 4.320/64 estabelece que o Poder Executivo exercerá os
três tipos de controle da execução orçamentária: 1) legalidade dos atos que resultem
arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de
direitos e obrigações; 2) a fidelidade funcional dos agentes da administração
responsáveis por bens e valores públicos; 3) o cumprimento do programa de trabalho
expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de
serviços.
e) A Lei n. 4.320/64 inovou ao consagrar os princípios de planejamento, do
orçamento e do controle, estabelecendo novas técnicas orçamentárias para a eficácia
dos gastos públicos.

135. (ESAF / CGU – 2012) Nos termos da Constituição Federal, tanto
o Congresso Nacional quanto os sistemas de controle interno de cada
Poder podem exercer fiscalizações da seguinte ordem, exceto:
a) Contábil.
b) Ambiental.
c) Patrimonial.
d) Operacional.
e) Financeira.

136. (ESAF / CGU – 2012) As contas de gestão do TCU são julgadas
pela(o):
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a) Congresso Nacional.
b) Câmara dos Deputados.
c) Tribunal de Contas da União.
d) Senado Federal.
e) Supremo Tribunal Federal.

137. (ESAF / SUSEP – 2010) As atribuições do Tribunal de Contas da
União têm assento constitucional e é possível constatar alguns tipos de
fiscalização a serem desempenhadas por aquela Corte de Contas. É
correto afirmar que não é tipo de fiscalização:
a) o controle da legitimidade.
b) o controle da legalidade.
c) o controle de conveniência política e oportunidade administrativa.
d) o controle de resultados, de cumprimento de programa de trabalho e de metas.
e) o controle de fidelidade funcional dos agentes da Administração responsável
por bens e valores públicos.

138. (ESAF / MPOG – 2010) Os sistemas de controle interno e de
controle externo da administração pública federal se caracterizam por:
a) constituírem um mecanismo de retroalimentação de uso obrigatório pelos
sistemas de Planejamento e Orçamento.
b) no caso do controle interno, integrar o Poder Executivo; no caso do controle
externo, integrar o Poder Judiciário.
c) serem instâncias julgadoras das contas prestadas por gestores e demais
responsáveis pelo uso de recursos públicos.
d) não poderem atuar ou se manifestar no caso de transferências voluntárias da
União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
e) serem autônomos entre si, não havendo subordinação hierárquica entre um e
outro.

139. (ESAF / MTE – 2010) Quanto ao controle da Administração
Pública, em especial, quanto ao momento em que ele se efetiva,
assinale:
(1) para controle prévio;
(2) para controle sucessivo ou concomitante;
(3) para controle corretivo ou posterior.
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E escolha a opção que represente a sequência correta.
( ) Aprovação, pelo Senado Federal, de operação financeira externa de
interesse da União.
( ) Auditorias realizadas pelo TCU em obras públicas federais.
( ) Aprovação, pelo Senado Federal, dos Ministros do TCU indicados pelo
Presidente da República.
( ) Julgamento das contas dos gestores públicos pelo TCU.
( ) Registro, pelo TCU, das admissões, aposentadorias e pensões no âmbito
das pessoas jurídicas de direito público da Administração Pública Federal.
a) 3 / 1 / 2 / 1 / 3
b) 2 / 2 / 1 / 3 / 3
c) 2 / 3 / 3 / 1 / 2
d) 1 / 1 / 3 / 3 / 2
e) 1 / 2 / 1 / 3 / 3

140. (ESAF / MTE – 2010) O estudo
administração pública’ nos revela que:

do

tema

‘controle

da

a) submetem–se a julgamento todas as contas prestadas por responsáveis por
bens ou valores públicos, aí incluído o Presidente da República.
b) no exercício do poder de autotutela, a administração pública pode rever seus
atos, mas não pode declará–los nulos.
c) em respeito ao princípio da separação dos poderes, é vedado o controle
transversal de um Poder sobre os outros.
d) o controle interno é exercido pelo Congresso Nacional, com o auxílio do
Tribunal de Contas da União.
e) o Poder Judiciário exerce apenas controle jurisdicional sobre seus atos
administrativos.

141. (ESAF / MTE – 2010) O estudo
administração pública nos revela que:

do

tema

‘controle

da

a) submetem–se a julgamento todas as contas prestadas por responsáveis por
bens ou valores públicos, aí incluído o Presidente da República.
b) no exercício do poder de autotutela, a administração pública pode rever seus
atos, mas não pode declará–los nulos.
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c) em respeito ao princípio da separação dos poderes, é vedado o controle
transversal de um Poder sobre os outros.
d) o controle interno é exercido pelo Congresso Nacional, com o auxílio do
Tribunal de Contas da União.
e) o Poder Judiciário exerce apenas controle jurisdicional sobre seus atos
administrativos.

142. (ESAF / SUSEP – 2010) Na esfera federal, o julgamento das
contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens
e valores públicos:
a) compete exclusivamente ao Poder Judiciário, tendo em vista que, nos termos
da Constituição Federal, o órgão de controle externo não tem o poder de julgar,
propriamente, mas apenas de apreciar tais contas.
b) é de competência própria do Poder Legislativo (Congresso Nacional), titular do
controle externo, com o auxílio do Tribunal de Contas da União – TCU, que sobre elas
emitirá parecer.
c) é de competência privativa do TCU.
d) é de competência própria do TCU, com possibilidade de reforma pelo
Congresso Nacional.
e) é de competência própria do TCU, que sobre elas emitirá parecer.

143. (ESAF / ATRFB – 2009) O controle externo da Administração
Pública, no que está afeto ao Tribunal de Contas da União (TCU),
compreende:
a) o julgamento das contas prestadas anualmente pelo Presidente da República.
b) a fiscalização da aplicação dos recursos financeiros repassados pela União para
os Estados, mediante convênio.
c) o julgamento das contas relativas à aplicação das cotas dos Fundos de
Participação transferidas para os Estados e Municípios.
d) o registro prévio das licitações e respectivos contratos, para compras, obras e
serviços.
e) o registro prévio dos atos de admissão dos servidores públicos federais, bem
como o das concessões de aposentadorias, reformas e pensões.

144. (ESAF / MPOG – 2008) Marque a opção incorreta quanto às
atribuições dos órgãos de controle externo.
a) Compreende a realização de inspeções e auditorias de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.
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b) Fiscaliza a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante
convênio a Estado, ao Distrito Federal ou a Município.
c) Acompanha o movimento dos Cartões de Pagamento do Governo Federal
mediante realização periódica do diagnóstico do sistema de pagamentos de varejo no
Brasil.
d) Analisa as contas das autarquias e fundações instituídas e mantidas pela União.
e) Apura denúncias apresentadas por qualquer cidadão, sobre irregularidades ou
ilegalidades.

145. (ESAF / AFRF – 2005) Não inclui na finalidade do sistema de
controle interno federal, constitucionalmente previsto, a atividade de:
a) avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e efetividade, da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da Administração.
b) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias da União.
c) comprovar a legalidade da aplicação de recursos públicos por entidades de
direito privado.
d) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
e) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual.

146. (ESAF / TCE–RN – 2000) Os sistemas de controle externo,
próprios para o exercício das funções de fiscalização contábil, financeira
e orçamentária, nas áreas federais e estaduais, estão compreendidos na
organização estrutural.
a) do Poder Legislativo
b) do Poder Executivo
c) do Poder Judiciário
d) de cada um dos Poderes Públicos
e) dos Poderes Legislativo e Executivo
10. Ética

147. (ESAF / ANAC – 2016) Tendo em vista o conceito de ética no
setor público, julgue as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou
falsas (F). Ao final, assinale a opção correta.
I. A ética estabelece a conduta apropriada e as formas de promovê–la segundo
as concepções vigentes na sociedade como um todo ou em grupos sociais específicos.
II. As frequentes denúncias de corrupção, como a recente Operação Lava Jato,
estimulam a sociedade a ter um conceito negativo da conduta ética da classe política.
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III.
A ética no serviço público segue o pressuposto de que os fins justificam os
meios, uma vez que o interesse maior está na eficácia administrativa.
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
b) Todas as afirmativas são verdadeiras.
c) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
d) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
e) Apenas a afirmativa III é verdadeira.

148. (ESAF / ANAC – 2016) De acordo com o Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, são
deveres do servidor público, exceto:
a) desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público
de que seja titular.
b) jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão
dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo.
c) ceder às pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e
outros que visem obter quaisquer favores.
d) tratar cuidadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando o processo de
comunicação e contato com o público.
e) ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se
materializam na adequada prestação dos serviços públicos.

149. (ESAF / ANAC – 2016) De acordo com o Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, são
vedações ao servidor público, exceto:
a) utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu
conhecimento para atendimento do seu ofício.
b) retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer
documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público.
c) fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu
serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros.
d) ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração
ao Código de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão.
e) usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito
por qualquer pessoa, causando–lhe dano moral ou material.
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150. (ESAF / MTUR – 2014) De acordo com o Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal,
conforme Decreto n. 1.171/1994, é vedado ao servidor público, exceto:
a) o uso do cargo ou função para obter qualquer favorecimento, para si ou para
outrem.
b) retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens,
direitos e serviços da coletividade a seu cargo.
c) permitir que perseguições, antipatias, ou interesses de ordem pessoal
interfiram no trato com o público.
d) adulterar o teor de documentos que deva encaminhar para providências.
e) solicitar ao subordinado atendimento a interesse particular.

151. (ESAF / MTUR – 2014) As comissões de ética pública, dispostas
no Decreto n. 1.171/1994, constituem–se de:
I.

órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta.

II. órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta.
III. autarquias e fundações.
IV. qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder
público.
V. órgãos e entidades da Administração Pública e Poder Judiciário.

Está correto o que se afirma em:
a) I e II apenas.
b) II e IV apenas.
c) IV e V apenas.
d) I, II, III e IV apenas.
e) Todas estão corretas.

152. (ESAF / MTUR – 2014) De acordo com o Código de Ética,
conforme Decreto n. 1.171, de 22 de junho de 1994, assinale a opção
incorreta.
a) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais
devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele.
b) A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, não se
integra na vida particular de cada servidor público.
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c) A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e
o mal.
d) Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente significa
causar–lhe dano moral.
e) A ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de
desmoralização do serviço público.

153. (ESAF / MTUR – 2014) Julgue os itens a seguir e assinale a opção
correta.
I. A Comissão de Ética Pública será integrada por cinco brasileiros que preencham
os requisitos de idoneidade moral e reputação ilibada e notória experiência, designados
pelo Presidente da República, para mandatos de três anos, permitida uma única
recondução.
II. A atuação na Comissão de Ética Pública enseja remuneração para seus
membros e os trabalhos nela desenvolvidos são considerados prestação de relevante
serviço público.
III.
Compete à Comissão de Ética Pública apurar condutas em desacordo com
as normas nele previstas, quando praticadas pelas autoridades a ele submetidas.
IV. A Comissão de Ética Pública contará com uma Secretaria–Executiva, vinculada
à Casa Civil da Presidência da República, à qual competirá prestar o apoio técnico e
administrativo aos trabalhos da Comissão.
V. À pessoa que esteja sendo investigada, é assegurado o direito de ter vista dos
autos, no recinto das Comissões de Ética, somente após ter sido notificada da existência
do procedimento investigatório.
a) apenas I e IV estão corretos.
b) apenas II, III e IV estão corretos.
c) apenas III e IV estão corretos.
d) apenas I, II e III estão corretos.
e) Todos estão corretos.

154. (ESAF / CVM – 2010) O Decreto n. 1.171, de 22 de junho de 1994,
aprovou o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder
Executivo Federal e, entre outras providências, determinou que os
órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta
constituíssem as respectivas Comissões de Ética. A respeito dos termos
desse Código, assinale a opção incorreta.
a) A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se
integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados
na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom
conceito na vida funcional.
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b) A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a censura.
c) É vedado ao servidor iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do
atendimento em serviços públicos.
d) É dever fundamental do servidor público abster–se, de forma absoluta, de
exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público,
mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação
expressa à lei.
e) O Código de Ética elenca apenas deveres negativos do servidor público.

155. (ESAF / MPOG – 2005) De acordo com o Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal:
I. a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e
moralidade, salvo nos casos em que a lei estabelecer o sigilo.
II. atenta contra a ética o administrador que não adota as medidas necessárias a
evitar a formação de longas filas na repartição pública.
III.
todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico,
preste serviços de natureza temporária, ainda que sem retribuição financeira, mas
desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, é
considerado servidor público.
IV. o servidor não deve deixar que simpatias ou antipatias influenciem os seus
atos funcionais.
V. incide em infração de natureza ética o servidor que deixar de utilizar os
avanços técnicos e científicos ao seu alcance.

Estão corretas:
a) as afirmativas I, II, III, IV e V.
b) apenas as afirmativas I, III, IV e V.
c) apenas as afirmativas I, II, III e IV.
d) apenas as afirmativas III, IV e V.
e) apenas as afirmativas I, III e IV.

156. (ESAF / ANEEL – 2006) Assinale a opção correta.
a) Ética e moral, num sentido amplo, são palavras sinônimas. Referem–se aos
valores que regem a conduta humana, tendo caráter normativo ou prescritivo.
b) Ética e moral, num sentido amplo, são palavras sinônimas. Referem–se ao
estudo dos princípios que explicam regras de conduta consideradas como
universalmente válidas.
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c) A ética, num sentido restrito, está preocupada na construção de um conjunto
de prescrições destinadas a assegurar uma vida em comum justa e harmoniosa.
d) A ética, num sentido restrito, diz respeito aos costumes, valores e normas de
conduta específicas de uma sociedade ou cultura.
e) A moral, num sentido restrito, está preocupada em detectar os princípios que
regem a conduta humana.

157. (ESAF / TCU – 2002) O caráter racional–legal está diretamente
relacionado à ética da convicção ou do valor absoluto.
158. (ESAF / CGU – 2004) Não têm a obrigação de constituir as
comissões de ética previstas no Decreto nº 1.171/1994 (Código de
Conduta do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal):
a) as autarquias federais.
b) as empresas públicas federais.
c) as sociedades de economia mista.
d) os órgãos do Poder Judiciário.
e) os órgãos e entidades que exerçam atribuições delegadas pelo poder público.

159. (ESAF / MPOG – 2009) No exercício da função, o servidor público
civil do Poder Executivo Federal afronta o Código de Ética Profissional
quando:
a) diante de duas opções, escolhe sempre a melhor e a mais vantajosa para o
bem comum.
b) exige de seus superiores as providências cabíveis contra ato ou fato contrário
ao interesse público de que lhes tenha dado ciência.
c) representa contra superior hierárquico, no caso de comprometimento indevido
da estrutura em que se funda o Poder Estatal.
d) apresenta–se ao trabalho com vestimentas inadequadas.
e) facilita a fiscalização, por quem de direito, de seus atos ou serviços.

160. (ESAF / MPOG – 2005) De acordo com o Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, são
deveres fundamentais do servidor público:
I. quando estiver diante de mais de uma opção, escolher aquela que melhor
atenda aos interesses do governo.
II. exigir de seus superiores hierárquicos as providências cabíveis relativas a ato
ou fato contrário ao interesse público que tenha levado ao conhecimento deles.
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III.
zelar pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança
coletiva, quando no exercício do direito de greve.
IV. materializar os princípios éticos mediante a adequada prestação dos serviços
públicos.
V. resistir às pressões ilegais ou aéticas e denunciá–las, mesmo que os
interessados sejam seus superiores hierárquicos.

Estão corretas:
a) as afirmativas I, II, III, IV e V.
b) apenas as afirmativas II, III, IV e V.
c) apenas as afirmativas I, II e V.
d) apenas as afirmativas I, IV e V.
e) apenas as afirmativas I, III e IV.

161. (ESAF / AFRF – 2003) De acordo com o Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, “a
moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o
bem e o mal, devendo ser acrescida da idéia de que o fim é sempre o
bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta
do servidor, é que poderá consolidar a moralidade do ato
administrativo”. Esse enunciado expressa:
a) o sentido do princípio da legalidade na Administração Pública.
b) que o estrito cumprimento da lei conduz à moralidade na Administração
Pública.
c) que o ato administrativo praticado de acordo com a lei não pode ser impugnado
sob o aspecto da moralidade.
d) que todo ato legal é também moral.
e) um valor ético que deve nortear a prática dos atos administrativos.
11. Questões 2016

162. (ESAF / ANAC – 2016) A Administração Pública Federal Direta
compreende:
a) a estrutura administrativa da Presidência da República e Ministérios.
b) autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia
mista.
c) as autarquias, fundações e a estrutura administrativa da Presidência da
República e Ministérios.
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d) a estrutura administrativa do núcleo da Presidência da República.
e) a estrutura administrativa da Presidência da República, Ministérios e
organizações sociais.
163. (ESAF / ANAC – 2016) Correlacione as colunas e, ao final,
assinale a opção que contenha a sequência correta com a coluna
"premissa ou papel".
Reinventando as formas de governar no séc. XXI e propondo um novo
paradigma de Estado
FORMA DE GOVERNAR
(1) Governo catalisador
(2) Governo orientado por missão
(3) Governo empreendedor
(4) Governo orientado para mercado
(5) Governo reinventado
PREMISSA OU PAPEL
( ) É ter uma visão de conjunto. Ter em mente o papel fundamental da
inovação nos serviços públicos ─ a necessidade de inovar é cada vez maior.
( ) É induzir mudanças por meio do mercado. A organização pública como
facilitadora, intermediária em mercados novos ou existentes.
( ) É gerador de receitas ao invés de despesas. A crise dos impostos...
chegou para ficar. Para garantir receitas futuras, precisamos criar novas fontes
de receitas.
( ) É transformar órgãos burocratizados, pois órgãos orientados por
missões são mais racionais que aqueles orientados por normas.
( ) É navegar, não remar. Prestar serviço é remar, e o governo não é bom
remador.
a) 5, 2, 3, 4, 1
b) 5, 4, 3, 2, 1
c) 5, 1, 3, 1, 2
d) 1, 2, 3, 4, 5
e) 5, 3, 4, 2, 1
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164. (ESAF / ANAC – 2016) A respeito da Teoria Estruturalista das
Organizações, analise as afirmativas abaixo, classificando-as em
verdadeiras (V) ou falsas (F). Ao final, assinale a opção que contenha a
sequência correta.
I. O poder é a habilidade de induzir outras pessoas a conduzir o objetivo de
alguém.
II. Os indivíduos que respondem ao poder tendem a se comportar de forma
refutável.
III. As organizações muitas vezes têm muitos objetivos contraditórios.
a) V, F, V
b) V, V, V
c) F, F, V
d) F, V, F
e) V, V, F
165. (ESAF / ANAC – 2016) Tendo como base os tipos de poder nas
organizações, correlacione as colunas abaixo de acordo com os meios
de cada poder e, ao final, assinale a opção que contenha a sequência
correta para a Coluna II.
COLUNA I
(1) Coercitivo
(2) Remunerativo
(3) Normativo
COLUNA II
( ) Sanções físicas.
( ) Alocação de liderança.
( ) Comissões.
( ) Recompensas simbólicas.
( ) Frustração
a) 3, 1, 3, 2, 2
b) 2, 3, 2, 3, 1
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c) 1, 3, 2, 3, 1
d) 2, 3, 2, 2, 3
e) 1, 2, 2, 3, 1
166. (ESAF / ANAC – 2016) Quanto à convergência e à diferença entre
a gestão pública e a gestão privada, julgue os itens a seguir,
classificando-os como certos ou errados. A seguir escolha a opção
correta.
I. Na Gestão Pública, a obtenção de receitas é derivada de tributos
(impostos, taxas e contribuições), de caráter compulsório, sem a devida
contrapartida em termos de prestação direta de um serviço, enquanto na Gestão
Privada a receita advém da venda de produtos e serviços e é paga pelos clientes.
II. Quanto aos destinatários das ações empreendidas, pode-se afirmar que
na Gestão Pública é o cliente, indivíduo que manifesta seus interesses no
mercado, enquanto na Gestão Privada é o cidadão, membro da sociedade que
possui direitos e deveres.
III. No que se refere aos mecanismos de controle, pode-se afirmar que, na
Gestão Pública, o controle é político, por meio de eleições periódicas dos
governantes, enquanto na Gestão Privada, o controle é do mercado, por meio
da concorrência com outras organizações.
IV. A tomada de decisão na Gestão Pública é mais rápida, buscando sempre
a racionalidade, enquanto na Gestão Privada as decisões são mais lentas,
influenciadas por variáveis de ordem política.
V. A sobrevivência das organizações na Gestão Pública tem tempo de
existência indeterminado: o Estado não vai à falência, enquanto na Gestão
Privada a sobrevivência depende da eficiência organizacional.
Estão corretos apenas os itens
a) I, II e III.
b) I, III e IV.
c) I, IV e V.
d) II, III e V.
e) I, III e V.
167. (ESAF / ANAC – 2016) Os momentos recorrentes de
instabilidade econômica, de baixo nível de crescimento do PIB e até
mesmo depressão deste com queda em torno de 4% em 2015 têm
fragilizado a situação fiscal do país. Diante disso, os debates na
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sociedade civil e no meio acadêmico indicam necessidade de mudança
no modelo atual de Administração Pública.
São mudanças sugeridas para o modelo de Administração Pública
no Brasil, exceto:
a) fortalecimento das Agências Reguladoras.
b) fortalecimento do modelo burocrático nos moldes weberianos.
c) implementação de modelo de gestão mais eficiente.
d) implementação de arquiteturas organizacionais mais eficazes.
e) implementação de modelo burocrático que permita criatividade e
flexibilidade.
168. (ESAF / ANAC – 2016) Indique, entre as tecnologias de gestão
disponibilizadas pelo GESPÚBLICA, na busca da excelência em serviços
públicos, qual delas é o instrumento que orienta a modelagem e a gestão
de ações voltadas ao alcance de resultados.
a) Gestão de Processos.
b) Guia "d" Simplificação.
c) Carta de Serviços ao Cidadão.
d) Indicadores de Gestão.
e) Autoavaliação da Gestão Pública.
169. (ESAF / ANAC – 2016) Tendo em vista o conceito de ética no
setor público, julgue as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou
falsas (F). Ao final, assinale a opção correta.
I. A ética estabelece a conduta apropriada e as formas de promovê-la
segundo as concepções vigentes na sociedade como um todo ou em grupos
sociais específicos.
II. As frequentes denúncias de corrupção, como a recente Operação Lava
Jato, estimulam a sociedade a ter um conceito negativo da conduta ética da
classe política.
III. A ética no serviço público segue o pressuposto de que os fins justificam
os meios, uma vez que o interesse maior está na eficácia administrativa.
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
b) Todas as afirmativas são verdadeiras.
c) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
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d) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
e) Apenas a afirmativa III é verdadeira.
170. (ESAF / ANAC – 2016) A nova gestão pública orientada para
resultados caracteriza-se por atributos que são essenciais ao alcance
dos efeitos pretendidos. A respeito dessa abordagem, analise as
afirmativas abaixo, classificando-as em verdadeiras (V) e falsas (F) e,
em seguida, assinale a opção que contenha a sequência correta.
( ) A gestão pública por resultados deve ser dinâmica, no sentido de não
apenas definir os efeitos desejados, mas alcançá-los, monitorá-los e avaliá-los.
( ) A nova gestão pública, orientada para os resultados, busca promover a
eficiência, a eficácia e a efetividade dos processos organizacionais.
( ) A nova gestão pública, ao preservar o caráter rígido da administração
burocrática, introduz novas práticas gerenciais, direcionadas à criação de
condições para elevar o controle social sobre o gestor público.
a) V, F, V
b) F ,V, V
c) V, V, F
d) F, F, V
e) F, V, F
171. (ESAF / ANAC – 2016) Conforme Lima, P.D (2007), o Modelo de
Excelência em Gestão Pública (GESPÚBLICA) tem a missão de aumentar
a competitividade do país, focando a excelência da prestação dos
serviços públicos aos cidadãos. Este modelo é a principal referência para
as organizações públicas que pretendem aperfeiçoar sua gestão. Os
critérios definidos pelo GESPÚBLICA para a melhoria da gestão das
organizações públicas são:
a) Liderança; Estratégias e Planos; Cidadãos; Sociedade; Informação e
Conhecimento; Pessoas; Processos e Resultados.
b) Economicidade; Publicidade; Impessoalidade; Moralidade e Eficiência.
c) Excelência dirigida ao cidadão; Gestão participative; Gestão baseada em
processos e informação; Valorização das pessoas e Controle Social.
d) Liderança; Estratégias e Planos; Informação e Conhecimento; Pessoas;
Processos e Resultados.
e) Planejamento; Pessoas e Processos, Informações e Resultados.

www.estrategiaconcursos.com.br

172. (ESAF / ANAC – 2016) Assinale a opção que não indica um
propósito da avaliação de programas governamentais.
a) Aperfeiçoamento de programas e organizações.
b) Promoção da accountability.
c) Escolha de alternativas que proporcionem a melhor rentabilidade
financeira.
d) Correção do curso de um programa ou política com vistas a obter
melhorias nos processos de execução.
e) Verificação do alcance dos objetivos com vistas à continuação, à
expansão ou à institucionalização de um programa-piloto; assim como corte,
finalização ou abandono do programa em execução.
173. (ESAF / ANAC – 2016) Correlacione as colunas a seguir e, ao
final, assinale a opção que contenha a sequência correta para a coluna
II.
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a) 2, 1, 3, 4, 5
b) 1, 2, 4, 5, 3
c) 3, 5, 2, 1, 4
d) 4, 3, 5, 2, 1
e) 5, 4, 1, 3, 2
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174. (ESAF / ANAC – 2016) O aparelho do Estado é composto por
quatro setores distintos:
(1) Núcleo estratégico.
(2) Atividades exclusivas.
(3) Serviços não exclusivos.
(4) Produção de bens e serviços para o mercado.
Leia os trechos a seguir e ordene-os de acordo com os itens citados
anteriormente.
( ) Corresponde à área de atuação empresarial, que explora atividades
econômicas com fins lucrativos, mas que ainda permanecem no aparelho do
Estado.
( ) Corresponde ao governo em sentido lato. É o setor que define as leis e
as políticas públicas e cobra seu cumprimento. É o mais alto nível de decisão do
governo.
( ) Corresponde ao setor em que o Estado atua simultaneamente com
outras organizações públicas não estatais e privadas. As instituições desse setor
não possuem o poder de Estado.
( ) É o setor em que são prestados serviços que só o Estado pode realizar.
São serviços em que se exerce o poder extroverso do Estado ─ o poder de
regulamentar, fiscalizar e fomentar.
a) 1, 3, 4, 2
b) 4, 1, 3, 2
c) 4, 3, 1, 2
d) 4, 3, 2, 1
e) 3, 4, 1, 2
175. (ESAF / ANAC – 2016) A respeito de Estado, governo e
sociedade, analise as afirmativas abaixo, classificando-as em
verdadeiras (V) ou falsas (F). Ao final, assinale a opção que contenha a
sequência correta.
( ) O Estado brasileiro, ao longo de sua história, passou por três modelos
de gestão (Administração Pública Patrimonialista, a Burocrática e a Gerencial).
Isso aconteceu sem que houvesse um rompimento com algumas práticas do
modelo substituído. Portanto, hoje, o país vive um Modelo Gerencial, apoiado na
burocracia, com certa flexibilidade, mas com fortes traços de patrimonialismo.
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( ) A estrutura organizacional do Estado brasileiro se divide em três poderes
(Executivo, Legislativo e Judiciário) e em três níveis (União, Estados-membros
e municípios). Mesmo em Modelo de Administração Gerencial fortemente
burocratizado, o Estado consegue atender bem as demandas da sociedade
brasileira, principalmente nas áreas de educação, saúde e transporte.
( ) O aparelho do Estado é constituído pelo governo, isto é, pela cúpula
dirigente nos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), por um corpo de
funcionários e pela força militar. O Estado, por sua vez, é mais abrangente que
o aparelho, pois compreende adicionalmente o sistema constitucional-legal, que
regula a população nos limites de um território.
( ) A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos
estados, dos municípios e do Distrito Federal, constituindo-se em Estado
Democrático de Direito, e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a
dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa
e o pluralismo político.
( ) O paradigma gerencial contemporâneo, fundamentado nos princípios da
confiança e da descentralização da decisão, exige formas flexíveis de gestão,
horizontalização de estruturas, descentralização de funções e incentivo à
criatividade, o que não contrapõe o formalismo e o rigor técnico da burocracia.
a) V, V, V, F, F
b) V, F, V, F, F
c) V, F, V, V, F
d) V, V, F, F, V
e) V, F, F, V, V
176. (ESAF / ANAC – 2016) À medida que aumenta a resistência
generalizada ao pagamento de impostos, a cobrança de taxas de
utilização de serviços públicos tem se tornado uma solução popular para
a arrecadação de recursos. Sobre as taxas cobradas pela utilização de
serviços públicos, pode-se afirmar que:
I. O serviço público prestado deve gerar benefícios individuais a seus
beneficiários e deve ser executado de forma eficiente e eficaz.
II. É factível a cobrança das taxas de maneira eficiente quando não é
possível separar a população entre beneficiários do serviço (pagantes da taxa)
e não beneficiários.
III. As taxas de utilização ajudam a estabilizar os orçamentos públicos ao
gerar recursos e reduzir a demanda por serviços públicos.
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Analise as afirmativas acima, classificando-as em verdadeiras (V) ou falsas
(F). Em seguida, assinale a opção que contenha a sequência correta.
a) F, F, V
b) V, V, F
c) F, V, F
d) V, V, V
e) V, F, V
177. (ESAF / ANAC – 2016) A respeito dos modelos de governo
existentes, pode-se afirmar que:
I. Os governos empreendedores concentram-se na busca de receitas não
taxáveis, mensurando o nível de retorno de cada investimento.
II. Os governos tradicionais buscam realizar receitas extraordinárias em
todas as suas atividades para minimizar a carga tributária sobre o cidadão.
III. Os governos tradicionais concentram-se na minimização dos custos,
protelam gastos correntes necessários e acabam tendo de arcar no futuro com
gastos vultosos para compensar a "economia" gerada anteriormente.
Assinale a opção que responda à questão de forma correta.
a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
b) Somente a afirmativa II é verdadeira.
c) Somente a afirmativa III é verdadeira.
d) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
e) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
178. (ESAF / ANAC – 2016) Indique qual sistema de grande
abrangência utilizado na administração pública pode ser entendido
como um conjunto de ações modernizadoras vinculadas à administração
pública e que começou a ganhar visibilidade no final da década de 1990
e nos últimos anos vem crescendo de forma acelerada em vários órgãos
de governo.
a) Administração Pública Patrimonialista
b) Administração Pública Burocrática.
c) Administração Pública Gerencial.
d) Governo eletrônico (e-gov).
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e) Planejamento de ações do governo (Siplan).
179. (ESAF / ANAC – 2016) Os imperativos estratégicos levam à
construção de arquiteturas organizacionais diferentes e adaptativas
capazes de conduzir a empresa a um resultado eficaz. Para construir
novas arquiteturas, devem ser consideradas algumas variáveis. Entre
elas, estão as citadas a seguir:
I. canais híbridos de distribuição
II. nova formatação de pesquisa e desenvolvimento
III. gerenciamento de conflitos
IV. coerência organizacional
V. equipes executivas
A seguir, são enumeradas algumas características que se referem a
cada variável citada:
( ) A empresa do futuro será caracterizada por uma liderança compartilhada
nos altos níveis hierárquicos.
( ) As empresas do futuro serão marcadas pela instabilidade e acabarão
promovendo o canibalismo proposital como meio de enfrentar as transformações
ambientais.
( ) Responder às demandas variadas dos consumidores faz com que as
empresas desenvolvam estruturas que as habilitem a administrar inúmeros
canais de distribuição.
( ) A cultura organizacional desempenhará papel de forte agregadora em
meio a todo esse processo de adaptação e turbulência inovadora e criativa.
( ) Todos os procedimentos direcionados à inovação na pesquisa terão de
ser revistos com incrível frequência. A inovação será uma rotina nas
organizações. Assinale a opção que mostra a correta relação entre as
características e as variáveis citadas.
a) I, III, V, IV, II
b) V, I, III, IV, II
c) V, III, I, IV, II
d) III, II, V, IV, I
e) II, IV, I, III, V
180. (ESAF / ANAC – 2016) Leia as assertivas a seguir:
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I. O Estado reduz seu papel de executor ou prestador direto de serviços.
Contudo, mantém-se no papel de regulador e provedor ou promotor destes
serviços, principalmente dos serviços sociais, como educação e saúde, que são
essenciais para o desenvolvimento.
II. Como promotor de serviços, o Estado continuará a subsidiá-los,
buscando, ao mesmo tempo, o controle social direto e a participação da
sociedade.
III. Considerando que "governança" é a capacidade de governo do Estado
e "governabilidade" é o poder para governar, pode-se dizer que o governo
brasileiro não enfrenta problema de governança, mas carece de governabilidade.
Assinale a opção correta.
a) Apenas a assertiva I está correta
b) Apenas a assertiva II está correta.
c) Apenas a assertiva III está correta.
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
e) Todas as assertivas estão corretas
181. (ESAF / ANAC – 2016) Correlacione as colunas abaixo e, ao final,
assinale a opção que contenha a sequência correta para a coluna II.

a) 1, 2, 2, 1
b) 1, 1, 1, 2
c) 2, 1, 2, 1
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d) 2, 2, 1, 2
e) 1, 2, 1, 2
182. (ESAF / ANAC – 2016) A partir da IN 04/2010, Art. 4° , III, a
SLTI desenvolveu um modelo para elaboração de PDTI que contempla,
pelo menos, as seguintes áreas: necessidades de informação alinhadas
à estratégia do órgão ou entidade, plano de investimentos, contratações
de serviços, quantitativo e capacitação de pessoal, aquisição de
equipamentos e
a) gestão de fornecedores.
b) gestão de desempenho.
c) gestão de risco.
d) gestão do alinhamento estratégico.
e) gestão financeira.
183. (ESAF / ANAC – 2016) Na versão 1.0 do Guia de Elaboração de
PDTI do SISP, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação é
considerado um documento de cunho
a) tático.
b) tático-operacional.
c) estratégico.
d) estratégico-tático.
e) operacional.
184. (ESAF / ANAC – 2016) A IN SLTI 04/2010, Art. 4° , parágrafo
único, determina que se o órgão não possuir um Planejamento
Estratégico Institucional formalizado deverá
a) buscar o alinhamento por meio de outros instrumentos norteadores
equivalentes.
b) limitar-se a contratações inferiores a R$ 80.000,00 enquanto a
deficiência não for sanada.
c) restringir as contratações a bens de TI, evitando a contratação de
serviços de TI.
d) utilizar o PDTI como instrumento norteador.
e) suspender seus processos de contratação enquanto a deficiência não for
sanada.
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185. (ESAF / ANAC – 2016) Na versão 1.0 do Guia de Elaboração de
PDTI do SISP, o processo Definir a Equipe de Elaboração do PDTI é
executado na fase de
a) iniciação.
b) planejamento.
c) abertura.
d) aprovação.
e) preparação.
186. (ESAF / ANAC – 2016) A Estratégia de Governança Digital da
Administração Pública Federal 2015/19 foi organizada em três eixos,
cada um com os respectivos objetivos estratégicos. Um dos eixos é o de
a) canais digitais.
b) dados governamentais.
c) digitalização.
d) serviços.
e) processos.
187. (ESAF / ANAC – 2016) O gerenciamento organizacional de
projetos promove a capacidade organizacional ligando os princípios e as
práticas do gerenciamento de projetos, programas e portfólios com
facilitadores organizacionais com o objetivo de
a) aprimorar os processos de controle.
b) realizar a melhoria contínua dos serviços.
c) implementar a Governança de Processos e de Projetos.
d) apoiar as metas estratégicas.
e) garantir o alinhamento das diretrizes táticas com as operacionais.
188. (ESAF / ANAC – 2016) As estruturas organizacionais variam de
funcionais a projetizadas, com uma variedade de estruturas matriciais
entre elas. A equipe administrativa de gerenciamento de projetos
trabalha em tempo integral nas estruturas organizacionais
a) Matriz Forte e Matriz Fraca.
b) Matriz Balanceada e Matriz Forte.
c) Matriz Balanceada e Projetizada.
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d) Projetizada e Matriz Fraca.
e) Matriz Forte e Projetizada.
189. (ESAF / ANAC – 2016) Na área de conhecimento Gerenciamento
do Escopo do Projeto, encontra-se o processo Validar o Escopo. As
ferramentas e as técnicas utilizadas nesse processo são
a) Técnicas de Tomada de Decisão em Grupo e Inspeção.
b) Opinião Especializada e Análise de Variação.
c) Técnicas Analíticas e Opinião Especializada.
d) Técnicas Analíticas e Reuniões.
e) Técnicas de Tomada de Decisão em Grupo e Análise de Variação.
190. (ESAF / ANAC – 2016) O processo Definir as Atividades faz parte
da área de conhecimento
a) Gerenciamento da Integração do Projeto.
b) Gerenciamento do Tempo do Projeto.
c) Gerenciamento do Escopo do Projeto.
d) Gerenciamento dos Custos do Projeto.
e) Gerenciamento da Qualidade do Projeto.
191. (ESAF / ANAC – 2016) O processo Controlar a Qualidade tem
como uma de suas saídas
a) métricas da qualidade.
b) listas de verificação da qualidade.
c) alterações validadas.
d) ativos de processos organizacionais.
e) documentos do projeto.
192. (ESAF / ANAC – 2016) A versão 2016 do Microsoft Project traz o
recurso da geração de relatórios que comparam o trabalho planejado,
concluído e restante em um gráfico que é atualizado automaticamente
conforme os dados do projeto são alterados. Esses relatórios oferecem
um status geral do projeto e são particularmente úteis em metodologias
de gerenciamento de projeto ágil. Relatórios desse tipo são
denominados
a) Gantt.
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b) Burndown.
c) Resultados Projetizados.
d) Synchronous Feedback.
e) Resultados assíncronos.
193. (ESAF / ANAC – 2016) A Microsoft disponibiliza uma solução on
line para o gerenciamento de portfólio de projetos e para o trabalho
diário. Com esta solução, os membros da equipe, os participantes de
projetos e os tomadores de decisões podem trabalhar, priorizar
investimentos em portfólio de projetos e produzir o valor de negócios
pretendido. Essa solução é denominada
a) Microsoft Program Management.
b) Microsoft Portfolio Management.
c) Microsoft Project Standard.
d) Share Point 2016.
e) Microsoft Project Server.
194. (ESAF / ANAC – 2016) Segundo a versão 1.0 do Processo de
Software para o SISP (PSW-SISP), o processo de software tem oito
eixos de trabalho. Um desses eixos é a (o)
a) Avaliação da Maturidade.
b) Alinhamento Estratégico.
c) Gestão do Portfólio.
d) Gerenciamento de Requisitos.
e) Gestão de Serviços.
195. (ESAF / ANAC – 2016) Segundo a versão 1.0 do Processo de
Software para o SISP (PSW-SISP), um dos eixos de trabalho trata do
planejamento das condições necessárias para que o software
desenvolvido seja mantido, operado e evoluído de forma sustentável e
viável. Este é o eixo
a) Gestão do Ciclo de Vida.
b) Gestão da Manutenção.
c) Gestão da Evolução.
d) Análise de Viabilidade.
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e) Gestão da Sustentação.
196. (ESAF / ANAC – 2016) A Portaria SLTI/MP n. 31, de 29 de
novembro de 2010, recomenda, para os órgãos integrantes do SISP, a
adoção do Roteiro de Métricas de Software do SISP na contratação de
serviços de desenvolvimento e manutenção de soluções de software
bem como o uso da métrica
a) Linhas de Código.
b) Complexidade Ciclomática.
c) Kloc.
d) Ponto de Função.
e) Homem-hora.
197. (ESAF / ANAC – 2016) As métricas de software podem ser
divididas em duas categorias: medidas diretas e indiretas. Podemos
considerar como medidas diretas do processo de engenharia de
software o esforço aplicado ao desenvolvimento e à manutenção do
software, bem como a (o)
a) eficiência.
b) qualidade.
c) confiabilidade.
d) manutenibilidade.
e) custo.
198. (ESAF / ANAC – 2016) Segundo a versão 2.0 do Roteiro de
Métricas de Software do SISP, o grupo de dados, logicamente
relacionados, reconhecido pelo usuário, mantido por meio de um
processo elementar da aplicação que está sendo contada, é o
a) Arquivo de Interface Externa.
b) Arquivo Lógico Externo.
c) Arquivo Lógico Interno.
d) Arquivo de Interface Interno.
e) Arquivo de Interface Lógica.
199. (ESAF / ANAC – 2016) Segundo a versão 2.0 do Roteiro de
Métricas de Software do SISP, os requisitos não funcionais estão
associados aos aspectos qualitativos de um software, considerando
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aspectos relacionados ao uso do software. Um dos tipos de requisitos
não funcionais é a Usabilidade que, segundo o SISP, deve estar aderente
ao
a) e-PWG.
b) e-MAG.
c) e-PING.
d) AWSTATS.
e) e-USU.
200. (ESAF / ANAC – 2016) Segundo a versão 2.0 do Roteiro de
Métricas de Software do SISP, as estimativas devem ser realizadas em,
no mínimo, três marcos do processo de desenvolvimento de software. A
estimativa realizada após o aceite dos requisitos e que, geralmente, leva
em consideração a especificação dos casos de uso e regras de negócio
da aplicação é a contagem de Pontos de Função
a) Pré-Construção.
b) de Referência.
c) Final.
d) Pós-Requisitos.
e) Intermediária.
201. (ESAF / ANAC – 2016) Segundo a versão 1.0 do Processo de
Software para o SISP (PSW-SISP), a atividade cujo objetivo é analisar
a demanda recebida, identificar os requisitos básicos e definir o escopo
do produto é
a) Elaborar Documento de Oficialização da Demanda.
b) Elaborar Termo de Abertura do Projeto de Software.
c) Elaborar Documento de Requisitos.
d) Elaborar Documento de Visão.
e) Elaborar Documento de Demanda.
202. (ESAF / ANAC – 2016) Segundo a versão 1.0 do Processo de
Software para o SISP (PSW-SISP), a MDS–SISP é uma metodologia
iterativa que tem como fases a iniciação, a elaboração, a construção e a
transição; e como disciplinas requisitos, arquitetura, implementação,
teste e implantação. A atividade Gerenciar Requisitos é realizada na(s)
fase(s)
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a) Iniciação e Elaboração.
b) Iniciação.
c) Elaboração.
d) Elaboração, Construção e Transição.
e) Transição.
203. (ESAF / ANAC – 2016) Segundo a versão 1.0 do Guia de Projetos
de Software com Práticas de Métodos Ágeis para o SISP, entre os Grupos
de Atividades de Construção de Projeto encontram-se as atividades de
a) Gestão de Ordem de Serviço.
b) Acompanhamento do Projeto.
c) Gestão de Ambientes de TI.
d) Planejamento.
e) Comunicação de Desvios.
204. (ESAF / ANAC – 2016) Segundo a versão 1.0 do Guia de Projetos
de Software com Práticas de Métodos Ágeis para o SISP, um dos papeis
da contratada para o desenvolvimento de software é o de
a) dono do produto.
b) gestor do contrato.
c) mestre scrum.
d) analista de infraestrutura de TI.
e) dono do processo.
205. (ESAF / ANAC – 2016) Assinale a opção correta.
a) A informação pode servir como um recurso, um insumo na produção de
bens e serviços.
b) A informação pode servir como um ativo, ou seja, uma organização de
agentes que contribui para os resultados de uma empresa.
c) A informação pode servir como um processo contingenciado na produção
de bens e serviços.
d) A informação pode ser encarada como uma forma de governança que
atribui insumos aos resultados de uma empresa.
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e) A informação é um insumo delimitador da obtenção de vantagem
competitiva pela organização.
206. (ESAF / ANAC – 2016) Assinale a opção correta relativa a Portais
Corporativos.
a) Integram aplicações de gerenciamento de formatação, inteligência
essencial, depósito de produtos, central de serviços e gerenciamento de dados.
b) Permitem que qualquer usuário acesse todo o conjunto de informações
armazenadas em um único ponto de acesso.
c) Integram auditorias de conteúdo, auditorias de inteligência empresarial,
depósito de dados, central de dados pessoais e organização informal.
d) Permitem que as empresas acessem as informações armazenadas e
forneçam aos usuários um único ponto de acesso às informações personalizadas
para abalizar decisões.
e) Integram aplicações de arquiteturas de hardware,
procedimental, central de produtos e gerenciamento de exceções.

inteligência

207. (ESAF / ANAC – 2016) O Modelo de Tuckman, para o
desenvolvimento de grupos de trabalho para atuar em Sistemas
Colaborativos, tem os seguintes estágios sucessivos:
a) Formação, Confrontação, Normalização, Atuação e Dissolução.
b) Planejamento, Confrontação, Especificação, Atuação e Realimentação.
c) Formação, Negociação, Normalização, Ativação e Dissolução.
d) Levantamento de Requisitos, Confrontação, Normalização, Atuação e
Dissolução.
e) Formação, Confrontação, Desenvolvimento, Atuação e Teste de
Encerramento.
208. (ESAF / ANAC – 2016) Segundo o Governo Federal, Governança
Digital refere-se ao uso de tecnologias digitais como parte integrada das
estratégias de modernização governamentais para criar valor público.
Foram definidos nove princípios que irão orientar todas as atividades de
Governança Digital no Poder Executivo Federal. Um destes princípios é
a) o alinhamento TI-Negócio.
b) a gestão do Desempenho.
c) a simplicidade.
d) a gestão dos Riscos.
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e) a gestão por Resultados.
209. (ESAF / ANAC – 2016) Assinale a opção que indica as formas de
administração pública no Brasil, que se sucedem no tempo, sem que, no
entanto, qualquer uma delas seja inteiramente abandonada.
a) A Administração Pública Patrimonialista, a Burocrática e a Gerencial.
b) A Administração Pública Patrimonialista, a Burocrática e a Contingencial.
c) A Administração Pública Patrimonialista, a Burocrática e a Clássica.
d) A Administração Pública Patrimonialista, a Burocrática e a PósBurocrática.
e) A Administração
Empreendedora.

Pública

Patrimonialista,

a

Burocrática

e

a

210. (ESAF / ANAC – 2016) Com relação às assertivas a seguir, podese afirmar que:
I. A Estrutura Organizacional do Estado brasileiro se divide em três poderes
(Executivo, Legislativo e Judiciário) e em três níveis: União, estados-membros
e municípios.
II. O aparelho do Estado é constituído pelo governo, isto é, pela cúpula
dirigente nos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), por um corpo de
funcionários e pela força militar.
III. O Estado, por sua vez, é mais abrangente que o aparelho, pois
compreende adicionalmente o sistema constitucional-legal, que regula a
população nos limites de um território.
Assinale a opção correta.
a) Todas as assertivas são falsas.
b) Somente a assertiva I é verdadeira.
c) Somente a assertiva III é falsa.
d) Todas as assertivas são verdadeiras.
e) Apenas a assertiva II é verdadeira.

Gabarito Administração Pública
1.
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Questões ESAF – Administração Financeira e Orçamentária
1. CICLO ORÇAMENTÁRIO
1. (ESAF / ANAC – 2016) A respeito da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), pode–se afirmar que:
I.
Inclui as metas e as prioridades da administração pública federal, a
despesa de capital para o exercício financeiro subsequente, serve para orientar
a elaboração da lei orçamentária anual, dispõe sobre as alterações na legislação
tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de
fomento.
II.
As emendas destinadas à modificação do projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) só poderão ser aprovadas se forem incompatíveis com o
plano plurianual.
III.
A elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias é de iniciativa do Poder
Legislativo.
IV.
A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do Projeto
de Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Assinale a opção correta.
a) Todas são verdadeiras.
b) A I é verdadeira, a II e III são falsas.
c) A I é falsa, a II e a III são verdadeiras.
d) Todas são falsas.
e) A I, a II e a IV são falsas e a III é verdadeira.
2. (ESAF / MPOG – 2013) A Lei Orçamentária Anual (LOA) da União
está mencionada e detalhada na Constituição Federal no art. 165.
Estipula o § 5º do artigo 165 da Constituição de 1988 que a Lei
Orçamentária Anual compreenderá:
a) o orçamento fiscal referente aos Poderes da União.
b) os fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta,
excluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
c) o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou
indiretamente, detenha ações, independente de possuir maioria do capital social
com direito a voto.
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d) o orçamento da seguridade social, não abrangendo as entidades e
órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta.
e) os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público não são
passíveis de inclusão na LOA.
3. (ESAF / DNIT – 2013) De acordo com a Constituição Federal, o
principal objetivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias é:
a) orientar as unidades orçamentárias e administrativas na formulação do
seu planejamento anual e na elaboração da proposta orçamentária, bem como
estabelecer as metas a serem alcançadas no exercício subsequente.
b) estabelecer as diretrizes, prioridades e metas para a organização das
entidades com vistas à definição da proposta orçamentária anual a ser enviada
ao Congresso Nacional.
c) criar as condições necessárias ao estabelecimento de um sistema de
planejamento integrado com vistas à elaboração e aprovação do orçamento.
d) estabelecer as metas de despesas correntes e de capital para o exercício
seguinte, as prioridades da administração e orientar a elaboração da proposta
orçamentária.
e) estabelecer as metas e prioridades da administração pública federal,
incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente e
orientar a elaboração da lei orçamentária.
4. (ESAF / MPOG – 2013) O modelo orçamentário brasileiro é
definido na Constituição Federal de 1988 do Brasil. Compõe–se de três
instrumentos: o Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA, conforme
informa o art. 165:
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I – o plano plurianual;
II – as diretrizes orçamentárias;
III – os orçamentos anuais.
Acerca do Planejamento no Brasil após a Constituição de 1988,
assinale a opção correta.
a) O PPA, com vigência de quatro anos, tem como função enunciar as
políticas públicas e respectivas prioridades para o exercício seguinte.
b) Cabe à LDO estabelecer as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo
da administração pública.
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c) A LOA, ao identificar no PPA as ações que receberão prioridade no
exercício seguinte, torna–se o elo entre o PPA, que funciona como um plano de
médio prazo do governo.
d) A LOA é a lei orçamentária da União que estima receitas e fixa as
despesas para um exercício financeiro. De um lado, permite avaliar as fontes de
recursos públicos no universo dos contribuintes e, de outro, quem são os
beneficiários desses recursos.
e) A LDO tem como principais objetivos estimar a receita e fixar a
programação das despesas para o exercício financeiro.
5. (ESAF / DNIT – 2013) Segundo a Constituição Federal, os
orçamentos que têm entre suas funções a de reduzir as desigualdades
regionais são:
a) Orçamento de investimentos e orçamento da seguridade social.
b) Orçamento monetário e orçamento de investimentos.
c) Orçamento das estatais e orçamento da seguridade social.
d) Orçamento monetário e orçamento da seguridade social.
e) Orçamento fiscal e orçamento de investimentos.
6. (ESAF / MPOG – 2013) Apesar da intenção da Constituição de
harmonizar os diversos instrumentos de planejamento, alguns autores
citam algumas inconsistências entre eles (LOAS, LDO e PPA). Afirma–se
haver falta de consonância, compatibilidade e integração entre o PPA, a
LDO e a LOA. Entre as principais inconsistências, pode– se mencionar as
abaixo, exceto:
a) falta de coerência entre o que foi planejado no PPA e as metas físicas
estabelecidas nas LDOs.
b) execução orçamentária de programas do orçamento de investimento
das estatais acima da dotação autorizada na LOA.
c) programas prioritários que não foram executados.
d) divergências entre as metas prioritárias estipuladas pelo Governo na
LDO e as efetivamente registradas na LOA.
e) a obrigatoriedade das Estatais, operando nas condições e segundo as
exigências do mercado, de ter suas despesas e receitas operacionais integrando
o orçamento público.
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7. (ESAF / CGU – 2012) Assinale a opção que indica matéria que,
segundo dispõe a Constituição Federal, não é objeto da Lei de Diretrizes
Orçamentárias − LDO.
a) Diretrizes para a elaboração dos orçamentos.
b) Estabelecimento da política de aplicação das agências financeiras de
fomento.
c) Regras para alteração da legislação tributária.
d) Orientação relacionada aos gastos com transferências a terceiros.
e) Prioridades da Administração Pública Federal.
8. (ESAF / MPOG – 2010) Na integração do Sistema de
Planejamento e Orçamento Federal, indique qual(ais) instrumento(s)
legal(is) explicita(m) as metas e prioridades para cada ano.
a) O Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual.
b) A Lei de Responsabilidade Fiscal.
c) A Lei de Diretrizes Orçamentárias.
d) A Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orçamentária Anual.
e) A Lei Orçamentária Anual.
9. (ESAF / SEFAZ–SP – 2009) Assinale a opção que apresenta uma
das principais características da lei de diretrizes orçamentárias,
segundo a Constituição Federal de 1988.
a) Especifica as alterações da legislação tributária e do PPA.
b) Define a política de atuação dos bancos estatais federais.
c) Define as metas e prioridades da administração pública federal.
d) Determina os valores máximos a serem transferidos, voluntariamente,
aos Estados, Distrito Federal e Municípios.
e) Orienta a formulação das ações que integrarão o orçamento do exercício
seguinte.
10. (ESAF / SEFAZ–SP – 2009) O orçamento público pode ser
entendido como um conjunto de informações que evidenciam as ações
governamentais, bem como um elo capaz de ligar os sistemas de
planejamento e finanças. A elaboração da Lei Orçamentária Anual
(LOA), segundo a Constituição Federal de 1988, deverá espelhar:
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a) exclusivamente os investimentos.
b) as metas fiscais somente para as despesas.
c) as estimativas de receita e a fixação de despesas.
d) a autorização para a abertura de créditos adicionais extraordinários.
e) a autorização para criação de novas taxas.
11. (ESAF / SEFAZ–SP – 2009) Segundo disposição da Constituição
Federal de 1988, as diretrizes e metas da administração pública, para
as despesas de capital, são definidas no seguinte instrumento:
a) em lei ordinária de ordenamento da administração pública.
b) na lei que institui o plano plurianual.
c) na lei orçamentária anual.
d) na lei de diretrizes orçamentárias.
e) no decreto de programação financeira do poder executivo.
12. (ESAF / AFRFB – 2009) Com relação ao Plano Plurianual (PPA),
aponte a única opção incorreta.
a) Os programas do PPA podem abranger atividades desenvolvidas por
diferentes Ministérios.
b) Um aspecto importante do PPA é sua integração das despesas correntes
e de capital, obtida por meio do foco em programas.
c) É exigido que o PPA seja apresentado ao Congresso Nacional até 15 de
abril do primeiro dos quatro anos do mandato do Presidente da República.
d) O PPA de 2000–2003, o Avança Brasil, reflete a nova classificação
programática.
e) O PPA foi instituído pela Constituição de 1988.
13. (ESAF / Processo Seletivo Simplificado–Diversos Órgãos –
2008) Segundo a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO deverá:
a) definir o montante dos créditos destinados a investimentos.
b) demonstrar os gastos de capital do exercício anterior.
c) autorizar a realização de operações de créditos pelos entes da
federação.
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d) definir as metas e prioridades da administração pública, para o exercício
subsequente.
e) determinar as alterações necessárias no Plano Plurianual.
14. (ESAF / CGU – 2008) A Constituição Federal instituiu o Plano
Plurianual – PPA e a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar
n. 101/2000) ratificou sua obrigatoriedade para todos os entes da
federação. De acordo com a Constituição e os últimos planos aprovados
para o governo federal, indique a opção incorreta.
a) Após a Constituição Federal, não há mais a possibilidade da existência
de planos e programas nacionais, regionais e setoriais, devendo ser consolidado
em um único instrumento de planejamento que é o PPA.
b) A regionalização prevista na Constituição Federal considera, na
formulação, apresentação, implantação e avaliação do Plano Plurianual, as
diferenças e desigualdades existentes no território brasileiro.
c) Na estrutura dos últimos planos plurianuais da União, as metas
representam as parcelas de resultado que se pretende alcançar no período de
vigência do PPA.
d) A Constituição Federal remete à lei complementar a disposição sobre a
vigência, os prazos, a elaboração e a organização do PPA e, enquanto não for
editada a referida lei, segue–se o disposto no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
e) Toda ação finalística do Governo Federal deverá ser estruturada em
Programas orientados para a consecução dos objetivos estratégicos definidos
para o período do Plano Plurianual.
15. (ESAF / MPOG – 2008) O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias e a Lei do Orçamento Anual são componentes básicos do
planejamento governamental. Identifique a única opção incorreta no
que diz respeito ao planejamento governamental.
a) O planejamento governamental estratégico tem como documento básico
o Plano Plurianual.
b) A Lei Orçamentária Anual compreende o orçamento fiscal e, ainda, o
orçamento das autoridades monetárias e das empresas financeiras de economia
mista.
c) O planejamento governamental operacional tem como instrumentos a
Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Orçamento.
d) A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreende o conjunto de metas e
prioridades da Administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital
para o exercício financeiro subsequente.
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e) A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o orçamento propriamente dito e
possui a denominação de LOA por ser a consignada pela Constituição Federal.
16. (ESAF / STN – 2008) A Constituição brasileira atribui ao Poder
Executivo a responsabilidade pelo planejamento e orçamento por meio
de três instrumentos principais – o PPA (Plano Plurianual), a LDO (Lei
de Diretrizes Orçamentárias) e a LOA (Lei Orçamentária Anual); em
relação a essa estrutura é correto afirmar:
a) O PPA deve ser enviado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo no
primeiro ano de mandato apenas para seu conhecimento e tem duração até o
final do mandato.
b) O Executivo envia conjuntamente os projetos da LDO e da LOA para o
Poder Legislativo, os quais devem ser votados em conjunto antes do término do
ano a fim de serem executados no ano seguinte.
c) Enquanto o PPA é um planejamento para os quatro anos seguintes,
incluindo o primeiro ano do mandato subsequente, a LDO estabelece as metas
e prioridades para o exercício financeiro seguinte.
d) O Poder Executivo envia para o Legislativo inicialmente a LOA, depois
de a LOA aprovada e com base nela, o executivo envia ao legislativo a LDO, que
estabelece a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso.
e) O Legislativo só deve aprovar a LDO, pois o PPA é um indicativo das
metas do executivo e a LOA é apenas um cronograma de despesas.
17. (ESAF / SEFAZ–CE – 2007) A importância do processo
orçamentário brasileiro pode ser dimensionada pelo tratamento que o
assunto recebe na Constituição Federal. Identifique a única opção
errada no tocante ao orçamento brasileiro.
a) Na concepção do sistema orçamentário brasileiro, são instrumentos de
planejamento governamental: o plano plurianual, a lei de diretrizes
orçamentárias e os orçamentos anuais.
b) O orçamento público, aceito como um instrumento de planejamento e
de controle da administração pública, apresenta–se como uma técnica capaz de
permitir que, periodicamente, sejam reavaliados os objetivos e fins do governo.
c) O orçamento é um instrumento essencial para os planejadores, porque
eles necessitam de recursos financeiros para tornar seus planos operacionais.
d) A lei orçamentária anual visa permitir uma visão de conjunto, integrada,
das ações compreendidas pela administração pública.
e) A lei de diretrizes orçamentárias deverá ordenar e disciplinar a execução
de despesas com investimentos que se reverterão em benefício da sociedade.
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18. (ESAF / SEFAZ–CE – 2007) Com base na Constituição Federal
do Brasil, identifique a opção correta no tocante à Lei de iniciativa do
Poder Executivo que estabelece um conjunto de metas de política
governamental que envolve programas de duração prolongada.
a) Diretrizes orçamentárias.
b) Orçamento anual.
c) Plano plurianual.
d) Orçamento de investimentos.
e) Orçamento social.
19. (ESAF / PGFN – 2006) A propósito do orçamento, e de acordo
com o modelo constitucional brasileiro vigente, a lei que instituir o plano
plurianual estabelecerá:
a) o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, de modo
pormenorizado, com exceção de fundos para órgãos e entidades da
administração indireta.
b) de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da
administração pública federal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
c) o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social, bem como das empresas que
contem com participação federal, embora a União não exerça direito de voto.
d) o orçamento da administração direta e indireta, sob responsabilidade da
União, excluindo–se o orçamento da Seguridade Social.
e) sistema específico e pormenorizado para redução de desigualdades
sociais, vedando–se, no entanto, a utilização de anistias e de remissões.
20. (ESAF / IRB – 2006) A Constituição incumbiu a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) de disciplinar outros assuntos importantes, cuja
definição antecipada representa relevante apoio na preparação do
projeto de lei orçamentária, tal(ais) como:
a) a receita prevista para o exercício em que se elabora.
b) o sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do
Governo.
c) os parâmetros para iniciativa de lei de fixação das remunerações no
âmbito do Poder Legislativo.
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d) a despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta.
e) os quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos
especiais.
21. (ESAF / SPU – 2006) Nos termos da Constituição Federal, a lei
orçamentária anual compreenderá:
I. o orçamento fiscal.
II. o orçamento de investimento das empresas estatais.
III. o orçamento da seguridade social.
Assinale a opção correta.
a) Os itens I, II e III estão corretos.
b) Apenas o item I está correto.
c) Apenas os itens I e II estão corretos.
d) Apenas os itens I e III estão corretos.
e) Apenas os itens II e III estão corretos.
22. (ESAF / SEFAZ–CE – 2006) Sobre o Plano Plurianual – PPA de
que trata o art. 165 da Constituição Federal é correto afirmar, exceto:
a) sua duração atual é de quatro anos.
b) estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da
Administração Pública para as despesas de capital.
c) a elaboração dá–se no primeiro ano do mandato do governante.
d) os programas de governo e seus principais elementos constitutivos são
objeto do PPA.
e) os valores a serem aplicados nos programas não constam do PPA por
serem objeto da Lei Orçamentária Anual – LOA.
23. (ESAF / CGU – 2002) O Sistema de Planejamento Integrado,
também conhecido, no Brasil, como Processo de Planejamento–
Orçamento, consubstancia–se nos seguintes instrumentos: Plano
Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.
No que diz respeito à Lei de Diretrizes Orçamentárias, aponte a única
opção falsa.
a) Tem a finalidade de nortear a elaboração dos orçamentos anuais.
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b) Contém as metas e prioridades da administração pública federal.
c) Dispõe sobre as alterações na legislação tributária.
d) Compreende o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o
orçamento da seguridade social.
e) Estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de
fomento.
24. (ESAF / CGU – 2001) A Constituição de 1988, em seu art. 165,
determina que a lei orçamentária anual compreenderá:
– O orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos,
órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
– O orçamento de investimento das empresas em que a União,
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital com direito a
voto;
– O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as
entidades e órgãos a ela vinculadas, da administração direta ou
indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo
Poder Público.
Além dos orçamentos anuais acima indicados, a nova constituição
estabelece que leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
a) o plano plurianual, as diretrizes compensatórias e as atualizações
fiduciárias
b) o plano bianual, as diretrizes orçamentárias e as atualizações
permanentes
c) o plano plurianual, as diretrizes estratégicas e as atualizações
permanentes
d) o plano trianual, as diretrizes orçamentárias e as atualizações fiduciárias
e) o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os planos e programas
nacionais, regionais e setoriais
25. (ESAF / TCU – 1999–Adaptada) De acordo com o artigo 165
parágrafo 2º da Constituição de 1988, não foi reservada à Lei de
Diretrizes Orçamentárias a função de:
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a) estabelecer, em conformidade com o PPA, as metas e prioridades da
Administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital para o exercício
seguinte
b) orientar a elaboração da lei orçamentária anual
c) dispor sobre alterações na legislação tributária
d) estabelecer a política de aplicação das agências financeiras de fomento
e) especificar as ações prioritárias do plano de governo pelo período
superior a um ano
26. (ESAF / ANAC – 2016) Faça uma correlação entre as colunas I
e II da tabela abaixo e, em seguida, assinale a opção que contenha a
sequência correta para a coluna II.

Coluna I
1. Elaboração do projeto de Lei Orçamentária
2. Análise e aprovação da Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
3. Execução do orçamento
4. Elaboração da Proposta de Programação Financeira
Coluna II
( ) Unidade Orçamentária
( ) Congresso Nacional
( ) Órgão Central de Planejamento
( ) Órgão Central de Contabilidade

a) 1, 3, 4, 2
b) 3, 2, 1, 4
c) 3, 1, 2, 4
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d) 2, 3, 4, 1
e) 1, 3, 2, 4
27. (ESAF / MPOG – 2015) Sobre o conteúdo, tramitação e prazos
relacionados à elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias ─ LDO, é
correto afirmar:
a) no caso da necessidade de limitação de empenho e movimentação
financeira prevista no art. 9º da Lei Complementar n. 101/2000, a LDO 2015
determina que cada Poder apurará o montante necessário e procederá à
limitação necessária.
b) em obediência à disposição constitucional vigente, o projeto de lei de
diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito meses e meio antes do
encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o
encerramento do primeiro período da sessão legislativa.
c) o parecer da Comissão Mista Permanente de que trata o § 1º do art.
166 da Constituição Federal restringir–se–á à adequação dos limites a serem
obedecidos pela Lei Orçamentária Anual ─ LOA.
d) na hipótese de não aprovação e sanção da lei orçamentária anual para
o exercício, a LDO autoriza a execução provisória limitando–se as despesas
globais a oito doze avos dos montantes constantes do projeto de lei do
orçamento.
e) o Congresso Nacional tem a prerrogativa de rejeitar o projeto de lei de
diretrizes orçamentárias, caso em que a Constituição Federal determina a
aplicação da lei promulgada no exercício anterior.
28. (ESAF / CGU – 2012) Assinale a opção incorreta a respeito da
Lei Orçamentária Anual − LOA de que trata o art. 165 da Constituição
Federal.
a) O efeito das remissões nas receitas das entidades deve constar de anexo
ao projeto de LOA.
b) O projeto da LOA é apreciado por comissão mista do Congresso
Nacional.
c) Empresas em que a detenção da maioria do capital pela União for de
forma indireta não integra o orçamento.
d) Autorização para a abertura de créditos suplementares contida na LOA
não fere dispositivo constitucional.
e) Entidades da administração indireta integram o orçamento fiscal.
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29. (ESAF / MPOG – 2010) Assinale a opção falsa a respeito do ciclo
orçamentário no Brasil.
a) É um processo integrado de planejamento das ações e compreende a
elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei
Orçamentária Anual, bem como a execução e avaliação desses instrumentos.
b) É o processo de elaboração da Lei Orçamentária Anual, que se inicia no
envio da proposta de orçamento ao Congresso Nacional e se encerra na sanção
da lei.
c) Na elaboração dos instrumentos que compõem o ciclo orçamentário, o
Congresso Nacional tem competência para realizar modificações nas propostas
a ele encaminhadas.
d) É um processo contínuo, dinâmico e flexível para a elaboração,
aprovação, execução, controle e avaliação dos programas do setor público.
e) A Comissão Mista de Orçamento tem papel importante nas etapas de
elaboração e fiscalização.
30. (ESAF / CVM – 2010) Nos termos da Constituição Federal, é
correto afirmar que:
a) o Plano Plurianual possui status de lei complementar.
b) a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreende o orçamento fiscal, o
orçamento de investimento das estatais e o orçamento da seguridade social.
c) o Poder Executivo deve publicar, até trinta dias após o encerramento de
cada trimestre, relatório resumido da execução orçamentária.
d) o Plano Plurianual compreende as metas e prioridades da administração
pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro
subsequente.
e) os orçamentos fiscal e de investimento das estatais possuem, entre
outras, a função de reduzir desigualdades inter–regionais, segundo critério
populacional.
31. (ESAF / SUSEP – 2010) A respeito dos prazos relativos à
elaboração e tramitação da lei que institui o Plano Plurianual – PPA, da
Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e da Lei Orçamentária Anual –
LOA, é correto afirmar:
a) o projeto de PPA será encaminhado até cinco meses antes do término
do exercício em que inicia o mandato do Presidente da República, enquanto a
LOA deve ser encaminhada até quatro meses antes do término do exercício.
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b) a proposta de LOA deverá ser remetida ao Congresso Nacional até
quatro meses antes do término do exercício financeiro e o projeto aprovado da
LDO deve ser devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da
sessão legislativa.
c) os projetos de PPA e de LDO devem ser encaminhados juntos até seis
meses antes do término do exercício uma vez que há conexão entre eles.
d) a Constituição Federal determina que esses projetos de lei são
encaminhados ao Congresso Nacional de acordo com as necessidades do Poder
Executivo, exceto no último ano de mandato do titular do executivo.
e) os projetos de LDO e de LOA devem ser encaminhados ao Congresso
Nacional até seis meses antes do término do exercício e devolvidos para sanção
até o encerramento da sessão legislativa.
32. (ESAF / SUSEP – 2010) Se o Congresso Nacional não receber
no tempo devido a proposta de lei orçamentária, será considerado como
proposta:
a) a Lei de Orçamento vigente.
b) a proposta orçamentária enviada no exercício anterior.
c) a média dos valores constantes dos orçamentos dos dois últimos anos.
d) a despesa executada no exercício vigente até a data limite para o envio
da proposta.
e) a proposta elaborada pela Comissão Mista de Orçamento.
33. (ESAF / TCE–GO – 2007) As condições para a instituição e
funcionamento de fundos devem estar previstas em:
a) lei ordinária.
b) Constituição de cada ente federativo.
c) decreto executivo.
d) decreto autônomo.
e) lei complementar.
34. (ESAF / RFB – 2009) Segundo a Constituição Federal, um dos
instrumentos em que se materializa o processo de planejamento do
Governo Federal é o Plano Plurianual – PPA. Assinale a opção em que a
afirmação se aplica inteiramente a esse instrumento.
a) Embora de natureza constitucional, o PPA não abrange todos os projetos
do ente, em razão das emergências não possíveis de serem previstas em lei.
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b) O PPA tem seu foco nos programas de governo, seu período de
abrangência é de quatro anos podendo ser revisado a cada ano.
c) A elaboração do PPA é feita no nível de cada órgão e sua submissão ao
Congresso Nacional se dá por intermédio da presidência de cada um dos Poderes
da República.
d) O PPA, embora fundamentado em programas de governo, tem como
objetivo definir as modalidades de aplicação de recursos que priorizam o
cumprimento das políticas públicas.
e) A inclusão de novos programas no PPA se dá na revisão anual e está
condicionada ao cumprimento das metas anteriormente aprovadas.
35. (ESAF / ANA – 2009) No contexto do processo orçamentário,
tal como prevê a Constituição Federal, é correto afirmar:
a) A Lei orçamentária é de iniciativa conjunta dos Poderes Legislativo e
Executivo
b) A execução do orçamento é feita mediante acompanhamento dos
controles interno e externo.
c) Ao Presidente da República é proibido vetar as alterações no projeto de
lei do Plano Plurianual que tenham sido aprovadas pelo Congresso Nacional em
dois turnos de votação.
d) O Plano Plurianual possui caráter meramente normativo, não sendo
utilizado como instrumento de planejamento governamental.
e) A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreende os orçamentos fiscal, da
seguridade social e de investimentos das empresas estatais.
36. (ESAF / Ministério da Fazenda – 2009) Marque a opção correta.
a) A lei que instituir o plano plurianual compreenderá as metas e
prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital
para o exercício financeiro subsequente.
b) O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso
Nacional para propor modificação a projeto de lei relativo ao orçamento anual
desde que não finalizada a votação, na Comissão mista, da parte cuja alteração
é proposta.
c) A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento de investimento
das empresas, fundos e fundações mantidas pelo Poder Público.
d) Os projetos de lei relativos ao plano plurianual serão apreciados pelo
Senado Federal.

www.estrategiaconcursos.com.br

e) Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos na
Constituição Federal serão elaborados em consonância com o plano plurianual e
apreciados pelo Congresso Nacional.
37. (ESAF / AFRFB – 2009) A compreensão adequada do ciclo de
gestão do governo federal implica saber que:
a) no último ano de um mandato presidencial qualquer, à lei de diretrizes
orçamentárias compete balizar a elaboração do projeto de lei do plano plurianual
subsequente.
b) a função controle precede à execução orçamentária.
c) a não–aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias impede o
recesso parlamentar.
d) a votação do plano plurianual segue o rito de lei complementar.
e) com o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o
orçamento de investimento das empresas estatais passou a integrar o plano
plurianual.
38. (ESAF / Processo Seletivo Simplificado – Diversos Órgãos –
2008) A respeito do ciclo orçamentário, no âmbito federal, é correto
afirmar:
a) a elaboração da proposta orçamentária cabe à Comissão de Orçamento
do Congresso Nacional.
b) o projeto de lei orçamentária tramita pelas mesmas comissões técnicas
que os projetos de lei ordinárias.
c) os parâmetros a serem adotados no âmbito de cada unidade
orçamentária são fixados pelo Congresso Nacional.
d) a Comissão de Assuntos Econômicos – CAE, do Senado Federal, tem
prioridade no exame das matérias orçamentárias.
e) a consolidação da proposta orçamentária é atribuição da Secretaria de
Orçamento Federal.
39. (ESAF / SEFAZ–CE – 2007) Consoante a Constituição Federal,
leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão – o plano plurianual,
as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Assinale a opção
incorreta.
a) A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal
para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada.
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b) A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades
da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o
exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária
anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a
política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
c) Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta
Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e
apreciados pelo Congresso Nacional.
d) O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de
cada trimestre, relatório resumido da execução orçamentária.
e) O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo
regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções,
anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e
creditícia.
40. (ESAF / SEFAZ–CE – 2007) A respeito da elaboração do
Orçamento Geral da União, é correto afirmar, exceto:
a) o Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso
Nacional propondo a alteração do projeto de lei orçamentária a qualquer tempo.
b) é prerrogativa do Presidente da República a iniciativa dos projetos de lei
orçamentária.
c) as emendas parlamentares aos projetos de lei orçamentária anual não
poderão indicar como despesas a serem anuladas as destinadas ao pagamento
de pessoal e seus encargos.
d) na fase de tramitação no Congresso Nacional, cabe a uma comissão
mista de Senadores e Deputados examinar e emitir parecer sobre os projetos de
lei que tratam de orçamento.
e) a proposta orçamentária para o exercício seguinte deverá ser enviada
ao Congresso Nacional até 31 de agosto do ano anterior.
41. (ESAF / SEFAZ–CE – 2007) A Lei n. 4.320/64 proíbe emendas
ao projeto de lei de orçamento que visem:
a) alterar a dotação solicitada para despesa de capital, salvo quando
provada, nesse ponto a inexatidão da proposta.
b) alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, salvo quando
provada, nesse ponto a inexatidão da proposta.
c) conceder dotação para o término de obra cujo projeto não esteja
aprovado pelos órgãos competentes.
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d) conceder dotação para encerramento de serviço.
e) conceder dotação para auxílios e subvenções.
42. (ESAF / MPOG – 2006) A elaboração da Proposta Orçamentária
processa–se em passos determinados. Desta forma, o ciclo
orçamentário é composto por fases. Assinale a única opção incorreta no
que diz respeito ao ciclo orçamentário.
a) O ciclo orçamentário não se confunde com o exercício financeiro, pois
este corresponde a uma das fases do ciclo, ou seja, à execução do orçamento.
b) A liberação do orçamento aprovado é feita para todos os órgãos
contemplados na Lei Orçamentária Anual (LOA).
c) Depois de aprovada pelo Legislativo e sancionada pelo chefe do Poder
Executivo, a proposta orçamentária é transformada em lei.
d) Segundo o Art. 71 da Constituição Federal do Brasil, o controle externo
é de competência do Poder Legislativo, exercido com o auxilio do Tribunal de
Contas, cabendo a este, entre outras atribuições, avaliar o cumprimento das
metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e
dos orçamentos da União.
e) A execução é a fase em que é realizado aquilo que fora previsto nos
projetos e atividades da referida Lei do Orçamento.
43. (ESAF / MPOG – 2006) Com relação ao ciclo orçamentário no
Brasil, pode–se afirmar que ele corresponde ao período no qual se
processam as atividades peculiares do processo orçamentário.
Identifique a única opção incorreta com relação ao referido processo.
a) As unidades administrativas elaboram as propostas parciais e as
consolida.
b) Os órgãos setoriais de orçamento traduzem as diretrizes ao nível setorial
e consolida as propostas das unidades orçamentárias.
c) O órgão central de planejamento estabelece as diretrizes e realiza a
consolidação geral.
d) O Poder Executivo envia a Mensagem e o Projeto de Lei Orçamentária
para a discussão e aprovação do Poder Legislativo.
e) Sancionado o Projeto de Lei Orçamentária, o órgão central de orçamento
elabora os Quadros de Detalhamento da Receita e o Quadro de Detalhamento
da Despesa.
44. (ESAF / TCU – 2006) No que se refere à matéria orçamentária,
a Constituição de 1988, em seu artigo 165, determina que leis de
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iniciativa do Poder Executivo estabeleçam o Plano Plurianual, as
diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Identifique a opção
falsa com relação ao tema.
a) A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) consiste na lei que norteia a
elaboração dos orçamentos anuais, compreendidos o orçamento fiscal, o
orçamento de investimento das empresas estatais e o orçamento da seguridade
social.
b) A Lei Orçamentária Anual (LOA) objetiva viabilizar a realização das
ações planejadas no Plano Plurianual e transformá–las em realidade.
c) A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), sob forma de projeto, deve ser
encaminhada pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, na esfera federal, até
oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro (15 de abril) e
devolvida para sanção até o final do primeiro período da sessão legislativa (17
de julho).
d) O Plano Plurianual corresponde a um plano, por meio do qual se procura
ordenar as ações do governo que levem ao alcance dos objetivos e das metas
fixados para um período de três anos.
e) A Lei do Orçamento, sob forma de projeto, deve ser encaminhada, no
âmbito federal, até quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro
(31 de agosto) e devolvida para sanção até o final da sessão legislativa.
45. (ESAF / MPOG – 2006) No decorrer do primeiro exercício de um
mandato presidencial qualquer, os projetos de lei do Plano Plurianual,
da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual deverão
ser enviados para o Congresso Nacional, respectivamente, até as
seguintes datas:
a) 15/04 – 15/04 – 31/08.
b) 31/08 – 15/04 – 15/04.
c) 31/08 – 15/04 – 31/08.
d) 15/04 – 31/08 – 31/08.
e) 31/08 – 31/08 – 15/04.
46. (ESAF / MPOG – 2005) Identifique a opção correta com relação
ao papel do Órgão Central como agente no processo de elaboração
orçamentária do governo federal, segundo o Manual Técnico do
Orçamento 2005.
a) Formalizar a proposta de alterações na estrutura programática.
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b) Analisar e validar as propostas orçamentárias provenientes das
unidades orçamentárias.
c) Avaliar a adequação da estrutura programática e mapear as alterações
necessárias.
d) Definir diretrizes gerais para o sistema orçamentário federal.
e) Consolidar e formalizar a proposta orçamentária do órgão.
47. (ESAF / ANAC – 2016) Assinale a opção que contempla uma das
competências constitucionais do Tribunal de Contas da União.
a) Julgar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República.
b) Fiscalizar a aplicação de recursos repassados a associações e sindicatos,
recebidos de governo de Estado da federação.
c) Realizar, por determinação de Relator de Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito do Congresso Nacional, auditorias de natureza contábil em órgãos
do Poder Judiciário.
d) Fiscalizar a aplicação de recursos repassados pela União a Município por
meio de convênio.
e) Julgar a pessoa dos responsáveis por desvios que tenham gerado
prejuízo ao Erário.
48. (ESAF / AFRFB – 2014) Sobre o controle da administração, o
artigo 71 da Constituição Federal especifica as competências dos
Tribunais de Contas. Não é competência dos Tribunais de Contas:
a) representar o Poder competente sobre irregularidades
apurados.

ou

abusos

b) realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial.
c) assinar prazo para que o órgão ou entidade adote
as
providências
necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade.
d) apreciar, para fins de registro, as nomeações para cargos de provimento
em comissão, na administração direta e indireta.
e) apreciar as contas prestadas anualmente pelos chefes do Poder
Executivo.
49. (ESAF / MPOG – 2013) As competências e as atribuições dos
Tribunais de Contas foram ampliadas consideravelmente no que tange
à abrangência e ao alcance dos poderes até então conferidos a tais
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instituições e estão definidas, em linhas gerais, no caso do Tribunal de
Contas da União, nos Artigos 70 e 71 da Constituição Federal de 1988,
cujas disposições se aplicam, também, no que couber aos Tribunais de
Contas dos Estados, do Distrito Federal e aos Conselhos de Contas dos
Municípios. Da análise dos referidos artigos, conclui–se que o exercício
das atribuições e competências do Controle Externo Técnico visa
garantir o estrito respeito aos princípios fundamentais da administração
pública, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, princípios esses traçados no Artigo 37 da
mesma Constituição Federal. Os Tribunais de Contas, amparados por
suas competências constitucionais, desempenham, entre outras, as
seguintes atividades principais, assinale a opção correta.
a) Auxiliam o Poder Judiciário em suas atribuições de efetuar o julgamento
do agente titular de cada poder, emitindo parecer prévio recomendando a
aprovação ou rejeição de suas contas.
b) Julgam, por intermédio de analistas de orçamento e finanças do Poder
Executivo, as contas dos ordenadores de despesa e demais responsáveis por
dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, e as contas
daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que
resulte prejuízo ao erário. Assim o fazem emitindo decisão reprovando ou
aprovando, com ou sem ressalvas, as contas prestadas ou tomadas de tais
responsáveis.
c) Procedem, por iniciativa própria ou por solicitação do Poder Judiciário, à
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos
poderes das respectivas esferas de governo e das demais entidades.
d) Apreciam, para fins de registro, mediante a emissão de acórdão, a
legalidade dos atos de admissão de pessoal, na administração direta e indireta,
bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões,
ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato
concessório.
e) Da atribuição de julgador conferido aos Tribunais de Contas pelas
atribuições do Poder Judiciário previstas no texto constitucional, resulta, em
consequência, a competência sancionadora de imputar débito ou multa a cuja
decisão a Constituição Federal em seu art. 71, § 3º, conferiu a eficácia de título
executivo, que é aquele que goza de liquidez e certeza da decisão judicial.
50. (ESAF / MPOG – 2013) É por meio da Administração Pública que
o Estado dispõe dos elementos necessários para implementar as
prioridades do Governo. Assim, é de extrema relevância o estudo acerca
das ações empreendidas pelo gestor da coisa pública, destacando
especial atenção ao grau de aderência ao interesse público. O objetivo
principal do controle interno é o de possuir ação preventiva antes que
ações ilícitas, incorretas ou impróprias possam atentar contra os
princípios expostos pela Constituição da República Federativa do Brasil.
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O controle interno se funda em razões de ordem administrativa, jurídica
e mesmo política. Sem controle não há nem poderia haver, em termos
realistas, responsabilidade pública. A responsabilidade pública depende
de uma fiscalização eficaz dos atos do Estado. Neste contexto, o controle
interno opera na organização compreendendo o planejamento e a
orçamentação dos meios, a execução das atividades planejadas e a
avaliação periódica da atuação. O controle é instrumento eficaz de
gestão e não é novidade do ordenamento jurídico brasileiro. Assinale,
entre as opções abaixo, a opção incorreta acerca do controle público.
a) O Artigo 70 da Constituição Federal afirma que a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração
direta,
indireta,
quanto
à
legalidade,
legitimidade,
economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será exercida
pelo Poder Judiciário, mediante controle externo, e pelo sistema de controle
interno de cada poder.
b) O Artigo 71 da Constituição Federal afirma que o controle externo, a
cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas
da União, instrumento do Poder Legislativo.
c) O Artigo 74 da Constituição Federal afirma que os Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle
interno.
d) O Artigo 76 da Lei n. 4.320/64 estabelece que o Poder Executivo
exercerá os três tipos de controle da execução orçamentária: 1) legalidade dos
atos que resultem arrecadação da receita ou a realização da despesa, o
nascimento ou a extinção de direitos e obrigações; 2) a fidelidade funcional dos
agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos; 3) o
cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em
termos de realização de obras e prestação de serviços.
e) A Lei n. 4.320/64 inovou ao consagrar os princípios de planejamento,
do orçamento e do controle, estabelecendo novas técnicas orçamentárias para
a eficácia dos gastos públicos.
51. (ESAF / MPOG – 2010) Na literatura especializada sobre
Avaliação, é comum encontrar referências a dimensões desejáveis de
desempenho de organizações e programas avaliados, que podem ser
traduzidas por exigências de efetividade, de eficiência e de eficácia dos
programas de governo. Identifique a opção correta, referente ao
princípio da eficácia.
a) A eficácia diz respeito à capacidade de se promover resultados
pretendidos.
b) A eficácia denota competência para se produzir resultados com
dispêndio mínimo de recursos e esforços.
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c) A eficácia remete a condições controladas e a resultados desejados de
experimentos.
d) Inúmeros indicadores são utilizados na avaliação de eficácia,
especialmente aqueles que relacionam produtos finais com seus custos e com
os insumos principais.
e) A avaliação da qualidade do trabalho é uma questão ligada à eficácia,
principalmente em certos tipos de realizações, como obras públicas.
52. (ESAF / SUSEP – 2010) Segundo a Constituição Federal, tem
competência para realizar a fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial da União no que se refere à
legalidade, legitimidade e economicidade:
a) a Comissão Mista de Orçamento e Planos e o Tribunal de Contas da
União.
b) o Congresso Nacional e o sistema de controle interno de cada Poder.
c) o Congresso Nacional e as entidades representativas da sociedade
organizada.
d) o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e as Comissões do
Congresso Nacional.
e) a Câmara dos Deputados, por intermédio
permanentes e o Tribunal de Contas da União.

de

suas

comissões

53. (ESAF / SUSEP – 2010) O sistema de controle interno de que
trata o art. 74 da Constituição Federal tem como finalidade, exceto:
a) avaliar os resultados, quanto à eficácia, da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades.
b) apoiar o controle externo na sua missão institucional.
c) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem
como dos direitos e haveres da União.
d) apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de
pessoal e remetê–los ao Tribunal de Contas da União.
e) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a
execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.
54. (ESAF / SUSEP – 2010) Na esfera federal, o julgamento das
contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens
e valores públicos:
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a) compete exclusivamente ao Poder Judiciário, tendo em vista que, nos
termos da Constituição Federal, o órgão de controle externo não tem o poder de
julgar, propriamente, mas apenas de apreciar tais contas.
b) é de competência própria do Poder Legislativo (Congresso Nacional),
titular do controle externo, com o auxílio do Tribunal de Contas da União – TCU,
que sobre elas emitirá parecer.
c) é de competência privativa do TCU.
d) é de competência própria do TCU, com possibilidade de reforma pelo
Congresso Nacional.
e) é de competência própria do TCU, que sobre elas emitirá parecer.
55. (ESAF / SUSEP – 2010) Segundo a Constituição Federal, os
responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de
qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela dará ciência:
a) ao Ministério Público Federal, para que ajuíze a ação competente junto
à Justiça Federal de primeira instância.
b) à Polícia Federal, na qualidade de polícia judiciária, para abertura de
inquérito e investigação.
c) ao Tribunal de Contas da União, para que tome as providências no seu
âmbito de atuação.
d) à Comissão de Fiscalização e Controle do Congresso Nacional.
e) ao titular da entidade ou órgão para que represente ao Tribunal de
Contas da União e ao Ministério Público.
56. (ESAF / SEFAZ–SP – 2009) A realidade que surge da atuação do
Estado moderno exige a adoção de novos enfoques de avaliação
orçamentária do setor público. A avaliação também é instrumento de
promoção do aperfeiçoamento dos processos relacionados à gestão de
recursos humanos, financeiros e materiais utilizados na execução dos
programas. Uma das opções abaixo é incorreta. Identifique–a.
a) O teste da eficiência, na avaliação das ações governamentais, busca
considerar os resultados obtidos em face dos recursos disponíveis.
b) Efetividade é a medida do grau de atingimento dos objetivos que
orientaram a constituição de um determinado programa, expressa pela sua
contribuição à variação alcançada dos indicadores estabelecidos pelo Plano.
c) Eficácia é a medida do grau de atingimento das metas fixadas para um
determinado projeto, atividade ou programa em relação ao previsto.
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d) A incorporação de custos, estimativos (no orçamento) e efetivos (na
execução), auxilia as avaliações da eficácia.
e) Eficiência é a medida da relação entre os recursos efetivamente
utilizados para a realização de uma meta para um projeto, atividade ou
programa, frente a padrões estabelecidos.
57. (ESAF / SEFAZ–SP – 2009) A Lei n. 4.320/64 estabelece dois
sistemas de controle da execução orçamentária: interno e externo.
Segundo a Constituição Federal de 1988, não é objetivo do sistema de
controle interno:
a) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual.
b) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
c) avaliar a execução dos programas de governo e dos orçamentos da
União.
d) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem
como dos direitos e haveres da União.
e) fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União,
mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a
Estado, Distrito Federal ou a Município.
58. (ESAF / AFRFB – 2009) O controle externo da administração
pública federal é exercido:
a) pelo Senado Federal.
b) pela Câmara dos Deputados.
c) pelo Tribunal de Contas da União.
d) pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União.
e) pelo Tribunal de Contas da União, com o auxílio do sistema de controle
interno de cada Poder.
59. (ESAF / TCE–GO – 2007) A atual Constituição do Brasil diz que
“os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma
integrada, o Sistema de Controle Interno”. Segundo o artigo
constitucional de n. 74 não é finalidade do Sistema de Controle Interno:
a) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual.
b) avaliar a gestão dos administradores públicos, utilizando como
instrumentos a auditoria e a fiscalização.
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c) verificar a probidade da Administração, a guarda e legal emprego dos
dinheiros públicos e o cumprimento do orçamento.
d) exercer o controle das operações de crédito; avais e garantias.
e) avaliar a execução dos programas de governo e dos orçamentos.
2. CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
60. (ESAF / ANAC – 2016) A emissão de moeda é um exemplo de:
a) Receita Corrente.
b) Receita de Capital.
c) Despesa Corrente.
d) Despesa de Capital.
e) Ingresso Extraorçamentário.
61. (ESAF / MPOG – 2015) A principal característica que diferencia
receitas correntes de receitas de capital é:
a) as receitas correntes destinam–se ao financiamento das despesas
correntes enquanto as receitas de capital financiam as despesas de capital.
b) as receitas correntes decorrem do poder de tributação do Estado
enquanto as receitas de capital decorrem das atividades operacionais.
c) ambas, quando presentes no orçamento da entidade, demonstram a
capacidade da instituição em arrecadar tributos e realizar a prestação de
serviços não financeiros.
d) em ambas as receitas o aumento da disponibilidade financeira do ente
arrecadador está condicionado à destinação que se dará aos recursos.
e) ambas têm o poder de aumentar a disponibilidade financeira do Estado,
porém, as receitas de capital, na sua maioria, não provocam efeitos sobre o
patrimônio líquido.
62. (ESAF / MPOG – 2015) A respeito da integração entre a origem
e a destinação dos recursos arrecadados pelo Estado no processo
orçamentário federal, é correto afirmar:
a) a natureza de receita orçamentária busca identificar a origem do recurso
segundo seu fato gerador enquanto a fonte/destinação de recursos possui a
finalidade de identificar o destino da sua aplicação.
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b) a fonte/destinação indica a origem dos recursos segundo seu agente
financiador enquanto a natureza da despesa orçamentária possui finalidade
precípua de indicar a classificação econômica do gasto.
c) a natureza da receita orçamentária busca identificar a origem dos
recursos segundo o fato de natureza tributária enquanto a fonte/destinação
indica a instituição responsável pela aplicação.
d) a natureza de receita orçamentária vincula os recursos ao fato gerador
enquanto a função, o programa de governo e a fonte/destinação indicam as
áreas em que devem ser aplicados.
e) a fonte/destinação vincula os recursos às áreas de atuação do Estado
enquanto a natureza da receita orçamentária vincula os fatos geradores ao setor
produtivo do qual provêm os recursos.
63. (ESAF / DNIT
extraorçamentária:

–

2013)

Classifica–se

como

receita

a) doação.
b) tributos relativos a exercícios anteriores.
c) antecipação de receitas orçamentárias.
d) receita de serviços não prevista no orçamento.
e) venda de bens inservíveis.
64. (ESAF / DNIT – 2013) A respeito da classificação e
contabilização das receitas orçamentárias de capital nos entes públicos,
é correto afirmar:
a) os ingressos recebidos como transferências de outros entes de direito
público são classificados como receitas de capital e pressupõem a
contraprestação direta ao ente transferidor.
b) os ingressos oriundos da alienação de bens móveis e imóveis
pertencentes aos entes públicos são classificados e contabilizados como receita
de capital, não sendo permitida a sua aplicação em despesas correntes.
c) o recebimento de recursos oriundos da amortização de empréstimos
concedidos tem seu principal classificado como receita de capital, enquanto os
juros relacionados são classificados como receita corrente.
d) as operações de créditos, tanto internas quanto externas, proporcionam
a entrada de recursos no caixa do ente público, sendo que somente as da dívida
mobiliária são classificadas e contabilizadas como receitas de capital.
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e) os ingressos decorrentes da atuação do Estado na atividade industrial
são, por força de lei, classificados como despesas de capital.
65. (ESAF / STN – 2013) Identiﬁque o conceito de receita pública
que não é pertinente à sua deﬁnição.
a) A multa é uma receita de caráter não tributário.
b) As taxas são receitas tributárias.
c) As receitas correntes aumentam a disponibilidade ﬁnanceira do Estado,
com efeito positivo no patrimônio líquido.
d) Quanto às fontes de recursos, as receitas são classiﬁcadas em corrente
e capital.
e) As receitas de capital aumentam as disponibilidades do Estado, mas não
provocam efeito sobre o patrimônio líquido.
66. (ESAF / STN – 2013) A receita pública derivada ou de economia
pública é caracterizada pelo constrangimento legal para sua
arrecadação. Sob esta classiﬁcação, identiﬁque a única opção correta.
a) Receitas de tributos.
b) Receita de vendas de bens intermediários.
c) Receita de prestação de serviços públicos.
d) Receita de venda de bens ﬁnais.
e) Receita de depósitos de terceiros.
67. (ESAF / CGU – 2012) A respeito da classificação econômica da
receita de que tratam a Lei n. 4.320/64 e a Portaria SOF/STN 163/2001,
é correto afirmar, exceto:
a) ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter
temporário que entram no caixa do ente público mediante a constituição de
passivos.
b) o conceito de natureza da receita e a correspondente classificação
somente se aplica ao governo federal.
c) quanto ao impacto no patrimônio, as receitas são classificadas como
efetivas e não efetivas.
d) o conceito de receita originária e derivada não é utilizado como
classificador na receita pública.
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e) a receita intraorçamentária se origina de operações com órgãos e
entidades do mesmo orçamento.
68. (ESAF / MPOG – 2010) Assinale a opção que indica uma
afirmação verdadeira a respeito da conceituação e classificação da
receita orçamentária.
a) As receitas orçamentárias são ingressos de recursos que transitam pelo
patrimônio do poder público, podendo ser classificadas como efetivas e não–
efetivas.
b) As receitas orçamentárias decorrem de recursos transferidos pela
sociedade ao Estado e são classificadas como permanentes e temporárias.
c) Todos os ingressos de recursos, financeiros e não–financeiros, são
classificados como receita orçamentária, porque transitam pelo patrimônio
público.
d) As receitas orçamentárias restringem–se aos ingressos que não geram
contrapartida no passivo do ente público.
e) Recursos financeiros de qualquer origem são registrados como receitas
orçamentárias para que possam ser utilizados pelos entes públicos.
69. (ESAF / RFB – 2009) A respeito da classificação orçamentária
da receita, é correto afirmar:
a) alienação de bens de qualquer natureza integrantes do ativo redunda
em receita de capital.
b) receitas de contribuições integram as receitas de capital quando
oriundas de intervenção no domínio econômico.
c) as receitas agropecuárias se originam da tributação de produtos
agrícolas.
d) as receitas intraorçamentárias decorrem de pagamentos efetuados por
entidades integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.
e) receitas correntes para serem aplicadas em despesa de capital
dependem da inexistência de receitas de capital no exercício.
70. (ESAF / ANA – 2009) Classificam–se como Receitas Correntes
Derivadas as receitas:
a) de contribuições e de serviços.
b) patrimonial, agropecuária e industrial.
c) patrimonial, agropecuária, industrial e de serviços.
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d) tributária e de contribuições.
e) tributária e de serviços.
71. (ESAF / SEFAZ–SP – 2009) Constituem modalidade de receita
derivada, exceto:
a) tributos.
b) penalidades pecuniárias.
c) multas administrativas.
d) preços públicos.
e) taxas.
72. (ESAF / MPOG – 2008) A Receita da Administração Pública pode
ser classificada nos seguintes aspectos: quanto à natureza, quanto ao
poder de tributar, quanto à coercitividade, quanto à afetação
patrimonial e quanto à regularidade. Quanto à sua regularidade, as
receitas são desdobradas em:
a) receitas efetivas e receitas por mutação patrimonial.
b) receitas orçamentárias e receitas extraorçamentárias.
c) receitas ordinárias e receitas extraordinárias.
d) receitas originárias e receitas derivadas.
e) receitas de competência Federal, Estadual ou Municipal.
73. (ESAF / CGU – 2008) Sobre os conceitos e classificações
relacionados com Receita Pública, assinale a opção correta.
a) Toda receita orçamentária efetiva é uma receita primária, mas nem toda
receita primária é uma receita orçamentária efetiva.
b) São exemplos de receitas correntes as receitas tributárias e as oriundas
de alienação de bens.
c) São exemplos de receitas de capital aquelas derivadas de alienações de
bens imóveis e de recebimento de taxas por prestação de serviços.
d) As receitas intra–orçamentárias constituem contrapartida das despesas
realizadas entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal,
da Seguridade Social e de investimento das empresas.
e) O ingresso de recursos oriundo de impostos se caracteriza como uma
receita derivada, compulsória, efetiva e primária.
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74. (ESAF / STN – 2008) Do ponto de vista fiscal, o déficit público
é medido a partir do Resultado Primário. Isso posto, é correto afirmar:
a) o Resultado Primário corresponde à diferença entre receitas não–
financeiras e despesas não–financeiras.
b) entende–se por receita não–financeira: a receita orçamentária
arrecadada, mais as operações de crédito, as receitas de privatização e as
receitas provenientes de rendimentos de aplicações financeiras.
c) entende–se por despesa não–financeira: a despesa total, aí incluídas
aquelas com amortização e encargos da dívida interna e externa (amortização
mais juros).
d) do ponto de vista fiscal, ou pelo critério “acima da linha”, ocorre déficit
público quando o total das receitas não–financeiras é superior às despesas não–
financeiras.
e) nos casos em que o total das receitas próprias de um ente público (sem
considerar empréstimos) é inferior às despesas realizadas, temos um superávit
primário.
75. (ESAF / MPOG – 2008–Adaptada) Segundo o Manual Técnico do
Orçamento – 2008, a classificação da receita por natureza busca a
melhor identificação da origem do recurso, segundo seu fato gerador.
Indique a opção incorreta quanto aos desdobramentos dessa receita.
a) Sub–rubrica.
b) Origem e espécie.
c) Tipo.
d) Categoria econômica.
e) Desdobramentos para identificação de peculiaridades da receita.
76. (ESAF / SEFAZ–CE – 2007) Com base na conceituação da receita
orçamentária brasileira, assinale a única opção errada.
a) Tributo é a prestação pecuniária, pois o conceito legal exclui qualquer
prestação que não seja representada por dinheiro.
b) Tributo é compulsório, pois a obrigatoriedade faz parte de sua essência.
c) A criação ou instituição de um tributo depende exclusivamente da lei,
não sendo admitidas outras maneiras de criá–lo.
d) A cobrança do tributo é uma atividade privada da administração pública
que não pode ser exercida por nenhuma outra pessoa.
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e) No art.145 da Constituição Federal do Brasil, foram definidas as espécies
de tributos, quais sejam: impostos e taxas.
77. (ESAF / TCE–GO – 2007) As receitas públicas agrupam–se em
duas grandes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas de
Capital. Nesse contexto, as operações de crédito constituem:
a) Receita de Capital.
b) Despesa de Capital.
c) Transferência Corrente.
d) Transferência de Capital.
e) Receita Corrente.
78. (ESAF / SEFAZ–CE – 2007) As receitas públicas, quanto à
afetação patrimonial, são divididas em receitas efetivas e receitas por
mutações patrimoniais. Entre as opções abaixo, aponte a que é exemplo
de receita efetiva.
a) Operações de crédito.
b) Receita de alienação de bens.
c) Receita patrimonial.
d) Amortização de empréstimos.
e) Transferências de capital.
79. (ESAF / MPOG – 2006) Assinale a opção que expressa,
corretamente, uma receita de capital.
a) a receita tributária.
b) a receita patrimonial.
c) a conversão, em espécie, de bens ou direitos.
d) a receita industrial.
e) a receita de serviços.
80. (ESAF / TCU – 2006) Consoante o disposto na Lei Federal
n. 4.320/64 a receita classificar–se–á nas seguintes categorias
econômicas: Receitas Correntes e Receitas de Capital. Aponte a opção
falsa com relação a esse tema.
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a) As Receitas de Capital são as provenientes de operações de crédito,
cobrança de multas e juros de mora, alienação de bens, de amortização de
empréstimos concedidos, de indenizações e restituições, de transferências de
capital e de outras receitas de capital.
b) São Receitas Correntes as receitas tributárias, patrimonial,
agropecuária, industrial, de contribuições, de serviços e diversas e, ainda, as
transferências correntes.
c) Os tributos são receitas que a doutrina classifica como derivadas.
d) Conceitua–se como Receita Tributária a resultante da cobrança de
tributos pagos pelos contribuintes em razão de suas atividades, suas rendas e
suas propriedades.
e) Será considerada Receita de Capital o superávit do Orçamento Corrente,
segundo disposição da Lei Federal n. 4.320/64.
81. (ESAF / CGU – 2006) No que diz respeito à receita pública,
indique a opção falsa.
a) A Lei n. 4.320/64 classifica receita pública em orçamentária e
extraorçamentária, sendo que esta apresenta valores que não constam do
orçamento.
b) A receita orçamentária divide–se em dois grupos: correntes e de capital.
c) As receitas correntes compreendem as receitas tributárias, de
contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, de alienação
de bens, de transferências e outras.
d) A receita pública é definida como os recursos auferidos na gestão, que
serão computados na apuração do resultado financeiro e econômico do exercício.
e) A receita extra–orçamentária não pertence ao Estado, possuindo caráter
de extemporaneidade ou de transitoriedade nos orçamentos.
82. (ESAF / CGU – 2006) A Receita Patrimonial é uma receita
decorrente da fruição do patrimônio imobiliário e mobiliário do Ente
Público. Identifique a definição incorreta relativa à subdivisão da
Receita Patrimonial.
a) Receitas imobiliárias são receitas provenientes da utilização do
patrimônio imobiliário do Ente Público, na forma de locação, aforamento ou
cessão de uso.
b) Aluguéis são receitas originárias que resultam da atuação do Estado sob
o regime de direito privado na exploração de atividade econômica.
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c) Dividendos são receitas provenientes de resultados nas empresas
públicas ou não, regidas pela regulamentação observada pelas sociedades
anônimas, cuja destinação legal é amortização da dívida pública federal.
d) Remuneração de depósitos bancários é uma receita proveniente da
aplicação das disponibilidades financeiras dos recursos gerenciados pelos
diversos órgãos públicos, autorizados por lei.
e) Laudêmios são receitas decorrentes da transferência do domínio útil do
imóvel da União de um foreiro a outro, aplicados nos casos de sucessão
hereditária.
83. (ESAF / STN – 2005) A receita na Administração Pública
representa as operações de ingressos de recursos financeiros nos cofres
públicos. Identifique a opção não pertinente em relação às receitas
correntes.
a) receitas imobiliárias
b) receitas de contribuições sociais
c) contribuição de melhoria
d) receita de serviços
e) alienação de bens móveis e imóveis
84. (ESAF / MPOG – 2005–Adaptada) A Receita Orçamentária é a
consubstanciada no orçamento público e consignada na Lei
Orçamentária. Aponte a única opção incorreta no que diz respeito às
origens de receitas.
a) O imposto é um tributo cuja obrigação tem como fato gerador uma
situação, independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao
contribuinte, sendo pago coativamente.
b) A receita de contribuições é uma origem de receitas correntes.
c) A contribuição de melhoria corresponde à especialização de serviço
público, em proveito direto ou por ato de contribuinte.
d) Outras receitas correntes são receitas correntes originárias da cobrança
de multas administrativas, contratuais e judiciais; indenizações, restituições e
ressarcimentos.
e) As receitas de capital são as provenientes de operações de crédito,
alienação de bens, de amortização de empréstimos concedidos, de
transferências de capital e de outras receitas de capital.
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85. (ESAF / STN – 2005) Assinale a opção falsa em relação à receita
pública, de acordo com o que dispõe o Manual de Procedimentos da
Receita Pública, de que trata a Portaria STN nº 219, de 29.04.2004.
a) Receita pública são todos os ingressos de caráter não devolutivo
auferidos pelo poder público.
b) A receita pública efetiva é aquela em que os ingressos
disponibilidades de recursos não foram precedidos de registro
reconhecimento do direito e não constituem obrigações correspondentes.

de
de

c) Os ingressos provenientes da prestação de serviços são classificados
como Receitas Correntes.
d) A receita pública pode ou não provocar variação na situação patrimonial
líquida.
e) As receitas de capital somente podem ser aplicadas em despesa de
capital.
86. (ESAF / AFRFB – 2005–Adaptada) A Lei nº 4.320/64 classifica
a receita segundo as categorias econômicas em receitas correntes e de
capital e define as fontes que compõem cada categoria. Posteriormente,
face à necessidade de melhor identificação dos ingressos nos cofres
públicos, o esquema inicial foi desdobrado em subníveis que formam o
código identificador de receita. Indique o desdobramento não
pertinente.
a) Categoria econômica
b) Origem
c) Espécie
d) Elemento
e) Tipo
87. (ESAF / TCU – 2000) Assinale, entre as opções a seguir, a que
é incompatível com as receitas extraorçamentárias.
a) Os depósitos de terceiros representados por títulos são convertidos em
receita extraorçamentária quando não reclamados pelo depositante no prazo
legal.
b) A arrecadação das receitas extraorçamentárias não depende de
autorização legislativa.
c) Os valores recebidos em dinheiro, a título de receita extraorçamentária,
integram–se ao balanço financeiro.
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d) Cauções e outros valores recebidos em dinheiro, como garantia do
cumprimento de contratos, representam exigibilidades para o ente público
contratante.
e) Doações recebidas em bens tangíveis são incorporadas diretamente ao
patrimônio público.
88. (ESAF / CGU – 2002) A receita pública caracteriza–se como um
ingresso de recursos ao patrimônio público. Assinale a opção que não é
considerada como receita corrente:
a) receita de contribuições.
b) receita da conversão, em espécie, de bens e direitos.
c) receita patrimonial.
d) receita agropecuária.
e) receita industrial.
89. (ESAF / CGU – 2001) A Lei n° 4.320, de 17/03/1964, que
estatui as normas gerais do Direito Financeiro, classifica as receitas
públicas em receitas correntes e receitas de capital.
Indique, entre as opções abaixo, aquela que representa
corretamente as receitas de capital.
a) Receitas tributárias, receitas dos contribuintes, receitas patrimoniais,
transferências de capital e outras receitas de capital.
b) Operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos,
transferências de capital e outras receitas de capital.
c) Operações de crédito, alienação de bens, receitas patrimoniais, receitas
agropecuárias e receitas industriais.
d) Receitas tributárias, receitas de serviços, amortizações de empréstimos,
transferências de capital e outras receitas de capital.
e) Operações de crédito, receitas tributárias, receitas patrimoniais,
transferências de capital e outras receitas de capital.
90. (ESAF / TCU – 1999) As operações realizadas pela
Administração Pública, que resultarem em acréscimo ao patrimônio
público, caracterizam–se como:
a) correntes
b) de capital
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c) ordinárias
d) extraordinárias
e) compensatórias
91. (ESAF / Procurador da Fazenda Nacional – 2015) A amortização
de juros de dívida que a União Federal porventura tenha efetuado a
alguma instituição financeira será alocada, em consonância com a Lei n.
4.320/64, como:
a) Despesa de custeio.
b) Investimento.
c) Inversão financeira.
d) Transferência corrente.
e) Transferência de capital.
92. (ESAF / DNIT – 2013) Assinale a opção em que a operação
caracteriza–se por ser uma despesa orçamentária de capital e constitui–
se em uma despesa efetiva para o ente público.
a) Aquisição de veículo para posterior doação.
b) Pagamento de juros da dívida contratual.
c) Baixa de bem móvel por ter se tornado inservível.
d) Aquisição de terreno para a construção de imóvel.
e) Transferências de capital.
93. (ESAF / DNIT – 2013) Assinale a opção em que a saída de
recursos do caixa do ente não se constitui em um dispêndio
extraorçamentário.
a) Pagamento de restos a pagar não processados.
b) Devolução de depósitos dados em garantia.
c) Resgate da dívida mobiliária antes do vencimento dos títulos.
d) Pagamento de fornecedores do exercício anterior.
e) Resgate de operações de crédito por antecipação
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94. (ESAF / STN – 2013) Entre as opções abaixo, indique a despesa
que não corresponde à classiﬁcação das Despesas Correntes, segundo a
classiﬁcação orçamentária brasileira.
a) Salário–família.
b) Serviços de consultoria.
c) Amortização da dívida pública interna.
d) Juros e encargos da dívida pública externa.
e) Aquisição de material de consumo.
95. (ESAF / Procurador da Fazenda Nacional – 2012) Suponha–se
que a União pretenda adquirir o imóvel onde atualmente está instalada,
mediante contrato de aluguel, a sede da Procuradoria–Geral da Fazenda
Nacional. Nesse caso, a despesa pública será classificada como:
a) despesa corrente, por destinada à manutenção de serviço anteriormente
criado.
b) transferência corrente, por destinada à manutenção de entidade de
direito público.
c) investimento, por acarretar aumento patrimonial.
d) inversão financeira, por destinada à aquisição de imóvel.
e) transferência de capital, por implicar diminuição da dívida pública.
96. (ESAF / CGU – 2012) A respeito da classificação econômica da
receita de que tratam a Lei n. 4.320/64 e a Portaria SOF/STN 163/2001,
é correto afirmar, exceto:
a) ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter
temporário que entram no caixa do ente público mediante a constituição de
passivos.
b) o conceito de natureza da receita e a correspondente classificação
somente se aplica ao governo federal.
c) quanto ao impacto no patrimônio, as receitas são classificadas como
efetivas e não efetivas.
d) o conceito de receita originária e derivada não é utilizado como
classificador na receita pública.
e) a receita intraorçamentária se origina de operações com órgãos e
entidades do mesmo orçamento.
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97. (ESAF / CVM – 2010) Acerca da programação qualitativa da
despesa orçamentária, assinale a opção que torna correta a seguinte
frase:
“A estruturação atual do orçamento público considera que as
programações orçamentárias estejam organizadas em
_______(1)_______ e que essas(es) possuam programação
_______(2)_______.”
a) (1) programas de trabalho /// (2) física e financeira
b) (1) funções /// (2) funcional
c) (1) subfunções /// (2) econômica
d) (1) projetos /// (2) por metas físicas
e) (1) atividades /// (2) por metas qualitativas
98. (ESAF / MPOG – 2010) A respeito da programação qualitativa
do orçamento, é correto afirmar:
a) caracteriza–se pela classificação do orçamento, segundo a natureza
econômica da despesa (corrente e capital).
b) decorre do agrupamento dos recursos em unidades orçamentárias.
c) é representada pela divisão do orçamento em fiscal e de seguridade
social.
d) é caracterizada pela quantificação dos recursos dos programas e das
naturezas da despesa.
e) é definida pelo Programa de Trabalho e composta por esfera,
classificação institucional, classificação funcional e estrutura programática.
99. (ESAF / SUSEP – 2010) O administrador público federal, ao
elaborar o orçamento nas modalidades de aplicação 30, 40, 50 e 90, está
sinalizando para a sociedade que:
a) a estratégia na aplicação dos recursos prioriza a região onde se localiza
a entidade, embora mediante transferência.
b) a estratégia será entregar os recursos a outra entidade pública da
mesma esfera de governo e que a aplicação ocorrerá sob sua supervisão.
c) a estratégia, na realização da despesa, será transferir os recursos a
estados, municípios e entidades privadas, bem como aplicar, ela mesma, parte
destes.
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d) a entidade possui projetos e atividades tanto da área fim quanto da área
meio.
e) os bens e serviços a serem adquiridos serão utilizados pela própria
entidade no desempenho de suas atividades.
100. (ESAF / MPOG – 2010) À luz da disciplina constitucional e
legal das despesas públicas e do orçamento, é correto afirmar:
a) as dotações para despesas as quais não corresponda contraprestação
direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções
destinadas a atender manifestação de outras entidades de direito público ou
privado, são classificadas como transferências de capital.
b) a aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou
entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe
aumento do capital, é classificada como investimento.
c) as dotações destinadas à constituição de entidades ou empresas que
visem objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias,
classificam–se como investimento.
d) consideram–se subvenções sociais as destinadas a atender despesas de
investimentos de instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou
cultural, sem finalidade lucrativa.
e) as leis orçamentárias são de iniciativa exclusiva do Poder Executivo,
mesmo em relação ao Poder Judiciário e ao Ministério Público.
101. (ESAF / SUSEP – 2010) A respeito dos
extraorçamentários,
também
conhecidos
como
extraorçamentária, é correto afirmar:

dispêndios
despesa

a) toda baixa no patrimônio não prevista na lei orçamentária é um
dispêndio extraorçamentário.
b) a saída de recursos a título extraorçamentário não se observa nas
entidades da administração direta em razão de estarem submetidas à lei
orçamentária anual.
c) os dispêndios, quando ocorrem, advêm de ingressos extraorçamentários
do mesmo exercício.
d) os dispêndios extraorçamentários estão relacionados sempre com as
operações da atividade fim da entidade.
e) não alteram a situação patrimonial líquida, visto que são oriundos de
fatos contábeis permutativos.
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102. (ESAF / ANA – 2009) – Considerada a categorização da
despesa pública, classificam–se como investimentos as despesas com o
(a):
a) planejamento e a execução de obras.
b) aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização.
c) aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades
de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento
do capital.
d) constituição ou aumento do capital de empresas.
e) pagamento de contribuições e subvenções.
103. (ESAF / SEFAZ–SP – 2009) Assinale a opção verdadeira a
respeito da programação qualitativa do orçamento público no Brasil.
a) É a organização do gasto público de forma a proporcionar a identificação
dos programas com a classificação funcional e econômica da despesa.
b) É a organização do orçamento em uma estrutura funcional e econômica
de forma a permitir ao administrador público o cumprimento das políticas
públicas.
c) É a organização do orçamento em programas orçamentários, que são
compostos por esfera, classificação institucional, classificação funcional e
estrutura programática.
d) É a organização do orçamento em projetos claramente definidos,
inclusive com as especificações dos montantes financeiros a eles alocados.
e) A programação qualitativa está relacionada com o alinhamento dos
gastos aos programas e às políticas públicas.
104. (ESAF / SEFAZ–SP – 2009) Assinale a opção falsa a respeito
da conceituação e classificação da despesa orçamentária brasileira.
a) A devolução de depósitos feitos em garantia é uma despesa que transita
pelo orçamento, embora sem afetar a situação patrimonial líquida.
b) A despesa orçamentária nem sempre é uma despesa de caráter
econômico, ou seja, não afeta a situação patrimonial líquida.
c) O consumo de um ativo do ente público pode não decorrer de uma
despesa orçamentária.
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d) Na classificação econômica da despesa, utiliza–se complementarmente
a modalidade de aplicação para determinar se os recursos foram aplicados pela
mesma esfera de governo ou se foram transferidos.
e) Na classificação econômica, os grupos de despesa têm a finalidade de
agrupar as despesas que apresentam as mesmas características em relação ao
objeto do gasto.
105. (ESAF / AFRFB – 2009) Na despesa pública do Brasil, a
rubrica OCC (Outras Despesas Correntes e de Capital) corresponde –
ressalvadas certas contas de menor importância – ao valor das despesas
do Governo Central, excetuados quatro grandes itens. Indique o item
não pertinente.
a) Pessoal.
b) Benefícios previdenciários.
c) Amortização da dívida interna.
d) Juros da dívida pública.
e) Transferências constitucionais.
106. (ESAF / RFB – 2009) Assinale a opção correta a respeito do
ciclo orçamentário no âmbito da Administração Federal brasileira.
a) Em razão das vedações constitucionais, não é possível fazer ajustes no
orçamento sem trâmite pelo Poder Legislativo.
b) A elaboração das propostas orçamentárias é de responsabilidade
exclusiva da Secretaria de Orçamento Federal.
c) Na fase de aprovação, as Comissões de Finanças e Tributação das duas
casas do Congresso Nacional têm a palavra final.
d) Na fase de preparação do orçamento para a execução, a alocação dos
créditos nos elementos de despesa é atribuição da setorial orçamentária.
e) A abertura de créditos extraordinários, em razão da sua especificidade,
somente pode ser feita por lei complementar.
107. (ESAF / MPOG – 2008) De acordo com o Manual Técnico do
Orçamento – 2008, assinale a única opção incorreta quanto a elemento
de despesa.
a) Tem por finalidade identificar os objetos de gastos que a administração
pública utiliza para a consecução de seus fins.
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b) Os códigos dos elementos de despesa estão definidos no Anexo II da
Portaria Interministerial 163, de 2001.
c) É vedada a utilização em projetos e atividades dos elementos de
despesa 41–Contribuições, 42–Auxílios e 43–Subvenções Sociais, o que pode
ocorrer apenas em operações especiais.
d) Não é vedada a utilização de elementos de despesa que representem
gastos efetivos em operações especiais.
e) São elementos de despesa vencimentos e vantagens fixas, juros,
diárias, entre outros.
108. (ESAF / CGU – 2008) Sobre os conceitos e classificações
relacionados com Despesa Pública, assinale a opção correta.
a) Segundo a Portaria Interministerial n. 163/2001, a discriminação da
despesa, quanto à sua natureza, deverá constar da Lei Orçamentária, no
mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade
de aplicação e elemento da despesa.
b) Os Grupos de Natureza da Despesa podem
indistintamente com qualquer Categoria Econômica da Despesa.

relacionar–se

c) São exemplos de despesas de capital aquelas derivadas do pagamento
do serviço da dívida: Juros e amortização da dívida.
d) A Modalidade de Aplicação permite a identificação das despesas
intraorçamentárias.
e) Toda despesa corrente é uma despesa primária, mas nem toda despesa
primária é uma despesa corrente.
109. (ESAF / MPOG – 2008) Com base no Manual Técnico do
Orçamento – 2008, a despesa é classificada em duas categorias
econômicas: despesas correntes e despesas de capital. Aponte a única
opção incorreta no que diz respeito à Despesa.
a) Classificam–se em despesas correntes todas as despesas que não
contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
b) Investimentos são despesas com o planejamento e a execução de obras,
inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização
destas últimas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material
permanente.
c) Agrupam–se em amortização da dívida as despesas com o pagamento
e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da
dívida pública interna ou externa.
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d) São incluídas em inversões financeiras as despesas com a aquisição de
imóveis ou bens de capital já em utilização.
e) Classificam–se em despesas de capital aquelas despesas que
contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital,
incluindo–se as despesas com o pagamento de juros e comissões de operações
de crédito internas.
110. (ESAF / TCE–GO – 2007) A dotação orçamentária destinada a
amortização da dívida pública externa classifica–se como:
a) transferência corrente.
b) transferência de capital.
c) inversão financeira.
d) despesa de custeio.
e) investimento.
111. (ESAF / SEFAZ–CE – 2007) Assinale a opção falsa em relação
às características da classificação econômica da despesa estabelecidas
pela Lei n. 4.320/64 e Portaria STN/SOF n. 163/2001.
a) O primeiro dígito do código da natureza da despesa indica que a despesa
é classificada como corrente ou de capital.
b) A origem dos recursos, em termos tributários, está presente na
classificação.
c) A modalidade aplicação 40 significa que os recursos são destinados a
transferências para municípios.
d) A despesa de pessoal identifica–se na classificação econômica da
despesa.
e) A indicação de que os recursos são destinados à aquisição de serviços
identifica–se pelo elemento de despesa.
112. (ESAF / SEFAZ–CE – 2007) Despesas Correntes segundo a
classificação orçamentária brasileira são aquelas efetuadas para a
manutenção dos serviços anteriormente criados na Administração
Pública. Aponte a única despesa que não pertence a esse grupo.
a) Pessoal e encargos sociais.
b) Conservação e adaptação de bens imóveis.
c) Subvenções sociais.
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d) Salário família.
e) Aquisição de instalações.
113. (ESAF / TCE–GO – 2007) Quanto ao aspecto legal, a despesa
orçamentária pode ser estudada de acordo com os enfoques jurídico,
econômico e administrativo–legal. Identifique a única opção falsa no
que diz respeito ao enfoque econômico.
a) A despesa orçamentária é dividida em duas categorias básicas, que são
as despesas correntes e as despesas de capital.
b) As despesas de capital são despesas sem as quais a máquina
administrativa e de serviços do Estado não funcionaria e, neste item, são
incluídas as despesas do governo relacionadas com o pagamento dos encargos
da dívida pública.
c) Por meio das despesas por categorias econômicas, é possível apurar a
capacidade de poupança do governo e o peso de cada componente na estrutura
de gastos.
d) As despesas correntes são as que se referem a desembolsos ou
aplicações
das
quais
não
resulta
compensação
patrimonial
e,
consequentemente, geram diminuição no patrimônio.
e) Os gastos governamentais por categorias econômicas são apresentados
nos balanços gerais de cada unidade que compõe a estrutura governamental.
114. (ESAF / TCU – 2006) Identifique a opção falsa com relação à
classificação da despesa pública segundo a natureza, contida na
Portaria Interministerial n. 163, de 4 de maio de 2001, a ser observada
na execução orçamentária de todas as esferas de governo.
a) Categoria econômica.
b) Grupo de natureza da despesa.
c) Elemento de despesa.
d) Modalidade de aplicação.
e) Desdobramento obrigatório do elemento de despesa.
115. (ESAF / CGU – Correição – 2006) Na classificação da despesa
pública segundo a natureza, no Brasil, um Grupo de Natureza da
Despesa agrega os elementos de despesa com a mesma característica
quanto ao objeto de gasto. Identifique qual despesa não pertence a esse
grupo.
a) Pessoal e encargos sociais.
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b) Investimentos.
c) Amortização de empréstimos.
d) Inversões financeiras.
e) Juros e encargos da dívida.
116. (ESAF / Técnico de Nível Superior – ENAP/MPOG – 2006) A
despesa pública brasileira pode ser classificada segundo categorias
econômicas, grupos de despesa e modalidades de aplicação. Identifique
a única opção que não pertence aos grupos de natureza de despesa.
a) Pessoal e Encargos.
b) Juros e Encargos da Dívida Pública.
c) Outras Despesas Correntes.
d) Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos.
e) Inversões Financeiras e Amortização da Dívida Pública.
117. (ESAF / STN – 2005) Segundo o que dispõe a Portaria
Interministerial STN/SOF n° 163, de 04.05.2001, na lei orçamentária, a
discriminação da despesa, quanto à natureza, deverá ser feita:
a) obrigatoriamente por sub–elemento de despesa.
b) somente por categoria econômica e grupo de despesa.
c) somente por categoria econômica.
d) por categoria econômica e elemento de despesa.
e) no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e
modalidade de aplicação.
118. (ESAF / STN – 2005) Na execução do Orçamento Geral da
União importa registrar todos os atos e fatos relativos à realização da
receita e da despesa, mesmo que essas não sejam efetivas. Assinale, a
seguir, a opção que indica uma receita não efetiva e uma despesa
efetiva, respectivamente.
a) Recebimento de imposto de renda e pagamento de pessoal.
b) Recebimento de dívida ativa e aquisição de material de consumo.
c) Recebimento de operação de crédito e pagamento de serviços de
terceiros – pessoa jurídica.

www.estrategiaconcursos.com.br

d) Recebimento de contribuições previdenciárias e aquisição de veículos.
e) Recebimento de receitas de serviços e pagamento de empréstimos.
119. (ESAF / STN – 2005) Com base no conceito de despesa
pública, aponte a única opção falsa.
a) São exemplos de despesas extraorçamentárias os pagamentos de restos
a pagar do exercício anterior, serviços de terceiros e encargos diversos.
b) A despesa pública, segundo a Lei nº 4.320/64, classifica–se em despesa
corrente e despesa de capital.
c) É definida como o gasto ou compromisso de gastos dos recursos
governamentais, devidamente autorizados pelo poder competente, com o
objetivo de atender às necessidades de interesse coletivo, prevista na Lei do
Orçamento.
d) As despesas orçamentárias são as que, para serem realizadas,
dependem de autorização legislativa e que não podem se efetivar sem crédito
orçamentário correspondente.
e) As despesas de capital são os gastos realizados pela administração
pública com a finalidade de criar novos bens de capital e que constituirão
incorporações ao patrimônio público de forma efetiva ou através de mutação
patrimonial.
120. (ESAF / ANAC – 2016) O instrumento de programação
utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um
conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um
produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de
governo, é denominado
a) Investimento.
b) Operação Especial.
c) Projeto.
d) Inversão Financeira.
e) Atividade.
121. (ESAF / MPOG – 2015) A classificação funcional da despesa
procura responder basicamente à seguinte indagação:
a) de que forma os recursos públicos serão aplicados.
b) em que área territorial serão aplicados os recursos.
c) qual a amplitude da ação governamental que será realizada.
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d) em que áreas de despesa a ação governamental será realizada.
e) em que instituição ou ministério serão alocados os recursos.
122. (ESAF / DNIT – 2013) Ao introduzir a classificação por
estrutura programática na formulação do orçamento e na realização da
despesa, o poder público indica para a sociedade:
a) quais as ações são estratégicas, o volume de recursos a serem
aplicados, as áreas de atuação da ação governamental e as prioridades da
administração para o exercício.
b) as prioridades do governo na formulação das políticas públicas, bem
como os recursos a serem aplicados no seu desenvolvimento.
c) os objetivos específicos de órgão, a área de atuação dos seus
componentes e os montantes de recursos para o desenvolvimento das políticas
públicas a eles atribuídas.
d) os objetivos estratégicos e as operações a serem realizadas para o seu
atingimento, bem como o volume de recursos a serem aplicados para a
consecução desses objetivos.
e) o montante de recursos a serem aplicados por cada ente da
administração para a execução das políticas públicas definidas na Lei
Orçamentária Anual.
123. (ESAF / DNIT – 2013) Assinale a opção que indica uma
afirmação verdadeira a respeito da classificação funcional da despesa
pública nos termos da regulamentação atual.
a) As funções e subfunções demonstram em que área de atuação
governamental a despesa foi realizada, constituem–se de um rol fixo e têm sua
aplicação obrigatória nas três esferas de governo.
b) As funções indicam a área de atuação da ação governamental, enquanto
a subfunção identifica as ações realizadas por cada Poder ou entidade.
c) As funções e subfunções são agregadores da ação governamental e
indicam o montante dos recursos aplicados pelos vários entes na mesma esfera
de governo.
d) No âmbito do governo federal, as funções constituem–se de um rol fixo,
enquanto as subfunções têm seu número variável dependendo do Poder a que
se referem.
e) A classificação funcional da despesa na União indica as prioridades da
ação governamental, enquanto as subfunções detalham cada uma das
prioridades.
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124. (ESAF / CGU – 2012) Segundo o que dispõe a Lei de Diretrizes
Orçamentárias − LDO, programa de governo é definido como:
a) o segundo nível da categoria de programação e destina–se à
especificação dos gastos governamentais cuja mensuração se faz por
indicadores do PPA.
b) instrumento de organização dos gastos governamentais, composto por
ações e mensuração a partir de indicadores da LOA.
c) conjunto de ações e metas de um determinado exercício cuja
mensuração se faz pelo volume de gasto realizado.
d) mecanismo de organização da ação governamental, detalhado por
projetos cuja mensuração se faz por indicadores do PPA.
e) instrumento de organização da ação governamental, visando à
concretização dos objetivos pretendidos cuja mensuração se faz por indicadores
do PPA.
125. (ESAF / MPOG – 2010) Segundo definido no Manual Técnico
de Orçamento para o exercício de 2010 – MTO–2010, o sistema de
planejamento e orçamento federal é integrado pelos seguintes órgãos:
a) Todos os órgãos e entidades públicas e privadas que são responsáveis
pela aplicação de recursos oriundos do orçamento.
b) Unidades setoriais de orçamento de cada ministério ou órgão.
c) Aqueles identificados na classificação institucional do orçamento e que
relacionam os órgãos orçamentários e suas respectivas unidades orçamentárias.
d) Órgãos de programação orçamentária e financeira dos Poderes da
União.
e) Unidades
administrativas.

orçamentárias

não

relacionadas

com

estruturas

126. (ESAF / SUSEP – 2010) A respeito da classificação
orçamentária da despesa e da receita pública na esfera federal, é
correto afirmar, exceto:
a) as despesas obedecem a uma classificação econômica, enquanto as
receitas se submetem a uma classificação programática.
b) a classificação da receita pública por natureza procura identificar a
origem do recurso segundo o seu fato gerador.
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c) a classificação institucional da despesa indica, por meio do órgão e da
unidade orçamentária, qual instituição é responsável pela aplicação dos
recursos.
d) a classificação da despesa por função indica em que área de atuação do
governo os recursos serão aplicados.
e) ao classificar economicamente a despesa e a receita na elaboração do
orçamento, a administração pública sinaliza para a sociedade o tipo de bens que
irá adquirir e a origem dos recursos que irá arrecadar.
127. (ESAF / Analista Tributário – Receita Federal – 2009)
Assinale a opção correta, em relação à classificação programática e
econômica da despesa, no âmbito da Administração Federal.
a) Os programas são compostos por ações que, articuladas, concorrem
para o cumprimento de um objetivo comum, enquanto que a classificação
econômica define objeto do gasto.
b) Os programas delineiam as áreas de atuação e a classificação econômica
define a origem dos recursos a serem aplicados.
c) A classificação programática constitui–se na definição das áreas de
atuação do governo e a classificação econômica define os critérios de
pagamentos da despesa.
d) A classificação econômica se preocupa com a origem dos recursos,
enquanto os programas definem as prioridades do ponto de vista
macroeconômico.
e) A classificação programática tal como a classificação econômica pode
ser mensurada por indicadores de desempenho.
128. (ESAF / SEFAZ–SP – 2009) Assinale a opção verdadeira a
respeito dos programas de governo.
a) Programa é um módulo integrador entre o plano e o orçamento e tem
como instrumento de sua realização as ações de governo.
b) Programa é o conjunto de ações de uma unidade orçamentária e visa à
integração do plano de governo do ente ao orçamento.
c) Um programa, do ponto de vista orçamentário, é o conjunto de
atividades e projetos relacionados a uma determinada função de governo com
vistas ao cumprimento da finalidade do Estado.
d) É o conjunto de ações de caráter continuado com vista à prestação de
serviços à sociedade.
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e) Os programas de governo são considerados temporários e permanentes,
dependendo das condições de perenidade das ações desenvolvidas pelo ente
público.
129. (ESAF / ANA – 2009) Assinale a opção verdadeira a respeito
da classificação da despesa pública adotada no Brasil, conforme Manual
da Despesa Nacional.
a) A classificação econômica da despesa, em obediência aos arts. 12 e 13
da Lei n. 4.320/64, é feita por categoria econômica, elementos de despesas e
subitem.
b) As ações são operações das quais resultam produtos que contribuem
para atender ao objetivo de um programa.
c) As subfunções são agregadores de um conjunto de programas e tem
como objetivo direcionar os recursos para as ações e atividades.
d) A classificação institucional reflete a estrutura organizacional de
execução dos créditos e está estruturada em três níveis hierárquicos, a saber:
órgão, unidade orçamentária e unidade gestora.
e) A classificação programática reflete a alocação dos recursos segundo o
critério de prioridade do governo e os órgãos executores.
130. (ESAF / SEFAZ–SP – 2009) Assinale a opção verdadeira tendo
como base as disposições da Portaria MOG n. 42/1999 a respeito da
discriminação da despesa por função, subfunção e programa.
a) A competência para a definição e estruturação dos programas nas três
esferas de governo é da União, cabendo aos Estados, Distrito Federal e
Municípios uma competência residual.
b) O uso obrigatório da estrutura de classificação definida nesse
instrumento normativo alcança a União, Estados, Distrito Federal, porém, os
Municípios estão dispensados de aplicá–la.
c) Os programas são instrumentos de organização da ação governamental
cujos indicadores são definidos na lei orçamentária anual.
d) Na elaboração da lei orçamentária anual, é permitida a combinação de
subfunções com funções diferentes daquela a que está vinculada.
e) As operações especiais são aquelas que, embora resulte em um produto,
não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.
131. (ESAF / SEFAZ–SP – 2009) A classificação programática é
considerada a mais moderna classificação orçamentária de despesa
pública. A portaria n. 42/99, do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, propôs um elenco de funções e subfunções padronizadas para
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a União, Estados e Municípios. Assim, de acordo com a referida Portaria,
a despesa que não se inclui na nova classificação é a despesa por:
a) Função.
b) Subprograma.
c) Projeto.
d) Atividade.
e) Subfunção.
132. (ESAF / Processo Seletivo Simplificado – Diversos Órgãos –
2008) Assinale a opção que indica a correta definição de Funções de
Governo, segundo a regulamentação vigente.
a) É o maior no nível de agregação das diversas áreas de despesa que
competem ao setor público.
b) É a classificação dos gastos do governo, segundo o tipo de bem a ser
adquirido.
c) É a classificação dos gastos de governo, segundo a atividade
desempenhada por cada órgão.
d) Permite a agregação dos gastos no menor nível dentro da unidade
orçamentária.
e) Demonstra o menor nível de agregação dos recursos no Plano
Plurianual.
133. (ESAF / MPOG – 2008) De acordo com a Portaria n. 42, de 14
de abril de 1999, entende–se por Atividade:
a) o instrumento de organização da ação governamental visando à
concretização dos objetivos pretendidos.
b) o maior nível de agregação das diversas áreas da despesa que
competem ao setor público.
c) as despesas que não contribuem para a manutenção das ações do
governo.
d) um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um
programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo
contínuo e permanente das quais resulta um produto necessário à manutenção
da ação do governo.
e) as despesas em relação às quais não se possa associar um bem ou
serviço a ser gerado no processo produtivo corrente.
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134. (ESAF / CGU – 2008) A classificação funcional e a estrutura
programática visam ao fornecimento de informações das realizações do
governo e é considerada a mais moderna das classificações
orçamentárias da despesa. A junção das duas, quando da execução da
despesa no SIAFI , forma o Programa de Trabalho com a seguinte
estrutura:
Programa de Trabalho: AA.BBB.CCCC.DDDD.EEEE
Com relação ao assunto, indique a opção correta.
a) Na estrutura do Programa de Trabalho, a codificação CCCC representa
o Programa e a codificação EEEE a ação governamental.
b) A ação, reconhecida na estrutura pelo código DDDD, determina a
escolha da subfunção, reconhecida pela codificação BBB, estabelecendo uma
relação única.
c) A subfunção, código BBB, poderá ser combinada com qualquer função,
código AA, em razão da competência do órgão responsável pelo programa.
d) Quando o primeiro dígito da codificação DDDD for um número ímpar
significa que a ação é uma atividade.
e) As operações especiais são ações que não contribuem para a
manutenção das ações de governo, das quais não resultam um produto, e não
geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços e são
identificadas pelo primeiro dígito da codificação EEEE.
135. (ESAF / SEFAZ–CE – 2007) A classificação administrativa
legal da despesa pública no Brasil, sob a ótica do programa de trabalho
da entidade, não inclui:
a) o órgão.
b) a função.
c) o projeto.
d) a origem dos recursos.
e) a atividade.
136. (ESAF / SEFAZ–CE – 2007) A Classificação Funcional da
Despesa Pública no Brasil substituiu a Classificação Funcional–
Programática dos dispêndios públicos. Segundo a nova estrutura
Funcional, identifique a única resposta falsa.
a) A subfunção representa um segmento da função, visando a agregar
determinado subconjunto de despesas.
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b) O subprograma representa uma agregação do programa.
c) O programa é o instrumento de organização da atuação governamental
que articula um conjunto de ações concorrentes para um objetivo comum.
d) A função representa o nível mais elevado de agregação de informações
sobre as diversas áreas de despesa que competem ao setor público.
e) A atividade é um instrumento de programação que envolve um conjunto
de operações que se realizam de modo contínuo e permanente.
137. (ESAF / MPOG – 2006) De acordo com a estrutura
programática adotada a partir da Portaria n. 42/1999, o instrumento de
programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um
conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente,
das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de
governo, é classificado como:
a) função.
b) subfunção.
c) programa.
d) projeto
e) atividade.
138. (ESAF / CGU – 2006) A classificação institucional da despesa
é um critério indispensável para a fixação de responsabilidades e os
consequentes controles e avaliações. Aponte a única opção que não
pode ser considerada vantagem do critério institucional.
a) Permite comparar imediatamente os vários órgãos, em termos de
dotações recebidas.
b) Usado de forma predominante, impede que se tenha uma visão global
das finalidades dos gastos do governo, em termos das funções precípuas que
deve cumprir.
c) Permite identificar o agente responsável pelas dotações autorizadas pelo
Legislativo, para dado programa.
d) Serve como ponto de partida para o estabelecimento de um programa
de contabilização de custos dos vários serviços ou unidades administrativas.
e) Quando combinado com a classificação funcional, permite focalizar num
único ponto a responsabilidade pela execução de determinado programa.
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139. (ESAF / CGU – 2006) A Portaria n. 42/1999 atualizou a
discriminação da despesa por Funções e Subfunções de Governo. Assim,
indique qual é a opção correta com relação ao conteúdo da referida
portaria.
a) A função visa a agregar determinado subconjunto de despesa do setor
público.
b) As operações especiais são despesas que não contribuem para a
manutenção das ações do Governo, mas geram contraprestação direta sob a
forma de bens e serviços.
c) O programa é um instrumento de programação para alcançar o objetivo
de um projeto.
d) A Função Indústria tem como subfunção a Subfunção Turismo.
e) Nos balanços e nas leis orçamentárias, as ações serão identificadas em
termos de função, subfunções, programas, projetos, atividades e operações
especiais.
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Questões ESAF – Administração Geral
1. (ESAF / AFRFB - 2009) O auditor da empresa Negócios S.A.
estabeleceu três procedimentos obrigatórios para emissão do parecer.
O primeiro, que a empresa renovasse o contrato de auditoria para o
próximo ano, o segundo, que a empresa emitisse a carta de
responsabilidade da administração e o terceiro, que o parecer seria
assinado por sócio do escritório de contabilidade, cuja única formação é
administração de empresas. Pode-se afirmar, com relação aos
procedimentos, respectivamente, que:
a) é ético, não é procedimento de auditoria e atende as normas de auditoria
e da pessoa do auditor.
b) não é ético, não é procedimento de auditoria e não atende as normas de
auditoria e da pessoa do auditor.
c) é ético, não deve ser considerado para emissão do parecer e atende as
normas de auditoria e da pessoa do auditor.
d) é ético, considera-se apenas em alguns casos para emissão do parecer
e não atende as normas de auditoria e pessoa do auditor.
e) não é ético, é procedimento de auditoria e não atende as normas de
auditoria e da pessoa do auditor.
2. (ESAF / CVM - 2010) Assinale a opção que indica uma exceção
aos princípios fundamentais de ética profissional relevantes para o
auditor na condução de trabalhos de auditoria das demonstrações
contábeis.
a) Independência técnica.
b) Confidencialidade.
c) Competência e zelo profissional.
d) Comportamento e conduta profissional.
e) Objetividade.
3. (ESAF / CGU - 2012) Na execução de uma auditoria, espera-se
do auditor independente que
a) exerça o seu direito de busca de documentos, no caso de suspeita de
fraude.
b) assegure a eficácia com a qual a administração conduziu os negócios da
entidade.
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c) otimize o planejamento dos trabalhos de modo a reduzir o risco de
auditoria a zero.
d) aplique os mesmos procedimentos a entidades de pequeno, médio ou
grande porte.
e) mantenha-se cético ao questionar evidências de auditoria contraditórias.
4. (ESAF / CGU - 2006) Visando a avaliar os procedimentos
adotados pelos Contadores e firmas de Auditoria que exercem a
atividade de Auditoria Independente, com vistas a assegurar a
qualidade dos trabalhos desenvolvidos, foi instituído(a) pelo Conselho
Federal de Contabilidade
a) o Programa de Educação Profissional Continuada.
b) o Exame Nacional de Qualificação Técnica.
c) o Cadastro Nacional de Auditores Independentes.
d) a Revisão Externa de Qualidade pelos Pares.
e) a Supervisão e Controle de Qualidade Externa.
5. (ESAF / CVM - 2010) Visando manter a qualidade e a
credibilidade do seu trabalho, ao identificar ameaças que possam
comprometer a sua independência, o auditor deve tomar a seguinte
providência:
a) comunicar a direção da entidade auditada, para que sejam tomadas as
providências necessárias à sua eliminação.
b) aplicar as salvaguardas adequadas, para eliminar as ameaças ou reduzilas a um nível aceitável, documentando-as.
c) propor aos responsáveis pela entidade de auditoria a supressão das
ameaças mediante acordo entre as entidades.
d) documentar as ameaças e comunicá-las aos órgãos de supervisão e
controle do setor em que atua a entidade auditada.
e) eliminar as ameaças mediante comunicação aos responsáveis pela
governança da entidade auditada e fazer constar tais providências no seu
parecer.
6. (ESAF / CVM - 2010) Assinale a opção cujo conhecimento não é
exigido no exame de qualificação técnica para registro no Cadastro
Nacional de Auditores Independentes - CNAI.
a) Legislação societária e normas do Conselho Federal de Contabilidade.
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b) Língua Portuguesa aplicada.
c) Ética profissional.
d) Legislação e normas dos órgãos federais de controle.
e) Legislação profissional.
7. (ESAF / CVM - 2010) O responsável pela revisão da qualidade
dos trabalhos de auditoria deve realizar uma avaliação objetiva dos
julgamentos significativos levando em conta os seguintes aspectos,
exceto:
a) avaliação das conclusões atingidas ao elaborar o relatório e considerar
se o relatório é apropriado.
b) discussão de assuntos significativos com o encarregado do trabalho.
c) revisão da documentação selecionada de auditoria relativa aos
julgamentos significativos feitos pela equipe de trabalho e das conclusões
obtidas.
d) revisão das demonstrações contábeis e do relatório proposto.
e) discussão do julgamento e relatório com a direção da entidade auditada.
8. (ESAF / CVM - 2010) Assinale a opção cuja docência não é
considerada como educação profissional continuada, nos termos das
normas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC.
a) Cursos de graduação em economia, administração e/ou gestão
financeira.
b) Cursos de pós-graduação strictu e lato sensu.
c) Seminários, conferências e painéis.
d) Cursos certificados.
e) Programas de extensão.
9. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) O programa de controle de qualidade
deve ser estabelecido de acordo com a estrutura da equipe técnica do
auditor e a complexidade dos serviços; assim, se o auditor não possuir
equipe, em trabalho desta natureza,
a) não poderá aceitar o trabalho visto ser de fundamental importância à
existência de estrutura técnica da equipe.
b) terá limitação na execução de parte do trabalho, tendo de compor
parceria com firma de auditoria maior.
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c) o auditor deverá de forma obrigatória constar de seu parecer a limitação
da equipe técnica, ficando sob sua responsabilidade os trabalhos.
d) o controle de qualidade é inerente à qualificação profissional do auditor,
a qual confirmará sua competência para a execução do trabalho.
e) a qualidade do trabalho fica sempre comprometida, sendo passível de
punição ética pelo Conselho Federal de Contabilidade.
10. (ESAF / AFRFB - 2012) A Revisão do Controle de Qualidade do
Trabalho é desenhada para fornecer uma avaliação objetiva, na data, ou
antes da data, do relatório, dos julgamentos significativos feitos pela
equipe de trabalho e das conclusões a que se chegou durante a
elaboração do relatório. Essa revisão deve ser feita
a) por profissional qualificado e que tenha participado do processo de
auditoria.
b) somente por profissional da firma que efetuou a auditoria e desde que
não tenha participado do trabalho.
c) após a entrega do relatório de auditoria ao cliente, permitindo a
avaliação de todo o trabalho, inclusive os eventos subsequentes.
d) somente por profissional externo a firma de auditoria e desde que tenha
as qualificações requisitadas.
e) também pelas firmas de auditoria de pequeno porte, podendo ser
utilizado profissionais externos, desde que tenham as qualificações necessárias.
11. (ESAF / CGU - 2006) Em uma Auditoria Independente, a perda
de independência pode-se dar pela ocorrência dos seguintes fatos,
exceto:
a) operações de créditos e garantias com a entidade auditada.
b) relacionamentos comerciais com a entidade auditada.
c) relacionamentos familiares e pessoais com a entidade auditada.
d) atuação como administrador ou diretor de entidade auditada.
e) recebimento dos honorários devidos pelos serviços de auditoria
prestados à entidade auditada.
12. (ESAF / CVM - 2010) Assinale a opção que indica uma ação
capaz de eliminar a perda de independência da entidade de auditoria
por interesse financeiro direto.
a) Fazer constar nos relatórios produzidos o tipo de interesse financeiro, a
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extensão desse interesse.
b) Encerrar o trabalho de auditoria ou transferi-lo a outra entidade.
c) Alienar o interesse financeiro direto antes de a pessoa física tornar-se
membro da equipe de auditoria.
d) Alienar o interesse financeiro ou transferi-lo temporariamente até a
conclusão dos trabalhos.
e) Comunicar às entidades de supervisão e controle a existência desse
interesse e aguardar pronunciamento.
13. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) É fator determinante para a recusa
de um trabalho de auditoria externa
a) o auditor ser importante acionista da empresa auditada.
b) o auditor ter conhecimento suficiente sobre o negócio da empresa.
c) a possibilidade de o profissional contratado poder realizar o trabalho com
imparcialidade.
d) a necessidade de uso de especialistas para avaliação de áreas
específicas.
e) a existência de fraude ou erro nas demonstrações auditadas.
14. (ESAF / AFRFB - 2012) A empresa Betume S.A. é uma empresa
de interesse público que vem sendo auditada pela empresa Justos
Auditores Independentes, pelo mesmo sócio-principal há sete anos.
Considerando a NBC PA 290, deve a firma de auditoria externa
a) ser substituída por outra, não podendo retornar a fazer a auditoria da
empresa no prazo de dez anos.
b) fazer a substituição desse sócio-principal, podendo o mesmo retornar a
fazer trabalhos de auditoria nessa companhia somente após cinco anos.
c) substituir toda a equipe de auditoria, podendo retornar aos trabalhos
nessa companhia, decorridos no mínimo três anos.
d) trocar o sócio-principal e demais sócios-chave do trabalho, podendo
retornar a fazer auditoria após decorrido o prazo de dois anos.
e) comunicar ao cliente a manutenção do sócio-principal, ficando a cargo
do órgão regulador a determinação ou não da substituição.
15. (ESAF / AFRFB - 2012) Pode-se afirmar que, para a aceitação
do risco de um trabalho de auditoria externa, deve o auditor avaliar
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I. se os sócios e equipe são, ou podem razoavelmente tornar-se,
suficientemente competentes para assumir o trabalho.
II. qual a atitude dos colaboradores e dos grupos de colaboradores em
relação ao ambiente de controle interno e seus pontos de vista sobre
interpretações agressivas ou inadequadas de normas contábeis.
III. se terá acesso aos especialistas necessários para a realização do
trabalho.
a) Todas estão corretas.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas II e III estão erradas.
d) Somente a III está correta.
e) Todas estão erradas.
16. (ESAF / SUSEP - 2010) O auditor externo, quando responsável
pela auditoria das demonstrações contábeis da holding de um
conglomerado econômico, deve:
a) evidenciar em cada folha, do conjunto de demonstrações auditadas e nas
notas explicativas, os itens ou contas que não foram objetos de auditoria.
b) limitar-se a dar divulgação sobre as demonstrações para as quais emitiu
opinião.
c) ressalvar o parecer, evidenciando as áreas das demonstrações contábeis
que não foram auditadas por ele.
d) evidenciar, no parecer de auditoria, as demonstrações das coligadas e
controladas que não foram auditadas por ele, identificando a firma de auditoria
que as auditou.
e) responsabilizar-se por todas as demonstrações contábeis utilizadas para
elaboração da demonstração objeto da auditoria.
17.

(ESAF / SUSEP - 2006) Faz parte das habilidades de um auditor

a) a capacidade de convencer o auditado em relação a um processo que
aparentemente esteja não-conforme.
b) realizar a auditoria, mesmo divergindo da programação acordada.
c) manter-se dentro dos questionamentos estabelecidos nos planos de
auditoria.
d) priorizar e enfocar detalhes dos processos, mesmo que aparentemente
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triviais.
e) entender a conveniência e as conseqüências de usar técnicas de
amostragem para auditar.
18. (ESAF / CGU - 2012) Para o auditor independente, os atos de
omissão ou cometimento pela entidade, intencionais ou não, contrários
às leis ou regulamentos vigentes, são considerados:
a) Evidência de auditoria.
b) Erro.
c) Fraude.
d) Não conformidade.
e) Achado de auditoria.
19. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009) Sempre que se apresentarem
alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações
patrimoniais que alterem o patrimônio líquido, deve-se adotar o menor
valor para os componentes do Ativo e o maior valor para os
componentes do Passivo. É como determina o princípio do(a):
a) Registro pelo Valor Original.
b) Atualização Monetária.
c) Prudência.
d) Competência.
e) Oportunidade.
20. (ESAF / MF - 2013) Em conformidade com as normas de
auditoria, para que um auditor seja considerado experiente, deve
demonstrar que tem experiência prática de auditoria e conhecimento
razoável de:
a) processos de auditoria, demandas judiciais e de relatórios econômicos e
financeiros que servem de base para a estratégia de negócios semelhantes e dos
concorrentes.
b) normas tributárias, processos de produção das principais atividades
econômicas e formação em administração de empresas, economia ou
contabilidade.
c) ambiente de negócios que opera a entidade, experiência prática de
planejamento de auditorias em empresas semelhantes e concorrentes, atuação
em auditoria em tempo superior a 5 anos.
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d) normas de auditoria e exigências legais, assuntos de auditoria e de
relatório financeiro relevantes ao setor de atividade da entidade e processos de
auditoria.
e) normas contábeis, identificação de fraudes e atuação em auditoria em
tempo superior a 3 anos.
21. (ESAF / CGU - 2006) Caracterizam-se como objetivos do
Planejamento da Auditoria, exceto:
a) identificar a legislação e os normativos aplicáveis à entidade.
b) propor alterações na estrutura da entidade auditada.
c) estimar os prazos necessários para a realização dos trabalhos.
d) identificar os problemas potenciais da entidade.
e) definir a forma de divisão de tarefas entre os membros da equipe de
auditoria.
22. (ESAF / CGU - 2006) Como objetivo do Planejamento da
Auditoria não se pode incluir:
a) obter conhecimento das atividades da entidade, para identificar eventos
e transações relevantes que afetem as Demonstrações Contábeis.
b) propiciar o cumprimento dos serviços contratados com a entidade dentro
dos prazos e compromissos previamente estabelecidos.
c) assegurar que as áreas importantes da entidade e os valores relevantes
contidos em suas demonstrações contábeis recebam a atenção requerida.
d) identificar meios para aumento dos lucros da entidade.
e) identificar a legislação aplicável à entidade.
23. (ESAF / CGU - 2006) Quando for realizada uma auditoria, pela
primeira vez, na entidade, ou quando as Demonstrações Contábeis do
exercício anterior tenham sido examinadas por outro auditor
independente, o planejamento da auditoria deve contemplar os
seguintes procedimentos, exceto:
a) a obtenção de evidências suficientes de que os saldos de abertura do exercício
não contenham representações errôneas ou inconsistentes que, de alguma
maneira, distorçam as Demonstrações Contábeis do exercício atual.
b) o exame da adequação dos saldos de abertura do exercício anterior com
os saldos de encerramento do exercício atual.
c) a verificação se as práticas contábeis adotadas no atual exercício são
www.estrategiaconcursos.com.br

uniformes com as adotadas no exercício anterior.
d) a identificação de fatos relevantes que possam afetar as atividades da
entidade e sua situação patrimonial e financeira.
e) a identificação de relevantes eventos subseqüentes ao exercício anterior,
revelados ou não-revelados.
24.

(ESAF / SUSEP - 2006) Um plano de auditoria deve envolver

a) procedimentos administrativos e organizacionais.
b) itens que estão sendo produzidos.
c) estruturas organizacionais.
d) documentação, relatórios e registros.
e) indicação do pessoal qualificado para conduzir as auditorias.
25. (ESAF / CVM - 2010) A respeito de planejamento na realização
de auditorias é correto afirmar:
a) é a fase inicial dos trabalhos e deve ser concluída antes que as equipes
específicas e/ou especializadas iniciem suas avaliações.
b) constitui-se nos trabalhos iniciais de coleta de informações a respeito da
entidade a ser auditada e dos mecanismos de controle existentes.
c) não é uma fase isolada da auditoria, mas um processo contínuo e
iterativo, que muitas vezes começa logo após (ou em conexão com) a conclusão
da auditoria anterior, continuando até a conclusão do trabalho de auditoria atual.
d) é a fase em que participa, além da equipe de auditoria, toda a área de gestão
e governança da entidade, em especial, a área responsável pela elaboração das
demonstrações contábeis.
e) consiste em definir as estratégias gerais e o plano de trabalho antes do início
de qualquer atividade de avaliação e revisão das demonstrações.
26. (ESAF / TCE-GO - 2007) Todas as opções abaixo são
importantes recomendações acerca do planejamento da auditoria,
exceto uma. Aponte a única opção falsa.
a) O planejamento e os programas de trabalho não devem ser revisados
mesmo que novos fatos o recomendarem.
b) O programa de auditoria deve ser detalhado de forma a servir como guia
e meio de controle do progresso dos trabalhos.
c) O planejamento pressupõe adequado nível de conhecimento sobre o
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ramo de atividade, negócios e práticas operacionais da entidade.
d) O auditor deve documentar seu planejamento geral e preparar
programa de trabalho por escrito, detalhando o que for necessário à
compreensão dos procedimentos que serão aplicados.
e) O planejamento da auditoria, quando incluir a designação de equipe técnica,
deve prever a orientação e supervisão do auditor, que assumirá total
responsabilidade pelos trabalhos executados.
27. (ESAF / CGU - 2008) De acordo com a NBC-T-11, Risco de
Auditoria é a possibilidade de o auditor vir a emitir uma opinião
tecnicamente
inadequada
sobre
demonstrações
contábeis
significativamente incorretas. Nesse contexto, há risco de auditoria nos
seguintes casos, exceto:
a) na possibilidade de o auditor considerar os controles internos eficientes
quando na realidade não são.
b) na possibilidade de o auditor considerar incorreto o saldo de uma conta
quando na realidade este saldo esteja correto.
c) na possibilidade de o auditor considerar os controles internos ineficientes
quando na realidade são.
d) na possibilidade de o auditor considerar correto o saldo de uma conta
quando na realidade este saldo esteja incorreto.
e) na possibilidade de o auditor considerar os controles internos ineficientes
quando na realidade não são.
28.

(ESAF / CGU - 2006) Por risco de auditoria entende-se

a) a possibilidade de o auditor não conseguir concluir seus trabalhos.
b) o índice percentual associado à soma ponderada dos índices de risco
inerente, de detecção e de amostragem.
c) a possibilidade de que o resultado da auditoria induza o auditor a concluir
pela existência de irregularidades em virtude de falhas nos procedimentos de
auditoria.
d) a amplitude associada à não-cobertura das ações da empresa auditada
pelos controles contábeis adotados.
e) a possibilidade de o auditor emitir uma opinião tecnicamente inadequada
sobre demonstrações contábeis significativamente incorretas.
29. (ESAF / SUSEP - 2010) Com relação aos níveis de relevância
determinados em um processo de auditoria externa, é verdadeiro
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afirmar que:
a) o processo de avaliação de relevância deve sempre considerar os níveis de
risco e as distorções identificadas, não sendo permitido considerar nos limites
eventuais distorções não identificadas ou projetadas.
b) o auditor, em nenhuma hipótese, pode estabelecer nível de relevância
abaixo dos determinados no planejamento.
c) não se devem considerar as avaliações de risco e relevância no seu
conjunto, sendo sempre avaliadas individualmente.
d) os níveis de relevância estabelecidos no planejamento devem ser
mantidos, independentemente dos fatores encontrados, durante a realização dos
trabalhos.
e) se a administração da entidade auditada negar-se a ajustar as
demonstrações contábeis e os procedimentos de auditoria adicionais, de forma
a não permitir concluir que o montante agregado das distorções seja irrelevante,
deve o auditor considerar os efeitos no seu parecer.
30. (ESAF / SUSEP - 2006) Ao avaliar os sistemas e processos
informatizados da empresa, relacionados a comércio eletrônico
(WebTrust), o auditor deve verificar os três princípios de riscos
relacionados com
a) a avaliação de compras de sistemas, capacidade de guarda das
informações e divulgação para o mercado.
b) as medidas de abertura dos negócios, registro compatível com a
estrutura da empresa e livre acesso aos sistemas pelos funcionários em geral.
c) os riscos inerentes, riscos de detecção do trabalho e medidas de proteção
do patrimônio.
d) as práticas de privacidade de negócios, integridade de transações e
proteção de informações.
e) os riscos de abertura do negócio, de interligação das unidades
operacionais e de fornecimento de linhas de transmissão de dados.
31. (ESAF / CVM - 2010) Segundo as normas de auditoria vigentes,
risco de auditoria pode ser caracterizado como:
a) o risco de haver insuficiência de informações sobre determinada
transação nas demonstrações contábeis sem que o auditor possa perceber.
b) possibilidade de ser o trabalho do auditor inviabilizado pela inexistência
de informações confiáveis para o trabalho.
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c) o risco de o Controle Interno não ter detectado a tempo uma falha que
leva a entidade a elaborar demonstrações contábeis distorcidas.
d) o risco de o auditor expressar uma opinião de auditoria inadequada,
quando as demonstrações contábeis contiverem distorção relevante.
e) possibilidade de o auditor emitir parecer sem ressalvas, quando
distorções relevantes nas demonstrações contábeis forem intencionalmente
encobertas.
32. (ESAF / Pref.Rio-RJ - 2010) Assinale a opção falsa a respeito
dos assuntos que, se bem equacionados, ajudam o auditor a reduzir o
risco de detecção em uma auditoria.
a) Formação de equipes de trabalho com pessoal preparado.
b) Revisão e supervisão dos trabalhos de auditoria realizados.
c) Planejamento adequado dos trabalhos de auditoria.
d) Diminuição do escopo de exame e redução do número de transações.
33. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) O sistema adquirido pela empresa
Certifica S.A. continha um erro de parametrização interna, não
registrando na contabilidade dez notas fiscais. O auditor ao realizar os
testes de auditoria constata o erro. Esse risco de auditoria é denominado
risco de
a) negócio.
b) detecção.
c) inerência.
d) controle.
e) estrutura.
34. (ESAF / AFRFB - 2012) O auditor externo, ao ser contratado
para auditar o Hotel Paraíso Azul S.A., constata em seus registros que a
ocupação média do hotel é de 90% dos quartos. 50% das contas dos
hóspedes foram pagas em dinheiro e os livros não identificam parte dos
hóspedes. O sindicato dos hotéis da região divulgou, em relatório
atualizado, que a ocupação dos hotéis na região não ultrapassa 70%. O
noticiário da região dá indícios que vários negócios estão sendo usados
para lavagem de dinheiro. A situação apresentada pode evidenciar para
o auditor um risco
a) de negócio e detecção.
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b) de fraude e de controle.
c) de distorção relevante e de controle.
d) de detecção e distorção relevante.
e) residual e de fraude.
35. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009) Sobre os temas 'risco de auditoria'
e 'relevância', é correto afirmar que:
a) quanto menor for o risco, menor será a relevância.
b) quanto menor for a relevância, maior será o risco.
c) não existe relação entre risco e relevância.
d) quanto maior for a relevância, maior será o risco.
e) quanto maior for o risco, maior será a relevância.
36. (ESAF / MF - 2013) Com base nas afirmativas a seguir,
assinale V para as verdadeiras e F para as falsas e, a seguir, indique a
opção correta.
( ) A auditoria é uma investigação oficial de suposto delito. Portanto, o auditor
não recebe poderes legais específicos, tais como o poder de busca, que podem
ser necessários para tal investigação.
( ) O risco de detecção se relaciona com a natureza, a época e a extensão dos
procedimentos que são determinados pelo auditor para reduzir o risco de
auditoria a um nível baixo aceitável. Portanto, é uma função da eficácia do
procedimento de auditoria e de sua aplicação pelo auditor.
( ) Os riscos de distorção relevante no nível da afirmação consistem em dois
componentes: risco inerente e risco de controle. O risco inerente e o risco de
controle são riscos da entidade; eles existem independentemente da auditoria
das demonstrações contábeis.
a) F, V, V
b) F, F, F
c) F, V, F
d) V, V, V
e) V, F, F
37.

(ESAF / ANAC - 2016) Por Risco Inerente se entende:
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a)

a composição dos riscos de detecção e de auditoria.

b)
aquele que deriva do conjunto procedimental adotado ao longo de uma
auditoria.
c) a incapacidade de um sistema de controle em evitar erros ou fraudes.
d) aquele vinculado à natureza do objeto analisado.
e) o mesmo que risco geral da Auditoria.
38. (ESAF / CVM - 2010) Assinale opção falsa a respeito das
evidências de auditoria.
a) A quantidade necessária de evidência de auditoria é afetada pela
avaliação dos riscos de distorção.
b) A qualidade é fator importante para determinar a suficiência das
evidências.
c) A opinião do auditor é sustentada nas evidências de auditoria.
d) As auditorias anteriores não podem ser uma fonte de evidência segura
se tiver sido executada por outra entidade de auditoria.
e) A forma primária de obtenção de evidência é a partir de procedimentos
de auditoria executados durante o curso da auditoria.
39. (ESAF / MTUR - 2014) A empresa Infinitive Ltda., empresa de
auditoria independente, recebeu uma resposta verbal a uma solicitação
de confirmação. Após obter essa confirmação, o auditor solicitou à parte
que formalizasse por escrito diretamente para ele e não obteve
resposta. Nesta situação o auditor
a) descarta definitivamente o procedimento, porque o mesmo não se
enquadra na definição de confirmação externa direta.
b) aceita o procedimento, uma vez que adotou procedimento de
confirmação suficiente.
c) classifica como confirmação negativa e valida a área auditada.
d) procura outra evidência de auditoria para suportar as informações da
resposta verbal.
e) ressalva o relatório de auditoria, evidenciando a falta de sucesso na
circularização.
40. (ESAF / ANAC - 2016) Por meio da utilização de técnicas e de
procedimentos de auditoria, busca-se a produção de evidências que
possam comprovar os achados de auditoria. São atributos das
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evidências: a validade, a confiabilidade, a relevância e a suficiência.
Avalie as seguintes sentenças que se referem ao conceito de "evidência"
em auditoria:
I. Informações circularizadas podem se tornar evidências.
II. A realização de cálculos é uma forma de compor uma evidência.
III. Os custos para a produção de uma evidência não devem ser levados
em consideração durante os trabalhos de auditoria.
Sobre as sentenças acima, é correto afirmar que:
a) todas estão corretas.
b) apenas I e III estão corretas.
c) apenas I e II estão corretas.
d) apenas II e III estão corretas.
e) todas estão incorretas.
41. (ESAF / AFRFB - 2009) A empresa Agrotoxics S.A. tem seus
produtos espalhados por diversos representantes, em todas as regiões
do Brasil. Seu processo de vendas é por consignação, recebendo
somente após a venda. O procedimento de auditoria que garantiria
confirmar a quantidade de produtos existentes em seus representantes
seria:
a) inventário físico.
b) custeio ponderado.
c) circularização.
d) custeio integrado.
e) amostragem.
42. (ESAF / AFRFB - 2009) A auditoria externa realizou na
empresa Avalia S.A. o cálculo do índice de rotatividade dos estoques
para verificar se apresentava índice correspondente às operações
praticadas pela empresa. Esse procedimento técnico básico corresponde
a:
a) inspeção.
b) revisão analítica.
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c) investigação.
d) observação.
e) confronto.
43. (ESAF / AFRFB - 2009) A empresa Evolution S.A. comprou novo
sistema de faturamento para registro de suas vendas. A auditoria
externa realizou testes para confirmar se todas as operações de vendas,
efetivamente, haviam sido registradas na contabilidade. Esse
procedimento tem como objetivo confirmar a:
a) existência.
b) abrangência.
c) mensuração.
d) ocorrência.
e) divulgação.
44. (ESAF / AFRFB - 2009) A empresa Grandes Resultados S.A.
possui prejuízos fiscais apurados nos últimos três anos. A empresa
estava em fase pré-operacional e agora passou a operar em plena
atividade. As projeções para os próximos cinco anos evidenciam lucros.
O procedimento técnico básico que aplicado pelo auditor constataria
esse evento seria:
a) ocorrência.
b) circularização.
c) cálculo.
d) inspeção.
e) inventário físico.
45. (ESAF / CGU - 2008) Considerando o que dispõe a NBC-T-11,
assinale a opção correta.
a) Testes de transações e de saldos são testes substantivos.
b) Considera-se erro o ato intencional de omissão ou manipulação de
transações, adulteração de documentos, registros e demonstrações contábeis.
c) Os testes substantivos visam à obtenção de razoável segurança de que
os procedimentos de controle interno estabelecidos pela administração estão em
efetivo funcionamento e cumprimento.
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d) Considera-se fraude o ato não intencional resultante de omissão,
desatenção ou má interpretação de fatos na elaboração de registros e
demonstrações contábeis.
e) Procedimentos de revisão analítica são testes de observância.
46. (ESAF / CGU - 2008) Quando da aplicação dos testes de
observância e substantivos, o auditor deve considerar alguns
procedimentos técnicos básicos. Um deles - a revisão analítica - tal como
a define a NBC-T-11, consiste no(a):
a) exame de registros, documentos e de ativos tangíveis.
b) acompanhamento de processo ou procedimento quando de sua
execução.
c) obtenção de informações junto a pessoas ou entidades conhecedoras da
transação, dentro ou fora da entidade.
d) conferência da exatidão aritmética de documentos comprobatórios,
registros e demonstrações contábeis e outras circunstâncias.
e) verificação do comportamento de valores significativos, mediante
índices, quocientes, quantidades absolutas ou outros meios, com vistas à
identificação de situação ou tendências atípicas.
47. (ESAF / CGU - 2006) A Revisão Analítica vale-se da análise do
comportamento de valores significativos por meio de índices, relações,
valores absolutos ou outros meios que permitam avaliar variações
atípicas ou anormais. Considerando o relacionamento direto entre
valores de contas ou grupos de contas contábeis que possuam elevado
grau de vinculação, assinale a opção em cujas contas ou grupo de contas
se verifica o menor grau de interdependência esperado para fins de
Revisão Analítica.
a) Despesas Financeiras e Empréstimos a Pagar.
b) Despesas com Salários e Encargos Sociais.
c) Estoques e Custo das Mercadorias Vendidas.
d) Compras e Fornecedores a Pagar.
e) Conta Capital e Ativo Diferido.
48. (ESAF / SUSEP - 2010) A definição, pelo auditor externo, da
extensão dos testes a serem aplicados em seus procedimentos de
auditoria são fundamentados:
a) no volume de transações praticado pela empresa auditada, sem
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influência dos controles internos.
b) na carta da administração que afirma que todas as informações foram
prestadas e disponibilizadas para a auditoria.
c) nos conhecimentos e nas experiências dos auditores que farão os
trabalhos.
d) na experiência do auditor em empresas que realizam as mesmas
atividades que a empresa auditada, de forma padrão.
e) nos riscos e na confiança apresentada pelos controles internos da
empresa.
49. (ESAF / SUSEP - 2010) O auditor interno, ao realizar seus
testes, efetuou o acompanhamento dos inventários físicos, confrontou
as notas fiscais do período com os registros e realizou a circularização
dos advogados internos e externos. Esses procedimentos correspondem
respectivamente a:
a) investigação, inspeção e observação.
b) inspeção, observação e investigação.
c) confirmação, investigação e observação.
d) circularização, observação e inspeção.
e) observação, Inspeção e investigação.
50. (ESAF / SUSEP - 2006) O auditor externo ao aceitar um novo
trabalho de auditoria em uma entidade que tenha tido suas
demonstrações contábeis, do ano anterior, auditadas por outra firma de
auditoria, deve
a) eximir-se de qualquer responsabilidade sobre as demonstrações
financeiras e saldos comparativos do período anterior, mencionando que não
foram revisadas por ele.
b) realizar procedimentos que evidenciem possíveis fraudes ou não
conformidades nas demonstrações anteriores, mencionando-as em notas
explicativas.
c) certificar que todas as transações praticadas pela empresa nas
demonstrações contábeis, do período anterior ao Balanço, a ser auditado, estão
em conformidade com os princípios contábeis geralmente aceitos, emitindo
parecer sobre estas demonstrações comparativas.
d) limitar seus trabalhos à execução da auditoria no período para o qual ele
foi contratado, visto que não cabe à nova firma de auditoria avaliar os trabalhos
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executados no período anterior, isentando-se da responsabilidade sobre os
saldos anteriores.
e) obter evidências suficientes de que os saldos de abertura das demonstrações,
a serem auditadas, não se apresentem com saldos errôneos ou inconsistentes e
que os princípios contábeis estejam uniformes.
51.

(ESAF / CVM - 2010) Assinale a opção correta.

a) Os testes substantivos visam à obtenção de razoável segurança de que os
procedimentos de controle interno estabelecidos pela Administração estão em
efetivo funcionamento e cumprimento.
b) Os testes de observância podem ser divididos em testes de transações e
saldos e procedimentos de revisão analítica.
c) Uma das técnicas de Correlação das Informações Obtidas consiste na
circularização das informações, com a finalidade de obter confirmações junto a
fontes externas ao auditado.
d) A Inspeção Física é o exame utilizado para testar a efetividade dos controles,
particularmente daqueles relativos à segurança de quantidades físicas ou
qualidade de bens tangíveis ou intangíveis.
e) "Cut-Off" é o corte interruptivo das operações ou transações para apurar, de
forma seccionada, a dinâmica de um procedimento, representando a fotografia
do momento-chave de um processo.
52. (ESAF / Pref.Rio-RJ - 2010) Para a obtenção de informações
junto a pessoas ou entidades conhecedoras da transação, dentro ou fora
da entidade, o procedimento de auditoria a ser aplicado é:
a) inspeção.
b) observação.
c) revisão analítica.
d) confirmação.
e) solicitação de informações.
53.

(ESAF / SEFAZ-CE - 2007) Os testes de observância visam:

a) confirmar que as normas e procedimentos da empresa estejam
estabelecidos e previstos em seus manuais.
b) estabelecer normas para implantação dos controles internos na
empresa.
c) evidenciar que os procedimentos estabelecidos pela empresa estão
www.estrategiaconcursos.com.br

funcionando e sendo cumpridos na prática.
d) assegurar que as demonstrações contábeis sejam apresentadas a todos
os usuários.
e) garantir que os administradores da empresa estejam implantando os
sistemas de controles internos.
54. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009) Os testes de observância têm por
objeto de análise:
a) as contas patrimoniais e de resultado.
b) os procedimentos de controle de custos adotados pela administração.
c) as contas patrimoniais, apenas.
d) as contas de resultado, apenas.
e) os procedimentos de controle interno estabelecidos pela administração.
55. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009) Assinale a opção que preenche
corretamente a lacuna da seguinte frase: "Considerado um
procedimento técnico básico a ser aplicado em testes de observância e
substantivos, consiste (m) na verificação do comportamento de valores
significativos, mediante índices, quocientes, quantidades absolutas ou
outros meios, com vistas à identificação de situação ou tendências
atípicas."
a) a revisão analítica
b) a observação
c) a investigação e a confirmação
d) o cálculo
e) a inspeção
56. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009) A inspeção física, por meio da
contagem de numerário, é procedimento básico de auditoria aplicável à
verificação em conta do:
a) Ativo Realizável a Longo Prazo.
b) Ativo Circulante.
c) Ativo Permanente.
d) Passivo Circulante.
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e) Patrimônio Líquido.
57. (ESAF / AFRFB - 2014) A empresa Orion S.A. realizou a
contagem de seus estoques (inventário físico), em 31 de outubro de
2013. O auditor foi contratado para realizar a auditoria das
Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2013. Em relação ao
inventário, deve o auditor:
a) validar a posição apresentada nas demonstrações contábeis de 31 de
dezembro de 2013, uma vez que foi atendida a exigência de inventariar os
estoques, uma vez ao ano.
b) solicitar nova contagem de inventário em 31 de dezembro de 2013 ou na
data do início dos trabalhos de auditoria, sendo sempre obrigatória sua presença
e participação na contagem física e aprovação dos procedimentos de inventário.
c) exigir que seja elaborada nota explicativa evidenciando a posição do
inventário em 31 de outubro de 2013, ressalvando a posição do inventário em
31 de dezembro de 2013, esclarecendo que não houve contagem das posições
de estoques entre 31 de outubro e 31 de dezembro de 2013.
d) executar procedimentos para obter evidência de auditoria de que as variações
no estoque, entre 31 de outubro de 2013 e 31 de dezembro de 2013, estão
adequadamente registradas.
e) limitar sua avaliação a posição de estoques apresentada em 31 de outubro
de 2013, restringindo o escopo de seu trabalho na área de estoques, aos saldos
apresentados nesta data.
58. (ESAF / AFRFB - 2014) A determinação de materialidade para
execução de testes:
a) não é um cálculo mecânico simples e envolve o exercício de julgamento
profissional. É afetado pelo entendimento que o auditor possui sobre a entidade,
atualizado durante a execução dos procedimentos de avaliação de risco, e pela
natureza e extensão de distorções identificadas em auditorias anteriores e,
dessa maneira, pelas expectativas do auditor em relação a distorções no período
corrente.
b) é um cálculo mecânico simples e envolve o exercício de julgamento
profissional. É afetado pelo entendimento que o auditor possui sobre a entidade,
atualizado durante a execução dos procedimentos de avaliação de risco, e pela
natureza e extensão de distorções identificadas em auditorias anteriores e,
dessa maneira, pelas expectativas do auditor em relação a distorções no período
corrente.
c) não é um cálculo mecânico simples e envolve o exercício de julgamento
profissional. Não deve ser afetado pelo entendimento que o auditor possui sobre
a entidade, atualizado durante a execução dos procedimentos de avaliação de
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risco, e pela natureza e extensão de distorções identificadas em auditorias
anteriores e, dessa maneira, pelas expectativas do auditor em relação a
distorções no período corrente e subsequentes.
d) é um cálculo mecânico simples e envolve o exercício de julgamento
profissional. Não deve ser afetado pelo entendimento que o auditor possui sobre
a entidade, atualizado durante a execução dos procedimentos de avaliação de
risco, e pela natureza e extensão de distorções identificadas em auditorias
anteriores e, dessa maneira, pelas expectativas do auditor em relação a
distorções no período corrente.
e) não é um cálculo mecânico simples e envolve o exercício de julgamento
profissional. Não deve ser afetado pelo entendimento que o auditor possui sobre
a entidade, não deve ser atualizado durante a execução dos procedimentos de
avaliação de risco, e pela natureza e extensão de distorções identificadas em
auditorias anteriores e, dessa maneira, pelas expectativas do auditor em relação
a distorções em períodos subsequentes.
59. (ESAF / TCU - 2006) O auditor, ao determinar a amostra a ser
selecionada, deve considerar:
a) obrigatoriamente, métodos de amostragem estatísticos e
estatísticos de forma a garantir a avaliação de todos os itens da amostra.

não

b) um número mínimo de elementos a serem testados, independente do
volume da amostra.
c) que a amostra deva ter uma relação direta com o volume de transações
realizadas pela entidade na área ou transação objeto do exame.
d) que a amostra seja selecionada conforme critérios determinados pela
área auditada e o auditor.
e) somente elementos selecionados por métodos estatísticos, sendo
necessário evidenciar suficientemente os fatos que comprovem os itens
selecionados.
60. (ESAF / AFRFB - 2009) O auditor, ao realizar o processo de
escolha da amostra, deve considerar:
I. que cada item que compõe a amostra é conhecido como unidade de
amostragem;
II. que estratificação é o processo de dividir a população em subpopulações,
cada qual contendo um grupo de unidades de amostragem com características
homogêneas ou similares;
III. na determinação do tamanho da amostra, o risco de amostragem, sem
considerar os erros esperados.
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a) Somente a I é verdadeira.
b) Somente a II é verdadeira.
c) I e III são verdadeiras.
d) Todas são falsas.
e) Todas são verdadeiras.
61. (ESAF / AFRFB - 2009) No processo de amostragem o LSE Limite Superior de Erro para super avaliações é determinado pela:
a) soma do erro projetado e da provisão para risco de amostragem.
b) divisão da população pela amostra estratificada.
c) soma do erro estimado e da confiabilidade da amostra.
d) divisão do erro total pela população escolhida.
e) subtração do erro total, do desvio das possíveis perdas amostrais.
62. (ESAF / CGU - 2008) Sobre o tema "amostragem estatística
em auditoria", segundo o que dispõe a NBC-T-11, é incorreto afirmar
que:
a) na seleção da amostra é vedada a seleção casual, a critério do auditor,
baseada em sua experiência profissional.
b) ao usar métodos de amostragem estatística ou não-estatística, o auditor
deve projetar e selecionar uma amostra de auditoria, aplicar a essa amostra
procedimentos de auditoria e avaliar os resultados da amostra, de forma a
proporcionar evidência de auditoria suficiente e apropriada.
c) na determinação da amostra o auditor deve levar em consideração, entre
outros fatores: a população objeto da amostra; o tamanho da amostra e o risco
da amostragem.
d) a amostra selecionada pelo auditor deve ter uma relação direta com o volume
de transações realizadas pela entidade na área ou transação objeto de exame,
como também com os efeitos na posição patrimonial e financeira da entidade e
o resultado por ela obtido no período.
e) ao determinar a extensão de um teste de auditoria ou método de seleção de
itens a serem testados, o auditor pode empregar técnicas de amostragem.
63. (ESAF / CGU - 2006) Nos trabalhos de auditoria, o método da
amostragem é aplicado como forma de viabilizar a realização de ações
de controle em situações onde o objeto-alvo da ação se apresenta em
grandes quantidades e/ou se apresenta de forma muito pulverizada.
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Acerca da aplicação do método de amostragem em auditoria, assinale a
opção incorreta.
a) Achados de auditoria obtidos por meio de amostragem não-estatística
não têm valor na composição dos pareceres.
b) Por estratificação entende-se a separação da população-objeto em
classes.
c) Por erro tolerável entende-se o erro máximo que o auditor estaria
disposto a aceitar e, ainda assim, concluir que se possa atingir o objetivo dos
trabalhos.
d) Por risco de amostragem entende-se da possibilidade de que a conclusão
do auditor, tomando por base uma amostra, possa ser diferente da conclusão
que seria alcançada se o procedimento de auditoria tivesse sido aplicado de
forma censitária.
e) Entre os aspectos a serem considerados estão o tamanho da amostra e a
população-objeto da amostra.
64. (ESAF / CGU - 2006) Ao planejar e determinar a amostra de
auditoria, o auditor independente deve levar em consideração os
seguintes aspectos:
a) os objetivos específicos da auditoria.
b) a população da qual se deseja extrair a amostra.
c) a estratificação da população.
d) a necessidade de comprovar que as demonstrações financeiras
auditadas estão corretas.
e) o risco da amostragem.
65. (ESAF / Pref.Rio-RJ - 2010) Avalie, se verdadeiro ou falso, os
itens a seguir a respeito do uso de amostragem estatística em auditoria
e assinale a opção que indica a sequência correta.
I. O nível de risco que o auditor está disposto a aceitar não afeta o tamanho
da amostra exigido em razão da existência de outros controles a serem
utilizados;
II. O auditor seleciona itens para a amostragem de forma que cada unidade
de amostragem da população tenha a mesma chance de ser selecionada;
III. Existem outros riscos não resultantes da amostragem tais como o uso
de procedimentos de auditoria não apropriados;
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IV. Para os testes de controle, uma taxa de desvio da amostra
inesperadamente alta pode levar a um aumento no risco identificado de distorção
relevante.
a) V, V, F, V
b) F, V, V, V
c) V, V, V, F
d) F, F, F, V
e) V, F, V, F
66. (ESAF / CGU - 2012) Nos casos em que o auditor independente
desejar reduzir o tamanho da amostra sem aumentar o risco de
amostragem, dividindo a população em subpopulações distintas que
tenham características similares, deve proceder a um(a)
a) Estratificação.
b) Seleção com base em valores.
c) Teste de detalhes.
d) Seleção sistemática.
e) Detalhamento populacional.
67. (ESAF / AFRFB - 2012) Com base na tabela a seguir, responda
a questão.

Tabela 1:

Nível
deFator
de
Confiança 4,6
99%
Confiança
98%
3,7
95%
3,0
90%
2,3
85%
1,9
80%
1,6
75%
1,4
Considerando que o auditor estabeleceu um grau de confiança de 95%
para a amostra e que determinou uma taxa tolerável de desvio de 5%, o
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número de itens a serem testados é
a) 19.
b) 05.
c) 60.
d) 30.
e) 10.
68. (ESAF / AFRFB - 2012) Com base na tabela a seguir, responda
a questão.

Tabela 1:
Nível
de Fator
de
Confiança
Confiança
99%
4,6
98%
3,7
95%
3,0
90%
2,3
85%
1,9
80%
1,6
75%
1,4
Ao selecionar os itens nas condições estabelecidas na questão anterior,
o auditor identificou dois desvios. Dessa forma, pode-se afirmar que o
nível de segurança apresentado é
a) alto.
b) baixo.
c) moderado.
d) sem segurança.
e) ponderado.
69. (ESAF / DNIT - 2013) Com relação à aplicação do método da
amostragem pelo Sistema de Controle Interno, é correto afirmar que
a) viabiliza ações de controle quando o objeto alvo da ação é composto por
elementos de elevado valor unitário e se distribui de forma bem concentrada.
b) para a Administração Pública os fatores tempo e custo são irrelevantes.
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c) a representatividade da amostra independe de sua forma de seleção e
de seu tamanho.
d) a representatividade da amostra é essencial para que se possa extrair
conclusões válidas para o todo.
e) adota-se a amostra aleatória simples preferencialmente quando os
elementos da população estão distribuídos de maneira heterogênea.
70. (ESAF / AFRFB - 2014) A eficiência da auditoria na definição e
utilização da amostra pode ser melhorada se o auditor:
a) aumentar a taxa de desvio aceitável da amostra, reduzindo o risco
inerente e com características semelhantes.
b) diminuir o percentual a ser testado, mas utilizar a seleção não estatística
para itens similares.
c) concluir que a distorção projetada é maior do que a distorção real de
toda a amostra.
d) estratificar a população dividindo-a em subpopulações distintas que
tenham características similares.
e) mantiver os critérios de seleção uniformes e pré-definidos com a
empresa auditada.
71. (ESAF / ANAC - 2016) A investigação de um universo que
compõe o objeto de uma auditoria possui natureza antieconômica. Os
custos de uma ação de controle devem ser compatíveis com os
benefícios dela decorrentes. Considerando-se os benefícios decorrentes
da aplicação de princípios estatísticos à determinação do espaço
amostral, do tamanho da amostra e do erro amostral tolerado, a
aplicação de técnicas de amostragem é ferramenta de grande valia na
realização de auditorias de regularidade (conformidade) como naquelas
de natureza operacional.
Sobre as técnicas de amostragem, é correto afirmar que:
a) as amostras probabilísticas podem ser estratificadas.
b) o erro amostral somente pode ser definido após os procedimentos de
coleta das informações-base.
c) amostragens não probabilísticas não têm valor como ferramenta de
auditoria.
d) amostragem não aleatória tem natureza probabilística.
e) serão sempre mais precisas do que procedimentos censitários.
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72. (ESAF / AFRFB - 2009) O auditor, ao avaliar as provisões para
processos trabalhistas elaboradas pela Empresa Projeções S.A.,
percebeu que nos últimos três anos, os valores provisionados ficaram
distantes dos valores reais. Dessa forma, deve o auditor:
a) estabelecer novos critérios para realização das estimativas pela
empresa, no período.
b) determinar que a administração apresente novos procedimentos de
cálculos que garantam os valores registrados.
c) ressalvar o parecer, por inadequação dos procedimentos, dimensionando
os reflexos nas demonstrações contábeis.
d) exigir que seja feita uma média ponderada das perdas dos últimos três
anos, para estabelecer o valor da provisão.
e) avaliar se houve o ajuste dos procedimentos, para permitir estimativas
mais apropriadas no período.
73. (ESAF / CGU - 2006) Uma possível obrigação presente cuja
existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou
mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob o controle da
entidade, deve ser classificada como
a) contingência ativa.
b) provisão.
c) contingência passiva.
d) obrigação não formalizada.
e) fato gerador.
74. (ESAF / SUSEP - 2010) As estimativas contábeis reconhecidas
nas demonstrações contábeis da empresa são de responsabilidade:
a) dos auditores externos.
b) dos advogados.
c) da auditoria interna.
d) do conselho de administração.
e) da administração da empresa.
75. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009) Em relação ao tema 'contingências',
podemos afirmar que o trabalho do auditor visa identificar as seguintes
ocorrências, exceto:
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a) Ativos não-registrados.
b) Contingências passivas relacionadas a litígios.
c) Contingências ativas relacionadas a pedidos de indenização.
d) Contingências passivas relacionadas a questões tributárias.
e) Passivos não-registrados.
76. (ESAF / AFRFB - 2014) Em relação às estimativas contábeis
realizadas pela empresa auditada, o auditor independente deve:
a) sempre que constatar possível tendenciosidade da administração,
concluir que as estimativas contábeis estão inadequadas, ressalvando o relatório.
b) periodicamente exigir da administração e de seus advogados carta de
responsabilidade pelas estimativas efetuadas, eximindo a auditoria de avaliar os
cálculos e premissas.
c) revisar os julgamentos e decisões feitos pela administração na elaboração
destas estimativas contábeis, para identificar se há indicadores de possível
tendenciosidade da administração.
d) reavaliar as premissas e cálculos e, quando discordar, determinar a
modificação dos valores contabilizados, sob pena de não emitir o relatório de
auditoria.
e) aceitar os valores apresentados, por serem subjetivos e de
responsabilidade da administração e de seus consultores jurídicos ou áreas afins.
77. (ESAF / TCU - 2006) O auditor interno ao realizar o processo
de avaliação das rotinas a seguir, constata que
I. uma nota fiscal de compras de material de escritório, que o analista
contábil havia guardado em sua gaveta para posterior registro, não foi lançada;
II. em virtude de problemas no setor de faturamento da empresa, o
gerente de logística, que tinha urgência em realizar a entrega da mercadoria a
um cliente especial, utilizou uma nota fiscal de um outro cliente que já havia
recebido a mercadoria com a mesma especificação e quantidade para atender
essa urgência;
III. o gerente de tecnologia da informação, por solicitação do
departamento de contabilidade, ajustou o sistema de estoques para que, todas
as vezes em que o saldo de mercadorias no sistema estiver abaixo da quantidade
vendida, sejam baixados somente os itens existentes no sistema.
Com base nas considerações anteriores e de acordo com as definições
convencionadas de fraude e erro, podemos afirmar que houve,
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respectivamente
a) I. Fraude; II. Fraude; III. Fraude
b) I. Erro; II. Erro; III. Fraude
c) I. Erro; II. Erro; III. Erro
d) I. Fraude; II. Fraude; III. Erro
e) I. Erro; II. Fraude; III. Fraude
78. (ESAF / AFRFB - 2009) A responsabilidade primária na
prevenção e detecção de fraudes e erros é:
a) da administração.
b) da auditoria interna.
c) do conselho de administração.
d) da auditoria externa.
e) do comitê de auditoria.
79. (ESAF / CGU - 2006) Assinale, entre as opções abaixo, aquela
que - à luz da interpretação do Conselho Federal de Contabilidade - não
é caracterizada como fraude.
a) Interpretação incorreta das normas contábeis.
b) Supressão ou omissão de transações nos registros contábeis.
c) Manipulação, falsificação ou alteração de registros ou documentos, de
modo a modificar os registros de ativos, passivos ou resultados.
d) Registro de transações sem comprovação.
e) Aplicação de práticas contábeis indevidas.
80. (ESAF / SUSEP - 2010) O auditor externo, ao realizar os
procedimentos para avaliação de três processos da empresa a ser
auditada, constatou a seguinte situação:
Área 1: Baixo nível de risco, com baixa probabilidade de ocorrência de erros e/ou
fraudes.
Área 2: Alto nível de risco, com média probabilidade de ocorrência de erros e/ou
fraudes.
Área 3: Alto nível de risco, com alta probabilidade de ocorrência de erros e/ou
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fraudes.
Com base nas conclusões acima, pode-se afirmar que o auditor:
a) não deverá realizar testes para a área 1, visto que o risco e a
probabilidade de ocorrência de erros é baixa.
b) deverá aplicar testes considerando grandes amostragens para todas as
áreas.
c) somente deverá realizar testes nas áreas 2 e 3, as quais apresentam
risco alto.
d) em decorrência da probabilidade baixa e média nos itens 1 e 2, os testes
de auditoria poderão ser suportados por relatórios de confirmação feitos pela
administração da empresa.
e) deverá efetuar testes em todas as áreas, conforme estabelece as normas de
auditoria.
81. (ESAF / SUSEP - 2010) O auditor interno, ao realizar seus
procedimentos e testes de auditoria, quanto à identificação de fraudes
e erros, evidencia três fatos:
I. O departamento fiscal da empresa, com o objetivo de reduzir o volume
de impostos a recolher, cadastrou no sistema de faturamento, a alíquota do IPI
que deveria ser de 11%, com o percentual de 5%.
II. Ao analisar a folha de pagamentos, evidenciou funcionários demitidos,
constando do cálculo da folha, sendo que a conta a ser creditado o pagamento,
destes funcionários, pertencia a outro colaborador do departamento pessoal.
III. O contador da empresa, ao definir a vida útil da máquina que foi
introduzida em linha de produção nova, estabeleceu alíquota, estimando a
produção de um milhão de unidades, nos próximos 5 anos. O projeto foi revisto
e se reestimou para 10 anos.
Assinale a opção correta, levando em consideração os fatos acima
narrados.
a) Fraude, fraude e erro.
b) Erro, erro e erro.
c) Erro, fraude e erro.
d) Fraude, fraude e fraude.
e) Fraude, erro e erro.
82.

(ESAF / SEFAZ-CE - 2007) Ao confrontar-se com as situações
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a seguir expostas, o auditor as classificaria como uma situação:
I. Um funcionário da Contabilidade, com três períodos de férias não
gozados, constantes da folha de pagamentos e da provisão de férias
reconhecendo os valores a serem recebidos.
II. Contrato vigente de prestação de serviços de manutenção em ar
condicionado. A empresa nunca possuiu este tipo de equipamento instalado em
suas unidades.
III. O diretor financeiro da empresa comercial Betal S.A. possui um prédio
fora de operação e resolve alugá-lo por 5 anos, recebendo o aluguel a vista, mas
com cláusula de devolução parcial, caso seja rescindido o contrato. O diretor
financeiro juntamente com o contador determinam que seja contabilizado em
Resultado de Exercícios Futuros.
a) normal, fraude e erro.
b) fraude, normal e normal.
c) erro, normal e erro.
d) fraude, fraude e normal.
e) normal, fraude e fraude.
83. (ESAF / CGU - 2012) Para lidar com riscos avaliados de
distorção relevante decorrente de fraude, o auditor independente pode
lançar mão dos seguintes procedimentos de auditoria, exceto:
a) Visitar locais ou executar certos testes de surpresa, sem anúncio prévio.
b) Rever o nível e a adequação dos relatórios de gastos apresentados pela
alta administração.
c) Executar procedimentos em contas ou outras conciliações elaboradas
pela entidade.
d) Testar a integridade de registros e operações processados em sistema
computadorizado.
e) Buscar evidências de auditoria adicionais em fontes fora da entidade
sendo auditada.
84. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009) Por ser um ato não-intencional na
elaboração de registros e demonstrações contábeis, é correto afirmar
que se trata de um erro:
a) a aplicação incorreta das normas contábeis.
b) a apropriação indébita de ativos.
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c) a supressão ou omissão de transações nos registros contábeis.
d) o registro de transações sem comprovação.
e) a alteração de documentos visando modificar os registros de ativos,
passivos e resultados.
85. (ESAF / AFRFB - 2009) A empresa Grandes Negócios S.A.
adquiriu a principal concorrente, após o encerramento do balanço e a
emissão do parecer pelos auditores. No entanto, a empresa ainda não
havia publicado suas demonstrações com o parecer. Nessa situação, a
firma de auditoria deve:
a) manter o parecer com data anterior ao evento, dando encerramento aos
trabalhos.
b) obrigatoriamente, rever o parecer considerando o fato relevante.
c) estabelecer que a empresa inclua o evento relevante nas notas
explicativas.
d) refazer o parecer considerando as novas informações, determinando
nova data para publicação das demonstrações contábeis.
e) decidir se as demonstrações devem ser ajustadas, discutir o assunto com
a administração e tomar as medidas apropriadas às circunstâncias.
86. (ESAF / CGU - 2006) Consideram-se exemplos de transações
e eventos subseqüentes, havidos entre a data de término do exercício
social e até após a data da divulgação das demonstrações contábeis,
exceto
a) as operações rotineiras de compra-e-venda.
b) a compra de nova subsidiária ou de participação adicional relevante em
investimento anterior.
c) a destruição de estoques ou estabelecimento em decorrência de sinistro.
d) a alteração do controle societário.
e) o aporte de novos recursos, inclusive como aumento de capital.
87. (ESAF / SUSEP - 2006) O auditor ao identificar eventos
subsequentes deve considerar
a) somente eventos que gerem ajustes nas demonstrações contábeis.
b) eventos que demandem de ajustes nas demonstrações contábeis e no
parecer de auditoria.
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c) eventos que demandem de ajustes nas demonstrações contábeis ou a
divulgação de informações nas notas explicativas.
d) fato não objeto da auditoria por ocorrer após o fechamento dos trabalhos
de auditoria.
e) exclusivamente, ajustes que modifiquem o parecer de auditoria.
88. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009) As seguintes opções constituem
exemplos de transações e eventos subsequentes, exceto:
a) perda em contas a receber decorrente de falência do devedor.
b) alteração do controle societário.
c) aporte de recursos, inclusive como aumento de capital.
d) destruição de estoques em decorrência de sinistro.
e) variação sazonal dos custos com insumos.
89. (ESAF / AFRFB - 2014) A administração da empresa Elevação
S.A. restringiu a alteração das demonstrações contábeis aos efeitos do
evento subsequente que causou a alteração. A legislação vigente, à qual
a empresa está subordinada, não proíbe a empresa de proceder desta
forma. Nesta situação, o auditor deve alterar o relatório de auditoria
para:
a) retificar a data definitiva em que a empresa deverá fazer a publicação,
ressalvando essa alteração nas demonstrações contábeis, sem emitir posição
sobre o evento subsequente.
b) incluir data adicional restrita a essa alteração que indique que os
procedimentos do auditor independente, sobre os eventos subsequentes, estão
restritos unicamente às alterações das demonstrações contábeis descritas na
respectiva nota explicativa.
c) substituir a data do término dos trabalhos, ressalvando o evento
subsequente, mencionando a impossibilidade de avaliação dos impactos.
d) adicionar parágrafo de outros assuntos, evidenciando o evento
subsequente, mencionando a responsabilidade dos administradores sobre os
efeitos desse novo evento.
e) determinar a data de término dos trabalhos, evidenciando a reavaliação das
demonstrações contábeis de forma completa e evidenciando que não há
impactos nas demonstrações anteriormente apresentadas.
90. (ESAF / CGU - 2006) Acerca da responsabilização de Auditor,
no desempenho de suas funções, assinale a opção correta.
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a) O Auditor Interno não pode ser responsabilizado.
b) A omissão de informações nos pareceres de auditoria, ainda que dolosa,
não pode gerar responsabilização.
c) A ocorrência de informação incorreta no parecer do Auditor, mesmo que
gere prejuízos à entidade auditada ou a terceiros, não enseja responsabilidade.
d) Tendo se valido adequadamente das técnicas de auditoria, o Auditor
Externo não pode ser responsabilizado pela ocorrência de fraudes e erros não
detectados em seus trabalhos.
e) A utilização de serviços contábeis de um Auditor Interno pelo Auditor
Independente isenta este último de qualquer responsabilidade sobre os
resultados dos trabalhos.
91. (ESAF / Pref.Rio-RJ - 2010) A respeito do uso de especialista
de outra área em auditoria, é correto afirmar, exceto:
a) na avaliação do trabalho do especialista, não cabe ao auditor revisar ou
testar a fonte de dados utilizada.
b) na emissão de parecer sem ressalva, o auditor não pode fazer referência
ao trabalho de especialista no seu parecer.
c) a certificação profissional, licença ou registro em órgão de classe é um
dos elementos de verificação da competência do especialista.
d) a responsabilidade, quanto à qualidade e propriedade das premissas e
métodos utilizados, é do especialista e não do auditor.
e) É atribuição do auditor obter evidência adequada de que o alcance do
trabalho do especialista é suficiente para os fins da auditoria.
92. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) Quando da utilização de serviços de
especialista, não há responsabilidade do auditor
a) em confirmar se o especialista é habilitado.
b) em questionar a capacidade do especialista, desde que habilitado.
c) quando o especialista for funcionário da empresa auditada.
d) se o especialista for independente e não possuir vínculo com a empresa.
e) em divulgar o fato em parecer sem ressalva.
93. (ESAF / AFRFB - 2014) O auditor independente, ao utilizar o
trabalho específico dos auditores internos, deve:
a) ressalvar que o trabalho foi efetuado pelos auditores internos e a
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responsabilidade é limitada, registrando que a empresa tem conhecimento da
decisão por utilizar estes trabalhos.
b) incluir, na documentação de auditoria, as conclusões atingidas relacionadas
com a avaliação da adequação do trabalho dos auditores internos e os
procedimentos de auditoria por ele executados sobre a conformidade dos
trabalhos.
c) restringir a utilização a trabalhos operacionais, de elaboração de cálculos e
descrição de processos que não ofereçam riscos ao processo de auditoria, visto
que a responsabilidade é limitada sobre eles.
d) dividir as responsabilidades com a administração da empresa auditada,
restringindo seus trabalhos ao limite da auditoria realizada e à documentação
produzida pelos seus trabalhos.
e) assumir a qualidade dos trabalhos da auditoria interna, incluindo em seus
papéis de trabalho como documentação suporte e comprobatória.
94. (ESAF / CGU - 2006) Os papéis de trabalho são o conjunto de
documentos e apontamentos com informações e provas coligidas pelo
auditor e que constituem a evidência do trabalho executado e o
fundamento de sua opinião. Indique, entre as seguintes afirmativas,
aquela que não se aplica aos papéis de trabalho.
a) Devem ser conservados em boa guarda pelo período de cinco anos a
partir da data da emissão do parecer a que serviram de fundamento.
b) Devem conter informações relativas ao planejamento da auditoria.
c) Quando podem ser utilizados por mais de um período, são classificados
como 'permanentes'.
d) Arquivos mantidos em meios ópticos ou magnéticos não podem ser
classificados como papéis de trabalho.
e) Podem ser padronizados ou não.
95. (ESAF / CGU - 2006) Segundo as Normas de Auditoria
Independente das Demonstrações Contábeis, o auditor deve adotar
procedimentos apropriados para manter a custódia dos papéis de
trabalho
a) pelo prazo de cinco anos, a partir da data de emissão do seu parecer.
b) pelo prazo de três anos, a partir da data de emissão do seu parecer.
c) pelo prazo de cinco anos, a partir da data de finalização da auditoria.
d) pelo prazo de três anos, a partir da data de finalização da auditoria.
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e) pelo prazo de dois anos, a partir da data de finalização da auditoria.
96. (ESAF / CVM - 2010) Uma adequada compreensão sobre o uso
da tecnologia da informação na elaboração dos papéis de trabalho
permite concluir, acertadamente, que:
a) a auditoria sem papel (ou paperless) consiste em um novo conceito de
auditoria, rompendo com todos os aspectos inerentes à auditoria tradicional.
b) todos os objetivos e atributos relativos aos papéis de trabalho
tradicionais permanecem válidos nos registros das auditorias automatizadas.
c) por não serem considerados fonte primária, os dados arquivados por
meio de scanner não podem ser utilizados como papéis de trabalho.
d) apenas profissionais com formação específica podem auditar papéis de
trabalho obtidos por meio de transferência eletrônica de dados.
e) as informações obtidas em meio magnético serão consideradas válidas
apenas depois de impressas e autenticadas em cartório.
97. (ESAF / CVM - 2010) Na elaboração da documentação de
auditoria (Papéis de Trabalho), no que se refere à forma, ao conteúdo e
a extensão, o auditor deve levar em conta os seguintes fatores, exceto:
a) importância da evidência de auditoria obtida.
b) tamanho e complexidade da entidade auditada.
c) riscos
contábeis.

identificados

de

distorções

relevantes

nas

demonstrações

d) natureza dos procedimentos de auditoria a serem executados.
e) volume dos recursos das transações auditadas.
98. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009) Compostos pela documentação
preparada pelo auditor ou a ele fornecida na execução da auditoria, os
papéis de trabalho possuem as seguintes características, exceto:
a) sua disponibilização a terceiros é permitida, desde que formalmente
autorizada pela entidade auditada.
b) sua confidencialidade é dever permanente do auditor.
c) apenas abrigam informações em papel, sendo vedadas as evidências
obtidas por meios eletrônicos.
d) devem ser mantidos sob a custódia do auditor por um prazo de cinco
anos, a partir da data de emissão do parecer.
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e) sua padronização não é obrigatória.
99. (ESAF / AFRFB - 2014) São características do auditor
experiente possuir experiência prática de auditoria e conhecimento
razoável de:
a) processos de auditoria, normas de auditoria e exigências legais
aplicáveis.
b) normas de auditoria e exigências legais aplicáveis e processos judiciais
cíveis dos diretores.
c) ambiente de negócios em que opera a entidade e negócios estratégicos
realizados pelos seus concorrentes.
d) assuntos de auditoria e de relatório financeiro relevantes à atividade da
entidade e das atividades dos conselheiros em outras empresas.
e) processos sigilosos e fórmulas dos produtos registradas pela empresa e
pelos seus concorrentes.
100. (ESAF / AFRFB - 2014) É permitido ao auditor externo, durante
o processo final de montagem dos arquivos da auditoria concluída,
modificar os documentos de auditoria. Não se inclui como modificação
possível:
a) apagar, descartar ou destruir documentação superada.
b) acrescentar referências cruzadas aos documentos de trabalho.
c) substituir carta de circularização dos advogados, com nova posição das
contingências.
d) conferir itens das listas de verificação, evidenciando ter cumprido os
passos pertinentes à montagem do arquivo.
e) documentar evidência de auditoria que o auditor obteve antes da data do
relatório de auditoria.
101. (ESAF / ANAC - 2016) Leia o seguinte texto: "Todo trabalho de
Auditoria deve ser documentado de modo a assegurar sua revisão e a
manutenção das informações obtidas. Os denominados "papeis de
trabalho" constituem a documentação que evidencia todo o trabalho
desenvolvido pelo Auditor".
Avalie as sentenças abaixo, no que se refere ao conceito de "papel de
trabalho", e assinale a opção correta.
I. Pode ter sido preparado por terceiros.
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II. Pode ser classificado como transitório ou permanente.
III.

Pode ter sido armazenado em meio óptico (CD-rom).

a) I, apenas.
b) I, II, apenas.
c) I, II, III estão corretas.
d) II, III, apenas.
e) I, III, apenas.
102. (ESAF / AFRFB - 2009) Na emissão de parecer com abstenção
de opinião para as demonstrações contábeis de uma entidade, pode-se
afirmar que:
a) elimina a responsabilidade do auditor de emitir qualquer parecer
devendo este comunicar à administração da empresa da suspensão dos
trabalhos.
b) não suprime a responsabilidade do auditor de mencionar, no parecer,
qualquer desvio, independente da relevância ou materialidade, que possa
influenciar a decisão do usuário dessas demonstrações.
c) exclui a responsabilidade do auditor de se manifestar sob qualquer
aspecto das demonstrações.
d) não elimina a responsabilidade do auditor de mencionar, no parecer,
qualquer desvio relevante que possa influenciar a decisão do usuário dessas
demonstrações.
e) extingue a responsabilidade do auditor de mencionar, no parecer,
qualquer desvio relevante que possa influenciar a decisão do usuário dessas
demonstrações.
103. (ESAF / AFRFB - 2009) A empresa de Transportes S.A. é uma
empresa que tem seus registros contábeis e procedimentos
estabelecidos por agência de fiscalização. A agência estabeleceu
procedimento
para
registro
das
concessões
que
diverge
significativamente, do procedimento estabelecido pelo Conselho Federal
de Contabilidade. Nessa situação, deve o auditor emitir parecer:
a) sem abstenção de opinião.
b) adverso.
c) com ressalva.
d) sem ressalva, mas evidenciando em nota explicativa a divergência.
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e) com abstenção de opinião.
104. (ESAF / CGU - 2008) De acordo com a NBC-T-11, o Parecer do
Auditor Independente, segundo a natureza da opinião que contém, pode
ser classificado das seguintes formas, exceto:
a) parecer sem ressalva.
b) parecer com ressalva.
c) parecer irregular.
d) parecer adverso.
e) parecer com abstenção de opinião.
105. (ESAF / CGU - 2006) Segundo as Normas Brasileiras de
Contabilidade, o Parecer emitido pelos Auditores Independentes pode
receber as seguintes classificações, exceto:
a) parecer sem ressalva.
b) parecer com ressalva.
c) parecer adverso.
d) parecer com abstenção de opinião por limitação na extensão.
e) parecer contrário.
106. (ESAF / CGU - 2006) Quando o Auditor Independente verificar
a existência de efeitos que, isolada ou conjugadamente, forem de tal
relevância que comprometam o conjunto das demonstrações contábeis,
deve emitir parecer
a) sem ressalva.
b) com abstenção de opinião por limitação na extensão.
c) adverso.
d) com ressalva.
e) com abstenção de opinião por incertezas.
107. (ESAF / CGU - 2006) O Parecer de Auditoria é o instrumento
por meio do qual o auditor independente comunica sua conclusão acerca
das demonstrações contábeis de uma entidade, tendo caráter
comparativo às demonstrações contábeis referentes ao exercício
anterior. Sobre o Parecer em comento, assinale a opção incorreta.
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a) A responsabilidade sobre a preparação e o conteúdo das demonstrações
contábeis é do auditor independente.
b) A opinião expressada
obrigatoriamente clara e objetiva.

pelo

auditor

independente

deve

ser

c) De maneira geral, o Parecer é destinado à diretoria da entidade, seu
conselho de administração e/ou a seus acionistas.
d) A data do Parecer deve corresponder à data da conclusão dos trabalhos
na entidade auditada.
e) O Parecer deve ser assinado por profissional com registro cadastral no
Conselho Regional de Contabilidade.
108. (ESAF / SUSEP - 2006) A ação a ser praticada pelo auditor,
quando da recusa por parte da administração da empresa auditada na
apresentação de cartas de declarações de responsabilidade é
a) emitir parecer com ressalva ou com abstenção de opinião.
b) emitir parecer sem ressalva, desde que conste das notas explicativas.
c) emitir um parecer com abstenção de opinião ou adverso.
d) recusar os trabalhos, e não emitir nenhum parecer.
e) emitir um parecer sem ressalva ou adverso.
109. (ESAF / SUSEP - 2006) O relatório de auditoria
a) é de propriedade do cliente da auditoria.
b) é o documento que delimita a conclusão da auditoria.
c) estabelece as ações
conformidades identificadas.

a serem

tomadas para

eliminar

as não-

d) deverá conter ações corretivas, preventivas e de melhoria a serem
tomadas pela área auditada.
e) é uma forma especificada de gerenciar um programa de auditoria
interna.
110. (ESAF / CVM - 2010) No
contábeis, o auditor deve emitir
representam adequadamente ou
entidade. Nesse parecer, devem ser
relevantes, exceto:

parecer sobre as demonstrações
sua opinião afirmando se estas
não a situação patrimonial da
observados os seguintes aspectos

a) as obrigações para o período seguinte.
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b) a origem e a aplicação dos recursos para o período a que correspondem.
c) as mutações do patrimônio líquido.
d) a posição patrimonial e financeira.
e) o resultado das operações no período.
111. (ESAF / CGU - 2012) Se compararmos as normas aplicáveis à
auditoria independente com as normas aplicáveis à auditoria no setor
público, no que tange à emissão de opinião, é correto afirmar que:
a) na auditoria independente, uma opinião deve ser sempre emitida.
b) grosso modo, uma opinião adversa equivale a um Certificado de
Regularidade.
c) o auditor independente pode emitir sua opinião ou abster-se de fazê-lo.
d) ao lidar com fraudes contábeis, o auditor independente deve opinar pela
irregularidade.
e) apenas no setor público é possível a abstenção de opinião.
112. (ESAF / AFRFB - 2012) Não é uma condição de exigência para
que o auditor independente inclua um parágrafo de ênfase em seu
relatório.
a) A incerteza com relação à continuidade operacional da empresa
auditada.
b) A auditoria realizada para propósitos especiais.
c) As contingências relevantes e de grande monta, decorrentes de
processos trabalhistas provisionadas e em discussão.
d) As diferenças entre práticas contábeis adotadas no Brasil e as IFRS.
e) A elaboração da Demonstração do Valor Adicionado.
113. (ESAF / AFRFB - 2012) O auditor externo da empresa Mutação
S.A., para o exercício de 2011, identificou, nas demonstrações contábeis
de 2010, divergências que o levam a formar opinião diferente da
expressa pelo auditor anterior. Nesse caso, deve o auditor externo
a) eximir-se de emitir opinião sobre as demonstrações contábeis do ano de
2010, expressando opinião somente sobre a demonstração contábil de 2011.
b) divulgar, em um parágrafo de outros assuntos no relatório de auditoria,
as razões substanciais para a opinião diferente.
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c) exigir da empresa a republicação das demonstrações contábeis de 2010,
com o relatório de auditoria retificado.
d) emitir obrigatoriamente um relatório de auditoria, com opinião
modificada, abstendo-se de opinar sobre as demonstrações contábeis de 2010.
e) comunicar aos órgãos de supervisão o fato, ressalvando o relatório de
auditoria dos anos de 2011 e 2010.
114. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009) Assinale a opção que preenche
corretamente as lacunas da seguinte frase: "O auditor deve emitir
parecer __________(1) quando verificar que
as demonstrações
contábeis estão incorretas ou incompletas, em tal magnitude que
impossibilite a emissão do parecer ____________(2)."
a) (1) com ressalva // (2) adverso
b) (1) adverso // (2) com ressalva
c) (1) com abstenção de opinião // (2) com ressalva
d) (1) com abstenção de opinião // (2) adverso
e) (1) adverso // (2) com abstenção de opinião
115. (ESAF / AFRFB - 2014) No relatório de auditoria, deve ser
divulgado que os procedimentos selecionados dependem do julgamento
do auditor, incluindo a:
a) avaliação dos riscos de não conformidades
contábeis, sempre causadas por fraudes.

nas

demonstrações

b) estimativa dos riscos de distorção relevante nas demonstrações
contábeis, exclusivamente causadas por erro, sendo de responsabilidade da
administração a ocorrência de fraudes.
c) identificação de todos os riscos de distorção nas demonstrações contábeis e
no relatório da administração, independentemente se causada por fraude ou
erro, determinando sua materialidade.
d) gestão dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
identificadas na matriz de riscos, causada exclusivamente por erro.
e) avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro.
116. (ESAF / SUSEP - 2010) Assinale a opção que completa de
forma correta a frase. Os 5 (cinco) elementos que formam o controle
interno são:
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a) risco de mercado, risco de crédito, risco legal, risco de subscrição e risco
operacional.
b) auto-seguro,
retrocessão.

seguro,

cosseguro

(ou

co-seguro),

resseguro

e

a

c) ambiente de controle, avaliação e gerenciamento do risco, atividade de
controle, informação e comunicação.
d) prêmio de risco, prêmio estatístico, prêmio puro, prêmio líquido e prêmio
bruto.
e) proposta, apólice, endosso, questionário de risco (perfil) e certificado.
117. (ESAF / SUSEP - 2010) Assinale a opção correta para o texto
abaixo. Controle Interno é definido como
a) a fixação do controle da sinistralidade dentro do limite do prêmio.
b) o processo de repasse dos riscos, tanto em cosseguro (ou co-seguro)
quanto em resseguro.
c) a fixação do controle na aceitação e precificação de cada contratação.
d) um processo desenvolvido para garantir à alta administração que os
objetivos da empresa sejam atingidos.
e) um processo de certificação pela ISO 2000 ou outro padrão.
118. (ESAF / CVM - 2010) Na comunicação das deficiências do
controle interno, o auditor deve explicitar que:
a) as deficiências observadas têm relação direta com a elaboração das
demonstrações contábeis e são suficientes para comprometer o funcionamento
da entidade.
b) os assuntos comunicados estão limitados às deficiências que o auditor
identificou durante a auditoria e concluiu serem de importância suficiente para
comunicar aos responsáveis pela governança.
c) o exame efetuado nos controles internos, embora relacionados com as
demonstrações contábeis, se estenderam para além do limite destas.
d) os controles internos avaliados demonstram que a organização necessita
desenvolver programas de governança nas áreas financeiras e contábeis.
e) as distorções detectadas decorreram única e exclusivamente das
deficiências desse controle detectados como falhos.
119. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) A empresa CompraVia Ltda.
determinou que a partir do mês de dezembro as funções de pagamento
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das compras efetuadas passarão a ser feitas pelo departamento de
compras, extinguindo-se o setor de Contas a Pagar. Esse procedimento
afeta a eficácia da medida de controle interno denominada
a) confirmação.
b) segregação.
c) evidenciação.
d) repartição.
e) atribuição.
120. (ESAF / AFRFB - 2012) O auditor externo, ao realizar seu
trabalho na empresa Expansão S.A., identificou vários pontos com não
conformidades nos controles internos. Com relação a esses pontos, deve
o auditor
a) documentá-los em seus papeis de trabalho, para apresentação à
administração quando solicitado.
b) evidenciá-los no relatório de auditoria, demonstrando os efeitos nas
demonstrações contábeis.
c) exigir a elaboração de notas explicativas, evidenciando o impacto nas
demonstrações contábeis.
d) encaminhar às diretorias responsáveis das áreas onde foram apontadas
as não conformidades, determinando a correção dos erros, antes da emissão do
relatório de auditoria.
e) comunicar à administração por meio de carta, relatando os pontos de
deficiências encontradas.
121. (ESAF / DNIT - 2013) O princípio que norteia a recomendação
segundo a qual deve haver diferentes servidores para as funções de
compra, pagamento e contabilização de um novo equipamento para o
ente público é caracterizado como
a) definição de responsabilidades.
b) controles sobre as transações.
c) rodízio de funcionários.
d) relação custo/benefício.
e) relação de funções.
122. (ESAF / CVM - 2010) Uma das finalidades da Auditoria
www.estrategiaconcursos.com.br

Governamental é dar suporte ao exercício pleno da supervisão
ministerial, por meio das seguintes atividades básicas, exceto:
a) avaliar a execução dos programas de governo, dos contratos, convênios,
acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres.
b) gerenciar os sistemas de informações e a utilização dos recursos
computacionais das unidades da administração direta e entidades
supervisionadas.
c) observar o cumprimento, pelos órgãos e entidades, dos princípios
fundamentais de planejamento, coordenação, descentralização, delegação de
competência e controle.
d) avaliar o desempenho administrativo e operacional das unidades da
administração direta e entidades supervisionadas.
e) verificar o controle e a utilização dos bens e valores sob uso e guarda
dos administradores ou gestores.
123. (ESAF / ANA - 2009) Dado o seu caráter regulador, é correto
afirmar que os seguintes aspectos inerentes à atividade da Agência
Nacional de Águas estarão sujeitos à atuação do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal, exceto:
a) o conteúdo das decisões regulatórias emitidas.
b) os atos referentes a pessoal e sua remuneração.
c) os dispêndios, licitações e contratações produzidos.
d) os processos em que houver dispensa ou inexigibilidade de licitação.
e) os sistemas administrativos e operacionais de controle interno
administrativo utilizados na gestão orçamentária, financeira, patrimonial,
operacional e de pessoal.
124. (ESAF / CGU - 2008) Segundo a IN SFC/MF n. 001/2001, o
procedimento que tem por objetivo avaliar as ações gerenciais e os
procedimentos relacionados ao processo operacional, ou parte dele, das
unidades ou entidades da administração pública federal, programas de
governo, projetos, atividades, ou segmentos destes, com a finalidade de
emitir uma opinião sobre a gestão quanto aos aspectos da eficiência,
eficácia e economicidade, procurando auxiliar a administração na
gerência e nos resultados, por meio de recomendações que visem
aprimorar os procedimentos, melhorar os controles e aumentar a
responsabilidade gerencial, classifica-se como:
a) Auditoria de Avaliação da Gestão.
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b) Auditoria Contábil.
c) Auditoria de Acompanhamento da Gestão.
d) Auditoria Operacional.
e) Auditoria Especial.
125. (ESAF / CGU - 2006) Nos termos da Instrução Normativa n.
001/2001, da
Secretaria Federal de Controle, a
Auditoria
Governamental direta pode assumir as seguintes formas:
a) centralizada, descentralizada e integrada.
b) simplificada, compartilhada e terceirizada.
c) concentrada, simplificada e difusa.
d) concentrada, desconcentrada e delegada.
e) simplificada, compartilhada e desconcentrada.
126. (ESAF / CGU - 2006) De acordo com a IN SFC/MF n. 01/2001,
assinale a opção que apresenta uma classificação de auditoria incorreta.
a) Auditoria contábil.
b) Auditoria de avaliação da gestão.
c) Auditoria de acompanhamento da gestão.
d) Auditoria financeira.
e) Auditoria especial.
127. (ESAF / CVM - 2010) Complete o texto abaixo, de modo a
tornar a afirmação correta. Nos termos da IN n. 01/2001/SFC/MF, a
____________________
consiste
em
uma
atividade
de
assessoramento ao gestor público, com vistas a aprimorar as práticas
dos atos e fatos administrativos, sendo desenvolvida de forma
tempestiva no contexto do setor público, atuando sobre a gestão, seus
programas governamentais e sistemas informatizados.
a) Auditoria Operacional
b) Auditoria de Gestão
c) Auditoria Especial
d) Auditoria Contábil

www.estrategiaconcursos.com.br

e) Auditoria de Acompanhamento da Gestão
128. (ESAF / CGU - 2012) Uma auditoria qualquer, coordenada pelo
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal com o auxílio
de uma empresa privada de auditoria, deve ter sua forma de execução
classificada como:
a) Centralizada.
b) Descentralizada.
c) Integrada.
d) Compartilhada.
e) Terceirizada.
129. (ESAF / AFRFB - 2012) Os auditores públicos foram
designados para examinar as demonstrações contábeis da Empresa
Transportes Fluviais S.A. O objetivo é avaliar se os recursos destinados
à construção dos dois novos portos foram aplicados nos montantes
contratados, dentro dos orçamentos estabelecidos e licitações
aprovadas. Foi determinado como procedimento a constatação da
existência física dos portos. Esse tipo de auditoria pública é classificada
como auditoria
a) de gestão.
b) de programas.
c) operacional.
d) contábil.
e) de sistemas.
130. (ESAF / ANA - 2009) Assinale a opção que preenche
corretamente a lacuna da seguinte frase: “No Setor Público Federal,
________________ objetiva o exame de fatos ou situações
consideradas relevantes, de natureza incomum ou extraordinária, sendo
realizada para atender determinação expressa de autoridade
competente.”
a) Auditoria de Avaliação da Gestão
b) Auditoria Contábil
c) Auditoria Especial
d) Auditoria Operacional
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e) Auditoria de Acompanhamento da Gestão
131. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009) Considerado fundamental à
governança no setor público, o processo pelo qual as entidades públicas
e seus responsáveis devem prestar contas dos resultados obtidos, em
função das responsabilidades que lhes foram atribuídas por delegação
de poder, denomina-se:
a) Transparência.
b) Integridade.
c) Equidade.
d) Responsabilidade Fiscal.
e) Accountability.

Gabarito Auditoria
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

LETRA E
LETRA A
LETRA E
LETRA D
LETRA B
LETRA D
LETRA E
LETRA A
LETRA D
LETRA E
LETRA E
LETRA C
LETRA A
LETRA D
LETRA A
LETRA A
LETRA E
LETRA D
LETRA C
LETRA D
LETRA B
LETRA D
LETRA B
LETRA E
LETRA C
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

LETRA A
LETRA C
LETRA E
LETRA E
LETRA D
LETRA D
LETRA E
LETRA D
LETRA B
LETRA B
LETRA A
LETRA D
LETRA D
LETRA D
LETRA C
LETRA A
LETRA B
LETRA B
LETRA D
LETRA A
LETRA E
LETRA E
LETRA E
LETRA E
LETRA E
LETRA E
LETRA D
LETRA C
LETRA E
LETRA A
LETRA B
LETRA D
LETRA A
LETRA C
LETRA B
LETRA A
LETRA A
LETRA A
ANULADA
LETRA B
LETRA A
LETRA C
LETRA C
LETRA D
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70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

LETRA D
LETRA A
LETRA E
LETRA C
LETRA E
LETRA A
LETRA C
LETRA E
LETRA A
LETRA A
LETRA E
LETRA A
LETRA A
LETRA B
LETRA A
LETRA E
LETRA A
LETRA C
LETRA E
LETRA B
LETRA D
LETRA A
LETRA E
LETRA B
LETRA D
LETRA A
LETRA B
LETRA E
LETRA C
LETRA A
LETRA C
LETRA C
LETRA D
LETRA C
LETRA C
LETRA E
LETRA C
LETRA A
LETRA A
LETRA A
LETRA A
LETRA C
LETRA E
LETRA B
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114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

LETRA B
LETRA E
LETRA C
LETRA D
LETRA B
LETRA B
LETRA E
ANULADA
LETRA B
LETRA A
LETRA D
LETRA A
LETRA D
LETRA A
LETRA D
LETRA A
LETRA C
LETRA E
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Questões ESAF – Contabilidade Geral e Avançada
1.

Aspectos Iniciais

1. (ESAF / ISS-RJ - 2010) Assinale abaixo a única opção que
contém uma afirmativa falsa.
a) A finalidade da Contabilidade é assegurar o controle do patrimônio
administrado e fornecer informações sobre a composição e as variações
patrimoniais, bem como sobre o resultado das atividades econômicas
desenvolvidas pela entidade para alcançar seus fins.
b) A Contabilidade pode ser conceituada como sendo “a ciência que estuda,
registra, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades
com fins lucrativos ou não”.
c) Pode-se dizer que o campo de aplicação da Contabilidade é a entidade
econômico administrativa, seja ou não de fins lucrativos.
d) O objeto da Contabilidade é definido como o conjunto de bens, direitos
e obrigações vinculado a uma entidade econômico-administrativa.
e) Enquanto a entidade econômico-administrativa é o objeto da
Contabilidade, o patrimônio é o seu campo de aplicação.
2. (ESAF / SUSEP - 2006) O campo de atuação da Contabilidade é
a entidade econômico-administrativa, cuja classificação, quanto aos fins
a que se destinam, faz-se, corretamente, dividindo-as em
a) pessoas físicas e pessoas jurídicas.
b) entidades abertas e entidades fechadas.
c) entidades públicas e entidades privadas.
d) entidades civis e entidades comerciais.
e) entidades sociais, econômicas e econômico-sociais.
3. (ESAF / SEFAZ-CE - 2006) Para alcançar seus objetivos
precípuos, a Contabilidade utiliza técnicas formais específicas. Assinale
abaixo o grupo que discrimina essas técnicas.
a) Registro contábil, Balanços e Auditoria.
b) Escrituração, Demonstração, Auditoria e Análise de Balanços.
c) Livros contábeis Diário e Razão, Inventários, Orçamentos e Balanços.
d) Escrituração, Lançamentos, Balancetes, Balanços, Inventários e
Auditoria.
e) Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício,
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados e Demonstração de Origem e
Aplicação de Recursos.
4. (ESAF / Técnico de Finanças e Controle - 1996) Decomposição,
comparação e interpretação dos demonstrativos do estado patrimonial
e do resultado econômico de uma entidade é
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a) função econômica da Contabilidade
b) objeto da Contabilidade
c) técnica contábil chamada Análise de Balanços
d) finalidade da Contabilidade
e) função administrativa da Contabilidade
5. (ESAF / TTN - 1994) "O patrimônio, que a contabilidade estuda
e controla, registrando todas as ocorrências nele verificadas."
"Estudar e controlar o patrimônio, para fornecer informações sobre sua
composição e variações, bem como sobre o resultado econômico decorrente da
gestão da riqueza patrimonial."
As proposições indicam, respectivamente,
a) o objeto e a finalidade da contabilidade
b) a finalidade e o conceito da contabilidade
c) o campo de aplicação e o objeto da contabilidade
d) o campo de aplicação e o conceito de contabilidade
e) a finalidade e as técnicas contábeis da contabilidade
6. (ESAF / TTN - 1992) É função econômica da Contabilidade
a) apurar lucro ou prejuízo
b) controlar o patrimônio
c) evitar erros ou fraudes
d) efetuar o registro dos fatos contábeis
e) verificar a autenticidade das operações
7. (ESAF / TTN - 1992) A palavra azienda é comumente usada em
Contabilidade como sinônimo de fazenda, na acepção de:
a) conjunto de bens e direitos
b) mercadorias
c) finanças públicas
d) grande propriedade rural
e) patrimônio, considerado juntamente com a pessoa que tem sobre ele
poderes de administração e disponibilidade
8. (ESAF / SEFAZ-PI - 2001) Estão excluídas do campo de aplicação
da Contabilidade
a) as reuniões de pessoas sem organização formal, ausência de finalidade
explícita e inexistência de quaisquer recursos específicos.
b) as sociedades não registradas ou que não possuam atos constitutivos
formais.
c) as entidades que explorem atividades ilícitas ou não estejam autorizadas
a funcionar.
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d) as organizações estrangeiras que tenham sede no exterior.
e) as pessoas jurídicas dispensadas pelo Fisco do cumprimento das
obrigações relativas à escrituração.
9. (ESAF / MDIC - 2012) Em relação ao patrimônio, objeto da
contabilidade, é correto afirmar que
a) o ativo patrimonial é composto dos bens, direitos e obrigações de uma
pessoa física ou jurídica.
b) o patrimônio líquido pode ser entendido como sendo a diferença entre o
valor do ativo e o valor do passivo de um patrimônio.
c) se calcularmos os direitos reais e os direitos pessoais pertencentes a
uma entidade, estaremos calculando o ativo patrimonial dessa entidade.
d) o capital social de um empreendimento comercial é o montante de
recursos aplicados em seu patrimônio.
e) o montante dos bens e dos direitos de uma pessoa física ou jurídica tem
o mesmo valor de seu passivo real.
10. (ESAF / MPOG - 2010) O empresário Juvenal Bonifácio ao
organizar o que possuía em sua microempresa, acabou encontrando a
documentação que comprova a existência de:
Notas promissórias, por ele aceitas (R$ 200,00) e por ele emitidas
(R$300,00).
Duplicatas, por ele aceitas (R$ 1.200,00) e por ele emitidas (R$ 1.100,00).
Salários do período, quitados ou não (R$ 400,00), e dívidas decorrentes de
salários (R$ 350,00).
Direitos (R$ 280,00) e obrigações (R$ 450,00) decorrentes de aluguel.
Dinheiro, guardado na gaveta (R$ 100,00) e depositado no banco (R$
370,00).
Bens para vender (R$ 700,00), para usar (R$ 600,00) e para consumir (R$
230,00).
Do ponto de vista contábil, pode-se dizer que esse empresário
possui um patrimônio líquido de
a) R$ 1.280,00.
b) R$ 3.580,00.
c) R$ 3.180,00.
d) R$ 1.480,00.
e) R$ 880,00.
11. (ESAF / SUSEP - 2006) A empresa A de Amélia S/A, possuindo
dinheiro, máquinas e dívidas, respectivamente, na proporção de 30, 70
e 40 por cento do patrimônio total, ostenta um patrimônio líquido de R$
48.000,00. Tecnicamente, isso significa que a empresa possui
a) Disponibilidades de R$ 24.000,00.
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b) Passivo a Descoberto de R$ 32.000,00.
c) Passivo Exigível de R$ 40.000,00.
d) Capital Próprio de R$ 60.000,00.
e) Ativo de R$ 100.000,00.
12. (ESAF / TFC - 1996) Em relação ao patrimônio bruto e ao
patrimônio líquido de uma entidade, todas as afirmações abaixo são
verdadeiras, exceto
a) o patrimônio bruto nunca pode ser inferior ao patrimônio líquido.
b) o patrimônio bruto e o patrimônio líquido não podem ter valor negativo.
c) o patrimônio bruto e o patrimônio líquido podem ter valor inferior ao das
obrigações da entidade.
d) o soma dos bens e direitos a receber de uma entidade constitui o seu
patrimônio bruto, enquanto o patrimônio líquido é constituído desses mesmos
bens e direitos, menos as obrigações.
e) o patrimônio bruto pode ter valor igual ao patrimônio líquido.
13. (ESAF / TRF - 2000) Considerando as regras fundamentais da
digrafia contábil, que determina o registro da aplicação dos recursos
simultaneamente e em valores iguais às respectivas origens, temos
como correta a seguinte equação contábil geral:
a) Ativo = Passivo + Capital Social + Despesas - Receitas
b) Ativo + Receitas = Capital Social + Despesas + Passivo
c) Ativo - Passivo = Capital Social + Receitas + Despesas
d) Ativo + Capital Social + Receitas = Passivo + Despesas
e) Ativo + Despesas = Capital Social + Receitas + Passivo
14. (ESAF / SEFAZ-PI - 2001) No último dia do exercício social, a
empresa Red Green Ltda. demonstrou um patrimônio com bens no valor
de R$ 13.000,00, direitos no valor de R$ 7.000,00, dívidas no valor de
R$ 9.000,00 e capital social no valor de R$ 10.000,00, devidamente
registrado na Junta Comercial.
Com base nessas informações pode-se afirmar que, do ponto de
vista contábil, o patrimônio referido apresenta:
a) Situação Líquida Nula ou Compensada
b) Passivo a Descoberto no valor de R$ 1.000,00
c) Prejuízos Acumulados no valor de R$ 1.000,00
d) Patrimônio Líquido no valor de R$ 1.000,00
e) Patrimônio Líquido no valor de R$ 11.000,00
15. (ESAF / SEFAZ-PI - 2001) Identifique a situação em que se
caracteriza a existência de passivo a descoberto (sendo A = Ativo, PE =
Passivo Exigível e PL = Patrimônio Líquido).
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a) A – PE = PL
b) A + PL = PE
c) A – PL = PE
d) A = PE + PL
e) A = PE
16. (ESAF / SEFAZ-PI - 2001) A situação patrimonial de uma
empresa era a seguinte: $ 50 (a) = $ 30 (Pe) + $ 20 (PL),
correspondendo A a Ativo, PE a Passivo Exigível e PL a Patrimônio
Líquido. Houve a liquidação de um empréstimo de $10, devido pela
empresa, mediante pagamento de $ 15, em virtude de juros e outros
encargos. A nova situação patrimonial da empresa está assim
representada:
a) $ 60 (a) = $ 40 (Pe) + $ 20 (PL)
b) $ 45 (a) = $ 30 (Pe) + $ 15 (PL)
c) $ 55 (a) = $ 30 (Pe) + $ 25 (PL)
d) $ 35 (a) = $ 20 (Pe) + $ 15 (PL)
e) $ 40 (a) = $ 15 (Pe) + $ 25 (PL)
17. (ESAF / ANEEL - 2006) No início do ano, a empresa Amontuado
S/A tinha patrimônio líquido de R$ 12.000,00. No fim do exercício, o
balanço da mesma empresa apresentava passivo a descoberto no valor
de R$ 11.000,00.
Examinando-se o que pode ter ocorrido no exercício social, que
tanto alterou a equação do patrimônio, é certo dizer que, no período,
houve
a) redução de ativo no valor de R$ 23.000,00.
b) prejuízo líquido no valor de R$ 23.000,00.
c) aumento de passivo no valor de R$ 23.000,00.
d) aumento de passivo no valor de R$ 11.000,00.
e) prejuízo líquido no valor de R$ 11.000,00.
18. (ESAF / SEFAZ-PA – 2002-Adaptada) Assinale a opção correta.
a) Os investimentos de terceiros na sociedade são fontes do Patrimônio
Líquido.
b) Quando o valor do Passivo é inferior ao valor do Ativo, fica caracterizada
uma Situação Líquida negativa.
c) A conta de Duplicatas Descontadas representa obrigação da empresa
junto a bancos e é classificada, hoje, pela melhor doutrina e pelas normas
internacionais como Ativo Circulante.
d) Para que seja melhor evidenciada a situação da empresa os bens do
Ativo devem ser avaliados pelo critério de valor de mercado.
e) Em situações particulares o valor do Passivo pode ser superior ao valor
do Ativo.
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19. (ESAF / MF - 2013) A Teoria Materialista das Contas é aquela
que classifica todos os títulos contábeis como sendo
a) Contas Materiais e Contas Imateriais.
b) Contas Integrais e Contas Diferenciais.
c) Contas Patrimoniais e Contas de Resultado.
d) Contas de Agentes e Contas do Proprietário.
e) Contas de Agentes Consignatários e Contas do Proprietário.
20. (ESAF / MDIC - 2012) A evolução do pensamento científico em
Contabilidade foi marcada pela contribuição de diversos pensadores que
culminaram no desenvolvimento das chamadas Teorias das Contas, as
quais subdividem as rubricas contábeis em grandes grupos.
A respeito desse assunto, podemos afirmar que
a) a teoria personalista subdivide as contas em Contas do Proprietário e
Contas de Agentes Consignatários.
b) a teoria materialista subdivide as contas em Contas Materiais e Contas
de Resultado.
c) a teoria patrimonialista subdivide as contas em Contas Patrimoniais e
Contas Diferenciais.
d) a teoria personalista subdivide as contas em Contas do Proprietário e
Contas de Agentes Correspondentes.
e) a teoria materialista subdivide as contas em Contas Integrais e Contas
Diferenciais.
21. (ESAF / AFRFB - 2009) Exemplificamos, abaixo, os dados
contábeis colhidos no fim do período de gestão de determinada entidade
econômico-administrativa:

Segundo a Teoria Personalística das Contas e com base nas
informações contábeis acima, pode-se dizer que, neste patrimônio, está
sob responsabilidade dos agentes consignatários o valor de:
a) R$ 1.930,00.
b) R$ 3.130,00.
c) R$ 2.330,00.
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d) R$ 3.020,00.
e) R$ 2.480,00.
22. (ESAF / CGU - 2008) A ciência contábil estabeleceu diversas
teorias doutrinarias sobre as formas de classificar os componentes do
sistema contábil que são denominadas teorias das contas. Sobre o
assunto, indique a opção incorreta.
a) Segundo a teoria personalística são exemplos de contas do proprietário
as contas de receitas e despesas.
b) Na teoria personalística as contas dos agentes consignatários são as
contas que se representam os bens, no ativo.
c) Na contabilidade atual, há predomínio da teoria patrimonialista, que
classifica o ativo e o passivo com contas patrimoniais.
d) Na teoria materialística, as contas traduzem simples ingressos e saídas
de valores, que evidenciam o ativo, sendo este representado pelos valores
positivos, e o passivo representado pelos valores negativos.
e) A teoria materialística divide as contas em integrais e de resultado.
23. (ESAF / SEFAZ-CE - 2006) Eis uma lista de títulos constantes do
Plano de Contas da Empresa Mecenas S/A.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

-

CAIXA
CAPITAL SOCIAL
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
DESPESAS DE ALUGUEL
DUPLICATAS A PAGAR
DUPLICATAS A RECEBER
IMPOSTOS A RECOLHER
LUCROS ACUMULADOS
MERCADORIAS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
RECEITAS DE JUROS
RECEITAS DE VENDAS
RESERVA LEGAL
SALÁRIOS E ORDENADOS
VEÍCULOS

De acordo com a classificação técnica indicada na Teoria
Patrimonialista e na Teoria Personalista das Contas, a relação acima
contém
a) 10 Contas Patrimoniais e 08 Contas do Proprietário.
b) 07 Contas Integrais e 08 Contas Diferenciais.
c) 07 Contas de Agentes Consignatários e 08 Contas do
Proprietário.
d) 07 Contas Patrimoniais e 08 Contas Diferenciais.
e) 06 Contas de Resultado e 09 Contas Patrimoniais.
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24. (ESAF / ATRFB - 2002) A firma J.J.Montes Ltda. apurou os
seguintes valores em 31.12.01:
-

Dinheiro existente 200,00
Máquinas 400,00
Dívidas diversas 900,00
Contas a receber 540,00
Rendas obtidas 680,00
Empréstimos bancários 500,00
Mobília 600,00
Contas a pagar 700,00
Consumo efetuado 240,00
Automóveis 800,00
Capital registrado 450,00
Adiantamentos a diretores 450,00

Os componentes acima, examinados pelo prisma doutrinário lecionado
segundo a Teoria das Contas, demonstra a seguinte atribuição de
valores:
a) R$ 2.990,00 às contas de agentes devedores.
b) R$ 2.540,00 às contas de agentes consignatários.
c) R$ 2.100,00 às contas integrais devedoras.
d) R$ 890,00 às contas de resultado.
e) R$ 440,00 às contas diferenciais.
25. (ESAF / ATRFB - 2002) Estudiosos notáveis da Contabilidade
têm-na contemplado com diversas teorias e proposições.
Três dessas teorias sobrevivem e, hoje, são consideradas
principais. Uma delas, conhecida como Teoria Personalista ou
Personalística, classifica todas as contas em:
a) contas patrimoniais e contas diferenciais.
b) contas integrais e contas diferenciais.
c) contas patrimoniais e contas de resultado.
d) contas de agentes consignatários e contas de proprietário.
e) contas de agentes e contas de proprietário.
2. Método das Partidas Dobradas, Balancete
26. (ESAF / ANAC - 2016) Classifique as contas abaixo como bens,
direitos ou obrigações, de acordo com o definido na Lei n. 6.404/1976
e alterações posteriores.
I. Adiantamento a Fornecedores.
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II. Adiantamento de Clientes.
III. Adiantamento de Salários.
Após procedida a classificação, é correto afirmar que:
a) todas as contas se referem a bens.
b) todas as contas se referem a direitos.
c) todas as contas se referem a obrigações.
d) a conta referente ao item II trata de uma obrigação.
e) as contas referentes aos itens I e III se referem a bens.
27. (ESAF / MF - 2013) Assinale a opção correta.
a) A contabilização feita ao mesmo tempo a débito de duas contas e a
crédito de apenas uma conta caracteriza um lançamento de terceira fórmula.
b) O lançamento contábil efetuado a débito de uma conta de despesa
aumentará o patrimônio líquido, pois a conta representa um consumo de
riquezas.
c) A contabilização feita ao mesmo tempo a débito de duas contas e a
crédito de apenas uma conta caracteriza o registro de um fato administrativo
aumentativo.
d) O lançamento contábil efetuado a crédito de uma conta de receita
aumentará o patrimônio líquido, pois a conta representa uma redução de
consumo.
e) O lançamento contábil efetuado a crédito de uma conta de despesa
reduzirá o patrimônio líquido, pois a conta representa um consumo de riquezas.
28. (ESAF / MDIC - 2012) Observe as seguintes sugestões de
lançamento e assinale a opção incorreta.
a) Compras
a Diversos
a Caixa
a Fornecedores
Neste lançamento está sendo contabilizada uma operação de compra de
mercadorias a prazo com entrada, sem impostos.
b) Diversos
a Caixa
Fornecedores
Juros
Neste lançamento está sendo contabilizado um pagamento de dívidas com
juros.
c) Diversos
a Vendas
Clientes
Impostos a Recuperar
Neste lançamento está sendo contabilizada uma venda a prazo com ICMS.
d) Fornecedores
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a Diversos
a Caixa
a Descontos
Neste lançamento está sendo contabilizado um pagamento de dívidas com
descontos.
e) Caixa
a Diversos
a Clientes
a Juros
Neste lançamento está sendo contabilizado um recebimento de créditos
com juros.
29. (ESAF / MDIC - 2012) O lançamento de terceira fórmula é
chamado de lançamento composto porque é formado de
a) duas contas devedoras e duas contas credoras.
b) duas contas devedoras e uma conta credora.
c) uma conta devedora e duas ou mais contas credoras.
d) duas ou mais contas devedoras e duas ou mais contas credoras.
e) duas ou mais contas devedoras e uma conta credora.
30. (ESAF / MDIC - 2012) O lançamento contábil apropriado para
registrar o recebimento de notas promissórias no valor de R$ 400,00
com descontos de 8% é o que segue abaixo:
a) Diversos
a Títulos a Receber
Caixa
368,00
Descontos Passivos
32,00

400,00

b) Caixa
a Diversos
a Títulos a Receber
a Descontos Ativos

400,00

368,00
32,00

c) Diversos
a Caixa
Títulos a Receber 368,00
Descontos Passivos
32,00

400,00

d) Caixa
a Diversos
a Títulos a Receber
a Descontos Ativos

432,00

e) Diversos
a Caixa
Títulos a Receber

400,00
32,00

400,00
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Descontos Passivos

32,00

432,00

31. (ESAF / MDIC - 2012) O lançamento contábil apropriado para
registrar o pagamento de duplicatas no valor de R$ 2.800,00, com
descontos de 15%, é o que segue abaixo:
a) Diversos
a Caixa
Duplicatas a Pagar
2.380,00
Descontos Ativos 420,00
2.800,00
b) Caixa
a Diversos
a Duplicatas a Pagar
a Descontos Ativos

2.380,00
420,00

2.800,00

c) Diversos
a Duplicatas a Pagar
Caixa
2.380,00
Descontos Passivos
420,00

2.800,00

d) Duplicatas a Pagar
a Diversos
a Caixa
a Descontos Ativos

2.380,00
420,00

2.800,00

e) Duplicatas a Pagar
a Diversos
a Caixa
a Descontos Passivos

2.380,00
420,00

2.800,00

32. (ESAF / AFRFB - 2009) A quitação de títulos com incidência de
juros ou outros encargos deve ser contabilizada em lançamentos de
segunda ou de terceira fórmulas, conforme o caso, pois envolve, ao
mesmo tempo, contas patrimoniais e de resultado. Especificamente, o
recebimento de duplicatas, com incidência de juros, deve ter o seguinte
lançamento contábil:
a) débito de duplicatas e de juros e crédito de caixa.
b) débito de duplicatas e crédito de caixa e de juros.
c) débito de caixa e crédito de duplicatas e de juros.
d) débito de caixa e de duplicatas e crédito de juros.
e) débito de juros e de caixa e crédito de duplicatas.
33. (ESAF / CVM - 2010) A empresa Material de Construções Ltda.
adquiriu 500 sacos de argamassa Votoram, de 20 kg cada um, ao custo
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unitário de R$1,00 o quilo, pagando 15% de entrada e aceitando
duplicatas pelo valor restante. A operação foi isenta de tributação. Do
material comprado, 10% serão para consumo posterior da própria
empresa e o restante, para revender. O registro contábil dessa
transação é, tipicamente, um lançamento de quarta fórmula, e o fato a
ser registrado é um Fato Administrativo
a) composto aumentativo.
b) composto diminutivo.
c) modificativo aumentativo.
d) modificativo diminutivo.
e) Permutativo.
34. (ESAF / CVM - 2010) O Banco do Brasil emitiu aviso de débito
comunicando à empresa Fermônio S/A a quitação de uma de suas
duplicatas da Carteira de Desconto, no valor de R$ 2.000,00. Ao receber
tal aviso, a empresa tomadora do empréstimo contabilizou o evento,
lançando:
a) débito em Duplicatas Descontadas e crédito em Bancos conta
Movimento.
b) débito em Duplicatas a Receber e crédito em Duplicatas Descontadas.
c) débito em Bancos conta Movimento e crédito em Duplicatas
Descontadas.
d) débito em Bancos conta Movimento e crédito em Duplicatas a Receber.
e) débito em Duplicatas Descontadas e crédito em Duplicatas a Receber.
35. (ESAF / ISS-RJ - 2010) A Companhia das Lavras recebeu um
título de 6.500,00 fora da data de vencimento e, por isso, cobrou
encargos financeiros de 6%. O recebimento ocorreu em cheque do
Banco do Brasil S/A. Ao contabilizar o evento, a Companhia das Lavras
deverá fazer o seguinte lançamento:
a) Bancos conta Movimento
a Diversos
a Títulos a Receber 6.500,00
a Receitas Financeiras 390,00 6.890,00
b) Caixa
a Diversos
a Títulos a Receber 6.500,00
a Receitas Financeiras 390,00 6.890,00
c) Diversos
a Bancos conta Movimento
Títulos a Receber 6.500,00
Receitas Financeiras 390,00 6.890,00
www.estrategiaconcursos.com.br

d) Diversos
a Títulos a Receber
Caixa 6.110,00
Receitas Financeiras 390,00 6.500,00
e) Bancos conta Movimento
a Títulos a Receber 6.890,00
36. (ESAF / APO - 2010) De acordo com a Resolução 750/93, do
Conselho Federal de Contabilidade, foram aprovados os seguintes
Princípios Fundamentais de Contabilidade: da Competência; da
Prudência; do Denominador Comum Monetário; do Custo como Base de
Valor; da Realização da Receita; da Entidade; e da Continuidade.
A afirmativa “A TODO DÉBITO CORRESPONDE UM CRÉDITO DE IGUAL
VALOR” se refere ao princípio contábil
a) da Prudência.
b) da Competência.
c) do Custo como Base de Valor.
d) do Denominador Comum Monetário.
e) não se refere a nenhum princípio.
37. (ESAF / AFRFB - 2009) A firma Comercial de Produtos Frutíferos
Ltda., que encerra seu exercício social no último dia do ano civil,
contabilizou por duas vezes o mesmo fato contábil em 31/10/2008,
caracterizando o erro de escrituração conhecido como duplicidade de
lançamento. Esse erro só foi constatado no exercício seguinte. Os
lançamentos foram feitos a débito de conta do resultado e a crédito de
conta do passivo circulante. Em face dessa ocorrência, pode-se dizer
que, no balanço patrimonial de 31/12/2008:
a) a situação líquida da empresa foi superavaliada.
b) o ativo circulante da empresa foi subavaliado.
c) o passivo circulante da empresa apresentou uma redução indevida.
d) o patrimônio líquido da empresa apresentou uma redução indevida.
e) a situação líquida da empresa não foi afetada.
38. (ESAF / AFRFB - 2009) A quitação de títulos com incidência de
juros ou outros encargos deve ser contabilizada em lançamentos de
segunda ou de terceira fórmulas, conforme o caso, pois envolve, ao
mesmo tempo, contas patrimoniais e de resultado. Especificamente, o
recebimento de duplicatas, com incidência de juros, deve ter o seguinte
lançamento contábil:
a) débito de duplicatas e de juros e crédito de caixa.
b) débito de duplicatas e crédito de caixa e de juros.
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c) débito de caixa e crédito de duplicatas e de juros.
d) débito de caixa e de duplicatas e crédito de juros.
e) débito de juros e de caixa e crédito de duplicatas.
39. (ESAF / Analista Jurídico/SEFAZ/CE - 2007) O lançamento
contábil é um registro formal, em livros apropriados, com formalidades
extrínsecas e intrínsecas, pois tem força probatória em juízo ou fora
dele. Por isto, as normas regulamentares especificam que o lançamento
deve conter os seguintes elementos essenciais:
a) data, devedor, credor, histórico e valor.
b) data, valor registrado a débito, valor registrado a crédito.
c) data, conta e valor creditado, conta e valor debitado.
d) conta, partida, histórico e valor a débito; e contrapartida, histórico e
valor a crédito.
e) conta devedora, conta credora e valor.
40. (ESAF / AFTE-RN - 2005) Examinando o Diário Contábil de sua
empresa, o contador deparou-se com o seguinte lançamento para
registrar a alienação de uma máquina usada, pelo valor contábil atual,
recebendo em cheque o valor obtido.
Brasília, DF, em 01 de outubro de 2004
Bancos c/Movimento
a Máquinas e Equipamentos
Alienação de máquinas usadas, nesta data, pelo valor contábil, conforme
cheque xxx do Banco BBSA .... 20.000,00
Não satisfeito com o que viu o Contador tomou providências para
que referido lançamento fosse retificado mediante o seguinte registro:
a) Brasília, DF, em 01 de outubro de 2004
Caixa
a Máquinas e Equipamentos
... histórico ........ 20.000,00
b) Brasília, DF, em 01 de outubro de 2004
Caixa
a Bancos c/Movimento
... histórico ........ 20.000,00
c) Brasília, DF, em 01 de outubro de 2004
Máquinas e Equipamentos
a Bancos c/Movimento
... histórico ........ 20.000,00
d) Brasília, DF, em 01 de outubro de 2004
Caixa
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a Diversos
a Bancos c/Movimento
... histórico ....... 20.000,00
a Máquinas e Equipamentos
... histórico ...... 20.000,00 40.000,00
e) Brasília, DF, em 01 de outubro de 2004
Diversos
a Bancos c/Movimento
Caixa
... histórico .... 20.000,00
Máquinas e Equipamentos
... histórico ....... 20.000,00 40.000,00
41. (ESAF / ANEEL - 2006) A empresa Abece Com. S/A efetuou um
empréstimo bancário mediante o desconto de notas promissórias com
vencimento para março do ano seguinte. O valor do empréstimo foi R$
120.000,00, com encargos de 18% ao ano. A data da contratação foi
primeiro de novembro e a despesa foi rateada em proporção direta à
duração do empréstimo. Com observância do princípio contábil da
competência, na data da efetivação do aludido empréstimo a
contabilidade deverá registrar a operação como segue:
a) Débito de Bancos conta Movimento
Crédito de Empréstimos Bancários
Crédito de Juros a Vencer

129.000,00
120.000,00
9.000,00.

b) Débito de Bancos conta Movimento
Crédito de Empréstimos Bancários
Crédito de Juros a Pagar

120.000,00
111.000,00
9.000,00.

c) Débito de Bancos conta Movimento
Débito de Juros Passivos
Crédito de Empréstimos Bancários

111.000,00
9.000,00
120.000,00.

d) Débito de Bancos conta Movimento
Débito de Juros a Vencer
Crédito de Empréstimos Bancários

111.000,00
9.000,00
120.000,00.

e) Débito de Bancos conta Movimento
Débito de Juros Passivos
Débito de Juros a Vencer
Crédito de Empréstimos Bancários

111.000,00
3.600,00
5.400,00
120.000,00.

42. (ESAF / STN - 2005) Assinale a opção que completa a afirmativa
corretamente.
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São erros de escrituração os seguintes:
a) borrões, rasuras, estorno de lançamento, saltos de linhas, salto de
páginas.
b) erros de algarismos, troca de uma conta por outra, inversão de contas,
omissão de lançamento, repetição de lançamento.
c) erro de algarismo lançado a mais, lançamento retificativo, erro de
algarismo lançado a menor, troca de uma conta por outra, inversão de contas.
d) omissão de lançamento, repetição de lançamento, inversão de
lançamento, troca de uma conta por outra, lançamento complementar.
e) estorno de lançamento, borrões, rasuras, retificação de lançamento,
saltos de linhas, ressalva por profissional habilitado.
43. (ESAF / IRB - 2004) Com relação a lançamentos, assinale a
opção incorreta.
a) Retificação de lançamento é o processo técnico de correção de um
registro realizado com erro, na escrituração contábil das Entidades.
b) O estorno consiste em lançamento inverso àquele feito erroneamente,
anulando-o totalmente.
c) Lançamento de transferência é aquele que promove a regularização de
conta indevidamente debitada ou creditada, através da transposição do valor
para a conta adequada.
d) Lançamento de complementação é aquele que vem, posteriormente,
complementar, aumentando ou reduzindo, o valor anteriormente registrado.
e) O sistema contábil deve permitir a reorganização dos lançamentos
realizados fora da época, colocando-os na sua época própria, ou seja, dia, mês
e ano corretos.
44. (ESAF / ISS-Fortaleza - 2003) A empresa “Ω” Ltda. realizou
uma operação de recebimento de duplicata no valor de R$ 100,00, em
dinheiro. Essa operação gerou um registro contábil de débito à conta
CAIXA e crédito à conta Duplicatas a Receber. Assinale o tipo de fato
contábil presente na única opção correta.
a) Aumentativo
b) Diminutivo
c) Misto
d) Modificativo
e) Permutativo
45. (ESAF / SEFAZ-PI - 2001) O lançamento
D – Fornecedores
D – Despesas Financeiras
C – Bancos – Conta Movimento
C – Títulos a Pagar

250
50
150
150
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Caracteriza um fato contábil
a) misto aumentativo
b) permutativo diminutivo
c) misto diminutivo
d) modificativo aumentativo
e) permutativo modificativo
46. (ESAF / Contador - 2006) Assinale a opção que contém a
afirmativa incorreta.
a) Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o Diário, que
pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou
eletrônica.
b) Admite-se a escrituração resumida do Diário, com totais que não
excedam o período de sessenta dias.
c) A adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado para o
lançamento do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.
d) O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um
sistema de contabilidade, com escrituração uniforme, e a levantar anualmente
o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico.
e) Caixa é um livro facultativo no qual é registrado o movimento financeiro
da empresa, sendo obrigatório para a pessoa jurídica que optar pela tributação
do IR por meio de lucro presumido.
47. (ESAF / AFRFB - 2002) Assinale, abaixo, a opção que não se
enquadra no complemento da frase:
“A companhia deve ter, além dos livros obrigatórios para qualquer
comerciante, os seguintes, revestidos das mesmas formalidades legais:”
a) Livro de Registro de Ações Ordinárias”.
b) Livro de Atas das Assembléias-Gerais”.
c) Livro de Presença de Acionistas”.
d) Livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal”.
e) Livro de Transferência de Ações Nominativas”.
48. (ESAF / TRF - 2002) Entre as formalidades extrínsecas e
intrínsecas dos Livros de Escrituração, destacamos as abaixo indicadas,
exceto:
a) Termos de abertura e de encerramento.
b) Registro na Junta Comercial (autenticação).
c) Numeração tipográfica e sequencial das folhas.
d) Escrituração em ordem cronológica de dia, mês e ano.
e) Existência de emendas, rasuras e espaço em branco.
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49. (ESAF / MDIC - 2012) Estes são alguns títulos contábeis
constantes no plano de contas da empresa. Com base neles indique a
opção incorreta.
Mercadorias
Imóveis em Construção
Capital a Realizar
Receita de Vendas
Custo das Mercadorias Vendidas
Fornecedores
Impostos a Recolher
Impostos
Juros Ativos
Juros Passivos
Juros Ativos a Vencer
Juros Passivos a Vencer
Juros a Pagar
Juros a Receber
Entre os títulos listados acima, podemos identificar:
a) quatro contas componentes do ativo patrimonial.
b) cinco contas componentes da situação líquida patrimonial.
c) seis contas de origem de recursos.
d) seis contas de saldo credor.
e) oito contas de saldo devedor.
50. (ESAF / MDIC - 2012) Este é o rol das contas utilizadas na
escrita da empresa Três Emes de Mercadorias S.A., com os respectivos
saldos apurados no fim do exercício de 2011:
Ações de Coligadas
Aluguéis Ativos
Bancos c/Movimento
Capital Social
Clientes
Custo das Vendas
Despesas antecipadas
Depreciação Acumulada
Fornecedores
Impostos a Recolher
Juros Passivos
Máquinas e Equipamentos
Mercadorias
Móveis e Utensílios
Prejuízos Acumulados
Provisão p/ Devedores Duvidosos
Receita de Vendas

100
80
200
750
500
700
70

800

60
700
260
70
180
120
70
60
850
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Reserva de Capital
Reserva Legal
Salários
Títulos a Pagar Longo Prazo
Títulos a Receber Longo Prazo
Tributos

60
90
150
190
150
70

Elaborando-se um balancete de verificação com estas contas,
vamos encontrar saldos devedores no valor de:
a) R$ 2.980,00.
b) R$ 3.110,00.
c) R$ 3.120,00.
d) R$ 3.190,00.
e) R$ 3.320,00.
51. (ESAF / AFRFB - 2012) O balancete de verificação evidencia:
a) os estornos efetuados no período.
b) a configuração e classificação correta dos itens contábeis.
c) a igualdade matemática dos lançamentos efetuados no período.
d) o registro dos movimentos individuais das contas contábeis no período.
e) os lançamentos do período, quando efetuados de forma correta no
período.
52. (ESAF / ATRFB - 2012) A firma Equacionada S.A. apurou o seu
patrimônio em2011, computando os saldos iniciais e a movimentação
do exercício. Disto resultaram os valores abaixo listados:
Bens
Direitos
Obrigações
Situação Líquida
Aumentos de ativo
Aumentos de passivo
Reduções de ativo
Reduções de passivo
Obtenção de ganhos e rendas
Realização de consumos

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

200.000,00
150.000,00
215.000,00
135.000,00
100.000,00
120.000,00
45.000,00
80.000,00
95.000,00
70.000,00

Considerando que todo o movimento contábil dessa entidade está
expresso na equação acima, pode-se dizer que o item que a completa
será um aumento de
a) Aplicação no valor de R$ 10.000,00.
b) Origem no valor de R$ 10.000,00.
c) Aplicação no valor de R$ 5.000,00.
d) Origem no valor de R$ 5.000,00.
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e) Redução de origens no valor de R$ 5.000,00.
53. (ESAF / ATRFB - 2012) A companhia Metalgrosso S.A.
apresenta como extrato de seu Livro Razão, em 31.12.2011, a seguinte
relação de contas e respectivos saldos:
Conta
01 - Ações de Coligadas
02 - Ações em Tesouraria
03 - Aluguéis Passivos
04 - Amortização Acumulada
05 - Bancos c/ Movimento
06 - Caixa
07 - Capital a Realizar
08 - Capital Social
09 - Clientes
10 - Comissões Ativas
11 - Custo das Vendas
12 - Depreciação
13 - Depreciação Acumulada
14 - Descontos Concedidos
15 - Descontos Obtidos
16 - Despesas de Organização
17 - Duplicatas a Receber
18 - Duplicatas a Pagar
19 - Duplicatas Descontadas
20 - Fornecedores
21 - Máquinas e Equipamentos
22 - Mercadorias
23 - Móveis e Utensílios
24 - Obrigações Trabalhistas
25 - Prêmio de Seguros
26 - Prejuízos Acumulados
27 - Provisão para Devedores
Duvidosos
28 - Provisão para Imposto de Renda
29 - Receitas de Vendas
30 - Reservas de Capital
31 - Reservas de Lucro
32 - Salários e Ordenados
33 - Seguros a Vencer
34 - Títulos a Pagar
35 - Veículos
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saldo
60
10
32
25
100
80
45
335
120
46
200
28
45
18
17
90
85
115
35
195
130
145
40
18
40
12
30
22
350
65
125
60
28
20
180

Elaborando um balancete de verificação com os saldos acima,
certamente encontraremos saldos credores no montante de
a) R$ 1.065,00.
b) R$ 1.308,00.
c) R$ 1.338,00.
d) R$ 1.373,00.
e) R$ 1.443,00.
54. (ESAF / ISS-RJ - 2010) A seguinte relação de contas e saldos
foi extraída do livro Razão de determinada empresa, no dia do
encerramento do exercício social:
Contas saldos
Caixa
100,00
Capital Social
300,00
Clientes
140,00
Aluguéis a Receber
40,00
Aluguéis Ativos
65,00
Duplicatas a Receber
160,00
Mercadorias
180,00
ICMS a Recuperar
30,00
IPI a Recolher
15,00
Despesas a Pagar
35,00
Móveis e Utensílios
200,00
Receitas de Vendas
220,00
Veículos
350,00
Despesas a Vencer
60,00
Receitas a Receber
80,00
Aluguéis Passivos
50,00
Salários
70,00
Fornecedores
280,00
Provisão p/Ajuste de Estoques
18,00
Provisão p/Imposto de Renda 62,00
Duplicatas a Pagar
230,00
Duplicatas Descontadas
70,00
Aluguéis a Pagar
25,00
Depreciação Acumulada
110,00
Custo das Mercadorias Vendidas
120,00
Reserva Legal
50,00
Somatório
3.060,00
Ao elaborar um balancete de verificação com as contas acima,
podemos ver que:
a) o balancete está fechado com o saldo de R$ 1.530,00.
b) o balancete não fecha, pois o saldo devedor é R$ 200,00, a maior.
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c) o saldo credor é de apenas R$ 1.465,00.
d) o saldo devedor é de apenas R$ 1.382,00.
e) para fechar o balancete, faltam R$ 100,00 no crédito.
55. (ESAF / CVM - 2010) A empresa Comercial de Bolas e Balas
Ltda. mandou elaborar um balancete de verificação com as seguintes
contas e saldos constantes do livro
Razão Geral:
Contas
Caixa
Depreciação Acumulada
Títulos a Pagar
Salários e Ordenados
Bancos – Conta Movimento
Receitas de Serviços
Computadores e Periféricos
Despesas de Transporte
Salários a Pagar
Capital Social
PDD
Capital a Realizar
Duplicatas Descontadas
Provisão p/FGTS
Aluguéis Passivos a Vencer
Imóveis
Clientes

Saldos
13.000,00
2.000,00
80.000,00
1.600,00
74.000,00
14.400,00
16.000,00
700,00
1.000,00
160.000,00
600,00
18.000,00
10.000,00
800,00
1.500,00
110.000,00
34.000,00

Elaborada referida peça contábil de acordo com a solicitação, foi
constatado o fechamento do balancete com o seguinte saldo total:
a)
b)
c)
d)
e)

R$
R$
R$
R$
R$

537.600,00
268.800,00
223.300,00
233.300,00
134.400,00

56. (ESAF / APOFP - 2010) A empresa Serviços e Comércio S/A
apurou os seguintes saldos para fins de elaborar o balancete geral de
verificação:
Contas Saldos (R$)
Mercadorias
Vendas
Compras
ICMS a Recolher
Ações em Tesouraria
ICMS sobre Vendas

18.000,00
54.000,00
23.000,00
6.500,00
3.000,00
10.000,00
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Duplicatas a Receber
14.000,00
Prêmios de Seguros
1.700,00
Provisão para Devedores Duvidosos 200,00
Caixa
7.000,00
Duplicatas a Pagar
10.000,00
Ações de Coligadas
5.000,00
Fornecedores
15.000,00
Móveis e Utensílios
31.000,00
Provisão para Férias
1.500,00
Depreciação
6.000,00
Duplicatas Descontadas
9.000,00
Depreciação Acumulada
18.000,00
Fretes e Carretos
2.500,00
Salários a Pagar
1.800,00
Salários
8.800,00
Aluguéis Ativos
1.200,00
Juros Passivos
700,00
Capital Social
20.000,00
Capital a Realizar
4.000,00
Reserva Legal
600,00
Soma total
272.500,00
Sabendo-se que eventuais diferenças no balanceamento, aqui
toleradas para fins didáticos, podem ser atribuídas a lucros ou perdas
anteriores, pode-se afirmar que as contas supralistadas apresentam
a) saldo credor de R$ 130.800,00.
b) saldo credor de R$ 103.600,00.
c) saldo devedor de R$ 100.500,00.
d) saldos devedor e credor de R$ 136.250,00.
e) saldo devedor de R$ 134.700,00.
57. (ESAF / AFRFB - 2009) Observando o patrimônio da empresa
Constituída S.A. e as transações realizadas, encontramos, em primeiro
lugar, os seguintes dados contabilizados:
Capital registrado na Junta Comercial
Dinheiro guardado em espécie
Um débito, em duplicatas, com a GM
Um crédito, em duplicatas, com as lojas Sá
Um Vectra GM do próprio uso
Lucros de períodos anteriores

R$ 40.000,00
R$ 5.500,00
R$ 7.500,00
R$ 10.500,00
R$ 35.000,00
R$ 3.500,00

Em seguida, constatamos o pagamento de R$ 3.000,00 da dívida
existente, com descontos de 10%; e a contratação de empréstimo
bancário de R$ 6.500,00, incidindo encargos de 4%, com a emissão de
notas promissórias.
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Classificando contabilmente os componentes desse patrimônio e
considerando as variações provocadas pelas duas transações do
exemplo, pode-se dizer que os saldos daí decorrentes, no fim do
período, serão devedores e credores de:
a) R$ 51.000,00.
b) R$ 54.540,00.
c) R$ 60.460,00.
d) R$ 60.500,00.
e) R$ 61.060,00.
58. (ESAF / AFRFB - 2009) A relação seguinte refere-se aos títulos
contábeis constantes do livro Razão da empresa comercial Concórdia
Sociedade Anônima, e respectivos saldos, em 31 de dezembro de 2008:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Bancos Conta Movimento
17.875,00
Bancos Conta Empréstimos
50.000,00
Conta Mercadorias
42.500,00
Capital Social
105.000,00
Móveis e Utensílios
280.000,00
ICMS a Recolher
7.500,00
Custo das Mercadorias Vendidas (CMV)
212.500,00
Salários e Ordenados
10.000,00
Contribuições de Previdência
3.750,00
Despesas com Créditos de Liquidação Duvidosa 3.500,00
Depreciação Acumulada
44.800,00
Retenção de Lucros
51.200,00
Vendas de Mercadorias
352.000,00
Impostos e Taxas
2.200,00
PIS e COFINS
8.625,00
ICMS sobre vendas
52.500,00
Pró-labore
7.600,00
Fornecedores
157.750,00
PIS e COFINS a Recolher
1.800,00
Duplicatas a Receber
100.000,00
Encargos de Depreciação
32.000,00
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 3.000,00

Ao elaborar o balancete geral de verificação, no fim do exercício
social, com as contas e saldos apresentados, a empresa, certamente,
encontrará:
a) um balancete fechado em R$ 773.050,00.
b) um saldo credor a menor em R$ 100.000,00.
c) um saldo devedor a maior em R$ 25.600,00.
d) um endividamento de R$ 167.050,00.
e) um lucro com mercadorias de R$ 137.500,00.
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59. (ESAF / TFC - 1996) No balancete de verificação da empresa
Gaivota, levantado em 31.12.X1, assim se apresentavam as contas:
Bancos
Clientes
Capital a realizar
Capital
Salários a pagar
Caixa
Mercadorias
Empréstimos obtidos
Prejuízos acumulados
Fornecedores
Soma

10
20
50
100
10
15
40

310.

40
20
5

Com base nesse balancete, conclui-se que:
a) a soma da coluna 1 (saldos devedores) do balancete é 85.
b) a soma da coluna 2 (saldos credores) do balancete é 105.
c) o valor do ativo patrimonial é de 155.
d) o valor do passivo patrimonial é de 65.
e) o valor do patrimônio líquido é de 30.
60. (ESAF / STN - 2008) Em 31 de dezembro de 2007, a companhia
Armazéns Gerais S/A organizou, em ordem alfabética, a seguinte
relação de contas, com os respectivos saldos, para fins de elaboração
de um balancete geral de verificação:
Contas
Ações de Coligadas
Ações de Controladas
Ações em Tesouraria
Amortização Acumulada
Bancos c/ Movimento
Caixa
Capital Social
Capital Social a Realizar
Clientes
Comissões Ativas
Comissões Ativas a Receber
Comissões Ativas a Vencer
Comissões Passivas
Comissões Passivas a Vencer
Contribuições Previdenciárias
Contribuições a Recolher
Custo das Vendas
Depreciação Encargos

Saldos
1.400,00
800,00
340,00
400,00
3.000,00
1.000,00
9.000,00
1.600,00
1.850,00
240,00
100,00
120,00
300,00
80,00
600,00
350,00
4.800,00
680,00
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Depreciação Acumulada
Duplicatas a Pagar
Duplicatas a Receber
Duplicatas Descontadas
Empréstimos Bancários
Fornecedores
Imóveis
Impostos
Impostos a Recolher
Impostos a Recuperar
Marcas e Patentes
Mercadorias
Móveis e Utensílios
Prejuízos Acumulados
Provisão p/ Dev. Duvidosos
Provisão para Férias
Provisão para FGTS
Provisão para IR
Receita de Vendas
Reservas de Capital
Reservas Estatutárias
Reserva Legal
Salários e Ordenados
Valores Mobiliários
Veículos

1.200,00
4.200,00
2.100,00
1.300,00
3.500,00
2.200,00
3.800,00
300,00
180,00
220,00
1.180,00
2.150,00
2.000,00
440,00
210,00
960,00
600,00
320,00
7.800,00
680,00
440,00
500,00
1.800,00
700,00
4.000,00

Considerando que o Contador, propositalmente, para testar o
raciocínio, deixou de incluir uma conta na referida relação, pede-se:
indique a opção que contém o valor da soma dos saldos devedores
indicados.
a)
b)
c)
d)
e)
3.

R$
R$
R$
R$
R$

35.240,00.
33.240,00.
32.150,00.
32.130,00.
30.130,00.

Balanço (Ativo e Passivo)

61. (ESAF / AFRFB - 2012) O conjunto completo das demonstrações
contábeis exigidas pelas Normas Brasileiras de Contabilidade inclui
a) o relatório do Conselho de Administração e as Notas Explicativas,
compreendendo um resumo das políticas contábeis significativas.
b) o resumo das políticas Contábeis e o Valor Adicionado obrigatoriamente
a todos os tipos de entidade.
c) a Demonstração do Valor Adicionado, se entidade prestadora de serviços,
e de Resultado Abrangente, se instituição financeira.
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d) as Demonstrações dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio
Líquido do período.
e) a Demonstração da Conta Lucros / Prejuízos Acumulados e o Relatório
de Impacto Ambiental.
62. (ESAF / AFRFB - 2012) De conformidade com a legislação
societária atualizada, os saldos existentes em 31.12.2008, no Ativo
Diferido, poderiam ser
a) integralmente baixados para as contas de Despesas Não Operacionais,
quando não apresentassem condições de recuperação e
realocados a outros ativos, quando fosse o caso.
b) realocados de acordo com a sua natureza e finalidade a outro grupo do
ativo e reclassificados como Ajustes de Exercícios Anteriores, caso não fosse
possível realizar esta realocação em bases
confiáveis.
c) reclassificados para uma conta transitória de Ajustes de Conversão, para
aqueles que pudessem ser identificados em bases confiáveis e o excedente, se
fosse o caso, estornados contra a conta de Ganhos/Perdas de itens
Descontinuados.
d) alocados a outro grupo de contas, de acordo com a sua natureza, ou
permanecer no ativo sob esta classificação até a completa amortização, desde
que sujeito à análise de imparidade.
e) transferidos integralmente para a conta de Ajustes de Avaliação
Patrimonial, deduzido da avaliação do valor recuperável.
63. (ESAF / AFRFB - 2009) Considere o exemplo da Chácara Caçula.
Ela possui 1.000 frangos de corte para revender. Quatrocentos deles
foram comprados de João Batista e ainda não foram pagos. Trezentos
desses frangos já foram entregues ao José Maria, mediante uma
transação de venda realizada a prazo, em que o preço unitário foi nove
reais e o imposto foi de 10%. A atividade empresarial é exercida em
instalações próprias, mas o equipamento é alugado de terceiros.
Na avaliação monetária dessa chácara temos que:
1. as instalações físicas valem R$ 10.000,00;
2. os equipamentos valem R$ 5.000,00;
3. o aluguel mensal dos equipamentos é de R$ 300,00;
4. o salário mensal do caseiro é de dois salários-mínimos;
5. os frangos custaram R$ 8,00 por unidade, isentos de impostos.
Calculando-se o patrimônio final dessa entidade, com base nas
informações prestadas, certamente, no início do ano se encontrará um:
a) passivo exigível de R$ 3.200,00.
b) patrimônio líquido de R$ 14.800,00.
c) patrimônio líquido de R$ 13.600,00.
d) patrimônio bruto de R$ 18.300,00.
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e) patrimônio bruto de R$ 23.300,00.
64. (ESAF / AFRFB - 2009) A firma comercial Alvorada Mineira Ltda.
adquiriu um bem de uso por R$ 6.000,00, pagando uma entrada de 25%
em dinheiro e financiando o restante em três parcelas mensais e iguais.
A operação foi tributada com ICMS de 12%.
Ao ser contabilizada a operação acima, o patrimônio da firma
Alvorada evidenciará um aumento no ativo no valor de:
a) R$ 6.720,00.
b) R$ 4.500,00.
c) R$ 5.220,00.
d) R$ 5.280,00.
e) R$ 3.780,00.
65. (ESAF / CVM - 2010) Aponte abaixo a opção que contém uma
assertiva incorreta.
a) Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos
passados e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para
a entidade.
b) Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já
ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes
de gerar benefícios econômicos para a entidade.
c) Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de
deduzidos todos os resultados.
d) Muitos ativos têm uma substância física. Entretanto, substância física
não é essencial à existência de um ativo.
e) Muitos ativos estão ligados a direitos legais, inclusive a direito de
propriedade. Ao determinar a existência de um ativo, entretanto, o direito de
propriedade não é essencial.
66. (ESAF / ISS-RJ - 2010) A Sociedade Limítrofe S/A obteve, no
ano de 2009, como Resultado Líquido do Exercício, um lucro no valor de
R$ 50.000,00 e mandou distribuí-lo da seguinte forma:
5% para constituição de reserva legal;
10% para constituição de reserva estatutária;
10% para participação estatutária de administradores;
25% para provisão para o Imposto de Renda;
50% para dividendos obrigatórios; e
O restante para reservas de lucro.
Na destinação de resultados feita na forma citada, pode-se dizer
que, para constituição da reserva legal, coube a importância de
a) R$ 2.500,00.
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b) R$ 1.875,00.
c) R$ 1.687,50.
d) R$ 1.500,00.
e) R$ 1.375,00.
67. (ESAF / ISS-RJ - 2010) A empresa Mercantil Varejista S/A
mandou elaborar o balanço de 2009 com base nos seguintes saldos
contábeis, aqui demonstrados em ordem alfabética:
ContasSaldos
Aluguéis Ativos
Aluguéis a Pagar
Aluguéis a Receber
Aluguéis Passivos
Caixa
Capital Social
Clientes
Custo das Mercadorias Vendidas
Depreciação Acumulada
Despesas a Pagar
Despesas a Vencer
Duplicatas a Pagar
Duplicatas a Receber
Duplicatas Descontadas
Fornecedores
ICMS a Recuperar
IPI a Recolher
Mercadorias
Móveis e Utensílios
Provisão p/Ajuste de Estoques
Provisão p/Imposto de Renda
Receitas a Receber
Receitas de Vendas
Reserva Legal
Salários
Veículos
Somatório

195,00
75,00
120,00
150,00
300,00
1.200,00
420,00
360,00
330,00
105,00
180,00
690,00
480,00
210,00
840,00
90,00
45,00
540,00
600,00
54,00
186,00
240,00
660,00
150,00
210,00
1.050,00
9.480,00

Apurado o resultado do exercício, a empresa destinou um terço para
imposto de renda e dois terços para reserva de lucros.
Ao elaborar o balanço patrimonial com base nas contas e saldos
acima, a empresa vai constatar a existência de um
a) Ativo Circulante no valor de R$ 2.280,00.
b) Ativo Permanente no valor de R$ 1.386,00.
c) Passivo Circulante no valor de R$ 1.986,00.
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d) Patrimônio Líquido no valor de R$ 1.485,00.
e) Ativo Total no valor de R$ 4.020,00.
68. (ESAF / ATRFB - 2009) A empresa Gregório, Irmãos & Cia.
Ltda., possuindo Disponibilidades de R$ 2.730,00, Imobilizações de R$
3.270,00 e Dívidas de R$ 2.900,00, realizou duas transações:
1. A compra de uma máquina por R$ 2.000,00, pagando 20% de entrada;
e

2. A venda de um equipamento por R$ 3.000,00, perdendo 30%.

Concluídas as operações, e devidamente registradas, pode-se
afirmar com certeza que essa firma tem:
a) prejuízos de R$ 500,00.
b) passivo exigível de R$ 4.500,00.
c) patrimônio líquido de R$ 3.100,00.
d) passivo a descoberto de R$ 900,00.
e) ativo de R$ 4.600,00.
69. (ESAF / ATRFB - 2009) No balanço de encerramento do
exercício social, as contas serão classificadas segundo os elementos do
patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o
conhecimento e a análise da situação financeira da companhia.
No ativo patrimonial, as contas serão dispostas em ordem
decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados,
compondo os seguintes grupos:
a) ativo circulante; ativo realizável a longo prazo; investimentos; ativo
imobilizado; e intangível.
b) ativo circulante; ativo realizável a longo prazo; e ativo permanente,
dividido em investimentos, ativo imobilizado e ativo diferido.
c) ativo circulante; e ativo não circulante, composto por ativo realizável a
longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.
d) ativo circulante; ativo realizável a longo prazo; investimentos; ativo
imobilizado; e ativo diferido.
e) ativo circulante; e ativo não circulante, composto por ativo realizável a
longo prazo, investimentos, imobilizado e diferido.
70. (ESAF / ATRFB - 2009) Em relação ao encerramento do
exercício social e à composição dos grupos e subgrupos do balanço,
assinale abaixo a opção falsa.
a) No ativo circulante, serão incluídas as disponibilidades, os direitos
realizáveis no curso do exercício social e as aplicações de recursos em despesas
do exercício seguinte.
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b) No intangível, serão classificados os direitos que tenham por objeto bens
incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa
finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido.
c) Na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração
maior que o exercício social, a classificação no circulante ou longo prazo terá por
base o prazo desse ciclo.
d) Em investimentos, serão classificadas as participações permanentes em
outras sociedades e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo
circulante, e que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou
da empresa.
e) No ativo imobilizado, serão classificados os direitos que tenham por
objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia
ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de
operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses
bens.
71. (ESAF / ATRFB - 2009) A Companhia Cereais Sereias, em 31 de
dezembro de 2008, apresentou o seguinte rol de contas e saldos:
Ações em Tesouraria
Caixa
Despesas Pré-Operacionais
Mercadorias
Empréstimos Bancários
Provisão para Devedores Duvidosos
Custo dos Produtos Vendidos
Fornecedores
Capital Social
Duplicatas a Receber
Vendas de Produtos
Duplicatas Descontadas
Despesas Gerais e Administrativas
Máquinas e Equipamentos
Juros Passivos a Vencer
Depreciação Acumulada

100,00
696,00
95,00
1.293,00
120,00
35,00
5.582,00
437,00
4.591,00
1.302,00
7.675,00
280,00
1.141,00
3.106,00
48,00
225,00

Ao realizar o levantamento do balanço patrimonial, o Contador da
empresa certamente encontrará um Ativo total no valor de
a) R$ 5.625,00.
b) R$ 6.000,00.
c) R$ 5.905,00.
d) R$ 5.720,00.
e) R$ 6.100,00.
72. (ESAF / MPOG - 2010) A empresa Massas e Maçãs S/A listou as
seguintes contas para elaborar o seu balanço:
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

-

Ações de Outras Companhias
Ações de Coligadas
Ações em Tesouraria
Duplicatas a Pagar
Duplicatas a Receber
Duplicatas Descontadas
Mercadorias
Produtos Acabados
Máquinas e Equipamentos
Móveis e Utensílios
Imóveis
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas
Receitas de Vendas
Receitas Não-Operacionais
Custo dos Serviços Vendidos
Salários
Fornecedores
Provisão p/Devedores Duvidosos
Provisão para Imposto de Renda
Capital Social
Capital a Realizar
Depreciação
Depreciação Acumulada
Amortização Acumulada
ICMS a Recolher
ICMS sobre Vendas
Reserva Legal
Provisão para FGTS

R$ 200,00
R$ 300,00
R$ 50,00
R$ 2.000,00
R$ 1.800,00
R$ 1.400,00
R$ 1.200,00
R$ 800,00
R$ 1.600,00
R$ 1.500,00
R$ 4.810,00
R$ 250,00
R$ 600,00
R$ 1.700,00
R$ 660,00
R$ 920,00
R$ 180,00
R$ 1.400,00
R$ 120,00
R$ 370,00
R$ 5.000,00
R$ 320,00
R$ 310,00
R$ 500,00
R$ 190,00
R$ 230,00
R$ 80,00
R$ 1.260,00
R$ 90,00

Na elaboração do Balanço Patrimonial, com os valores acima
listados, vamos encontrar um
a) Ativo Circulante de R$ 3.680,00.
b) Ativo total de R$ 10.000,00.
c) Passivo Circulante de R$ 5.490,00.
d) Patrimônio Líquido de R$ 5.890,00.
e) Saldos devedores de R$ 14.630,00.
73. (ESAF / APOF-SP - 2009) Ao encerrar o exercício social de
2008, a empresa Cibrazém de Armazenagem e Comércio Ltda. apurou
os seguintes saldos:
Contas Saldos (R$)
Capital Social
Vendas
Mercadorias

200.000,00
540.000,00
180.000,00
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Duplicatas a Receber
140.000,00
Caixa
70.000,00
ICMS sobre Vendas
100.000,00
Duplicatas a Pagar
100.000,00
Ações de Coligadas
50.000,00
Fornecedores
150.000,00
Móveis e Utensílios
310.000,00
Provisão para Férias
15.000,00
Depreciação
60.000,00
Duplicatas Descontadas
90.000,00
Depreciação Acumulada
180.000,00
Fretes e Carretos
25.000,00
Prejuízos Acumulados
31.000,00
Salários a Pagar
18.000,00
Compras
230.000,00
Salários
88.000,00
Provisão para Devedores Duvidosos 2.000,00
Aluguéis Ativos
12.000,00
Juros Passivos
7.000,00
Capital a Realizar
40.000,00
ICMS a Recolher
65.000,00
Reserva Legal
6.000,00
Ações em Tesouraria
30.000,00
Prêmios de Seguros
17.000,00
Soma total
2.756.000,00
O inventário físico apontou o valor
mercadorias em estoque no fim do ano.

de

R$

154.000,00

de

Elaborando o balanço patrimonial com os dados apresentados, após
a apuração do resultado do exercício, vamos encontrar um
a) Ativo total de R$ 478.000,00.
b) Passivo e Patrimônio Líquido de R$ 453.000,00.
c) Passivo Circulante de R$ 438.000,00.
d) Prejuízo Acumulado de R$ 31.000,00.
e) Patrimônio Líquido de R$ 104.000,00.
74. (ESAF / RFB - 2002) O patrimônio da Empresa Alvas Flores, em
31.12.01, era composto pelas seguintes contas e respectivos saldos, em
valores simbólicos.
Caixa
Capital Social
Empréstimos Obtidos LP
Bancos c/ Movimento
Lucros Acumulados
Fornecedores

R$
R$

100,00
R$ 350,00
150,00
R$ 200,00
R$ 200,00
R$ 100,00
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Contas a Receber
Empréstimos Concedidos LP
Dividendos a Pagar
Duplicatas Emitidas
Notas Promissórias Emitidas
Adiantamento de Clientes
Impostos a Pagar
Equipamentos
Clientes
Reserva Legal
Mercadorias
Notas Promissórias Aceitas
Duplicatas Aceitas
Patentes

R$

R$

R$

100,00
R$ 100,00
R$ 150,00
R$ 800,00
R$ 500,00
R$ 200,00
50,00
R$ 100,00
R$ 450,00
R$ 100,00
500,00
R$ 250,00
R$ 1.000,00
R$ 200,00

A representação gráfica do patrimônio que acima se compõe
evidenciará um ativo total no valor de
a) R$ 2.400,00
b) R$ 2.600,00
c) R$ 2.800,00
d) R$ 2.850,00
e) R$ 3.050,00
75. (ESAF / ISS-NATAL - 2008) Os Armazéns da Esquina S/A
mantêm, em seu plano de contas, os títulos a seguir relacionados, entre
outros, os quais apresentam os seguintes saldos:
Contas
Saldos
Duplicatas a Pagar
R$ 90.000,00
Duplicatas Descontadas
R$ 60.000,00
Duplicatas a Receber
R$ 50.000,00
Duplicatas a Vencer
R$ 30.000,00
Depreciação Acumulada R$ 9.000,00
Encargos de Depreciação
R$ 8.000,00
Impostos a Pagar
R$ 6.000,00
Impostos a Vencer
R$ 5.000,00
Impostos a Recolher
R$ 3.000,00
Impostos a Recuperar
R$ 2.800,00
Aluguéis Passivos
R$ 4.000,00
Aluguéis a Pagar
R$ 2.000,00
Aluguéis Ativos
R$ 1.900,00
Aluguéis a Receber
R$ 1.500,00
Aluguéis a Vencer
R$ 1.000,00
Considerando apenas a relação de contas acima, ao classificá-las
para fins de balanço, vamos encontrar no Passivo Circulante o valor de:
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a) R$ 101.000,00.
b) R$ 105.000,00.
c) R$ 131.000,00.
d) R$ 135.000,00.
e) R$ 161.000,00.
76. (ESAF / MF - 2013) As contas escrituradas no livro razão da
empresa alfa, em 31 de dezembro, apresentaram saldos nos seguintes
valores:
Caixa
Imóveis
Capital social
Mercadorias
Receita de vendas
Custo da mercadoria vendida
Fornecedores
Empréstimo bancário
Contas a receber
Salários e ordenados
Salários a pagar
Juros ativos
Descontos concedidos
Reserva legal
Depreciação acumulada

r$ 15.000,00
r$ 40.000,00
r$ 57.000,00
r$ 17.000,00
r$ 32.000,00
r$ 21.000,00
r$ 26.000,00
r$ 10.000,00
r$ 18.000,00
r$ 12.000,00
r$ 6.000,00
r$ 5.000,00
r$ 4.000,00
r$ 2.000,00
r$ 6.000,00

Elaborando o balancete geral de verificação e o balanço patrimonial
com os saldos apresentados nestas contas, o valor encontrado será:
a) r$ 143.000,00 de saldo credor.
b) r$ 133.000,00 de saldo devedor.
c) r$ 90.000,00 de ativo.
d) r$ 59.000,00 de patrimônio líquido .
e) r$ 36.000,00 de passivo exigível.
77. (ESAF / ATE-MS - 2001) As contas e saldos listados a seguir
foram extraídos, entre outras contas, do Livro Razão da Cia.
Comercindústria, no último dia do exercício social:
Contas (em ordem alfabética)
saldos(R$)
Ações de Coligadas
100,00
Aluguéis a Pagar
150,00
Aluguéis a Receber
200,00
Caixa
250,00
Capital a Integralizar
300,00
Capital Social
950,00
Clientes
900,00
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Duplicatas Aceitas
Duplicatas Emitidas
Fornecedores
Juros Ativos
Juros Passivos
Máquinas e Equipamentos
Materiais
Mercadorias
Notas Promissórias Aceitas
Notas Promissórias Emitidas
Receitas a Receber
Receitas a Vencer

850,00
800,00
750,00
700,00
650,00
600,00
550,00
500,00
450,00
400,00
350,00
300,00

Considerando, exclusivamente, as contas acima listadas, podemos
verificar que os saldos devedores e os créditos da empresa estão nelas
evidenciados, respectivamente, pelos valores de:
a) R$ 5.650,00 e R$ 4.100,00
b) R$ 2.700,00 e R$ 3.800,00
c) R$ 2.900,00 e R$ 4.200,00
d) R$ 5.300,00 e R$ 4.450,00
e) R$ 5.650,00 e R$ 3.000,00
78. (ESAF / STN - 2002) O patrimônio da Indústria Luzes & Velas é
constituído pelos elementos que abaixo apresentamos com valores
apurados em 30 de setembro.
Bens fixos
Notas Promissórias emitidas
Débitos de Funcionamento
Créditos de Financiamento
Bens de Venda
Créditos de Funcionamento
Bens Numerários
Bens de Renda
Débitos de Financiamento
Reservas de Lucros
Reservas de Capital

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

2.100,00
600,00
900,00
600,00
900,00
1.200,00
450,00
750,00
300,00
750,00
1.800,00

Sabendo-se que essa empresa apresenta lucros acumulados
correspondentes a 25% do valor do capital de terceiros, podemos
afirmar que o valor do seu Capital Social é
a) R$ 4.200,00
b) R$ 3.000,00
c) R$ 2.550,00
d) R$ 1.800,00
e) R$ 1.200,00
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79. (ESAF / AFRFB - 2003) No sistema contábil abaixo apresentado
só faltou anotar as despesas incorridas no período. Todavia,
considerando as regras do método das partidas dobradas, podemos
calcular o valor dessas despesas.
Componentes

Valores

Capital
Receitas
Dívidas
Dinheiro
Clientes
Fornecedores
Prejuízos Anteriores
Máquinas

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.300,00
1.000,00
1.800,00
1.100,00
1.200,00
1.350,00
400,00
1.950,00

Com base nos elementos apresentados, pode-se afirmar que o valor
das despesas foi
a) R$ 200,00
b) R$ 400,00
c) R$ 800,00
d) R$ 1.200,00
e) R$ 1.400,00
80. (ESAF / SERPRO - 2001) Os correntistas bancários,
atualmente, podem dispor de facilidades nas chamadas contas de livre
movimentação ou Bancos c/Movimento, com limites de saques
garantidos por contratos de “cheque especial”. Estas contas ora
representam ativo contábil, ora representam passivo contábil,
dependendo de seu tipo de saldo.
Podemos dizer que a conta de depósitos bancários da empresa,
garantida por contrato de cheque especial, é uma conta de passivo
quando
a) o saldo da conta no livro razão da empresa for devedor
b) o saldo da conta no livro razão do banco for devedor
c) o saldo da conta no extrato bancário for credor
d) o saldo da conta tanto no livro razão da empresa, como no extrato
bancário for credor
e) o saldo da conta tanto no livro razão da empresa como no extrato
bancário for devedor
81. (ESAF / CGU - 2008) O Balancete de Verificação de uma
empresa apresenta as seguintes contas e respectivos saldos ao final do
exercício social (31.12.20X8):
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Móveis e Utensílios
Bancos
Vendas
Duplicatas a Pagar
Despesa de Salários
Contas a Receber
Despesas de Juros
Receitas de Serviços
Despesa de Aluguel
Prejuízos Acumulados
Edifícios de Uso
Custo das Vendas
Empréstimos a Pagar

530
4.000
50.000
6.000
10.000
8.000

2.000
17.000
3.000
4.000
12.000
40.000
3.000

Com base nos dados acima e nas regras de apuração de resultado,
pode-se afirmar que:
a) após a apuração do resultado, os Prejuízos Acumulados foram
transformados em lucros acumulados de 12.000.
b) o Lucro do Período foi de 52.000.
c) o Capital Social é de 7.530.
d) o Patrimônio Líquido é de 8.000.
e) o Ativo e o Passivo somam 33.000.
82. (ESAF / AFRF - 2002) José Rodrigues Mendes, Maria Helena
Souza e Pedro Paulo Frota, tempos atrás, criaram uma empresa para
comerciar chinelos e roupas, na forma de Sociedade por Quotas de
Responsabilidade Limitada, com capital inicial de 20 mil reais, dividido
em quatro quotas iguais, sendo dois quartos para José Rodrigues,
completamente integralizado.
Hoje, a relação patrimonial dessa empresa apresenta:
Dinheiro no valor de R$ 2.000,00;
Títulos a receber de Manuel Batista, R$ 4.000,00;
Duplicatas aceitas pelo mercado local, R$ 6.000,00;
Móveis de uso, no valor de R$ 5.000,00;
Duplicatas emitidas pela Brastemp R$ 2.500,00;
Empréstimos no Banco do Brasil, R$ 5.800,00;
Adiantamentos feitos a empregados, no valor de R$ 200,00;
Adiantamento feito a Pedro Paulo, no valor de R$ 1.800,00.
Os bens para vender estão avaliados em R$ 5.300,00; o aluguel da
loja está atrasado em R$ 1.000,00; e o carro da firma foi comprado por
R$ 8.100,00.
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No último período a empresa conseguiu ganhar R$ 4.900,00, mas,
para isto, realizou despesas de R$ 2.600,00.
Ao elaborar a estrutura gráfica patrimonial com os valores acima
devidamente classificados, a empresa vai encontrar capital próprio no
valor de:
a) R$ 20.000,00
b) R$ 21.300,00
c) R$ 23.100,00
d) R$ 22.300,00
e) R$ 24.300,00
83. (ESAF / MF - 2013) Na assembleia de constituição de uma
sociedade anônima, é fixado um capital social de R$ 8.400,00 e, na
ocasião, os acionistas subscrevem todo o capital social, integralizando
R$ 5.200,00 em moeda corrente. O registro contábil da operação
conduzirá ao surgimento das seguintes contas, grupos e saldos:
a) Capital Integralizado [patrimônio líquido = R$5.200,00]; Capital a
Integralizar [patrimônio líquido = R$3.200,00]; Caixa [ativo circulante =
R$8.400,00].
b) Caixa [ativo circulante = R$3.200,00]; Capital Social [patrimônio líquido
= R$8.400,00]; Capital a Integralizar [patrimônio líquido = R$5.200,00].
c) Capital a Integralizar [ativo circulante = R$3.200,00]; Caixa [ativo
circulante = R$5.200,00]; Capital Social [patrimônio líquido = R$8.400,00].
d) Capital Social [patrimônio líquido = R$8.400,00]; Caixa [ativo circulante
= R$5.200,00]; Capital a Integralizar [patrimônio líquido = R$3.200,00].
e) Capital a Subscrever [patrimônio líquido = R$3.200,00]; Caixa [ativo
circulante = R$5.200,00]; Capital Social [patrimônio líquido = R$8.400,00].
84. (ESAF / MDIC - 2012) Em relação ao patrimônio, objeto da
contabilidade, é correto afirmar que
a) o ativo patrimonial é composto dos bens, direitos e obrigações de uma
pessoa física ou jurídica.
b) o patrimônio líquido pode ser entendido como sendo a diferença entre o
valor do ativo e o valor do passivo de um patrimônio.
c) se calcularmos os direitos reais e os direitos pessoais pertencentes a
uma entidade, estaremos calculando o ativo patrimonial dessa entidade.
d) o capital social de um empreendimento comercial é o montante de
recursos aplicados em seu patrimônio.
e) o montante dos bens e dos direitos de uma pessoa física ou jurídica tem
o mesmo valor de seu passivo real.
85. (ESAF / MDIC - 2012)
obrigatórias são as seguintes:

As

demonstrações
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financeiras

a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício,
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, Demonstração do Fluxo de
Caixa e Demonstração do Valor Adicionado, em alguns casos.
b) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício,
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, Demonstração das Origens
e Aplicações de Recursos.
c) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício,
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, Demonstração das Mutações
do Patrimônio Líquido e Demonstração do Valor Adicionado, em alguns casos.
d) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício,
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, Demonstração do Fluxo de
Caixa.
e) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício,
Demonstração do Fluxo de Caixa e Demonstração do Valor Adicionado, em
alguns casos.
86. (ESAF / MDIC - 2012) Saldos contábeis apurados no livro Razão
em 31 de dezembro, antes do encerramento do resultado:
CONTAS SALDOS
Receita de Vendas
21.000,00
Capital Social
15.000,00
Produtos Acabados
14.800,00
Duplicatas a Pagar
14.000,00
Custo das Mercadorias Vendidas
14.000,00
Duplicatas a Receber
10.000,00
Salários a Pagar
5.200,00
Equipamentos
4.600,00
Caixa
4.000,00
Veículos
3.900,00
Títulos a Pagar a Longo Prazo 3.800,00
Investimentos em Controladas
3.500,00
Salários
3.000,00
Títulos a Receber a Longo Prazo
3.000,00
Reserva Legal
1.800,00
Impostos
1.700,00
Aluguéis Ativos
1.600,00
Depreciação Acumulada
1.500,00
Prejuízos Acumulados
1.400,00
Reserva de Capital
1.200,00
Despesas Diferidas
1.200,00
Juros Passivos
1.100,00
Provisão p/ Ajuste de Estoques
1.100,00
Elaborando o balanço patrimonial com os títulos acima, obteremos
os seguintes valores:
a) Ativo Circulante R$ 30.000,00
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b) Ativo Circulante R$ 28.900,00
c) Ativo Permanente R$ 12.000,00
d) Ativo Não Circulante R$ 12.000,00
e) Ativo Não Circulante R$ 15.000,00
87. (ESAF / MDIC - 2012) Assinale abaixo a opção correta.
a) Na constituição da companhia e nos casos de alteração estatutária, o
exercício social não poderá ter duração diferente de um ano.
b) Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas; os
pequenos saldos poderão ser agregados e é permitida a utilização dos termos
“diversas contas” ou “contas correntes”.
c) As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros
segundo a proposta dos órgãos da administração no pressuposto de sua
aprovação pela assembleia geral.
d) Na determinação do resultado do exercício, serão computados as
receitas e os rendimentos ganhos e realizados no período, além dos custos,
despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos.
e) O aumento do valor de elementos do ativo em virtude de novas
avaliações, registrado como reserva de reavaliação, poderá ser computado como
lucro para efeito de distribuição de dividendos ou participações.
88. (ESAF / AFRFB - 2012) A empresa Valorização S.A. tem como
estratégia a compra de suas próprias ações para aumentar a liquidez de
seus papéis no mercado e aproveitar a vantagem da diferença entre o
valor patrimonial e o valor de mercado. O resultado obtido, quando da
venda dessas ações em tesouraria, pela empresa Valorização S.A., deve
ser contabilizado como:
a) reserva de capital, quando gerarem um ganho.
b) outras receitas operacionais, quando gerarem um ganho.
c) ágio na venda de ações, quando gerarem uma perda.
d) ações em tesouraria, quando gerarem uma perda.
e) despesas não operacionais, quando gerarem uma perda.
89. (ESAF / AFRFB - 2014) A Cia. Solimões Industrial adquire um
terreno por R$2.000.000 nas proximidades de suas instalações, para
valorização. Na tomada de decisão pelo negócio, foi considerada a
oportunidade das condições negociadas, o início de obras
governamentais nas proximidades para ampliação da malha rodoviária
e a construção de um entreposto de produtos agrícolas e a consequente
valorização de imóveis naquela região.
Ao registrar a aquisição desse imóvel, a empresa deve classificar
esse bem como Ativo:
a) Diferido.
b) Imobilizado.
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c) Investimento.
d) Intangível.
e) Realizável de Longo Prazo.
90. (ESAF / AFRFB - 2014) No tratamento contábil das contas de
Reservas, são classificadas como Reservas de Lucros as:
a) Reserva de Reavaliação de Ativos Próprios e a Reserva Legal.
b) Reserva para Contingências e a Reserva de incentivos Fiscais.
c) Reserva de Lucros para Expansão e a Reserva de Ágio na emissão de
Ações.
d) Reserva de Contingência e a Reserva de Reavaliação de Ativos de
Coligadas.
e) Reserva Especial de Ágio na Incorporação e a Reserva Legal.
91. (ESAF / MTUR - 2014) Assinale a opção correta.
a) Na representação gráfica do patrimônio, devem constar os grupos Ativo
Circulante, Ativo Permanente, Passivo Circulante e Patrimônio Líquido.
b) Capital Social é o mesmo que o capital aplicado pelos sócios na atividade
empresarial.
c) O capital próprio mais o capital de terceiros é o capital aplicado no
patrimônio.
d) O valor dos bens, dos direitos e das obrigações é o valor do patrimônio
líquido da empresa.
e) Dá-se o nome de patrimônio bruto ao valor dos ativos aplicados na
atividade empresarial.
92. (ESAF / MTUR - 2014) Observe a seguinte relação de contas e
saldos extraída do Razão da firma Escoras e Andaimes S.A. em 31 de
dezembro:
Ações de Coligadas
Ações em Tesouraria
Caixa
Capital a Realizar
Capital Social
Clientes
Custo das Mercadorias Vendidas
Depreciação Acumulada
Despesas do Exercício Seguinte
Despesas Operacionais
Despesas não Operacionais
Duplicatas a Receber
Fornecedores
Imóveis
Impostos a Recolher
Impostos Faturados

R$ 1.100,00
R$ 200,00
R$ 1.300,00
R$ 3.000,00
R$ 15.000,00
R$ 2.500,00
R$ 2.890,00
R$ 900,00
R$ 600,00
R$ 430,00
R$ 190,00
R$ 2.400,00
R$ 5.000,00
R$ 11.000,00
R$ 1.300,00
R$ 410,00
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Mercadorias
Móveis e Utensílios
Receitas de Vendas
Receitas não Operacionais
Reserva de Capital
Reserva Legal
Salários a Pagar
Títulos a Pagar
Títulos a Receber LP

R$ 2.200,00
R$ 2.300,00
R$ 4.000,00
R$ 70,00
R$ 300,00
R$ 350,00
R$ 2.000,00
R$ 2.100,00
R$ 500,00

O Balanço Patrimonial elaborado a partir do rol de contas acima vai
evidenciar um Patrimônio Líquido no valor de
a) R$ 12.450,00
b) R$ 12.600,00
c) R$ 12.650,00
d) R$ 15.450,00
e) R$ 15.600,00
93. (ESAF / MTUR - 2014) O balanço tem por finalidade apresentar
a posição financeira e patrimonial da empresa em determinada data.
Assim fez a empresa Máxima S.A., em 31 de dezembro de 2012, com os
elementos abaixo relacionados.
Receitas de Vendas
Caixa
Ações de Coligadas
Capital Social
Títulos a Pagar
ICMS sobre Vendas
Clientes
Provisão p/ Perdas em Investimentos
Capital a Realizar
Fornecedores
Custo das Mercadorias Vendidas
Duplicatas a Receber
Móveis e Utensílios
Reserva Legal
Impostos a Recolher
Despesas de Alugueis
Mercadorias
Máquinas e Equipamentos
Reserva de Capital
Provisão para o Imposto de Renda
Comissões Passivas
Despesas do Exercício Seguinte
Depreciação Acumulada
Ações em Tesouraria

R$ 5.500,00
R$ 900,00
R$ 2.100,00
R$ 14.000,00
R$ 2.100,00
R$ 600,00
R$ 2.200,00
R$ 300,00
R$ 2.500,00
R$ 2.000,00
R$ 2.720,00
R$ 2.000,00
R$ 2.300,00
R$ 400,00
R$ 1.100,00
R$ 830,00
R$ 3.200,00
R$ 9.000,00
R$ 500,00
R$ 790,00
R$ 170,00
R$ 800,00
R$ 1.800,00
R$ 300,00
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Contribuições a Recolher
Receitas Financeiras
Provisão para Devedores Duvidosos
Salários a Pagar
Títulos a Receber LP

R$
R$
R$
R$
R$

200,00
110,00
120,00
1.700,00
1.000,00

Na demonstração de contas e saldos acima, uma vez organizado
corretamente o Balanço, vamos encontrar um
a) resultado líquido do exercício de R$ 1.180,00.
b) passivo circulante de R$ 7.690,00.
c) ativo circulante de R$ 9.100,00.
d) patrimônio líquido de R$ 12.100,00.
e) ativo não circulante de R$ 12.300,00.
4.

Critérios de Avaliação do Ativo e Passivo

94. (ESAF / STN - 2013) A empresa Bastilha S.A. tem em seu
imobilizado uma unidade geradora de caixa contabilizada com os
seguintes valores:

O contador, ao avaliar a unidade geradora de caixa ao final de 2012,
apurou os seguintes valores:

Com base nos dados, deve o contador, em dezembro de 2012:
a) estornar a perda de valor recuperável em R$ 25.000,00.
b) manter o valor contábil de R$ 75.000,00.
c) reverter parte da perda de valor recuperável em R$ 10.500,00.
d) constituir a perda de valor recuperável em R$ 15.000,00.
e) complementar a perda de valor recuperável em R$ 500,00.
95. (ESAF / STN - 2013) Não é um gasto atribuível ao custo do
intangível gerado internamente:
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a) materiais e serviços consumidos pelo ativo intangível.
b) gastos com treinamento de pessoal para operar o ativo intangível.
c) custos de benefícios a empregados, relacionado ao ativo intangível.
d) amortização de licenças utilizadas na geração do ativo intangível.
e) taxas de registro de direito legal.
96. (ESAF / STN - 2013) A empresa Produtividade S.A. teve, no
último período, um anormal alto volume de produção. Dessa forma, a
entidade deve alocar o custo fixo:
a) em sua totalidade de formar a atribuir o custo efetivo do produto
produzido aos estoques.
b) diminuindo-o, de maneira que os estoques não sejam mensurados acima
do custo.
c) pelo método UEPS, de forma a reconhecer o custo mais próximo do valor
de reposição.
d) até o limite da normalidade nos estoques e o restante reconhecer nos
lucros acumulados.
e) reconhecendo-o em sua totalidade diretamente no resultado do período,
afetando todos os produtos vendidos no período.
97. (ESAF / STN - 2013) A Companhia FlyAir, detentora de 10
aviões, tem previsto em seus contratos, por determinação de legislação
federal, vistoriar suas aeronaves em intervalos de dois em dois anos. Os
gastos por aeronave, nesse intervalo de tempo, são estimados em R$
3.000.000,00. Dessa forma deve a empresa:
a) reconhecer uma provisão no valor de R$ 30.000.000,00, uma vez que a
companhia já tem estimativa do custo das revisões.
b) contabilizar a obrigação de longo prazo, gerando um Contas a Pagar de
R$ 30.000.000,00.
c) ativar o valor de R$ 30.000.000,00 como custo das aeronaves para que
já seja feito o reconhecimento do valor do custo de manutenção das aeronaves
durante o seu desgaste.
d) desconsiderar os valores não reconhecendo qualquer provisão, uma vez
que não há obrigação presente.
e) evidenciar em nota explicativa a obrigatoriedade de constituição da
provisão e os valores que afetarão no futuro os resultados da companhia.
98. (ESAF / STN - 2013) São condições para o reconhecimento de
provisões
a) a existência de uma obrigação presente, legal ou não formalizada,
consequente de um evento passado, ter uma provável necessidade de saída de
recursos que incorporem benefícios econômicos para liquidar a obrigação e que
permita ser efetuada uma estimativa suficiente de segurança do valor da
obrigação.
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b) identificação de uma obrigação passada como consequência de um
evento financeiro, representando uma provável exigência de saída de fluxo de
caixa, que poderá impactar em eventos futuros mesmo que a probabilidade para
a definição efetiva de valor não seja formada por uma base de cálculo
determinada por um critério definido e aceito de forma corrente.
c) verificação da probabilidade ainda que remota da identificação de uma
obrigação futura consequente de um evento presente, que exista uma provável
necessidade de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos para
liquidar a obrigação e que possa ser feita uma estimativa confiável do valor da
obrigação.
d) ocorrência de um evento presente com possibilidade remota de que a
entidade venha a incorrer em saídas de recursos financeiros no futuro, sem a
existência de uma obrigatoriedade legal mesmo que não seja efetuada em uma
base confiável para definição de valor.
e) perspectiva de um evento presente resultar em obrigação, mesmo que
seja baseado em eventos remotos, e ainda que a possibilidade de estimativa do
valor venha a ser efetuada em bases suficientemente seguras para atender à
competência de exercício.
99. (ESAF / STN - 2013) A Cia. Iluminada participa com 4% do
capital ordinário da Cia. Hércules. Nessa participação societária
permanente, a investidora não possuía influência significativa. Na
ocasião da aprovação das contas e distribuição do resultado da Cia.
Hércules, também foi aprovada a distribuição de R$ 500.000 a título de
dividendos aos seus acionistas. A empresa investidora, ante esse fato,
deve registrar um débito:
a) em Resultado com Investimentos a crédito de Ganhos com Participações
Societárias Permanentes.
b) em Participações Societárias Permanentes a crédito de Receitas não
Correntes - Investimentos.
c) de Dividendos a Receber a crédito de Outras Receitas Operacionais Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos.
d) de Disponibilidades a crédito de Ganhos e Perdas com Participações
Permanentes em Outras Sociedades.
e) de Conta de Resultado a crédito de Resultados com Investimentos
Permanentes em outras Sociedades Coligadas.
100. (ESAF / STN - 2013) O valor desembolsado para o registro de
uma nova patente deve ser reconhecido:
a) em despesas antecipadas.
b) como um intangível.
c) no ativo imobilizado.
d) em gasto de investimento.
e) na conta de outra despesa operacional.
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101. (ESAF / AFRFB - 2012) Nas operações de mercadorias, o valor
dos gastos com transportes, quando estes são feitos sob a
responsabilidade do comprador,
a) aumentam o valor das mercadorias compradas.
b) são registrados a débito de uma conta de despesa.
c) diminuem o valor dos estoques de mercadorias.
d) não geram efeitos no custo das mercadorias vendidas quando estes são
realizados.
e) não afetam o valor dos estoques de mercadorias.
102. (ESAF / ATRFB - 2012) A firma Mobiliada S.A. possui móveis
e utensílios adquiridos em dezembro de 2010 por R$ 40.000,00.
Incorporados ao grupo imobilizado em janeiro de 2011, esses bens são
depreciados com valor residual de 5%, considerando-se uma vida útil
de 10 anos como é costumeiro.
No exercício de 2012, no balanço de 31 de dezembro, a empresa
deverá apresentar esses móveis com valor contábil de:
a) R$ 40.000,00.
b) R$ 32.400,00.
c) R$ 32.000,00.
d) R$ 30.400,00.
e) R$ 30.000,00.
103. (ESAF / ATRFB - 2012) A empresa Confiante Ltda. apresenta
a seguinte movimentação com créditos a receber e clientes:
No balanço de 2010, em 31/12: tinha créditos a receber de R$
2.800,00 e provisão para perdas prováveis de R$ 84,00. Durante o
exercício de 2011, contabilizou o recebimento de créditos R$ 980,00; a
baixa por não recebimento R$ 120,00; a incorporação de novos créditos
a receber R$ 1.700,00; o desconto de duplicatas no banco R$ 500,00.
Em 31/12/2011, para fins de balanço, deverá fazer um nova provisão
para perdas prováveis, no montante de:
a) R$ 51,00.
b) R$ 84,00.
c) R$ 87,00.
d) R$ 102,00.
e) R$ 171,00.
104. (ESAF / AFRFB - 2014) A Cia. Solimões Industrial adquire um
terreno por R$2.000.000 nas proximidades de suas instalações, para
valorização. Na tomada de decisão pelo negócio, foi considerada a
oportunidade das condições negociadas, o início de obras
governamentais nas proximidades para ampliação da malha rodoviária
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e a construção de um entreposto de produtos agrícolas e a consequente
valorização de imóveis naquela região.
Ao registrar a aquisição desse imóvel, a empresa deve classificar
esse bem como Ativo:
a) Diferido.
b) Imobilizado.
c) Investimento.
d) Intangível.
e) Realizável de Longo Prazo.
105. (ESAF / CVM/Analista Mercado de Capitais - 2010) Ao fim do
exercício social, a empresa Mel & Doces Ltda., ao inventariar três dos
seus produtos para venda, apurou a seguinte situação em quantidades
e custos de aquisição:
Item ALFA = 500 unidades ao custo unitário de R$ 3,00;
Item BETA = 100 unidades ao custo unitário de R$ 12,00;
Item ZETA = 300 unidades ao custo unitário de R$ 20,00.
As despesas estimadas com a venda equivalem a 10% do preço de
custo. O preço de venda em vigor no dia do balanço era o seguinte: R$
3,50 para o item ALFA; R$ 10,00 para o item BETA e R$ 20,00 para o
item ZETA.
Em face da situação descrita, após registrar os ajustes e provisões
necessárias ao cumprimento das normas, a empresa levará a balanço,
como saldo representativo desses três estoques, o valor de
a) R$ 7.780,00
b) R$ 7.880,00
c) R$ 8.500,00
d) R$ 8.750,00
e) R$ 8.700,00
106. (ESAF / AFRFB - 2003) A empresa Comércio Industrial Ltda.
comprou 250 latas de tinta ao custo unitário de R$ 120,00, tributadas
com IPI de 5% e ICMS de 12%. Pagou entrada de 20% e aceitou duas
duplicatas mensais de igual valor. A tinta adquirida foi contabilizada
conforme sua natureza contábil funcional, com a seguinte destinação:
50 latas para consumo interno; 100 latas para revender; e 100 latas
para usar como matéria-prima. Após efetuar o competente lançamento
contábil, é correto afirmar que, com essa operação, os estoques da
empresa sofreram aumento no valor de
a) R$ 31.500,00
b) R$ 30.000,00
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c) R$ 28.020,00
d) R$ 27.900,00
e) R$ 26.500,00
107. (ESAF / SUSEP - 2010) A Companhia Epson adquiriu da
Companhia Ypsilon 30% de seu Patrimônio Líquido, que é representado
unicamente pela conta Capital, cujo valor é R$ 200 mil.
Sabemos que a compra, no início do período, foi realizada por R$ 60
mil; que as companhias Epson e Ypsilon são empresas coligadas; que o
investimento é considerado relevante; e que o lucro líquido do período,
antes da distribuição de dividendos, foi de R$ 100 mil, na empresa
Ypsilon e de R$ 80 mil, na empresa Epson.
Sabemos também que a assembléia geral de cada empresa mandou
contabilizar a distribuição de 40% do lucro como dividendos.
Com base nas informações acima, pede-se indicar por quanto
deverá ser avaliado o investimento no Balanço Patrimonial da
Companhia Epson no fim do período.
O valor da avaliação será:
a) R$ 78.000,00.
b) R$ 42.000,00.
c) R$ 90.000,00.
d) R$ 72.000,00.
e) R$ 102.000,00.
108. (ESAF / MTUR - 2014) Empório das Máquinas S.A. realizou a
prazo a compra de máquinas com a intenção de revender. A operação
foi a seguinte: aquisição de 3 unidades a R$ 1.200,00 cada uma, com
incidência de 18% de ICMS, e de 5% de IPI. A contabilização no livro
Diário foi a seguinte:
a) Mercadorias
ICMS a Recuperar
IPI a Recuperar
a Duplicatas a Pagar

3.600,00
648,00
180,00
4.428,00

b) Mercadorias
ICMS a Recuperar
IPI a Recuperar
a Duplicatas a Pagar

2.952,00
648,00
180,00
3.780,00

c) Mercadorias
ICMS a Recuperar
a Duplicatas a Pagar

3.132,00
648,00
3.780,00
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d) Mercadorias
IPI a Recuperar
a Duplicatas a Pagar

3.600,00
180,00
3.780,00

e) Mercadorias
ICMS a Recuperar
a Duplicatas a Pagar

3.780,00
648,00
4.428,00

109. (ESAF / MTUR - 2014) Em 2012 a Empresadenada S.A. tinha
créditos a receber no valor de R$ 150.000,00 e mandou provisionar 3%
deles para prevenir possíveis perdas na sua liquidação que, àquele
momento, já era duvidosa. Entretanto, durante o exercício de 2013, só
foram confirmadas perdas de 2% daqueles créditos.
Em 31 de dezembro de 2013, a empresa possuía créditos a receber
no montante de 120% do valor anterior e mandou fazer a provisão para
perdas prováveis em 2014 à mesma taxa de 3%.
Mesmo reconhecendo eventual reversão ou complementação, o
saldo da provisão para perdas, no balanço de 2013, deverá ser de
a) R$ 2.400,00
b) R$ 3.600,00
c) R$ 3.900,00
d) R$ 4.500,00
e) R$ 5.400,00
110. (ESAF / MF - 2013) A firma Pipiripaco S/A, prevendo
prováveis perdas no recebimento de seus créditos que, no balanço de
2011, eram de R$ 85.000,00, mandou fazer provisão de 3% desse valor,
mas, durante o exercício seguinte, contabilizou perdas de apenas R$
1.300,00. Em dezembro de 2012, pretendendo fazer provisão nos
mesmos moldes anteriores, para proteger o valor de R$ 100.000,00 que
tem a receber, vai contabilizar uma despesa com devedores duvidosos
no valor de
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 3.000,00.
R$ 2.550,00.
R$ 1.750,00.
R$ 1.300,00.
R$ 1.250,00.

111. (ESAF / MF - 2013) A companhia empresária Hélvia & Pélvia
Limitada costuma precaver-se de prejuízos no recebimento de seus
créditos, provisionando as perdas prováveis. Em 2012, com créditos a
receber no montante de R$ 400.000,00, ela mandou fazer provisão de
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R$ 12.000,00, mas, durante o exercício, contabilizou perdas de apenas
R$ 7.000,00. Agora, no fim do exercício de 2013, a empresa pretende
fazer provisão nos mesmos moldes anteriores. Por isto, como tem no
balanço R$ 300.000,00 a receber, vai contabilizar em 2013 uma despesa
com devedores duvidosos no valor de
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 12.000,00.
R$ 9.000,00.
R$ 7.000,00.
R$ 5.250,00.
R$ 4.000,00.

112. (ESAF / MF - 2013) O Empório das Telhas Ltda. adquiriu uma
partida de mercadorias constante de 3 milheiros, pagando à vista R$
900,00 mais R$ 27,00 de IPI; sobre essa compra houve também
incidência de ICMS a base de 18%. Quando o Empório vendeu dois
terços dessa mercadoria, com ICMS no mesmo percentual, apurou um
custo de vendas no valor de
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 618,00.
R$ 600,00.
R$ 510,00.
R$ 492,00.
R$ 474,00

Em janeiro de 2011, a Cia. Amazônia subscreve 60% do capital
ordinário da Cia. Mamoré, registrando essa Participação Societária, em
seus ativos, pelo valor de R$ 720.000. Nesse mesmo período, a empresa
controlada vende à vista para a Cia. Amazônia estoques no valor de R$
200.000, obtendo nessa transação um lucro de R$50.000. Ao final desse
exercício, o Patrimônio Líquido da controlada ajustado correspondia a
R$ 1.230.000 e a investidora repassou para terceiros 70% dos estoques
adquiridos da Cia. Mamoré pelo valor à vista de R$ 250.000.
Considerando estas informações, responda às questões n. 113 e
114.
113. (ESAF / AFRFB - 2014) Ao final de dezembro, no
encerramento do exercício social, a Cia. Amazônia deve efetuar o
lançamento contábil de:
a) débito na conta Resultado de Investimentos a crédito na conta de
Participações Societárias – Cia. Mamoré no valor de R$18.000.
b) débito na conta Participações Societárias – Cia. Mamoré a crédito de
Receitas de Investimentos no valor de R$15.000.
c) débito na conta de Resultado de Equivalência Patrimonial a crédito de
Participações Societárias – Cia. Mamoré no valor de R$12.500.
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d) débito na conta de Resultado de Equivalência Patrimonial a crédito de
Participações Societárias – Cia. Mamoré no valor de R$5.000.
e) débito na conta de Participações Societárias – Cia. Mamoré a crédito de
Resultado de Equivalência Patrimonial no valor de R$3.000.
114. (ESAF / AFRFB - 2014) Considere que a Cia. Mamoré destina,
distribui e paga dividendos no valor de R$10.000 para os acionistas.
Nesse caso, a Cia. Amazônia deve efetuar um lançamento de:
a) débito em conta de Resultado de Equivalência Patrimonial a crédito de
conta do Patrimônio Líquido no valor de R$6.000.
b) débito em Disponibilidades a crédito da conta Participações Societárias
– Cia. Mamoré no valor de R$6.000.
c) débito de Participações Societárias – Cia. Mamoré a crédito da conta
Resultado de Equivalência Patrimonial no valor de R$6.000.
d) débito de Disponibilidades a crédito da conta Resultado de Equivalência
Patrimonial no valor de R$6.000.
e) débito de Dividendos a Pagar a crédito da conta Receitas de
Investimentos no valor de R$6.000.
5.

Ativo Imobilizado (Depreciação, amortização, exaustão)

115. (ESAF / AFRFB - 2009) A empresa Revendedora S.A. alienou
dois veículos de sua frota de uso, por R$ 29.000,00, a vista. O primeiro
desses carros já era da empresa desde 2005, tendo entrado no balanço
de 2007 com saldo de R$ 25.000,00 e depreciação acumulada de 55%.
O segundo veículo foi comprado em primeiro de abril de 2008 por R$
10.000,00, não tendo participado do balanço do referido ano de 2007. A
empresa atualiza o desgaste de seus bens de uso em períodos mensais.
Em 30 de setembro de 2008, quando esses veículos foram vendidos, a
empresa registrou seus ganhos ou perdas de capital com o seguinte
lançamento de fórmula complexa:
a) Diversos
a Diversos
Caixa 29.000,00
Perdas de Capital 6.000,00 35.000,00
a Veículo “A” 25.000,00
a Veículo “B” 10.000,00 35.000,00
b) Diversos
a Diversos
Caixa 29.000,00
Depreciação Acumulada 18.500,00 47.500,00
a Veículos 35.000,00
a Ganhos de Capital 12.500,00 47.500,00
c) Diversos
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a Diversos
Caixa 29.000,00
Depreciação Acumulada 17.500,00 46.500,00
a Veículos 35.000,00
a Ganhos de Capital 11.500,00 46.500,00
d) Diversos
a Diversos
Caixa 29.000,00
Depreciação Acumulada 13.750,00 42.750,00
a Veículos 35.000,00
a Ganhos de Capital 7.750,00 42.750,00
e) Diversos
a Diversos
Caixa 29.000,00
Depreciação Acumulada 19.000,00 48.000,00
a Veículos 35.000,00
a Ganhos de Capital 13.000,00 48.000,00
116. (ESAF / AFRFB - 2009) Na Contabilidade da empresa
Atualizadíssima S.A. os bens depreciáveis eram apresentados com saldo
de R$ 800.000,00 em 31/03/2008, com uma Depreciação Acumulada,
já contabilizada, com saldo de R$ 200.000,00, nessa data. Entretanto,
em 31/12/2008, o saldo da conta de bens depreciáveis havia saltado
para R$ 1.100.000,00, em decorrência da aquisição, em primeiro de
abril, de outros bens com vida útil de 5 anos, no valor de R$ 300.000,00.
Considerando que todo o saldo anterior é referente a bens
depreciáveis à taxa anual de 10%, podemos dizer que no balanço
patrimonial a ser encerrado em 31 de dezembro de 2008 o saldo da
conta Depreciação Acumulada deverá ser de
a) R$ 340.000,00.
b) R$ 305.000,00.
c) R$ 325.000,00.
d) R$ 320.000,00.
e) R$ 290.000,00.
117. (ESAF / CVM - 2010) A empresa ARPEC S/A, em 31 de
dezembro de 2010, apresenta um saldo de R$ 84.210,00 na conta
Veículos. A conta Depreciação Acumulada, nessa data, já tinha saldo de
R$ 20.500,00, antes de se contabilizar os encargos do exercício.
A vida útil econômica dos veículos foi estimada em cinco anos e o
seu valor residual foi estimado em 5%, dispensando-se os centavos,
após o arredondamento matemático. O método de cálculo da
depreciação utilizado é o linear.
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Os veículos foram adquiridos e incorporados ao patrimônio, para
uso, na forma como segue:
Em outubro de 2008 R$ 33.000,00;
Em junho de 2009 R$ 25.000,00;
Em abril de 2010 R$ 22.000,00.
Ao registrar na contabilidade os encargos de depreciação do
exercício de 2010, a empresa vai encontrar o valor de
a) R$ 26.650,00
b) R$ 16.000,00
c) R$ 14.900,00
d) R$ 11.900,00
e) R$ 10.800,00
118. (ESAF / ISS-RJ - 2010) A Cia. das Máquinas S/A faz seus
balanços considerando um exercício coincidente com o ano calendário.
Nesse exercício, a conta Máquinas e Equipamentos apresenta um saldo
devedor de R$ 900.000,00.
A empresa utiliza contabilização mensal dos encargos de
depreciação e uma taxa anual de 12%, para os cálculos.
Entre os equipamentos, R$ 400.000,00 foram comprados em abril
de 2008; R$ 300.000,00 foram comprados em abril de 2009 e o restante,
em agosto de 2009.
Ao encerrar o ano de 2009, na Demonstração do Resultado do
Exercício, os encargos de depreciação com esses equipamentos terão o
valor de
a) R$144.000,00.
b) R$121.000,00.
c) R$108.000,00.
d) R$ 85.000,00.
e) R$ 60.000,00.
119. (ESAF / ATRFB - 2009) A empresa Hélices Elíseas S.A. já tinha
máquinas e equipamentos adquiridos em outubro de 2007, por R$
8.000,00, quando comprou outra, em primeiro de abril de 2008, por R$
6.000,00 e mais outra, por R$ 10.000,00, em primeiro de outubro de
2008.
Sabendo-se que a vida útil desses equipamentos é de apenas dez
anos, podemos dizer que, no balanço de 31 de dezembro de 2008, o seu
valor contábil será de:

www.estrategiaconcursos.com.br

a) R$ 22.500,00.
b) R$ 22.300,00.
c) R$ 21.600,00.
d) R$ 21.400,00.
e) R$ 20.800,00.
120. (ESAF / Auditor da Previdência Social - 2002) Em 31 de
agosto de 2002, no Ativo Imobilizado da firma Nor-Noroeste constavam
as contas Máquinas e Equipamentos e Depreciação Acumulada de
Máquinas e Equipamentos, com saldos, respectivamente, devedor de R$
9.000,00 e credor de R$ 3.000,00.
As referidas contas representavam apenas uma máquina, comprada
por R$ 5.400,00, e um equipamento, comprado por R$ 3.600,00,
simultaneamente, tempos atrás.
A máquina e o equipamento foram depreciados contabilmente na
mesma proporção e não sofreram correção monetária nem baixas
durante o período.
Ao fim do dia, o Gerente informa à Diretoria que já havia fixado o
preço de venda do equipamento, na forma solicitada. Recebeu, então, a
contra-ordem para oferecer um desconto comercial de 10% sobre o
aludido preço, suficiente para não constar na demonstração do
resultado nem ganhos nem perdas de capital com a alienação desse
equipamento.
A alienação não será tributada e os centavos serão abandonados.
Com base nas informações acima, podemos dizer que o preço de
venda fixado para o equipamento foi de
a) R$ 2.310,00
b) R$ 2.333,00
c) R$ 2.640,00
d) R$ 2.667,00
e) R$ 2.772,00
121. (ESAF / SEFAZ-MG - 2005) A empresa Paulistinha S/A
possuía uma máquina, adquirida por R$ 7.680,00, instalada para
utilização em 12 anos. Após nove anos de uso desse equipamento, tendo
a depreciação adequada sido oportunamente contabilizada, foi ele
vendido, ocasionando perda de R$ 720,00.
Para que as afirmações acima sejam corretas podemos dizer que o
valor obtido na venda foi de
a) R$ 6.960,00
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b) R$ 5.040,00
c) R$ 1.920,00
d) R$ 1.200,00
e) R$ 48,00
122. (ESAF / AFRFB - 2002) A Cia. Poços & Minas possui uma
máquina própria de sua atividade operacional, adquirida por R$
30.000,00, com vida útil estimada em 5 anos e depreciação baseada na
soma dos dígitos dos anos em quotas crescentes.
A mesma empresa possui também uma mina custeada em R$
60.000,00, com capacidade estimada de 200 mil kg, exaurida com base
no ritmo de exploração anual de 25 mil kg de minério.
O usufruto dos dois itens citados teve início na mesma data. As
contas jamais sofreram correção monetária.
Analisando tais informações, podemos concluir que, ao fim do
terceiro ano, essa empresa terá no Balanço Patrimonial, em relação aos
bens referidos, o valor contábil de:
a) R$ 34.500,00
b) R$ 40.500,00
c) R$ 49.500,00
d) R$ 55.500,00
e) R$ 57.500,00
123. (ESAF / AFRFB - 2002) A empresa Mine Max S/A tinha apenas
uma máquina comprada há 8 anos, mas muito eficiente. No balanço de
31.12.01, essa máquina constava com saldo devedor de R$ 15.000,00,
sem considerar a conta de depreciação acumulada, contabilizada com
resíduo de 20%.
Pois bem, essa máquina tinha vida útil de 10 anos, iniciada em
primeiro de janeiro e foi vendida em 30 de junho de 2002, causando
uma perda de capital de 30% sobre o preço alcançado na venda. Faça
os cálculos necessários para apurar o valor obtido na referida venda,
assinalando-o entre as opções abaixo.
a) R$ 2.340,00
b) R$ 3.360,00
c) R$ 3.692,31
d) R$ 3.780,00
e) R$ 4.153,85
124. (ESAF / AFRFB - 2002) A empresa Desmontando S/A vendeu
o seu Ativo Imobilizado, à vista, por R$ 100.000,00. Dele constavam
apenas uma mina de carvão e um trator usado. A mina teve custo
www.estrategiaconcursos.com.br

original de R$ 110.000,00 e o trator fora comprado por R$ 35.000,00 há
exatos quatro anos. Quando da aquisição da mina, a capacidade total foi
estimada em 40 toneladas de minérios com extração prevista para dez
anos. Agora, já passados quatro anos, verificamos que foram extraídas,
efetivamente, 20 toneladas. O trator vendido tem sido depreciado pelo
método linear com vida útil prevista em dez anos, com valor residual de
20%.
Considerando que a contabilização estimada da amortização desses
ativos tem sido feita normalmente, podemos afirmar que a alienação
narrada acima deu origem, em termos líquidos, a ganhos de capital no
valor de
a) R$ 10.200,00
b) R$ 21.200,00
c) R$ 20.200,00
d) R$ 13.000,00
e) R$ 24.000,00
125. (ESAF / AFRFB - 2003) A máquina ALFA foi comprada por R$
130.000,00 em 01/10/2001 e a máquina BETA foi comprada pelo
mesmo preço, em 01/04/2002. Ambas as máquinas têm durabilidade
igual: deverão ser usadas durante dez anos.
O desgaste físico desses bens deverá ter contabilização anual.
Assim sendo, na Demonstração de Resultado do Exercício de 2002,
elaborada em 31.12.02, constarão Encargos de Depreciação no valor de
a) R$ 3.250,00, referente à máquina BETA.
b) R$ 9.750,00, referente à máquina ALFA.
c) R$ 13.000,00, referente à máquina BETA.
d) R$ 16.250,00, referente à máquina ALFA.
e) R$ 22.750,00, referente a ambas as máquinas.
126. (ESAF / SEFAZ-RN - 2005) A empresa Comércio de Linhas S/A
promove, anualmente, a depreciação de seus ativos permanentes
segundo o costume mercantil, mas sempre observando o valor residual
de 15%. Este ativo está composto das contas:
Móveis e Utensílios R$ 120.000,00
Veículos R$ 200.000,00
Edificações R$ 300.000,00
Terrenos R$ 100.000,00
Todos esses elementos foram adquiridos há mais de dois anos, mas
estão contabilizados pelo valor original de aquisição, apenas com as
atualizações decorrentes dos princípios fundamentais de contabilidade.
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No exercício de 2003, para fins de encerramento do exercício social,
a empresa deverá contabilizar encargos de depreciação no valor de
a) R$ 68.000,00.
b) R$ 64.000,00.
c) R$ 57.800,00.
d) R$ 54.400,00.
e) R$ 46.800,00.
127. (ESAF / SEFAZ-RN - 2005) Os móveis e utensílios usados,
vendidos pelos Armazéns Alfa Ltda. por R$ 4.500,00, renderam um
ganho de capital líquido de R$ 1.500,00. Como ditos objetos foram
adquiridos por R$ 12.000,00 e tinham vida útil estimada em dez anos,
sem valor residual, isto significa que, por ocasião da operação de venda,
esses móveis já estavam depreciados em
a) 12,5%.
b) 25,0%.
c) 33,3%.
d) 37,5%.
e) 75,0%.
128. (ESAF / SEFAZ-RN - 2005) Considere os seguintes dados e
informações sobre determinado bem de uso.
•
•
•
•
•
•
•

Valor de mercado na data da compra R$ 25.000,00
Valor de mercado em 31/12/2004 R$ 21.000,00
Valor de aquisição R$ 20.000,00
Valor residual estimado R$ 2.000,00
Data de aquisição 01/07/2003
Vida útil estimada: cinco anos
Data de encerramento de exercício social 31 de dezembro

No exercício de 2004 o aludido bem de uso vai gerar encargos de
depreciação no valor de
a) R$ 5.400,00.
b) R$ 5.000,00.
c) R$ 4.000,00.
d) R$ 3.600,00.
e) R$ 1.800,00.
129. (ESAF / CGU - 2004) Em outubro de 2000, a empresa adquiriu
um caminhão por R$ 50.000,00. O procedimento usual de depreciação
utilizou o método linear, com resíduo estimado em 10% e vida útil
prevista para 5 anos.
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No balanço patrimonial de 2003, encerrado em 31 de dezembro, a
conta Depreciação Acumulada, em relação a esse veículo, deverá ter
saldo credor de
a) R$ 36.000,00
b) R$ 32.500,00
c) R$ 29.250,00
d) R$ 10.000,00
e) R$ 9.000,00
130. (ESAF / CGU - 2004) O nosso Ativo Imobilizado consta apenas
de Equipamento adquirido por R$ 60.000,00, em abril de 2002, e Veículo
comprado em julho do mesmo ano, por R$ 45.000,00, com utilização
imediata.
Para fins de apropriar o desgaste físico, nós consideramos a vida
útil de 10 anos e 5 anos, respectivamente, com valor residual de 20%.
O encargo de depreciação contabilizado no exercício social de aquisição
(2002) foi no valor de
a) R$ 4.500,00
b) R$ 6.600,00
c) R$ 7.200,00
d) R$ 8.400,00
e) R$ 12.500,00
131. (ESAF / CGU - 2006) Pedro Miguel da Silva e Márcio Elias são
proprietários de pequena indústria de laticínios e utilizam dois veículos
em sua atividade, sendo um, no valor de R$ 15.000,00, em nome da
empresa e outro, no valor de R$ 18.000,00, em nome de Pedro Miguel
que por ele recebe da empresa o aluguel mensal de R$ 500,00.
A empresa adota estimativa de cinco anos de vida útil para veículos
e contabiliza depreciação mensal pelo método linear, embora as
condições citadas já perdurem desde o exercício de 2004.
Em 31 de dezembro de 2005, se tiver observado o Princípio Contábil
da Entidade, a empresa deverá ter contabilizado no exercício de 2005
despesas de depreciação no valor de
a) R$ 3.000,00.
b) R$ 4.200,00.
c) R$ 6.600,00.
d) R$ 7.800,00.
e) R$ 9.000,00.
132. (ESAF / CGU - 2006)O único Jeep da empresa Vásculo Ltda.,
foi adquirido há algum tempo, por R$ 2.000,00 e vem sendo usado
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ininterruptamente, desde então, com um nível de desgaste físico
estimado em 20% ao ano. Se a empresa tem contabilizado essa
depreciação, levando em conta o valor residual de 10% e sabendo-se
que ainda resta ao veículo uma vida útil de quatro anos e três meses,
pode-se dizer que o valor contábil atual desse veículo é de
a) R$ 2.000,00.
b) R$ 1.730,00.
c) R$ 1.700,00.
d) R$ 1.640,00.
e) R$ 1.530,00.
133. (ESAF / Gestor Fazendário/MG - 2005) No final do exercício
de 2002, no ativo do balanço patrimonial da Cia. Art. Atinga, constavam
as seguintes contas e saldos:
Veículos
Depreciação Acumulada

R$ 7.000,00
R$ 3.800,00

Sabemos que:
1. A conta de Veículos era constituída de:
. Automóvel X, incorporado em 02-01-2000 por R$ 3.000,00 e vendido, a
vista, em primeiro de janeiro de 2004, por R$ 1.500,00.
. Automóvel Y, incorporado em 01-07-2000 por R$ 4.000,00.
2. - Inicialmente, a vida útil dos bens havia sido estimada em 5 anos e o
método de depreciação utilizado era o de linha reta.
3. - Posteriormente, a vida útil do veículo foi reestimada para 2 anos, após
dezembro de 2002.
Ao fazer os cálculos e a contabilização adequada da depreciação dos
veículos o Setor de Contabilidade apresentou as seguintes informações.
Assinale a única afirmativa que não é verdadeira.
a) A alienação do automóvel X rendeu um lucro de R$ 900,00.
b) O encargo de depreciação contabilizado no ano 2000 foi de R$ 1.000,00.
c) O encargo de depreciação contabilizado no ano de 2003 foi de R$
1.600,00.
d) A depreciação acumulada em 30 de junho de 2003 foi de R$ 3.500,00.
e) A depreciação acumulada no final do ano de 2003 foi de R$ 5.400,00.
134. (ESAF / ISS-NATAL - 2008) A empresa Meireles S.A., em
31.12.2007, tem um saldo de R$ 900.000,00 na conta Máquinas e
Equipamentos, que já tem Depreciação Acumulada no valor de R$
240.000,00. A composição das máquinas é a seguinte:
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Adquiridas
Adquiridas
Adquiridas
Adquiridas

até
em
em
em

2006: R$ 770.000,00;
abril de 2007: R$ 130.000,00;
abril de 2008: R$ 80.000,00; e
julho de 2008: R$ 60.000,00.

A vida útil das máquinas é estimada em 5 anos e a depreciação é
contabilizada anualmente.
Com base nessas informações, pode-se dizer que a despesa de
depreciação, no exercício social de 2008, será de:
a) R$ 18.000,00.
b) R$ 150.000,00.
c) R$ 191.500,00.
d) R$ 198.000,00.
e) R$ 208.000,00.
135. (ESAF / ATRFB - 2002) A empresa Andaraqui S/A possui no
Ativo Imobilizado um imóvel adquirido por R$ 65.000,00 e Móveis e
Utensílios adquiridos por R$ 20.000,00. O desgaste desses bens é
contabilizado anualmente, calculado pelo método da linha reta.
No encerramento do exercício, em 31.12.01, o imóvel completou
exatos oito anos de uso e os móveis apenas quatro anos. A vida útil do
imóvel (edificação) foi estimada em 25 anos e a dos móveis e utensílios
em 10 anos. Os saldos não sofreram baixas, reavaliação, nem correção
monetária. O custo do terreno equivale a 60% do imóvel.
Com as informações supra alinhadas, feitos os cálculos corretos,
podemos dizer que no balanço de 31.12.01, a depreciação acumulada de
imóveis e de móveis e utensílios estará com saldo credor de
a) R$ 4.600,00
b) R$ 14.720,00
c) R$ 16.320,00
d) R$ 18.400,00
e) R$ 28.800,00
136. (ESAF / SEFAZ-SP - 2010) A empresa Jelta Veículos S/A
adquiriu dois carros por R$ 40.000,00 cada um, com ICMS de 12%. Na
compra pagou, também, R$ 12.000,00 de IPI e R$ 1.000,00 de frete.
Apropriou um dos veículos no ativo imobilizado, como bem de uso
próprio, e o outro no ativo circulante, como mercadorias. Os veículos
são automóveis da marca Renault e tem vida útil estimada em cinco
anos.
Após um ano dessa compra, a empresa deverá ter contabilizado
uma despesa de depreciação no valor de
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a) R$ 16.680,00.
b) R$ 10.700,00.
c) R$ 8.340,00.
d) R$ 10.260,00.
e) R$ 9.300,00.
137. (ESAF / MDIC - 2012) Uma máquina adquirida em abril de
2010 por R$ 3.000,00, instalada para funcionar em julho do mesmo ano,
com expectativa de vida útil estimada em 10 anos, tem depreciação
contabilizada, considerando-se um valor residual de 20%.
No balanço referente ao exercício social de 2011, deverá ser
computado como encargo de depreciação, em relação a essa máquina,
o valor de
a) R$ 450,00.
b) R$ 360,00.
c) R$ 300,00.
d) R$ 240,00.
e) R$ 180,00.
138. (ESAF / ATRFB - 2012) A firma Mobiliada S.A. possui móveis
e utensílios adquiridos em dezembro de 2010 por R$ 40.000,00.
Incorporados ao grupo imobilizado em janeiro de 2011, esses bens são
depreciados com valor residual de 5%, considerando-se uma vida útil
de 10 anos como é costumeiro.
No exercício de 2012, no balanço de 31 de dezembro, a empresa
deverá apresentar esses móveis com valor contábil de
a) R$ 40.000,00.
b) R$ 32.400,00.
c) R$ 32.000,00.
d) R$ 30.400,00.
e) R$ 30.000,00.
139. (ESAF / AFRFB - 2012) A Cia. Gráfica Firmamento adquire
uma máquina copiadora, em 02/01/2008, pelo valor de R$ 1,2 milhões,
com vida útil estimada na capacidade total de reprodução de 5 milhões
de cópias. A expectativa é de que, após o uso total da máquina, a
empresa obtenha por este bem o valor de R$200.000,00, estabelecendo
um prazo máximo de até 5 anos para atingir a utilização integral da
máquina.
No período de 2008/2009, a empresa executou a reprodução de
2.500.000 das cópias esperadas e no decorrer de 2010 foram
reproduzidas mais 1.300.000 cópias. Ao final de 2010, o Departamento
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de Gestão Patrimonial da empresa determina como valor recuperável
desse ativo R$ 440.000,00.
Com base nos dados fornecidos, é possível afirmar que
a) o valor depreciável dessa máquina é de R$ 1.000.000,00.
b) o saldo da depreciação acumulado em 2010 é de R$ 720.000,00.
c) em 2010 a empresa deve registrar como despesa de depreciação o valor
de R$ 640.000,00.
d) o valor líquido dessa máquina ao final de 2010 é R$ 240.000,00.
e) ao final de 2010 a empresa deve reconhecer uma perda estimada de R$
200.000,00.
140. (ESAF / AFRFB - 2012) Os gastos com a aquisição de Peças e
Materiais de Consumo e Manutenção de itens do imobilizado e o de
Peças e Conjunto para Reposição em Máquinas e Equipamentos são
classificados:
a) ambos como Ativo Circulante.
b) Despesas Operacionais e Estoques.
c) Conta de Resultado e Imobilizado.
d) ambos como Imobilizado.
e) Imobilizado e estoques.
141. (ESAF / Contador/MF - 2013) A Empresa Zinha tem uma
conta Móveis e Utensílios com saldo de R$ 13.000,00. Tais móveis foram
adquiridos há quatro anos e têm vida útil estimada em 10 anos. Sua
depreciação vem sendo contabilizada considerando um valor residual de
15%. Se a "Zinha" revender esses móveis, mesmo que a prazo, por R$
10.000,00, vai obter ganhos de capital no valor de
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 1.420,00.
R$ 1.870,00.
R$ 2.200,00.
R$ 3.370,00.
R$ 3.630,00.

142. (ESAF / Contador/MF - 2013) Uma máquina adquirida por R$
18.000,00, com vida útil estimada em 5 anos e com valor residual de
10%, ao fim do terceiro ano de uso apresentará um valor contábil de
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 3.240,00.
R$ 6.480,00.
R$ 7.200,00.
R$ 8.280,00.
R$ 9.720,00.
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143. (ESAF / MTUR - 2014) A empresa Máquinas, Móveis e
Mercadorias S.A., em abril de 2009, adquiriu 4 máquinas de igual valor
e pagou por elas, à vista, R$ 10.000,00. A vida útil foi estimada em 10
anos e o valor residual em 20%. Em 30 de setembro de 2013, a empresa
vendeu uma dessas máquinas por R$ 1.000,00, a prazo.
Uma vez realizada esta operação, pode-se dizer que a empresa
contabilizou perda de capital no valor de
a) R$ 600,00
b) R$ 375,00
c) R$ 500,00
d) R$ 100,00
e) R$ 875,00
144. (ESAF / AFRFB - 2014) A Cia. Mamoré vende a prazo por
R$15.000 um imobilizado cujo valor de registro é R$140.000 e a
depreciação acumulada, calculada até a data da venda, era de
R$126.000. Para efetuar o registro desse evento, a empresa deve:
a) registrar um débito de R$140.000 em conta do imobilizado.
b) contabilizar um crédito de R$15.000 em Ganhos com Venda de
Imobilizado.
c) reconhecer um débito de R$14.000 em conta de resultado.
d) lançar um crédito de R$126.000 na conta de Depreciação Acumulada.
e) efetuar um débito de R$140.000 em perdas com imobilizado.
6.

Escrituração de Operações Típicas

145. (ESAF / AFRFB - 2002) Em 01.10.01 foram descontadas
duplicatas em banco. Uma duplicata no valor de R$ 10.000,00, com
vencimento para 10.11.01, não foi liquidada e o banco transferiu para
cobrança simples, no dia do vencimento.
Em 01.12.01, após conseguir um abatimento de 30% no valor da
duplicata, o cliente liquidou a dívida junto ao banco, pagando, ainda,
juros de R$ 70,00.
O registro contábil da operação realizada no dia 01.12.01 foi assim
feito pelo emitente da duplicata:
a) Diversos
a Diversos
Abatimentos Concedidos 3.000,00
Bancos c/ Movimento
7.070,00 10.070,00
a Duplicatas a Receber
10.000,00
a Juros Ativos
70,00
10.070,00
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b) Diversos
a Diversos
Duplicatas Descontadas
10.000,00
Juros Ativos
70,00
10.070,00
a Bancos c/ Movimento
7.070,00
a Abatimentos Concedidos
3.000,00 10.070,00
c) Diversos
a Diversos
Bancos c/ Movimento
Abatimentos Auferidos
a Duplicatas Descontadas
a Juros Ativos

7.070,00
3.000,00 10.070,00
10.000,00
70,00
10.070,00

d) Duplicatas Descontadas
10.000,00 10.000,00
a Diversos
a Bancos c/ Movimento
7.000,00
a Abatimentos Auferidos 3.000,00 10.000,00
e) Diversos
a Diversos
Duplicatas a Receber
10.000,00
Juros Ativos
70,00
10.070,00
a Abatimentos Obtidos
3.000,00
a Bancos c/ Movimento
7.070,00 10.070,00
146. (ESAF / AFTE-RN - 2005) Às 9 horas do dia 25 de novembro,
a empresa Alvoradinha Ltda. praticou o seguinte fato contábil:
recebimento, em cheque, de duplicatas no valor de R$ 2.200,00, com
incidência de juros à taxa de 10% (dez por cento). Para contabilizar
aludido fenômeno patrimonial em um único lançamento o Contador
deverá fazê-lo como segue.
a) Caixa
a Diversos
P/recebimento desta data, a saber:
a Duplicatas a Receber
Valor principal
2.200,00
a Juros Ativos
Valor dos juros incidentes
220,00 2.420,00
b) Caixa
a Diversos
P/recebimento desta data, a saber:
a Duplicatas a Receber
valor principal
2.000,00
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a Juros Ativos
valor dos juros incidentes

200,00 2.200,00

c) Bancos conta Movimento
a Diversos
P/recebimento desta data, a saber:
a Duplicatas a Receber
valor principal 2.200,00
a Juros Ativos
valor dos juros incidentes 220,00 2.420,00
d) Diversos
a Duplicatas a Receber
P/recebimento desta data, a saber:
Caixa
valor principal
2.000,00
Juros Ativos
valor dos juros incidentes
200,00 2.200,00
e) Bancos Conta Movimento
a Diversos
P/recebimento nesta data, a saber:
a Duplicatas a Receber
valor principal 2.000,00
a Juros Ativos
valor dos juros incidentes 200,00 2.200,00
147. (ESAF / ISS-FORTALEZA - 2003) Analisando um desconto de
duplicata em 02.01.03, pelo prazo de 15 dias, no valor de R$ 200,00,
com despesas financeiras no montante de R$ 15,00, deduzidas pelo
banco no momento da liberação do dinheiro, assinale a seguir a única
opção que indica o registro correto da operação.
Valores em R$
Contas

Débito

a) Diversos
a Duplicatas Descontadas
Bancos Conta Movimento
Despesas Financeiras

185,00
15,00

b) Diversos
a Duplicatas a Receber
www.estrategiaconcursos.com.br

Crédito
200,00

200,00

Bancos Conta Movimento
Despesas Financeiras

185,00
15,00

c) Duplicatas a Receber
a Diversos
a Bancos Conta Movimento
a Despesas Financeiras

200,00
185,00
15,00

d) Duplicatas Descontadas
a Diversos
a Bancos Conta Movimento
a Despesas Financeiras

200,00

e) Bancos Conta Movimento
a Diversos
a Duplicatas a Receber
a Despesas Financeiras

200,00

15,00

185,00

185,00
15,00

148. (ESAF / ISS-RECIFE - 2003) A empresa Comercial Lâmina
Ltda. Descontou uma duplicata em 02.01.03, pelo prazo de 15 dias, no
valor de R$ 100,00. O Banco deduziu do valor a importância de R$ 5,00,
referente a Despesas Financeiras. O registro contábil da operação está
correto em uma única opção. Assinale-a.
Valores em R$
Contas
Crédito

Débito

a) Diversos
a Duplicatas Descontadas
100,00
Bancos Conta Movimento
Despesas Financeiras

95,00
5,00

b) Diversos
a Duplicatas a Receber
100,00
Bancos Conta Movimento
Despesas Financeiras

95,00
5,00

c) Duplicatas a Receber
a Diversos
a Bancos Conta Movimento
95,00
a Despesas Financeiras
5,00

100,00

d) Duplicatas Descontadas

100,00
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a Diversos
a Bancos Conta Movimento
95,00
a Despesas Financeiras
e) Bancos Conta Movimento
a Diversos
a Duplicatas a Receber
95,00
a Despesas Financeiras

5,00
100,00

5,00

149. (ESAF / CVM - 2010) O Banco do Brasil emitiu aviso de débito
comunicando à empresa Fermônio S/A a quitação de uma de suas
duplicatas da Carteira de Desconto, no valor de R$ 2.000,00. Ao receber
tal aviso, a empresa tomadora do empréstimo contabilizou o evento,
lançando:
a) débito em Duplicatas Descontadas e crédito em Bancos conta
Movimento.
b) débito em Duplicatas a Receber e crédito em Duplicatas Descontadas.
c) débito em Bancos conta Movimento e crédito em Duplicatas
Descontadas.
d) débito em Bancos conta Movimento e crédito em Duplicatas a Receber.
e) débito em Duplicatas Descontadas e crédito em Duplicatas a Receber.
150. (ESAF / ISS-RECIFE - 2003) A empresa Ômega Ltda.
determinou ao Banco do Brasil que protestasse um título, que estava em
seu poder para cobrança, no valor de R$ 20,00; não suficiente, envidou
esforços judiciais sem sucesso. A venda que originou o título havia
acontecido no exercício anterior. Ao final do exercício anterior, a
empresa possuía o seguinte Balanço Patrimonial:
Valores em R$
ATIVO
Ativo Circulante 130,00
Disponibilidades 10,00
Caixa e Bancos 10,00
Realizável a Curto Prazo 120,00
Duplicatas a Receber 100,00
Devedores Duvidosos -30,00
Estoques 50,00
Ativo Permanente 80,00
Imobilizado 100,00
Depreciação acumulada -20,00
ATIVO TOTAL 210,00
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PASSIVO
Passivo Circulante 80,00
Fornecedores 80,00
Patrimônio Líquido 130,00
Capital Social 80,00
Reserva Legal 10,00
Lucros Acumulados 40,00
TOTAL DO PASSIVO 210,00
O registro contábil da operação, de baixa do título, está presente na
única opção correta. Assinale- a.
Valores em R$

Contas

Débito

Crédito

a) Despesas com Títulos Incobráveis
a Duplicatas Descontadas

20,00

20,00

b) Devedores Duvidosos
a Duplicatas a Receber

20,00

c) Despesas com Títulos Incobráveis
a Duplicatas a Receber

20,00

d) Ajuste de Exercícios Anteriores
a Duplicatas a Receber

20,00

e) Despesas com Títulos Incobráveis
a Bancos Conta Movimento

20,00

20,00
20,00
20,00
20,00

151. (ESAF / AFRFB - 2009) Ao elaborar a folha de pagamento
relativa ao mês de abril, a empresa Rosácea Areal Ltda. computou os
seguintes elementos e valores:
Salários e ordenados R$ 63.000,00
Horas-extras R$ 3.500,00
Salário-família R$ 80,00
Salário-maternidade R$ 1.500,00
INSS contribuição Segurados R$ 4.800,00
INSS contribuição Patronal R$ 9.030,00
FGTS R$ 5.320,00
Considerando todas essas informações, desconsiderando qualquer outra
forma de tributação, inclusive de imposto de renda na fonte, pode-se dizer que
a despesa efetiva a ser contabilizada na empresa será de
a) R$ 66.500,00.
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b) R$ 87.230,00.
c) R$ 79.270,00.
d) R$ 77.630,00.
e) R$ 80.850,00.
152. (ESAF / CVM - 2010) Ao apurar o resultado no fim do período
contábil, a empresa encontrou um lucro líquido, antes dos tributos sobre
o lucro e das participações, no montante de R$ 1.520,00.
A planilha de custos trazida para compor o resultado do período
continha juros relativos a dezembro de 2009, já pagos, no valor de R$
125,00; juros relativos a janeiro de 2010, ainda não pagos, no valor de
R$ 180,00; juros relativos a dezembro de 2009, ainda não pagos, no
valor de R$ 160,00; juros relativos a janeiro de 2010, já pagos, no valor
de R$ 200,00. Referida planilha já havia sido contabilizada segundo o
regime de caixa.
As demais contas estavam certas, com saldos já contabilizados,
segundo o regime de competência. A empresa, então, mandou promover
o registro contábil das alterações necessárias para apresentar os
eventos segundo o regime de competência, em obediência à
regulamentação vigente.
Após os lançamentos cabíveis, o rédito do período passou a ser
lucro de
a) R$ 1.180,00
b) R$ 1.195,00
c) R$ 1.360,00
d) R$ 1.560,00
e) R$ 1.235,00
153. (ESAF / ISS-RJ - 2010) A firma Armazém Prá-lá-de-bom Ltda.
controla seus estoques de forma permanente, com avaliação contábil
pelo critério UEPS e, no mês de abril, teve a seguinte movimentação com
mercadorias, isentas de tributação e negociadas à vista:
1
2
3
4
5

/
/
/
/
/

estoque inicial de 35 unidades a R$ 10,00 cada uma;
entrada de 30 unidades a R$ 15,00 cada uma;
venda de 40 unidades a R$ 20,00 cada uma;
entrada de 25 unidades a R$ 18,00 cada uma; e, por último;
saída de 20 unidades a R$ 20,00 cada uma.

No fim do período, ao ser computado o estoque, certamente, vamos
encontrar o seu valor contábil avaliado em:
a) R$ 300,00.
b) R$ 340,00.
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c) R$ 454,80.
d) R$ 500,00.
e) R$ 525,00.
154. (ESAF / ISS-RJ - 2010) A Companhia das Lavras recebeu um
título de 6.500,00 fora da data de vencimento e, por isso, cobrou
encargos financeiros de 6%. O recebimento ocorreu em cheque do
Banco do Brasil S/A. Ao contabilizar o evento, a Companhia das Lavras
deverá fazer o seguinte lançamento:
a) Bancos conta Movimento
a Diversos
a Títulos a Receber 6.500,00
a Receitas Financeiras 390,00 6.890,00
b) Caixa
a Diversos
a Títulos a Receber 6.500,00
a Receitas Financeiras 390,00 6.890,00
c) Diversos
a Bancos conta Movimento
Títulos a Receber 6.500,00
Receitas Financeiras 390,00 6.890,00
d) Diversos
a Títulos a Receber
Caixa 6.110,00
Receitas Financeiras 390,00 6.500,00
e) Bancos conta Movimento
a Títulos a Receber 6.890,00
155. (ESAF / AFPS - 2002) A empresa Arbóresse Ltda. mandou
elaborar a folha de pagamento do mês de outubro com os seguintes
dados:
Salários e Ordenados R$ 21.000,00;
Horas Extras trabalhadas R$ 2.000,00;
Imposto de Renda Retido na Fonte R$ 2.500,00;
Contribuição para o INSS, parte dos empregados 11%;
Contribuição para o INSS, parte patronal 20%;
Depósito para o FGTS 8%.
Com base nos dados e informações acima fornecidos, pode-se dizer
que a empresa, em decorrência dessa folha de pagamento, terá
despesas totais no valor de
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a) R$ 29.440,00
b) R$ 31.970,00
c) R$ 34.470,00
d) R$ 26.910,00
e) R$ 24.410,00
156. (ESAF / AFTE-RN - 2005) A pequena empresa Comercial
Arruda possui apenas dois empregados: João, com salário bruto mensal
de R$ 4.000,00 e Alberto, com salário mensal de apenas R$ 800,00.
Os encargos da folha de pagamento são os seguintes:
•
•
•
•
•

INSS referente ao João: 11%;
INSS referente ao Alberto: 8%;
INSS referente ao Empregador: 20%;
FGTS dos empregados: 8%;
foi concedido adiantamento salarial de R$ 800,00 para João.

Ao elaborar a folha de pagamento do mês, a empresa vai
contabilizar despesas no valor total de
a) R$ 6.648,00.
b) R$ 6.144,00.
c) R$ 5.760,00.
d) R$ 5.640,00.
e) R$ 5.344,00.
157. (ESAF / ISS-RECIFE - 2003) A empresa Alfa Beta S/A contraiu
um empréstimo para capital de giro, em 1º de dezembro de 2002, com
vencimento para 31 de janeiro de 2003. As despesas financeiras
somaram R$50,00, para todo o período e foram pagas antecipadamente.
Em 31 de dezembro de 2002, na ocasião do encerramento do exercício,
qual será o valor que estará presente na conta de juros antecipados,
considerando juros de 5% ao mês?
a) Entre 25,00 e 28,00
b) Entre 29,00 e 32,00
c) entre 33,00 e 36,00
d) entre 37,00 e 40,00
e) Entre 41,00 e 43,00
158. (ESAF / TRF - 2002) Observe o seguinte lançamento,
constante do Diário da Firma Violetas – ME, do qual foi, cuidadosa e
didaticamente, suprimido o histórico para fins de concurso.
Duplicatas Descontadas
a Diversos
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Valor que se registra em decorrência ..........................., a saber:
a Bancos c/ Movimento.................................... R$ 1.300,00
a Duplicatas a Receber.................................... R$ 2.700,00
4.000,00

R$

O histórico suprimido no lançamento supra descrito deverá
descrever a
a) quitação de desconto bancário, com devolução de duplicatas não
recebidas.
b) quitação de desconto bancário, com liquidação de duplicatas recebidas.
c) contratação de desconto bancário, com entrega de duplicatas, recebendo
parte do dinheiro em conta corrente.
d) quitação de desconto bancário, com devolução de duplicatas não
recebidas e liquidação de duplicatas recebidas.
e) quitação de desconto bancário, com liquidação de duplicatas recebidas e
devolução de duplicatas não recebidas.
159. (ESAF / Contador/Recife - 2003) Numa operação de tomada
de empréstimo por uma empresa junto a um banco comercial, no valor
de R$ 100.000,00, para pagamento após três meses, com desconto
inicial de juros de R$ 10.000,00, o valor desse encargo financeiro deve
ser lançado, no momento do registro do ingresso da importância líquida
na conta Bancos conta Movimento, como
a) despesa do mês
b) ativo diferido
c) resultado de exercícios futuros
d) juros a incorrer, retificando o passivo de empréstimos
e) lucros acumulados.
160. (ESAF / TCE-ES - 2001) Ao encerrar o exercício social, a
empresa Personal Ltda. constituiu a provisão para férias, segundo os
critérios da legislação pertinente, com base na remuneração mensal dos
empregados e no número de dias de férias a que já tinham direito na
época do balanço, incluindo os encargos à base de 30%, sendo 10% dos
segurados e 20% patronal. Apenas o acréscimo de um terço do valor
das férias não foi incluído na provisão.
A situação descrita na época do balanço era a seguinte:
10 empregados com 12 meses de trabalho e salário mensal de R$
1.500,00
10 empregados com 6 meses de trabalho e salário mensal de R$
1.200,00
10 empregados com 3 meses de trabalho e salário mensal de R$
1.000,00
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Todos os empregados tinham mais de um ano de casa e não faltaram ao
serviço durante o período aquisitivo das férias.
Com estas informações o contador da empresa promoveu o lançamento
para contabilizar a provisão para férias no valor de:
a) R$ 21.150,00
b) R$ 23.500,00
c) R$ 25.850,00
d) R$ 28.200,00
e) R$ 30.550,00
161. (ESAF / AFRF - 2003) Observemos os seguintes fatos
administrativos: aluguel de R$ 200,00 mensais que foi contratado em
30 de agosto de 2002, mas foi pago apenas até 30 de novembro do
mesmo ano; compra de mercadorias por R$ 4.000,00, tendo sido
vendido no mesmo ano 40% do volume adquirido, com lucro de 15%;
salário de dezembro de R$ 500,00 com INSS de 11% dos empregados e
20% dos empregadores e FGTS de 8%.
Considerando o registro contábil correto desses eventos, podemos
dizer que eles reduziram o lucro do ano de 2002 no valor de
a) R$ 1.000,00
b) R$ 1.200,00
c) R$ 1.255,00
d) R$ 1.440,00
e) R$ 1.680,00
162. (ESAF / MPU - 93) O saldo da conta Mercadorias, utilizada
para registro dos estoques, das entradas e das saídas de mercadorias,
apresentava-se credor, no valor de 430.
Sabendo-se que o inventário indica a existência de estoques de 270,
pode se afirmar que o Resultado com Mercadorias foi de:
a) 160 de lucro
b) 160 de prejuízo
c) 270 de lucro
d) 430 de prejuízo
e) 700 de lucro
163. (ESAF / MPOG - 2010) A empresa Americanas Comercial
efetuou uma compra de mercadorias por R$ 3.000,00, com ICMS de
15%, e vendeu metade dessa mercadoria por R$ 3.200,00, com ICMS à
mesma alíquota e frete de 1% sobre o preço de venda.
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Sabendo-se que as operações foram realizadas a prazo, o Contador
vai apurar um saldo de
a)
b)
c)
d)
e)

Contas a Pagar de R$ 3.062,00.
Contas a Receber de R$ 2.720,00.
Mercadorias de R$ 2.550,00.
Lucro com Mercadorias de R$ 1.413,00.
ICMS a Recolher de R$ 480,00.

164. (ESAF / SUSEP - 2010) A empresa Varejos Ltda. tinha em
estoque 20 unidades de mercadorias contabilizado por R$ 80,00 cada
unidade, quando negociou as seguintes operações:
1. Compra a vista de 60 unidades a R$ 100,00, pagando frete de R$ 600,00;
2. Venda a vista de 40 unidades ao preço unitário de R$ 150,00, pagando
frete de R$ 400,00.
A negociação não sofreu nenhuma espécie de tributação, nem sobre
as mercadorias, nem sobre o frete. Os estoques são controlados pelo
método do custo médio ponderado móvel.
Com essas informações, podemos dizer que o negócio rendeu à
empresa um lucro total de
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 1.500,00.
R$ 1.900,00.
R$ 1.200,00.
R$ 1.800,00.
R$ 1.000,00.

165. (ESAF / RFB - 2009). A firma comercial Alvorada Mineira Ltda.
adquiriu um bem de uso por R$ 6.000,00, pagando uma entrada de 25%
em dinheiro e financiando o restante em três parcelas mensais e iguais.
A operação foi tributada com ICMS de 12%. Ao ser contabilizada a
operação acima, o patrimônio da firma Alvorada evidenciará um
aumento no ativo no valor de:
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 6.720,00.
R$ 4.500,00.
R$ 5.220,00.
R$ 5.280,00.
R$ 3.780,00.

166. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009) Manoel encontrou o que queria:
panelas de ferro feitas sob encomenda. Perguntando, encontrou o preço
unitário de R$ 30,00. Soube também que havia incidência de ICMS de
17%, de IPI de 6% e de fretes à base de R$ 1,50 por lotes de 6 panelas.
www.estrategiaconcursos.com.br

Negociando, conseguiu obter um desconto de 8% no preço e fechou a
compra de 30 panelas, para revender. Calculando, encontrou o custo
contábil de
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 961,50.
R$ 808,50.
R$ 736,50.
R$ 744,60.
R$ 713,70.

167. (ESAF / IRB/Analista – contador - 2006) A firma Lojas
Entrepostos S/A, operando mercadorias isentas de tributação, inclusive
quanto a PIS e COFINS, apresentou o seguinte movimento de estoques,
o qual numeramos para indicar a ordem cronológica:
1
2
3
4
5

-

compra de 15 unidades por R$ 1.500,00;
compra de 30 unidades por R$ 4.500,00;
venda de 48 unidades por R$ 9.600,00;
compra de 60 unidades por R$ 9.600,00;
venda de 67 unidades por R$ 13.500,00.

Observações: O estoque inicial do período era de 18 unidades
avaliado em R$1.620,00. De acordo com essas informações podemos
mensurar que o estoque final foi de apenas 8 unidades ao custo unitário
de
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 160,00, se a avaliação for feita pelo critério UEPS.
R$ 150,00, se a avaliação for feita pelo critério PEPS.
R$ 125,00, se a avaliação for feita pelo critério Preço Médio.
R$ 90,00, se a avaliação for feita pelo critério UEPS.
R$ 90,00, se a avaliação for feita pelo critério PEPS.

168. (ESAF / AFRFB - 2003) A empresa Comércio Industrial Ltda.
comprou 250 latas de tinta ao custo unitário de R$ 120,00, tributadas
com IPI de 5% e ICMS de 12%. Pagou entrada de 20% e aceitou duas
duplicatas mensais de igual valor. A tinta adquirida foi contabilizada
conforme sua natureza contábil funcional, com a seguinte destinação:
50 latas para consumo interno; 100 latas para revender; e 100 latas
para usar como matéria-prima. Após efetuar o competente lançamento
contábil, é correto afirmar que, com essa operação, os estoques da
empresa sofreram aumento no valor de
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 31.500,00
R$ 30.000,00
R$ 28.020,00
R$ 27.900,00
R$ 26.500,00
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169. (ESAF / MDIC - 2012) Observe as seguintes sugestões de
lançamento e assinale a opção incorreta.
a) Compras
a Diversos
a Caixa
a Fornecedores
Neste lançamento está sendo contabilizada uma operação de compra de
mercadorias a prazo com entrada, sem impostos.
b) Diversos
a Caixa
Fornecedores
Juros
Neste lançamento está sendo contabilizado um pagamento de dívidas com
juros.
c) Diversos
a Vendas
Clientes
Impostos a Recuperar
Neste lançamento está sendo contabilizada uma venda a prazo com ICMS.
d) Fornecedores
a Diversos
a Caixa
a Descontos
Neste lançamento está sendo contabilizado um pagamento de dívidas com
descontos.
e) Caixa
a Diversos
a Clientes
a Juros
Neste lançamento está sendo contabilizado um recebimento de créditos
com juros.
170. (ESAF / MDIC - 2012) Compra de mercadorias, a prazo, para
revender nos Armazéns do Porto Ltda., nos seguintes termos:
Quantidade adquirida: 2.000 unidades;
Preço unitário de compra: R$ 2,50;
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Incidência de ICMS a 15% e de IPI a 5%.
A contabilização deverá ser efetuada da seguinte forma:
a) Débito: de Mercadorias
750,00 do ICMS (15%)
250,00 do IPI (5%)
e crédito de Fornecedores

4.000,00 da compra

b) Débito: de Mercadorias
750,00 do ICMS (15%)
250,00 do IPI (5%)
e crédito de Fornecedores

5.000,00 da compra

5.000,00 pela dívida total.

6.000,00 pela dívida total.

c) Débito: de Mercadorias
5.000,00 da compra e do ICMS (15%) e de
IPI a recuperar 250,00 do IPI (5%)
e crédito de Fornecedores 5.250,00 pela dívida total.
d) Débito: de Mercadorias 4.250,00 da compra e do IPI (5%) e ICMS a
Recuperar 750,00 do ICMS (15%)
e crédito de Fornecedores 5.000,00 pela dívida total.
e) Débito: de Mercadorias 4.500,00 da compra e do IPI (5%) e ICMS a
Recuperar 750,00 do ICMS (15%)
e crédito de Fornecedores 5.250,00 pela dívida total.
171. (ESAF / MDIC - 2012) Elabore a ficha de controle de estoques
com os seguintes dados:
Mercadorias existentes em 01/10 = 60 unidades ao custo de R$ 20,00;
Compras a prazo em 04/10 = 100 unidades ao custo unitário de R$ 24,00;
Vendas em 10/10 de 80 unidades ao preço unitário de R$ 30,00.
A empresa não sofre tributação e avalia os estoques a custo médio
ponderado.
Com essas informações podemos dizer que a operação de venda
teve um custo de
a) R$ 1.600,00.
b) R$ 1.680,00.
c) R$ 1.800,00.
d) R$ 1.920,00.
e) R$ 2.400,00.
172. (ESAF / MDIC - 2012) O lançamento contábil apropriado para
registrar o recebimento de notas promissórias no valor de R$ 400,00
com descontos de 8% é o que segue abaixo:
www.estrategiaconcursos.com.br

a) Diversos
a Títulos a Receber
Caixa
368,00
Descontos Passivos
32,00

400,00

b) Caixa
a Diversos
a Títulos a Receber
a Descontos Ativos

400,00

368,00
32,00

c) Diversos
a Caixa
Títulos a Receber 368,00
Descontos Passivos
32,00

400,00

d) Caixa
a Diversos
a Títulos a Receber
a Descontos Ativos

432,00

400,00
32,00

e) Diversos
a Caixa
Títulos a Receber 400,00
Descontos Passivos
32,00

432,00

173. (ESAF / MDIC - 2012) O lançamento contábil apropriado para
registrar o pagamento de duplicatas no valor de R$ 2.800,00, com
descontos de 15%, é o que segue abaixo:
a) Diversos
a Caixa
Duplicatas a Pagar
2.380,00
Descontos Ativos 420,00
2.800,00
b) Caixa
a Diversos
a Duplicatas a Pagar
a Descontos Ativos

2.380,00
420,00

c) Diversos
a Duplicatas a Pagar
Caixa
2.380,00
Descontos Passivos
420,00
d) Duplicatas a Pagar
a Diversos
a Caixa

2.800,00

2.800,00

2.380,00
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a Descontos Ativos

420,00

2.800,00

e) Duplicatas a Pagar
a Diversos
a Caixa
a Descontos Passivos

2.380,00
420,00

2.800,00

174. (ESAF / AFRFB - 2012) A empresa Redesconto S.A. trabalha
com o desconto de duplicatas. Considerando que a operação de
desconto foi realizada com duplicatas que tinham vencimento em 30,
60, 90 e 120 dias, o valor dos juros descontados a serem reconhecidos
no ato da operação devem ser contabilizados como:
a) conta redutora das duplicatas descontadas no Passivo.
b) conta redutora das Receitas, no Resultado.
c) despesa antecipada, no Ativo Circulante.
d) despesas financeiras no Resultado.
e) conta redutora das duplicatas descontadas no Ativo.
175. (ESAF / AFRFB - 2012) A empresa Data Power S.A. apura
sobre sua folha de pagamentos administrativa de R$ 100.000,00 o total
de 20% de INSS, correspondente a 12% de contribuição da parcela de
responsabilidade da empresa e 8% da parcela do empregado. A
empresa efetuou a contabilização de R$ 20.000,00 como despesa de
INSS no resultado. Ao fazer a conciliação da conta, deve o contador:
a) considerar o lançamento correto, uma vez que a folha refere-se a
despesas administrativas.
b) estornar da despesa o valor de R$ 8.000,00, lançando a débito da conta
salários a pagar.
c) reverter da despesa o valor de R$ 12.000,00, lançando contra a conta
de INSS a recolher.
d) reconhecer mais R$ 8.000,00 a débito de despesa de INSS pertinente a
parcela do empregado.
e) lançar um complemento de R$ 12.000,00 a crédito da conta salários a
pagar.
176. (ESAF / MTUR - 2014) Uma das despesas mais usuais em
qualquer entidade é a despesa com pessoal. Tomemos como exemplo
uma atividade realizada por apenas um empregado contratado, o qual
tenha demandado gastos mensais com a seguinte composição:
Salário mensal do empregado
Adiantamento salarial
Previdência social, parte patronal
Previdência social, parte do segurado
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

R$ 1.000,00
R$ 250,00
21%
11%
8%
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Considerando que tenha sido este o fato ocorrido, podemos dizer
que essa empresa deverá contabilizar uma despesa no valor de
a) R$ 1.400,00
b) R$ 1.320,00
c) R$ 1.290,00
d) R$ 1.210,00
e) R$ 1.150,00
177. (ESAF / MTUR - 2014)
As informações abaixo foram
extraídas da Ficha de Controle de Estoques de determinada mercadoria,
na empresa Comercial de Varejos S.A., em 31/12/2013.
Quantidade no estoque inicial
250
Quantidade comprada no período 750
Quantidade vendida no período
800
Preço de compra no período
R$ 16,00 por unidade
Preço de venda no período
R$17.600,00 pelo total vendido
ICMS sobre compra
17%
ICMS sobre vendas
17%
Valor do estoque inicial
R$ 3.500,00
A partir das informações acima, pode-se dizer que o valor do
estoque final, avaliado pelo método do preço médio ponderado, é de
a) R$ 2.575,00
b) R$ 2.692,00
c) R$ 2.728,00
d) R$ 3.100,00
e) R$ 4.140,00
178. (ESAF / AFRFB - 2014) Da folha de pagamento da Cia.
Pagadora foram extraídos os dados abaixo:
Salários Brutos
Imposto de Renda Retido na Fonte Pessoa Física
INSS Retido
Salário Família
FGTS
Contribuição Patronal INSS
Auxílio Maternidade

400.000
3.400
6.000
1.500
32.000
40.000
2.500

Tomando como base apenas os dados fornecidos, pode-se afirmar
que o total a ser apropriado como Despesas de Período é:
a) R$476.000.
b) R$472.000.
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c) R$436.600.
d) R$400.000.
e) R$394.600.
Dados para a resolução das questões de n. 179 a 181.
A Cia. XYZ, em 01/03/2012, apresenta ao Banco Valioso o fluxo de
duplicatas a seguir:
Titulo
Duplicatas 1 (D1)
Duplicatas 2 (D2)
Duplicatas 3 (D3)

Prazo
30 dias
60 dias
90 dias

Valores
1.500.000
1.500.000
1.000.000

Na ocasião, contrata uma operação de desconto a uma taxa mensal de 8%
ao mês (juros simples) além de taxas administrativas de R$5.000 cobradas pela
instituição financiadora.
179. (ESAF / AFRFB - 2014) De acordo com os dados fornecidos,
pode-se afirmar que o registro inicial da operação gera:
a) um aumento total de R$3.400.000 nos passivos circulantes.
b) uma diminuição total na situação líquida de R$600.000.
c) um aumento de R$3.995.000 total nos ativos circulantes.
d) uma diminuição total de passivo circulante de R$320.000.
e) um aumento total de despesas financeiras de R$120.000.
180. (ESAF / AFRFB - 2014) Em 16/04/2012 o Banco Valioso
comunica à Cia. XYZ que a duplicata (D1) não foi quitada pelo cliente.
No aviso de cobrança bancária, enviado para a empresa, o banco
informa que lançou na conta corrente da empresa R$1.505.500,
relativos ao valor do título em atraso e a juros adicionais e comissão de
permanência no valor de R$5.500. Nesse caso, a empresa deve registrar
em sua contabilidade:
a) Contas Débito Crédito
Duplicatas /descontadas
Contas a Receber
a Bancos C/ Movimento

5.500
1.505.500

b) Contas Débito Crédito
Duplicatas /descontadas
a Bancos C/ Movimento

1.505.500
1.505.500

c) Contas Débito Crédito
Duplicatas a Receber
a Bancos C/ Movimento

1.505.500
1.505.500

1.500.000
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d) Contas Débito Crédito
Duplicatas a Receber
Despesas Bancárias
a Bancos C/ Movimento

1.500.000
5.500
1.505.500

e) Contas Débito Crédito
Contas a Receber
a Duplicatas Descontadas

1.505.500
1.505.500

181. (ESAF / AFRFB - 2014) De acordo com as normas contábeis
atualizadas, os juros cobrados sobre a operação de desconto devem ser:
a) lançados como despesa financeira após o recebimento do último título
descontado.
b) contabilizados pelo montante total dos juros descontados como despesas
no momento inicial da operação.
c) registrados como despesas financeiras no momento da quitação de cada
um dos títulos descontados.
d) registrados como despesa financeira em três parcelas iguais através de
rateio do total por 90 dias.
e) transferidos para o resultado como despesa financeira de acordo com o
regime de competência.
182. (ESAF / TCE-ES - 2001) Ao encerrar o exercício social, a
empresa Personal Ltda constituiu a provisão para férias, segundo os
critérios da legislação pertinente, com base na remuneração mensal dos
empregados e no número de dias de férias a que já tinham direito na
época do balanço, incluindo os encargos à base de 30%, sendo 10% dos
segurados e 20% patronal. Apenas o acréscimo de um terço do valor
das férias não foi incluído na provisão.
A situação descrita na época do balanço era a seguinte:
10 empregados com 12 meses de trabalho e salário mensal de R$ 1.500,00;
10 empregados com 6 meses de trabalho e salário mensal de R$ 1.200,00;
10 empregados com 3 meses de trabalho e salário mensal de R$ 1.000,00.
Todos os empregados tinham mais de um ano de casa e não faltaram ao
serviço durante o período aquisitivo das férias.
Com estas informações o contador da empresa promoveu o lançamento
para contabilizar a provisão para férias no valor de:
a) R$ 21.150,00
b) R$ 23.500,00
c) R$ 25.850,00
d) R$ 28.200,00
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e) R$ 30.550,00
183. (ESAF / RFB - 2009) No encerramento do exercício social,
quando ainda resta saldo não utilizado na conta Provisão para
Devedores Duvidosos, necessário se faz contabilizar a reversão desse
saldo. Nesse caso, o lançamento de ajuste a ser feito deverá ser:
a) creditando-se a conta de Provisão e debitando-se a conta de Lucros
Acumulados.
b) creditando-se a conta de Provisão e debitando-se a conta de Resultado
do Exercício.
c) debitando-se a conta de Provisão e creditando-se a conta de Lucros
Acumulados.
d) debitando-se a conta de Provisão e creditando-se a conta de Resultado
do Exercício.
e) debitando-se a conta de Provisão e creditando-se a conta de Despesa.
184. (ESAF / STN - 2008) A empresa Dúbias Cobranças S/A tinha
créditos no valor de R$ 160.000,00 em 31.12.06 e de R$ 110.000,00 em
31.12.07. Durante o exercício de 2007, houve a baixa de perdas no valor
de R$ 3.200,00, referente a créditos já existentes em 2006 e de R$
1.100,00, referente a créditos de 2007. A conta provisão para créditos
de liquidação duvidosa foi a balanço em 2006 com saldo de R$ 4.800,00
e deverá ir a balanço em 2007 com saldo equivalente a 3% dos créditos
cabíveis. Após a contabilização dos ajustes para o balanço de 2007,
pode-se dizer que essa empresa contabilizou, no exercício de 2007,
perdas com créditos de liquidação duvidosa no valor de
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 2.800,00.
R$ 3.300,00.
R$ 3.900,00.
R$ 7.100,00.
R$ 7.600,00.

185. (ESAF / ISS-NATAL - 2008) A empresa Fastfood Ltda., com
contas a receber no valor de R$ 800.000,00, em 31.12.2007, tinha
também uma conta de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
com saldo remanescente de R$ 13.000,00. No encerramento do
exercício de 2007, mandou fazer nova provisão baseada numa
estimativa de perdas de 3,5%, igual às perdas efetivas ocorridas no
recebimento de créditos nos últimos três exercícios. Feitos os
lançamentos cabíveis, a empresa levará ao resultado do exercício uma
despesa provisionada de:
a)
b)
c)
d)

R$ 15.000,00.
R$ 13.000,00.
R$ 11.000,00.
R$ 24.000,00.
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e) R$ 28.000,00.
186. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) A empresa Mercearia Merck S/A,
baseada em sua experiência de perdas no recebimento de clientes, no
exercício de 2005, constituiu uma provisão para perdas no valor de R$
1.350,00. No exercício de 2006, a empresa deu baixa em créditos no
valor de R$ 930,00 e chegou ao fim do exercício com valores a receber
no montante de R$ 60.000,00. Considerando-se a necessidade da
constituição de nova provisão à base de 3% dos créditos que vão a
balanço, pode-se dizer que, com a adoção dessa medida, o lucro da
empresa será reduzido em
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 2.310,00.
R$ 1.800,00.
R$ 1.380,00.
R$ 870,00.
R$ 450,00.

187. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) Com base na experiência de perdas
efetivas no recebimento de seus créditos, a Microempresa Satélite S/A,
constituiu no exercício de 2005 uma provisão no valor de R$ 2.700,00.
No exercício de 2006, a empresa deu baixa em créditos no valor de
R$ 1.860,00 e chegou ao fim do exercício com valores a receber no
montante de R$ 120.000,00.
Considerando-se a necessidade da constituição de nova provisão à
base de 3% dos créditos existentes, mesmo levando em conta o saldo
não utilizado da provisão anterior, pode-se dizer que os referidos
créditos devem ir a balanço, deduzidos de provisão no valor de
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 4.440,00.
R$ 2.760,00.
R$ 3.600,00.
R$ 900,00.
R$ 1.740,00.

188. (ESAF / SUSEP - 2006) A empresa Comércio Limitado, tendo
créditos a receber no valor de R$ 32.000,00, em 31.12.05, e com
experiência de perda efetiva no recebimento de itens dessa espécie,
comprovada em 4% nos últimos três exercícios sociais, precisa mandar
constituir uma provisão para devedores duvidosos, antes de elaborar o
seu balanço anual. Considerando que, no livro Razão, já existe uma
conta de provisão com essa finalidade, com saldo anterior de R$ 520,00,
não utilizado, e que a empresa quer contabilizar o evento com um único
lançamento no livro Diário, o Contador deverá mandar fazer na conta
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa um registro de
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a) R$ 1.280,00, a crédito.
b) R$ 960,00, a crédito.
c) R$ 760,00, a crédito.
d) R$ 520,00, a débito.
e) R$ 440,00, a débito.
189. (ESAF / SEFAZ-RN - 2005) A firma Linhas de Comércio Ltda.
tem no livro razão uma conta intitulada "Provisão para Créditos de
Liquidação Duvidosa" com saldo credor de R$ 9.000,00, oriundo do
balanço patrimonial de 2002, mas que permanece inalterado ao final do
exercício de 2003.
No balanço patrimonial, que será elaborado com data de 31.12.03,
a empresa deverá demonstrar as contas "Duplicatas a Receber" e
"Clientes", com saldo devedor de R$ 350 mil e R$ 200 mil,
respectivamente.
Considerando-se que está comprovada a expectativa de perda
provável de 3% dos créditos a receber, a empresa deverá contabilizar
uma provisão. Este fato, aliado às outras informações constantes do
enunciado, fará com que o lucro da empresa, referente ao exercício de
2003, seja reduzido no valor de
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 7.500,00.
R$ 9.000,00.
R$ 16.290,00.
R$ 16.500,00.
R$ 25.500,00.

190. (ESAF / CVM - 2010) A empresa Modistas da Moda S/A, tem
um histórico de perdas no recebimento de seus créditos, por isto, não
costuma negligenciar a utilização de provisão para riscos de crédito.
Sob esse aspecto, verificamos que do balanço patrimonial de 2008
constou a conta Provisão para Devedores Duvidosos com saldo de R$
2.300,00.
Ao longo do exercício de 2009 foram comprovadas perdas efetivas
no recebimento de créditos, no valor de R$ 1.100,00, e a estimativa de
perdas que se faz para 2010, monta a R$ 1.800,00.
Com base nessas informações, pode-se dizer que a empresa deverá
lançar na Demonstração do Resultado do Exercício, relativa a 2009, uma
despesa provisionada para risco de crédito no montante de
a) R$ 3.000,00
b) R$ 2.900,00
c) R$ 1.800,00
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d) R$ 1.100,00
e) R$ 600,00
7.

Demonstração do Resultado do Exercício

191. (ESAF / AFRFB - 2012) A S.A. Sociedade Abraços, no exercício
de 2011, evidência um prejuízo contábil e fiscal de R$ 4.300,00; uma
provisão para imposto de renda de R$ 5.000,00; e um resultado positivo
do exercício antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o
lucro e das participações no valor de R$ 35.000,00.
Deste resultado a empresa deverá destinar R$ 3.000,00 para
participação estatutária de empregados; R$ 2.700,00 para participação
estatutária de administradores; R$ 2.000,00 para reserva estatutária;
além da reserva legal de R$ 1.000,00.
Após a contabilização correta desses procedimentos, pode-se dizer
que o encerramento da conta de resultado do exercício foi feito com um
lançamento a débito no valor de
a) R$ 17.000,00.
b) R$ 19.000,00.
c) R$ 20.000,00.
d) R$ 24.300,00.
e) R$ 25.700,00.
192. (ESAF / AFRFB - 2012) Os estatutos da Cia. Omega
estabelecem que, dos lucros remanescentes, após as deduções
previstas pelo artigo 189 da Lei 6.404/76 atualizada, deverá a empresa
destinar aos administradores, debêntures e empregados uma
participação de 10% do lucro do exercício a cada um. Tomando como
base as informações constantes da tabela abaixo:
Itens apurados em 31.12.2010
Resultado apurado antes do Imposto, Contribuições e
Participações
Valor estabelecido para Imposto de Renda e Contribuição
Social
Saldos da conta / Prejuízos Acumulados

Valores em
R$
500.000,00
100.000,00
150.000,00

Pode-se afirmar que o valor do Lucro Líquido do Exercício é:
a) R$ 350.000.
b) R$ 332.250.
c) R$ 291.600.
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d) R$ 182.500.
e) R$ 141.600.
193. (ESAF / AFRFB - 2012) Os estatutos da Cia. Omega
estabelecem que, dos lucros remanescentes, após as deduções
previstas pelo artigo 189 da Lei 6.404/76 atualizada, deverá a empresa
destinar aos administradores, debêntures e empregados uma
participação de 10% do lucro do exercício a cada um. Tomando como
base as informações constantes da tabela abaixo:
Itens apurados em 31.12.2010
Resultado apurado antes do Imposto, Contribuições e
Participações
Valor estabelecido para Imposto de Renda e Contribuição
Social
Saldos da conta / Prejuízos Acumulados

Valores
em R$
500.000,00
100.000,00
150.000,00

O valor das Participações dos Administradores é:
a) R$ 40.000.
b) R$ 36.000.
c) R$ 32.400.
d) R$ 22.500.
e) R$ 20.250.
194. (ESAF / MTUR - 2014) Na empresa Tal Qual Lemos S.A., o
lucro do exercício, quando ocorre, é distribuído da seguinte forma: 30%
para dividendos obrigatórios, 10% para Participações Estatutárias de
Administradores, 10% para Reservas Estatutárias, 5% para Reserva
Legal.
No presente exercício o lucro líquido do exercício antes do imposto
de renda foi no montante de R$ 90.000,00, dele devendo-se deduzir um
imposto de renda de R$ 36.000,00.
Sendo contabilizada a distribuição acima proposta, certamente,
vamos encontrar um dividendo obrigatório no valor de
a) R$ 12.150,00
b) R$ 12.465,90
c) R$ 12.393,00
d) R$ 13.851,00
e) R$ 14.580,00
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195. (ESAF / MDIC - 2012) Certa empresa, que tinha prejuízos
acumulados de R$ 2.000,00, apurou lucro líquido do exercício no valor
de R$ 10.000,00, depois do imposto de renda e participações. Após
contabilizar a Reserva Legal, uma reserva estatutária de 10% e outra,
para aumento de capital, à taxa de 15%, destinou também recursos
para o dividendo mínimo obrigatório, nos termos da legislação vigente
e, em seguida, acomodou o saldo remanescente na formação de uma
reserva de lucros.
Sabendo-se que os estatutos da empresa não estipulam um
percentual específico para dividendo mínimo e que os prejuízos
acumulados são também prejuízos fiscais, pode-se dizer que no
exercício em questão a empresa contabilizou dividendo mínimo
obrigatório no valor de
a) R$ 1.900,00.
b) R$ 2.800,00.
c) R$ 3.400,00.
d) R$ 3.800,00.
e) R$ 5.000,00.
196. (ESAF / MDIC - 2012) A Cia. de Solas e Solados apurou no
livro Razão, ao fim do exercício, mas antes do encerramento das contas
de resultado, os valores listados a seguir:
CONTAS SALDOS
Receita de Vendas
21.000,00
Capital Social
15.000,00
Produtos Acabados
14.800,00
Duplicatas a Pagar
14.000,00
Custo das Mercadorias Vendidas
14.000,00
Duplicatas a Receber
10.000,00
Salários a Pagar
5.200,00
Equipamentos
4.600,00
Caixa
4.000,00
Veículos
3.900,00
Títulos a Pagar a Longo Prazo 3.800,00
Investimentos em Controladas
3.500,00
Salários
3.000,00
Títulos a Receber a Longo Prazo
3.000,00
Reserva Legal
1.800,00
Impostos
1.700,00
Aluguéis Ativos
1.600,00
Depreciação Acumulada
1.500,00
Prejuízos Acumulados
1.400,00
Reserva de Capital
1.200,00
Despesas Diferidas
1.200,00
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Juros Passivos
Provisão p/Ajuste de Estoques

1.100,00
1.100,00

Examinando-se o resultado desse exercício, com distribuição do
lucro em R$ 300,00 para o imposto de renda, R$ 500,00 para dividendos,
e destinação do saldo remanescente para a formação de reservas de
lucro, pode-se dizer que a contabilização desses eventos provocará um
aumento final no patrimônio líquido no valor de:
a) R$ 1.400,00.
b) R$ 1.100,00.
c) R$ 800,00.
d) R$ 600,00.
e) R$ 500,00.
197. (ESAF / MDIC - 2012) Certa empresa, após contabilizar suas
contas de resultado, encontrou os seguintes valores:
Receita Líquida de Vendas
Custo das Vendas do Período
Receitas Operacionais
Despesas Operacionais
Ganhos de Capital
Provisão para Imposto de Renda

250.000,00
140.000,00
25.000,00
65.000,00
10.000,00
30.000,00

Os estatutos dessa empresa mandam pagar participação nos lucros,
à base de 10% para empregados e 10% para administradores, além dos
dividendos de 25%.
No exercício social de que estamos tratando, a empresa destinou ao
pagamento das participações o montante de
a) R$ 10.000,00.
b) R$ 9.500,00.
c) R$ 7.600,00.
d) R$ 3.750,00.
e) R$ 3.156,00.
198. (ESAF / AFRFB - 2009) Em 31.12.2008, a empresa Baleias e
Cetáceos S/A colheu em seu livro Razão as seguintes contas e saldos
respectivos com vistas à apuração do resultado do exercício:
01
02
03
04
05
06

- Vendas de Mercadorias
- Duplicatas Descontadas
- Aluguéis Ativos
- Juros Passivos
- ICMS sobre vendas
– Fornecedores

R$ 12.640,00
R$ 4.000,00
R$ 460,00
R$ 400,00
R$ 2.100,00
R$ 3.155,00
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07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

-

Conta Mercadorias
FGTS
Compras de Mercadorias
ICMS a Recolher
Clientes
Salários e Ordenados
PIS s/Faturamento
COFINS
Frete sobre vendas
Frete sobre compras
ICMS sobre compras

R$ 1.500,00
R$ 950,00
R$ 3.600,00
R$ 1.450,00
R$ 4.500,00
R$ 2.000,00
R$ 400,00
R$ 1.100,00
R$ 800,00
R$ 300,00
R$ 400,00

O inventário realizado em 31.12.08 acusou a existência de
mercadorias no valor de R$ 1.000,00. Considerando que na relação de
saldos acima estão indicadas todas as contas que formam o resultado
dessa empresa, pode-se dizer que no exercício em causa foi apurado um
Lucro Operacional Bruto no valor de
a) R$ 9.040,00.
b) R$ 6.540,00.
c) R$ 5.040,00.
d) R$ 4.240,00.
e) R$ 2.350,00.
199. (ESAF / SUSEP - 2010) A seguinte relação contém contas
patrimoniais e contas de resultado. Seus saldos foram extraídos do livro
Razão no fim do exercício social.
Contas

Saldos

Bancos conta Movimento
Despesas Gerais e Administrativas
ICMS sobre Vendas
Duplicatas a Receber
Encargos de Depreciação
Capital Social
Mercadorias
Juros Passivos a Vencer
Custo das Mercadorias Vendidas
ICMS a Recolher
Capital a Realizar
Provisão para FGTS
Ações de Coligadas
Receita de Vendas
Duplicatas a Pagar
Provisão para Créditos Incobráveis
Depreciação Acumulada
Ações em Tesouraria

9.500,00
19.500,00
16.000,00
37.500,00
6.000,00
110.000,00
50.000,00
3.000,00
54.500,00
8.500,00
15.000,00
24.000,00
25.000,00
100.000,00
65.000,00
12.500,00
10.000,00
25.000,00
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Juros Passivos
Móveis e Utensílios
Descontos Ativos

4.000,00
70.000,00
5.000,00

Do resultado alcançado no ano, foram distribuídos R$ 600,00 para
reserva legal, R$ 500,00 para participação de empregados, R$ 1.250,00
para imposto de renda e o restante para dividendos.
Classificando-se as contas acima e estruturando a apuração do
resultado do exercício com os valores demonstrados, vamos encontrar
um lucro líquido do exercício no valor de
a) R$ 2.650,00.
b) R$ 3.250,00.
c) R$ 5.000,00.
d) R$ 3.150,00.
e) R$ 3.750,00.
200. (ESAF / ISS-NATAL - 2008) A empresa Comercial de Frutas
S/A, em março de 2008, realizou compras de mercadorias pelo preço de
R$ 10.000,00 e, no mesmo mês, vendeu metade dessa mercadoria
comprada pelo preço de R$ 8.000,00.
Sobre essas operações houve a incidência de IPI de 6% e de ICMS
de 10%. Não houve incidência de PIS nem de COFINS.
Considerando, exclusivamente, essas informações, podemos dizer
que a empresa auferiu lucro de
a) R$ 2.160,00.
b) R$ 2.200,00.
c) R$ 2.400,00.
d) R$ 2.640,00.
e) R$ 3.000,00.
201. (ESAF / CVM - 2010) A empresa Atividade Tributada S/A
apurou, ao fim do exercício social, os seguintes componentes de
resultados:
Receitas tributáveis 80.000,00
Despesas dedutíveis 58.200,00
Receitas Não Tributáveis 9.600,00
Despesas não dedutíveis 4.600,00
Contribuição Social sobre o lucro líquido 2.400,00
Imposto de Renda 15%
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O saldo de prejuízos fiscais a compensar, conforme apuração na
demonstração do lucro real de períodos anteriores e registrado no livro
próprio, monta a R$ 10.000,00.
Com base nas informações acima, calcule o imposto de renda a
provisionar e indique o seu valor.
a) R$ 3.360,00
b) R$ 3.270,00
c) R$ 2.541,00
d) R$ 2.289,00
e) R$ 1.770,00
202. (ESAF / ISS-RJ - 2010) A Empresa Comércio Local Ltda.
executou transações com mercadorias e pessoal, das quais resultaram,
na contabilidade, os seguintes saldos:
Estoque inicial de mercadorias
Compras de mercadorias
Vendas de mercadorias
Estoque final de mercadorias
ICMS sobre Compras
ICMS a Recolher
ICMS sobre Vendas
Salários e Ordenados
Encargos Trabalhistas
Contribuições a Recolher

R$ 12.500,00
R$ 32.000,00
R$ 37.000,00
R$ 20.500,00
R$ 4.800,00
R$ 750,00
R$ 5.550,00
R$ 8.000,00
R$ 960,00
R$ 1.600,00

Computando estes dados para fins da apuração dos resultados,
vamos encontrar um
a) Lucro bruto de R$ 17.050,00.
b) Lucro bruto de R$ 13.000,00.
c) Lucro bruto de R$ 7.450,00.
d) Lucro líquido de R$ 3.290,00.
e) Lucro líquido de R$ 2.440,00.
203. (ESAF / SEFAZ-MG - 2005) A listagem de saldos para
elaboração dos balanços da Companhia Gama S/A apresentou as contas
patrimoniais e de resultado abaixo mencionadas. A eventual diferença
aritmética existente decorre da conta corrente de ICMS, cujo
encerramento ainda não havia sido contabilizado.
Caixa
Capital Social
Compras de Mercadorias
Contas a Receber
COFINS

R$ 28.000,00
R$ 14.000,00
R$ 96.000,00
R$ 39.200,00
R$ 152,00
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Fornecedores
ICMS sobre Vendas
Impostos e Taxas
Juros Ativos
Mercadorias
Móveis e Utensílios
PIS sobre Faturamento
Prêmio de Seguros
Reserva Legal
Salários e Encargos
Salários e Encargos a Pagar
Vendas de Mercadorias
Veículos

R$ 32.000,00
R$ 40.800,00
R$ 1.840,00
R$ 880,00
R$ 36.000,00
R$ 48.000,00
R$ 168,00
R$ 2.880,00
R$ 2.800,00
R$ 6.400,00
R$ 960,00
R$240.000,00
R$ 32.000,00

Observações:
1. O estoque atual de mercadorias está avaliado em R$ 1.600,00.
2. As compras e as vendas são tributadas à mesma alíquota de ICMS.
3. Após eventual destinação do lucro à Reserva Legal, o saldo remanescente
do período será totalmente destinado a dividendos dos sócios, a serem pagos
no primeiro semestre do exercício subsequente à apuração.
As demonstrações contábeis elaboradas a partir das informações
anteriormente citadas, certamente, vão evidenciar:
a) R$ 130.400,00 de Custo das Mercadorias Vendidas (CMV).
b) R$ 85.680,00 de Lucro Operacional Bruto.
c) R$ 147.200,00 de Ativo total.
d) R$ 132.000,00 de Passivo Circulante.
e) R$ 20.528,00 de Patrimônio Líquido.
204. (ESAF / AFRFB - 2002) As contas abaixo representam um
grupo de receitas e despesas e, embora distribuídas aqui
aleatoriamente, compõem a demonstração do resultado do exercício da
empresa Boapermuta S/A.
Outras receitas
Provisão para Contribuição Social
Juros Recebidos
Depreciação
Participação de Administradores
Impostos e Taxas
Propaganda e Publicidade
Vendas Canceladas
PIS/PASEP
Despesas Bancárias
Estoque Inicial
Comissões sobre Vendas de Mercadorias

R$ 2.000,00
10%
R$ 1.500,00
R$ 700,00
5%
R$ 500,00
R$ 1.800,00
R$ 20.000,00
1%
R$ 800,00
R$ 30.000,00
R$ 3.000,00
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Descontos Incondicionais Concedidos
Estoque Final
Descontos Condicionais Concedidos
Participação de Partes Beneficiárias
Juros Pagos
Vendas de Mercadorias
COFINS
Salários e Encargos
Água e Energia
Provisão para Imposto de Renda
Compras de Mercadorias
ICMS s/ Compras e Vendas
Descontos Obtidos

R$ 20.000,00
R$ 37.000,00
R$ 2.000,00
5%
R$ 500,00
R$ 100.000,00
2%
R$ 3.000,00
R$ 200,00
15%
R$ 50.000,00
12%
R$ 15.000,00

Ordenando-se as contas acima, adequadamente e em conformidade
com as regras de elaboração da Demonstração do Resultado do
Exercício, vamos encontrar
a) Receita Líquida de Vendas de R$ 48.000,00.
b) Lucro Operacional Bruto de R$ 4.000,00.
c) Lucro Operacional Líquido de R$ 15.000,00.
d) Lucro Líquido antes da Contribuição Social e do Imposto de Renda de R$
20.000,00.
e) Lucro Líquido do Exercício de R$ 13.500,00.
205. (ESAF / MDIC - 2002) A empresa Três Ramos de Trevo
realizou apenas duas vendas em agosto. Uma de 300 unidades, no dia
15; e outra de 480 unidades, no dia 25. O valor apurado foi o mesmo em
cada operação, sendo a primeira a prazo e a segunda a vista. O valor
total cobrado foi de R$ 5.280,00, correspondente ao preço de venda com
incidência de ICMS de 17% e de IPI de 10%.
Exclusivamente com base nas informações acima, podemos dizer
que o preço unitário de venda alcançado na operação do dia
a) 25 de agosto foi de R$ 5,00.
b) 25 de agosto foi de R$ 5,50.
c) 15 de agosto foi de R$ 6,64.
d) 15 de agosto foi de R$ 7,92.
e) 15 de agosto foi de R$ 8,80.
206. (ESAF / AFRFB - 2002) A Mercearia Mercados S/A calculou
custos e lucros em agosto de 2001, com fulcro nas seguintes
informações:
O custo das vendas foi calculado com base em estoques iniciais ao
custo total de R$ 120.000,00, compras, a vista e a prazo, ao preço total
de R$ 260.000,00 e vendas, a vista e a prazo, no valor de R$ 300.000,00,
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restando em estoque para balanço o valor de R$ 150.000,00. A
tributação ocorreu de modo regular, com ICMS à alíquota de 17%,
PIS/faturamento a 1% e COFINS a 3%.
Após a contabilização dos fatos narrados, a elaboração da
Demonstração do Resultado do Exercício vai evidenciar o lucro bruto de
a) R$ 50.880,00
b) R$ 51.200,00
c) R$ 61.280,00
d) R$ 71.280,00
e) R$ 71.600,00
207. (ESAF / AFRFB - 2002) A empresa de Pedras & Pedrarias S/A.
demonstrou no exercício de 2001 os valores como seguem:
Lucro bruto
R$ 90.000,00
Lucro operacional
R$ 70.000,00
Receitas operacionais
R$ 7.500,00
Despesas operacionais
R$ 27.500,00
Participação de Administradores
R$ 2.500,00
Participação de Debenturistas R$ 3.500,00
Participação de Empregados
R$ 3.000,00
A tributação do lucro dessa empresa deverá ocorrer à alíquota de
30% para Imposto de Renda e Contribuição Social sobre Lucro Líquido,
conjuntamente. Assim, se forem calculados corretamente o IR e a CSLL,
certamente o valor destinado, no exercício, à constituição da reserva
legal deverá ser de
a) R$ 2.000,00
b) R$ 2.070,00
c) R$ 2.090,00
d) R$ 2.097,50
e) R$ 2.135,00
208. (ESAF / AFTE-RN - 2005) A Cia. Souto e Salto tinha prejuízos
acumulados de R$ 40.000,00, mas durante o exercício social apurou
lucro. Desse lucro, após destinar R$ 80.000,00 para imposto de renda e
CSLL, a empresa distribuiu 10% em participação de debenturistas, no
valor de R$ 4.000,00, 10% em participação de administradores, no valor
de R$ 3.240,00 e 10% em participação de empregados.
De acordo com as informações acima e com as normas em vigor,
podemos dizer que a Cia. Souto e Salto, no final da Demonstração de
Resultado do Exercício, vai indicar o lucro líquido do exercício no valor
de
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a) R$ 29.160,00.
b) R$ 29.520,00.
c) R$ 68.760,00.
d) R$ 69.160,00.
e) R$ 69.520,00.
209. (ESAF / CGU - 2004) A Cia. de Comércio Zão apresenta a
relação de contas abaixo, com respectivos saldos, para organizar o
balancete, balanço e resultado.
C o n t a s saldos em R$
Ações de Coligadas
Amortização Acumulada
Aluguéis Passivos
Caixa
Clientes
Capital Social
Capital a Realizar
Custo das Mercadorias Vendidas
Duplicatas a Receber
Duplicatas Descontadas
Duplicatas a Pagar
Depreciação Acumulada
Despesa de Comissões
Fornecedores
Impostos a Recolher
ICMS sobre Vendas
Impostos e Taxas
Juros Ativos
Lucros Acumulados
Mercadorias
Móveis e Utensílios
Marcas e Patentes
Provisão para Créditos de Liquidação
Duvidosa
Provisão para FGTS
Reservas de Lucros
Receitas de Vendas
Receitas Financeiras
Salários a Pagar
Salários e Ordenados
Veículos

800
60
250
100
180
2.500
350
900
400
220
110

180
230
300

290
200
400
40
340
33
1.000
250
17
120
320
1.980
150
200
300
1.120

Com base nos saldos da relação acima, a empresa elaborou a DRE.
Do lucro líquido apurado no exercício, a empresa destinou apenas R$
57,00 para o imposto de renda e R$ 7,00 para a constituição da reserva
legal. Nesta hipótese, a última linha de valor da DRE será Lucro Líquido
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do Exercício de
a) R$ 190,00
b) R$ 133,00
c) R$ 126,00
d) R$ 116,00
e) R$ 109,00
210. (ESAF / Gestor Fazendário/MG - 2005) Em 31 de dezembro,
antes dos ajustes para fechamento da conta corrente do ICMS, a
empresa Comercial Beta S/A levantou os seguintes saldos,
apresentados em ordem alfabética:
Caixa
R$ 9.600,00
Capital Social
R$ 30.000,00
Clientes
R$ 14.700,00
COFINS
R$ 57,00
Compras de Mercadorias
R$ 36.000,00
Fornecedores
R$ 12.000,00
ICMS sobre Vendas
R$ 10.200,00
Impostos e Taxas
R$ 690,00
Juros Ativos
R$ 330,00
Mercadorias
R$ 13.500,00
Móveis e Utensílios
R$ 9.000,00
PIS sobre Faturamento
R$ 63,00
Prêmio de Seguros
R$ 1.080,00
Reserva Legal
R$ 300,00
Salários e Encargos
R$ 2.400,00
Salários e Encargos a Pagar R$ 360,00
Veículos
R$ 12.000,00
Vendas de Mercadorias
R$ 60.000,00
Observações:
- Ao fim do período, a empresa apresentou estoque de mercadorias avaliado
em R$ 6.000,00.
- O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços incide à mesma
alíquota sobre as compras e sobre as vendas.
- No período não houve outras implicações tributárias nem distribuição de
resultados.
Após contabilizar o ajuste do ICMS, as demonstrações contábeis
apresentarão:
a) R$ 12.300,00 de lucro líquido do exercício.
b) R$ 22.500,00 de lucro operacional bruto.
c) R$ 37.380,00 de custo da mercadoria vendida.
d) R$ 43.500,00 de custo da mercadoria vendida.
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e) R$ 49.680,00 de lucro operacional bruto.
211. (ESAF / MF - 2013) Na elaboração da Demonstração do
Resultado do Exercício, surgiu um lucro líquido antes do Imposto de
Renda e da contribuição sobre o lucro líquido no valor de R$ 6.000,00.
A proposta da administração para distribuir o resultado era de 50% para
dividendos, 30% para IR e CSLL, 10% para participação de empregados
e 5% para reserva legal, ficando o restante em uma reserva de lucros.
Ao ser feita a contabilização segundo essa proposta, o saldo final
do resultado a ser transportado para a mencionada reserva de lucros
será de
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 1.795,50.
R$ 1.785,00.
R$ 1.710,00.
R$ 1.701,00.
R$ 1.512,00.

212. (ESAF / AFRFB - 2014) O Valor das Participações dos
Debenturistas nos Lucros da Sociedade é:
a) R$ 80.000.
b) R$ 72.000.
c) R$ 64.000.
d) R$ 48.000.
e) R$ 36.000.
8.

DFC e DVA

213.

(ESAF / SERPRO - 2001) Dados da Cia. Comercial Santarém:

1 – Balanço Patrimonial de 19x8 e 19x9
19x8
19x9
Disponibilidades
Estoques
Clientes
Prov. p/Devedores Duvidosos
Duplicatas Descontadas
Participações Societárias
12.000
Terrenos
Bens de Uso
Depreciações Acumuladas
(3.500)

2.000
6.500
25.000
(250)
(8.750)
10.000

4.000
4.000
42.000
(300)
(6.200)

15.000
13.000
(2.000)

15.000
18.000
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Total Ativo

60.500

85.000

C/ a Pagar
Fornecedores
Provisão p/ Imposto de Renda
Dividendos a Pagar
3.500
Empréstimos de L. Prazo
16.000
Capital Social
Reservas de Lucros
1.000
Lucros Prejuízos Acumulados
Total P+PL

5.000
10.000
1.000
1.000

7.000
13.500
2.000

10.000
30.000
500

40.000

3.000
60.500

2.000
85.000

2 – Demonstração do Resultado dos Exercícios de 19x8 e 19x9
19x8

19x9

Vendas
CMV
Resultado Bruto Operacional
120.000
Despesas Administrativas
(70.000)
Depreciação
Devedores Duvidosos
Despesas Financeiras
Despesas de Vendas
Resultado Antes do Imp. De Renda
8.000
Provisão p/ Imposto de Renda
Resultado Líquido do Exercício
6.000

160.000
300.000
(80.000)
(180.000)
80.000
(49.700)
(1.000)
(250)
(3.750)
(19.800)
5.500

(1.500)
(300)
(8.700)
(31.500)

(1.000)
4.500

(2.000)

3 – Outras informações:
Do resultado de 19x9 foram destinados: 3.500 para os acionistas e
500 para Reservas de Lucros.
Com base unicamente nos dados fornecidos pode-se identificar que:
a) foi efetuado um pagamento de dividendos na ordem de 3.500
b) a Liquidez Imediata apresenta uma acentuada queda em 19x9
c) ocorreram perdas com clientes na ordem de 300 em 19x8
d) houve um aumento de capital com aporte de recursos dos sócios
e) as atividades de investimento geraram um aumento nas disponibilidades
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214. (ESAF / SERPRO - 2001) Qual o valor do aumento de capital
com aporte dos sócios?
a) 6.000
b) 7.000
c) 8.000
d) 9.000
e) 10.000
215. (ESAF / SERPRO - 2001) Qual o valor
gerado/consumido nas atividades de financiamento?

do

caixa

do

caixa

a) 9.000
b) 10.000
c) 11.000
d) 12.000
e) 13.000
216. (ESAF / SERPRO - 2001) Qual o
gerado/consumido nas atividades operacionais ?

valor

a) + 3.000
b) - 4.000
c) - 5.000
d) + 2.000
e) - 3.000
Enunciado para as questões de 217 a 220:
(ESAF / AFRFB - 2002) Com base unicamente nas informações
fornecidas, responda às questões a seguir.
Dadas as informações a seguir:
I - As Demonstrações Contábeis, de três períodos consecutivos, da CIA.
MARACANÃ, registram nas contas abaixo, os seguintes saldos:
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II - O Balanço Patrimonial de 1998 evidenciava como saldos finais das
contas a seguir os valores:

III - A empresa utilizava Contas a Pagar somente para registrar despesas
a prazo.
217. (ESAF / AFRFB - 2002) O valor das compras efetuadas pela
empresa em 2001 é:
a) 18.005.000
b) 17.935.000
c) 16.705.000
d) 14.535.000
e) 13.385.000
218. (ESAF / AFRFB - 2002) O valor de ingresso no Fluxo de Caixa,
nos três períodos, proveniente das Vendas é:
1999
a) 15.000.000
b) 13.000.000
c) 12.997.000

2000
25.000.000
22.002.000
22.000.000

2001
32.000.000
31.998.000
31.992.000
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d) 9.007.000
e) 4.997.000

21.992.000
15.982.000

27.988.000
27.992.000

219. (ESAF / AFRFB - 2002) Se 10% das Despesas do ano de 2000
representarem valores ligados a itens provisionados, pode-se afirmar
que o valor das saídas de caixa decorrentes de pagamento de despesas
é:
a) 3.700.000
b) 3.920.000
c) 4.150.000
d) 4.500.000
e) 4.720.000
220. (ESAF / AFRFB - 2002) No período de 2000 os pagamentos
efetuados pela empresa aos fornecedores foram no valor de:
a) 18.005.000
b) 17.935.000
c) 16.705.000
d) 14.535.000
e) 13.385.000
221. (ESAF / SUSEP - 2010) Na elaboração da Demonstração dos
Fluxos de Caixa podemos dizer que:
a)
b)
c)
d)
e)

acréscimos em contas do ativo aumentam caixa.
decréscimos em contas do Patrimônio Líquido diminuem caixa.
acréscimos em contas do passivo diminuem caixa.
decréscimos em contas do Ativo diminuem caixa.
decréscimos em contas do Patrimônio Líquido aumentam caixa.

Enunciado para as questões 222 e 223:
(ESAF / AFRFB - 2005) Com as informações referentes aos períodos
contábeis de 2000/2002 da Cia. FIRMAMENTO, fornecidas a seguir:
I. Balanços Patrimoniais de 2000/2001 e o balancete de verificação
referente a operações, do exercício de 2002, já registradas até 31.12.2002
ATIVOS
verif. 31.12.2002
Disponibilidades
31.000
Duplicatas a Receber
257.500

2000

2001

1.500

3.500

224.000
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Bal.

210.000

(-) PDD
(5.000)
Estoques
70.000
Participações Societárias
Cia. SOL
80.000
Cia. LUA
150.000
Cia. ESTRELA
1.500
Terrenos
180.000
Veículos
40.000
Edificações
20.000
Obras em andamento
150.000
Depreciação Acumulada
(30.000)
CMV
170.000
Despesas Administrativas
70.000
Devedores Duvidosos
5.000
Despesas Financeiras
40.000
Depreciação
10.000
TOTAL DO ATIVO + DESPESAS
1.240.000

0
0

(2.000)

(4.000)

25.000

30.000

0

80.000

0

150.000

1.500

1.500

60.000

60.000

40.000

40.000

20.000

20.000
54.000

(10.000)

(20.000)

0

0

0

0

0

0

0

0
360.000

625.000

Fornecedor
25.000
56.000
Contas a Pagar
15.000
80.000
Impostos, Contribuição e Participação a Pagar 11.000

26.000

Dividendos a Pagar

35.000

Empréstimos e Financiamentos
200.000
Capital
430.000
Reserva Legal
12.000

25.000
40.000
200.000
4.000
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40.000
22.000

60.000
400.000
12.000

Reservas de Lucros
0
Lucros/Prejuízos Acumulados
Vendas
460.000
Reversão de PDD
2.000
TOTAL PASSIVO+ PL + Receitas
1.240.000

30.000
10.000
0
0
360.000

10.000

20.000
0

0

0
625.000

II. A empresa provisiona, ao final do exercício, o valor de 86.100, que
corresponde a 30% do lucro contábil, para o pagamento dos Impostos,
contribuições e participações incidentes sobre o lucro apurado. Distribui ainda
dividendos à base de 20% do total dos lucros líquidos, destinando ainda parte
desses lucros à base de 5% para Reserva Legal e de 20% para Reservas de
Lucros.
III. Nos exercícios de 2000 e 2001, a empresa registrou Custos de
Mercadorias Vendidas no valor de 120.000 e 145.000, respectivamente.
IV. A conta Empréstimos e Financiamentos refere-se a uma operação
financeira realizada em dezembro de 2000, vencível em 10 anos, com carência
de 5 anos e juros de 0,5% pagos no final de cada mês.
V. Dados sobre as Participações Societárias:

Observação: Em 31.12.2002 ocorreu na Cia. SOL uma integralização de
Capital em dinheiro 75.000.
222. (ESAF / AFRFB - 2005) Em 2001, o valor das compras de
mercadorias efetuadas foi de:
a)
b)
c)
d)
e)

170.000.
140.000.
120.000.
150.000.
210.000.
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223. (ESAF / AFRFB - 2005) Em 2001, o valor total pago aos
fornecedores foi de:
a)
b)
c)
d)
e)

130.000.
145.000.
140.000.
150.000.
135.000.

Enunciado para as questões de 224 e 231:
(ESAF / AFRFB - 2003) Em uma operação de verificação dos livros
contábeis, realizada na Cia Luanda, foi possível identificar os seguintes
dados:
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Outras informações adicionais
- As Notas Promissórias vencem em 180 dias.
- Os financiamentos foram contratados junto ao Banco ABC em 30.12.20x1
pelo prazo de 8 anos, com carência de 3 anos e juros de 5% anuais, pagáveis
ao final de cada período contábil. O saldo devedor é corrigido pela variação da
moeda x, com pagamento do principal em 5 parcelas anuais após o período de
carência.
224.
pelas
a)
b)
c)
d)
e)

(ESAF / AFRFB - 2003) O valor dos ingressos de caixa gerado
vendas
no
período
examinado
foi:

159.500
150.000
141.200
139.500
139.200

225. (ESAF / AFRFB - 2003) Examinando os dados, verifica-se que
a empresa pagou aos fornecedores o valor de:
a)
b)
c)
d)
e)

89.500
86.500
85.000
82.000
75.500

226. (ESAF / AFRFB - 2003) Com base nos dados identificados,
pode-se afirmar que a saída de caixa para o pagamento de despesas foi:
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a)
b)
c)
d)
e)

52.700
50.700
44.700
45.500
43.700

227.
compras
a)
b)
c)
d)
e)

(ESAF / AFRFB - 2003) No período a empresa efetuou
de
estoques
no
valor
de:

89.500
86.500
85.000
82.000
75.500

228. (ESAF / AFRFB - 2003) Com os dados fornecidos e aplicando
o método indireto para elaborar o fluxo de caixa, pode-se afirmar que a
contribuição
do
resultado
ajustado
para
a
formação
das
disponibilidades
é:
a)
b)
c)
d)
e)

21.300
12.000
17.500
20.500
6.000

229. (ESAF / AFRFB - 2003) O valor dos itens de Investimentos
que contribuíram para a variação das disponibilidades é:
a)
b)
c)
d)
e)

(5.500)
(5.000)
(500)
5.000
5.500

230. (ESAF / AFRFB - 2003) O valor do caixa líquido consumido
nas atividades operacionais é:
a)
b)
c)
d)
e)

(9.300)
(8.000)
(3.000)
7.000
9.000

231. (ESAF / AFRFB - 2003) Representam operações que não
afetam o fluxo de caixa:
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a) recebimento por doação de terrenos e depreciações lançadas no
período.
b) aquisição de bens não de uso e quitação de contrato de mútuo.
c) alienação de participações societárias e depreciações lançadas no
período.
d) amortizações efetuadas no período de diferidos e venda de ações
emitidas.
e) repasse de recursos para empresas coligadas e aquisição de bens.
232. (ESAF / AFRFB - 2012) Nas empresas industriais são
classificados como valor adicionado recebido em transferência os
a) resultados de equivalência patrimonial e os dividendos relativos a
investimentos avaliados ao custo.
b) dividendos de participações societárias avaliadas pelo método de
equivalência e os aluguéis.
c) dividendos distribuídos e os resultados da avaliação de ativos ao seu
valor justo.
d) juros sobre o capital próprio creditados e as receitas financeiras de
qualquer natureza.
e) gastos com ativos construídos pela empresa para uso próprio e os
resultados obtidos com aquisições societárias vantajosas.
233. (ESAF / STN - 2013) A empresa Inovação S.A. produtora de
cabos de energia efetuou as seguintes operações em 2012:
I. Lançamento da depreciação do ano.
II. Pagamento de dividendos.
III. Juros sobre o Capital Próprio Recebidos.
Pode-se afirmar que estes eventos afetam a Demonstração dos
Fluxos de Caixa, respectivamente, como:
a) ajuste das atividades operacionais; saída das atividades de
financiamento; entrada das fontes de investimento.
b) entrada das fontes de investimento; saída das fontes de financiamento;
entradas das fontes de financiamento.
c) entrada das fontes de financiamento; entrada das fontes de
investimento; saída das fontes de financiamento.
d) entrada das atividades operacionais; saída das atividades de
financiamento; saídas das fontes de investimento.
e) saída das atividades operacionais; saídas das atividades operacionais;
entrada das atividades operacionais.
234. (ESAF / AFRFB - 2014) O lucro obtido na Venda de
Imobilizado e o Resultado de Equivalência Patrimonial representam, na
Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC):
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a) ingresso de caixa na atividade de investimento.
b) aumento de atividades operacionais.
c) ajustes do resultado na elaboração da DFC.
d) ingressos por Receita Operacional.
e) aumento de investimentos.
235. (ESAF / AFRFB - 2014) Na elaboração da Demonstração do
Valor Adicionado (DVA), as Receitas Financeiras de Juros recebidas por
entidades comerciais e o valor da contribuição patronal para a
Previdência Social são, respectivamente:
a) Valor adicionado recebido em transferência e distribuição da riqueza
obtida.
b) Distribuição da Riqueza Obtida e Valor adicionado recebido por
substituição.
c) Receitas derivadas de produtos ou serviços e item do Valor Adicionado
Bruto.
d) Valor Adicionado Bruto e Receitas derivadas de produtos ou serviços.
e) Receitas derivadas de produtos ou serviços e Valor adicionado recebido
por substituição.
9.

DLPA e DMPL

236. (ESAF / ISS-RJ - 2010) A Sociedade Limítrofe S/A obteve, no
ano de 2009, como Resultado Líquido do Exercício, um lucro no valor de
R$ 50.000,00 e mandou distribuí-lo da seguinte forma:
5% para constituição de reserva legal;
10% para constituição de reserva estatutária;
10% para participação estatutária de administradores;
25% para provisão para o Imposto de Renda;
50% para dividendos obrigatórios; e
O restante para reservas de lucro.
Na destinação de resultados feita na forma citada, pode-se dizer
que, para constituição da reserva legal, coube a importância de
a) R$ 2.500,00.
b) R$ 1.875,00.
c) R$ 1.687,50.
d) R$ 1.500,00.
e) R$ 1.375,00.
237. (ESAF / AFRFB - 2002) Em 31 de dezembro de 2001 o
Patrimônio Líquido da S/A Empresa Distribuidora apresentava a
composição seguinte, em ordem alfabética:
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Capital a Integralizar
Capital Social
Lucros Acumulados
Outras Reservas de Lucro
Reservas de Capital
Reserva Legal

R$
R$
R$
R$
R$
R$

60.000,00
548.000,00
17.000,00
80.000,00
40.000,00
25.000,00

No mesmo exercício a Demonstração de Lucros ou Prejuízos
Acumulados no exercício de 2001 apresentou os seguintes
componentes, exceto a reserva legal:
Ajuste credor do saldo inicial
Dividendos Propostos
Lucro Líquido do Exercício
Reservas de Contingências
Reservas Estatutárias
Reservas de Lucros a Realizar
Reversão de Reservas
Saldo Inicial – Prejuízos Acumulados

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

2.700,00
30.000,00
140.000,00
8.000,00
4.000,00
5.000,00
2.000,00
77.700,00

Considerando, exclusivamente, os dados fornecidos, podemos dizer
que a parcela de lucro destinada à constituição da Reserva Legal no
exercício foi de
a) R$ 7.000,00
b) R$ 4.600,00
c) R$ 3.250,00
d) R$ 3.115,00
e) R$ 3.000,00
238. (ESAF / MDIC - 2002) A empresa DMO Comércio S/A tinha
Lucros Acumulados com saldo anterior de R$ 80.000,00, quando
contabilizou a apuração do resultado do exercício, chegando a um lucro
final do exercício de R$ 120.000,00.
Na Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados foi listada a
distribuição do lucro na forma seguinte:
Reserva Legal de 5%;
Reserva Estatutária de 10%;
Reserva para Contingências de R$ 15.000,00;
Reversão de Reservas de R$ 4.000,00 sendo metade de contingências e
metade estatutárias;
Dividendo mínimo obrigatório de 25% conforme os Estatutos.
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Com base nas informações acima, quando da elaboração da referida
demonstração, vamos encontrar o dividendo mínimo obrigatório,
calculado segundo a legislação atual, no valor de:
a) R$ 22.250,00
b) R$ 22.750,00
c) R$ 25.250,00
d) R$ 25.750,00
e) R$ 39.750,00
239. (ESAF / MTUR - 2014) Na empresa Tal Qual Lemos S.A., o
lucro do exercício, quando ocorre, é distribuído da seguinte forma: 30%
para dividendos obrigatórios, 10% para Participações Estatutárias de
Administradores, 10% para Reservas Estatutárias, 5% para Reserva
Legal.
No presente exercício o lucro líquido do exercício antes do imposto
de renda foi no montante de R$ 90.000,00, dele devendo-se deduzir um
imposto de renda de R$ 36.000,00.
Sendo contabilizada a distribuição acima proposta, certamente,
vamos encontrar um dividendo obrigatório no valor de
a) R$ 12.150,00
b) R$ 12.465,90
c) R$ 12.393,00
d) R$ 13.851,00
e) R$ 14.580,00
240. (ESAF / AFRE-MG - 2005) Ao registrar a proposta de
destinação dos resultados do exercício, o setor de Contabilidade da
empresa deverá contabilizar:
a) a formação da reserva legal, a débito da conta de Apuração do Resultado
do Exercício.
b) a formação da reserva legal, a crédito da conta de Lucros ou Prejuízos
Acumulados.
c) a distribuição de dividendos, a débito da conta de Lucros ou Prejuízos
Acumulados.
d) a distribuição de dividendos, a crédito de conta do Patrimônio Líquido.
e) a distribuição de dividendos, a débito de conta do Passivo Circulante.
241. (ESAF / AFRFB - 2005) Quando da Realização da Reserva de
Lucros a Realizar, esta deve ser revertida para:
a) lucros ou
economicamente.

prejuízos

acumulados,

quando

o
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evento

realizar-se

b) lucros ou prejuízos acumulados, quando o evento realizar-se
financeiramente.
c) reserva de capital destinada diretamente para distribuição de dividendos.
d) resultado do exercício, quando o evento econômico realizar-se
financeiramente.
e) resultado do exercício, quando o evento financeiro realizar-se
economicamente.
242. (ESAF / ICMS-RN - 2005) A empresa Aurialvo S/A, que tinha
lucros acumulados de R$ 25.000,00 apurou lucro líquido de R$
200.000,00, e contabilizou a seguinte destinação proposta à Assembléia
Geral, em ordem alfabética.

Sabendo-se que os dividendos foram distribuídos segundo o lucro
ajustado para este fim nos termos legais e que os estatutos não
estabeleceram o percentual devido, podemos dizer que a demonstração
de lucros ou prejuízos acumulados vai demonstrar um “saldo atual” de
a) R$ 56.750,00.
b) R$ 65.500,00.
c) R$ 70.500,00.
d) R$ 89.500,00.
e) R$ 92.000,00.
243. (ESAF / TCE-PR - 2003) A Companhia Acumuladora apresenta
abaixo alguns elementos da demonstração de lucros ou prejuízos
acumulados, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2001:

Considerando os elementos acima, que a reserva de lucros a realizar
foi constituída antes da Lei nº 10.303/2001 e que deve seguir o critério
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de formação do lucro líquido ajustado da legislação vigente à época da
sua constituição, pode-se afirmar que o lucro líquido ajustado, base de
cálculo do dividendo mínimo obrigatório, em conformidade com a Lei
das Sociedades Anônimas, é de
a) R$ 169.235,00
b) R$ 104.235,00
c) R$ 124.235,00
d) R$ 134.235,00
e) R$ 94.235,00
244. (ESAF / AFRFB - 2009) A empresa Livre Comércio e Indústria
S.A. apurou, em 31/12/2008, um lucro líquido de R$ 230.000,00, antes
da provisão para o Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro
e das participações estatutárias.
As normas internas dessa empresa mandam destinar o lucro do
exercício para reserva legal (5%); para reservas estatutárias (10%);
para imposto de renda e contribuição social sobre o lucro (25%); e para
dividendos (30%).
Além disso, no presente exercício, a empresa determinou a
destinação de R$ 50.000,00 para participações estatutárias no lucro,
sendo R$ 20.000,00 para os Diretores e R$ 30.000,00 para os
empregados.
Na contabilização do rateio indicado acima, pode-se dizer que ao
pagamento dos dividendos coube a importância de:
a) R$ 39.000,00.
b) R$ 33.150,00.
c) R$ 35.700,00.
d) R$ 34.627,50.
e) R$ 37.050,00.
245. (ESAF / AFRFB - 2003) Fomos chamados a calcular os
dividendos a distribuir, no segundo semestre, da empresa Rentábil. A
empresa é uma sociedade anônima e os seus estatutos determinam que
os dividendos devem ser o mínimo obrigatório de acordo com a lei, mas
não estabelecem o valor percentual sobre o lucro líquido. Os valores que
encontramos para montar a base de cálculo foram:
Reserva estatutária de R$ 6.500,00,
Participação de administradores no lucro de R$ 7.000,00,
Participação de empregados no lucro de R$ 8.000,00,
Provisão para o Imposto de Renda e CSLL de R$ 95.000,00 e
Lucro líquido, antes do imposto de renda, de R$ 180.000,00.
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Ficamos com o encargo de calcular o valor da reserva legal e do
dividendo mínimo obrigatório. Feitos os cálculos corretamente,
podemos afirmar com certeza que o dividendo será no valor de
a) R$ 15.000,00
b) R$ 16.625,00
c) R$ 30.000,00
d) R$ 33.250,00
e) R$ 35.000,00
246. (ESAF / SEFAZ-PI - 2001) A empresa Red Blue S/A transferiu
o lucro do exercício com o seguinte lançamento:
Resultado do Exercício
a Lucros Acumulados
Valor do lucro líquido que se transfere p/ balanço R$ 480.000,00
Após este lançamento, a empresa destinou R$ 40.000,00 para constituir
reserva legal e mais R$ 40.000,00 para reservas estatutárias.
Deste modo, o dividendo mínimo obrigatório, calculado com fulcro
no lucro líquido do exercício, deverá ser de
a) R$ 220.000,00, se o estatuto, antes omisso, fixar o percentual mínimo
permitido.
b) R$ 200.000,00, se o estatuto for omisso quanto ao percentual.
c) R$ 110.000,00, se o estatuto, antes omisso, fixar o percentual mínimo
permitido.
d) R$ 110.000,00, se o estatuto for omisso quanto ao percentual.
e) R$ 100.000,00, baseado no estatuto, que é livre para fixar qualquer
percentual.
247. (ESAF / CGU – 2004-Adaptada) Em 31 de dezembro de 2003,
após contabilizar o encerramento das contas de receitas e de despesas,
a empresa constatou a existência de R$ 150.000,00 de lucro líquido do
exercício antes do imposto de renda, da CSLL e das participações.
A distribuição do lucro promovida em seguida contemplou:
•
•
•
•
•
•

participação de administradores de 10% do lucro;
participação de empregados de R$ 10.000,00;
provisão para imposto de renda e CSLL R$ 40.000,00;
constituição de reserva legal de 5% sobre o lucro;
constituição de reserva estatutária de 10% sobre o lucro;
dividendo mínimo obrigatório de 30% do lucro ajustado para este fim.
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Promovendo-se corretamente o cálculo e a contabilização acima
indicados, a conta Dividendos a Pagar, cujo saldo era zero, aparecerá no
balanço patrimonial com saldo de
a) R$ 22.950,00
b) R$ 26.650,00
c) R$ 25.650,00
d) R$ 30.000,00
e) R$ 33.000,00
248. (ESAF / MPOG - 2008) A empresa Eliezer Freitas S.A. teve, no
exercício, um resultado final no valor de R$ 15.000,00. É assim que está
expresso na Demonstração do Resultado do Exercício:
Lucro Líquido do Exercício R$ 15.000,00.
Sabemos que nos procedimentos de apuração e distribuição do lucro houve
a destinação de R$ 7.500,00 para provisão de Imposto de Renda; de R$
2.500,00 para participações estatutárias no lucro; de R$ 1.000,00 para reserva
estatutária; de R$ 500,00 para reserva legal; e de R$ 2.100,00 para dividendos
obrigatórios.
Após a contabilização da destinação desse resultado, pode-se dizer
que o Patrimônio Líquido da empresa Eliezer Freitas S.A. aumentou em:
a) R$ 17.500,00.
b) R$ 12.900,00.
c) R$ 13.500,00.
d) R$ 15.000,00.
e) R$ 11.400,00.
249. (ESAF / MPU – 2004-Adaptada) A Indústria & Comércio S/A
tem um capital registrado composto de quarenta mil ações a valor
unitário de R$ 2,50. No exercício de 2003 a empresa apurou um lucro
líquido de R$ 90.000,00.
No encerramento do exercício, antes da destinação desse lucro, a empresa
apresentava no patrimônio líquido, além do capital social, as seguintes contas:
Capital a Integralizar
Reservas de Capital
Ajuste de avaliação patrimonial
Reservas Estatutárias
Reserva Legal

R$
R$
R$
R$
R$

10.000,00
9.000,00
8.000,00
5.000,00
17.000,00

A destinação do lucro do exercício será feita para reservas estatutárias em
10%, para dividendos e para reserva legal nos limites permitidos ou fixados.
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Neste caso, o valor a ser destinado à formação da reserva legal
deverá ser de
a) R$ zero.
b) R$ 4.050,00.
c) R$ 4.000,00.
d) R$ 3.000,00.
e) R$ 4.500,00.
250. (ESAF / SEFAZ-CE - 2006) Na empresa Companhia dos Itens
S/A, o Patrimônio Líquido era assim formado de Capital Social de R$
1.500.000,00, Reservas de R$ 200.000,00 e Lucros Acumulados de R$
80.000,00, no exercício de 2006.
No encerramento do ano para fins de balanço, o resultado líquido do
exercício, antes do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro, e das
participações estatutárias, foi lucro de R$ 610.000,00.
Desse lucro a empresa mandou provisionar R$ 205.000,00 para pagamento
de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; e R$
45.000,00 para Participação Estatutária de Empregados.
Mandou registrar, também, Participação de Administradores de 10%,
Reserva Legal de 5% e o Dividendo Mínimo Obrigatório de 25%. No exercício
social em que esses fatos ocorreram o patrimônio líquido da empresa no balanço
patrimonial passou a ser de
(a) R$ 2.010.850,00.
(b) R$ 2.027.050,00.
(c) R$ 2.087.800,00.
(d) R$ 2.104.000,00.
(e) R$ 2.140.000,00.
251. (ESAF / STN - 2008) O mercado de nossa praça é uma
sociedade de capital aberto que, no exercício de 2007, apurou um lucro
antes do imposto de renda e das participações no valor de R$
100.000,00.
Esse lucro, segundo as normas da empresa, deverá ser destinado ao
pagamento de dividendos e de imposto de renda, no mesmo percentual de 30%,
calculado nos termos da lei.
Também deverão ser destinados 5% para reserva legal, 10% para reserva
estatutária e 10% para participação de administradores.
Sabendo-se que os Estatutos da empresa mandam conceder uma
participação de R$ 15.000,00 para os empregados e que o restante dos lucros,
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após a retirada dos percentuais acima, será segregado a uma conta de reservas
de lucros, podemos afirmar que será lançado o valor de
a) R$ 2.677,50, em reserva legal.
b) R$ 4.950,00, em reserva estatutária.
c) R$ 5.500,00, em participação de administradores.
d) R$ 12.918,00, em dividendos distribuídos.
e) R$ 30.000,00, em provisão para Imposto de Renda.
(ESAF / AFRFB - 2014) No início de 2013, o Patrimônio Líquido da Cia.
Madeira era composto pelos seguintes saldos:
Contas de PL Valores R$
Capital Social
Capital a Integralizar
Reserva Legal
Reservas de Lucros
Lucros Retidos

1.000.000
(550.000)
87.500
57.500
170.000

Ao final do período de 2013, a empresa apurou um Lucro antes do Imposto
sobre a Renda e Contribuições no valor de R$ 400.000.
De acordo com a política contábil da empresa, ao final do exercício, no caso
da existência de lucros, os estatutos da empresa determinam que a mesma deve
observar os percentuais abaixo para os cálculos das Participações e
Contribuições, apuração do Lucro Líquido e sua distribuição.
Dividendos a Pagar
Participações da Administração nos Lucros da Sociedade
Participações de Debêntures
Participação dos Empregados nos Lucros da Sociedade
Provisão para IR e Contribuições
Reserva de Lucros
Reserva Legal

50%
20%
25%
25%
20%
20%
5%

O restante do Lucro Líquido deverá ser mantido em Lucros Retidos conforme
decisão da Assembleia Geral Ordinária (AGO) até o final do exercício de 2014,
conforme Orçamento de Capital aprovado em AGO de 2012.
Com base nas informações anteriores, responda às questões de n. 23 a 26.
252.
Legal é:

(ESAF / AFRFB - 2014) O valor a ser registrado como Reserva

a) R$ 2.000.
b) R$ 2.500.
c) R$ 3.500.
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d) R$ 7.200.
e) R$ 7.500.
253. (ESAF / AFRFB - 2014) O valor distribuído a título de
dividendo é:
a) R$ 160.000.
b) R$ 124.800.
c) R$ 96.000.
d) R$ 72.000.
e) R$ 68.400.
254. (ESAF / AFRFB - 2012) Com relação à distribuição de
dividendos de sociedades abertas, pode-se afirmar que:
a) o dividendo deverá ser pago ou creditado, salvo deliberação em contrário
da assembleia geral, no prazo de sessenta dias da data em que for declarado e,
em qualquer caso, dentro do exercício social.
b) em casos nos quais o estatuto da empresa for omisso quanto à
distribuição do dividendo obrigatório, o acionista minoritário terá direito a 50%
do total do lucro líquido apurado no exercício, acrescido pelos saldos das
reservas de lucro.
c) a companhia que, por força de lei ou de disposição estatutária, levantar
balanço semestral, não poderá declarar, por deliberação dos órgãos de
administração, dividendo à conta do lucro apurado nesse balanço.
d) a companhia somente pode pagar dividendos à conta de lucro líquido do
exercício, de lucros acumulados e de reserva de lucros para proprietários de
ações ordinárias.
e) a legislação societária veta a fixação de qualquer outra forma de cálculo
dos dividendos, seja de acionistas controladores ou não controladores, que não
contemple no mínimo 30% dos lucros líquidos de cada exercício.
255. (ESAF / STN - 2005) No balanço Demonstração de Lucros ou
Prejuízos Acumulados, na linha que indicar os dividendos propostos,
deve ser informado o montante, em reais, do dividendo distribuído por
ação do capital social.
A empresa Cia. de Alimentação & Merendas tem capital formado de onze
milhões de ações, das quais, um milhão estão em Tesouraria. Dessas ações, dois
milhões são preferenciais classe A, com dividendo fixo de R$ 0,06 por ação; dois
milhões são preferenciais classe B, com dividendo mínimo de R$ 0,12 por ação;
e as restantes são ordinárias, inclusive, as que estão em Tesouraria.
Considerando-se o caso da empresa supracitada, em que o valor
total do dividendo proposto foi de R$ 920.000,00, na aludida
demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, deve constar a
seguinte informação:
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a) Dividendos propostos (R$ 0,084 por ação do capital social) R$
920.000,00.
b) Dividendos propostos (R$ 0,092 por ação do capital social) R$
920.000,00.
c) Dividendos propostos (R$ 0,090 por ação preferencial e R$ 0,093 por
ação ordinária) R$ 920.000,00.
d) Dividendos propostos (R$ 0,060 por ação preferencial classe A; R$ 0,120
por ação preferencial classe B; e R$ 0,093 por ação ordinária) R$ 920.000,00.
e) Dividendos propostos (R$ 0,060 por ação preferencial classe A; R$ 0,120
por ação preferencial classe B; R$ 0,080 por ação em Tesouraria e R$0,080 por
ação ordinária) R$ 920.000,00.
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10. Análise das demonstrações contábeis
256. (ESAF / AFRFB - 2009) A seguir, são apresentados dados do
balanço patrimonial da empresa Comercial Analisada S.A., simplificados
para facilidade de cálculos:
Caixa
Duplicatas a Receber (a longo prazo)
Duplicatas a Pagar
Bancos c/ Movimento
Títulos a Pagar (a longo prazo)
Capital Social
Mercadorias
Financiamentos Bancários
Contas a Receber
Reservas de Lucros

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

10.000,00
8.000,00
13.000,00
22.000,00
9.000,00
60.000,00
30.000,00
31.000,00
15.000,00
7.000,00

Elaborando a análise das demonstrações financeiras
empresa, o Contador encontrará os seguintes elementos:

dessa

a) Liquidez Seca = 1,07.
b) Liquidez Corrente = 1,45.
c) Liquidez Imediata = 1,75.
d) Liquidez Geral = 0,71.
e) Grau de Endividamento = 0,57.
257. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) Se o estoque de mercadorias médio
de uma empresa é R$ 50.000, seu índice de liquidez seca é 0,60, seu
Ativo Circulante é R$ 350.000 e o Passivo Exigível a Longo Prazo é R$
800.000, pode-se dizer que o valor do Capital de Terceiros dessa
empresa é de
a) R$ 1.300.000
b) R$ 1.200.000
c) R$ 1.100.000
d) R$ 1.000.000
e) R$ 900.000
258. (ESAF / SEFAZ-PA - 2012) - O índice que mede a capacidade
da empresa de saldar todos os seus compromissos é denominado:
a) liquidez geral
b) rentabilidade operacional
c) alavancagem financeira
d) retorno do passivo
e) nível de endividamento
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259. (ESAF / SEFAZ-PI - 2001) A empresa S/A Ursa Menor, ao fim
do exercício social de 2001, apresenta as seguintes informações:
-

rentabilidade do capital social de R$ 2,20 por ação;
quociente de solvência de 1,20;
índice de liquidez corrente ou comum de 0,44;
capital fixo ou permanente de R$ 380.000,00;
capital registrado na Junta Comercial de R$ 60.000,00;
não há resultados de exercícios futuros;
não há valores considerados de longo prazo.

O uso das informações acima, naquilo que for cabível, conduz à
conclusão de que, no exercício considerado, as demonstrações
contábeis dessa empresa evidenciam
a) ativo circulante no valor de 44% do ativo total
b) reservas e lucros acumulados no valor de R$ 40.000,00
c) capital próprio no valor de R$ 60.000,00
d) total de capitais aplicados no valor de R$ 100.000,00
e) total de receitas no valor de R$ 132.000,00
260. (CGU/ESAF/2006/AFc) A empresa Comércio Operacional S/A
apresenta os seguintes valores, em 31/12/2005:
Contas

Saldos

Bancos conta Movimento
Fornecedores
Mercadorias em Estoque
Impostos a Recolher
Títulos a Receber
Títulos a Pagar
Investimentos
Capital Social
Ativo Imobilizado
Reservas de Lucro
Lucros Acumulados

R$100.000,00
R$170.000,00
R$180.000,00
R$ 30.000,00
R$300.000,00
R$210.000,00
R$ 80.000,00
R$300.000,00
R$220.000,00
R$ 75.000,00
R$ 45.000,00

Observações:
1 - Dos títulos a pagar, R$ 25.000,00 venceram em 2005, R$ 115.000,00
vencerão em 2006 e R$70.000,00 vencerão em 2007;
2 - Dos títulos a receber, R$ 45.000,00 venceram em 2005, R$ 195.000,00
vencerão em 2006 e R$ 60.000,00 vencerão em 2007;
3 - dos títulos a vencer em 2006, R$ 50.000,00 acham-se descontados em
bancos.
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A análise contábil do balanço patrimonial originário das contas e
saldos evidencia um quociente de liquidez seca ou acid test de:
a) 1,38.
b) 1,15.
c) 1,00.
d) 0,87.
e) 0,85.
261. (ESAF / CGU - 2006) A firma Special Comércio S/A é titular
das contas abaixo relacionadas, apresentadas no livro Razão, em 31 de
dezembro de 2005 antes da apuração do resultado do exercício:
Caixa
R$ 100,00
Contas a Receber
R$ 3.680,00
Mercadorias
R$ 400,00
Fornecedores
R$ 5.160,00
Máquinas e Equipamentos
R$ 1.500,00
Depreciação Acumulada
R$ 280,00
Terrenos
R$ 3.400,00
Empréstimos longo prazo
R$ 2.400,00
Capital Social
R$ 1.260,00
Lucros Acumulados
R$ 100,00
Vendas de Mercadorias
R$19.600,00
Despesas Administrativas e Gerais
R$ 2.000,00
Despesas Comerciais
R$ 1.800,00
Depreciação
R$ 120,00
Despesas Financeiras
R$ 800,00
Compras de Mercadorias
R$15.000,00
Observações:
1- o estoque final foi avaliado em R$1.400,00;
2- considerar o ano comercial;
3- desconsiderar quaisquer implicações de ordem fiscal ou tributária;
4- o débito inicial de clientes era de R$1.120,00 e o crédito de fornecedores
era de R$ 2.840,00;
5- no período, a empresa operou a prazo 3/4 do movimento de vendas e
2/3 do movimento de compras.
A análise contábil a que foi submetida a empresa, no período,
evidenciou quociente de
a) lucratividade de 5%.
b) endividamento de 52,65%.
c) solvência de 77,14%.
d) rotação no pagamento das dívidas de 187 dias.
e) liquidez geral de 68,52%.
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262. (ESAF / SEFAZ-MG - 2005) As demonstrações financeiras da
Cia. Abaptiste Comercial foram elaboradas com base nas contas e saldos
abaixo:
Caixa e Bancos
R$ 200,00
Mercadorias
R$ 620,00
Clientes
R$ 400,00
Móveis e Máquinas
R$2.000,00
Depreciação Acumulada
R$ 180,00
Títulos a Receber a LP
R$ 200,00
Fornecedores
R$1.150,00
Contas a Pagar
R$ 250,00
Empréstimos a Longo Prazo R$ 430,00
Capital Social
R$1.400,00
Lucros Acumulados
R$ 100,00
Vendas de Mercadorias
R$5.120,00
Compras de Mercadorias
R$3.160,00
Despesas Administrativas
R$1.370,00
Despesas Financeiras
R$ 500,00
Encargos de Depreciação
R$ 180,00
Observações:
1. Desconsiderar quaisquer implicações fiscais ou tributárias.
2. O estoque final de mercadorias está avaliado em R$780,00. Promovendose a análise das demonstrações financeiras elaboradas com base nas
informações supra, certamente, encontraremos um quociente percentual de
Liquidez Corrente ou Comum equivalente a
a) 43%
b) 70%
c) 86%
d) 87%
e) 99%
263. (ESAF / SUSEP - 2010) A nossa empresa iniciou o processo
de análise financeira de seu patrimônio, referente ao exercício de 2008,
executando os cálculos de alguns quocientes necessários, a partir dos
seguintes dados:
Resultado de Exercícios Futuros
Lucro Líquido do Exercício
Patrimônio Líquido
Exigibilidades de curto prazo
Exigibilidades de longo prazo
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5.200,00
7.400,00
52.800,00
50.000,00
12.000,00

Disponibilidades
Estoque de bens
Créditos de curto prazo
Créditos de longo prazo

25.000,00
10.000,00
31.000,00
8.000,00

Pelo exame procedido, verificou-se não haver nenhuma possibilidade de
que os resultados de exercícios futuros tenham sua devolução exigida, portanto,
não se transformarão em dívidas.
O procedimento de análise daí decorrente resultará em um
quociente de liquidez corrente de
a) 0,50.
b) 1,25.
c) 1,32.
d) 1,12.
e) 1,19.
264. (ESAF / SEFAZ-PA - 2002) A Cia. Aurora, querendo expandir
seus negócios, apresenta uma proposta de financiamento ao Banco ABC
S/A no valor de 1.200. Por decisão da diretoria de financiamento dessa
instituição financeira só serão concedidos empréstimos até o limite
máximo de 80% de endividamento de seus clientes. A empresa não tem
nenhuma possibilidade de alterar a sua riqueza própria, e seu
patrimônio tem a seguinte composição:
Ativo 500
Total

500

Passivo
300
Patrimônio Líquido
Total

200
500

Nestas condições, indique qual o valor máximo de empréstimo que
a diretoria do Banco poderá conceder a esse cliente.
a) 100
b) 300
c) 500
d) 700
e) 1.000
265. (ESAF / SEFAZ-PI - 2001) A firma Mercadinho do Bairro ME
apresenta em31 de dezembro o seguinte patrimônio:
Ativo Circulante
Disponibilidades
Estoques
Créditos
Ativo Permanente

R$ 400.000,00
R$ 80.000,00
R$ 220.000,00
R$ 100.000,00
R$ 600.000,00
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Passivo Circulante
Patrimônio Líquido
Capital Social
Lucros Acumulados

R$
R$
R$
R$

500.000,00
500.000,00
100.000,00
20.000,00

O balanço patrimonial foi assim publicado, mas, na análise de
balanços mandada proceder pela Direção da entidade, foi simulada a
seguinte indagação: Se a empresa tivesse vendido a totalidade de seus
estoques a preço de custo, sendo 50% a vista e 50% a prazo de 60 dias,
poderíamos afirmar, com certeza absoluta, que
a)
b)
c)
d)
e)

a liquidez imediata teria sido mantida em 16%
a liquidez imediata teria aumentado para 56%
a liquidez seca (acid test) teria sido mantida em 36%
a liquidez corrente teria sido mantida em 80%
a liquidez seca (acid test) teria aumentado para 60%

266. (ESAF / AFRFB - 2012) Ao encerrar o período contábil de
2010, a Cia. Harmonia identifica em suas demonstrações finais os
seguintes saldos nas contas abaixo:

Com base nos saldos fornecidos, pode-se afirmar que:
a) o índice de liquidez seca é 1,45.
b) no período, o giro dos estoques foi 8 vezes.
c) o índice de liquidez corrente é 1,66.
d) o nível de endividamento da empresa é de 60%.
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e) a participação do capital próprio é de 40%.
Com base no Balanço Patrimonial a seguir, responder às questões
267 e 268.
BALANÇO PATRIMONIAL R$
ATIVO 2012 2011 PASSIVO E PATRIMÔNIOLÍQUIDO 2012 2011
Circulante 22.500 19.500
Circulante 11.500 4.600
Disponibilidades 12.000 10.000
Fornecedores 2.500 1.000
Aplicações Financeiras 2.500 3.500 Duplicatas Descontadas 3.800 3.000
Estoques 8.000 6.000
Financiamentos 5.200 600
Não Circulante 26.500 21.300 Não Circulante 12.000 12.000
Realizável a Longo Prazo 13.000 11.000 Debêntures 12.000 12.000
Investimento 2.000 1.500
Imobilizado 8.000 6.500
Patrimônio Líquido 15.500 14.200
Intangível 3.500 2.300
Capital Social 12.000 12.000
Reserva de Lucros 3.500 2.200
TOTAL DO ATIVO 49.000 40.800 TOTAL DO PASSIVO 49.000 40.800
é

267.

(ESAF / MTUR - 2014) O índice de liquidez corrente de 2011

a) 1,07
b) 1,92
c) 1,96
d) 2,19
e) 4,24
268. (ESAF / MTUR - 2014) O índice de participação do capital de
terceiros em relação ao Capital Próprio, em 2012 é
a) 1,19
b) 0,92
c) 1,52
d) 1,84
e) 0,63
Dados para a resolução das questões de n. 269 a 271.
Dos registros contábeis da Cia. Corporativa, relativos aos exercícios
2010/2012, foram extraídos os valores abaixo:
Itens
Ativo Circulante
Ativo Não Circulante
Disponibilidade
Estoques
Lucro Líquido

2010
10.000
50.000
500
2.500
8.000

2011
18.000
62.000
200
3.000
6.000
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2012
24.000
76.000
750
4.000
4.000

Passivo Circulante
Passivo Não Circulante
Patrimônio Líquido
Vendas Líquidas

16.000
24.000
20.000
102.000

20.000
35.000
25.000
95.000

30.000
44.000
26.000
98.000

269. (ESAF / AFRFB - 2014) Com base nos dados fornecidos, podese afirmar que:
a) a empresa em 2011 tem o giro do ativo de 0,74.
b) o menor índice de solvência da empresa é identificado no exercício de
2010.
c) no exercício de 2011, a empresa tem a sua menor margem líquida.
d) a participação do patrimônio líquido em 2011 é de 1,35.
e) o maior grau de endividamento da empresa é identificado no período de
2012.
270. (ESAF / AFRFB - 2014) Com relação à liquidez da empresa,
pode-se afirmar que:
a) o índice de liquidez seca em 2010 é 0,67.
b) o menor índice de liquidez imediata é o de 2011.
c) o valor do índice de liquidez corrente de 2012 é 0,63.
d) em 2011 o índice de liquidez imediata da empresa é 0,47.
e) a empresa tem o seu maior índice de liquidez seca em 2010.
271. (ESAF / AFRFB - 2014) Analisando a Rentabilidade dos ativos,
pode-se afirmar que:
a) o Giro dos ativos em 2012 é 1,70.
b) o retorno dos ativos é crescente ao longo do período.
c) a menor rentabilidade dos ativos verifica-se em 2011.
d) a rentabilidade do ativo em 2010 foi de 0,133.
e) o período com maior retorno do ativo foi o de 2012.
11. Investimentos em coligadas e controladas
272. (ESAF / SRF - 2009) A empresa Livre Comércio e Indústria
S.A. apurou, em 31/12/2008, um lucro líquido de R$ 230.000,00, antes
da provisão para o Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro
e das participações estatutárias. As normas internas dessa empresa
mandam destinar o lucro do exercício para reserva legal (5%); para
reservas estatutárias (10%); para imposto de renda e contribuição
social sobre o lucro (25%); e para dividendos ( 30% ). Além disso, no
presente exercício, a empresa determinou a destinação de R$ 50.000,00
para participações estatutárias no lucro, sendo R$ 20.000,00 para os
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Diretores e R$ 30.000,00 para os empregados. Na contabilização do
rateio indicado acima, pode-se dizer que ao pagamento dos dividendos
coube a importância de:
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 39.000,00.
R$ 33.150,00.
R$ 35.700,00.
R$ 34.627,50.
R$ 37.050,00.

273. (ESAF / ISS-NATAL - 2008) A empresa Mercearia Comercial
S/A auferiu, no exercício, um lucro de R$ 600.000,00, antes de fazer
qualquer destinação. Devendo pagar dividendo mínimo obrigatório de
30% sobre o lucro, conforme os estatutos, a empresa promoveu a
seguinte distribuição:
Imposto de Renda
Participação de Empregados
Participação de Diretores
Reserva Legal
Retenção de Lucros
Dividendos a Pagar

30%;
R$ 40.000,00;
10%;
na forma da lei;
R$ 30.000,00;
30%.

Com a contabilização feita na forma indicada, caberá à empresa
distribuir dividendos no valor de:
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 88.470,00.
R$ 91.548,00.
R$ 97.470,00.
R$ 100.548,00.
R$ 105.840,00.

274. (ESAF / SRF - 2003) Fomos chamados a calcular os
dividendos a distribuir, no segundo semestre, da empresa Rentábil. A
empresa é uma sociedade anônima e os seus estatutos determinam que
os dividendos devem ser o mínimo obrigatório de acordo com a lei, mas
não estabelecem o valor percentual sobre o lucro líquido. Os valores que
encontramos para montar a base de cálculo foram:
Reserva estatutária de R$ 6.500,00,
Participação de administradores no lucro de R$ 7.000,00,
Participação de empregados no lucro de R$ 8.000,00,
Provisão para o Imposto de Renda e CSLL de R$ 95.000,00 e lucro líquido,
antes do imposto de renda, de R$ 180.000,00.
Ficamos com o encargo de calcular o valor da reserva legal e do
dividendo mínimo obrigatório. Feitos os cálculos corretamente,
podemos afirmar com certeza que o dividendo será no valor de
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a)
b)
c)
d)
e)

R$ 15.000,00
R$ 16.625,00
R$ 30.000,00
R$ 33.250,00
R$ 35.000,00

275. (ESAF / Prefeitura do Recife - 2003) Uma companhia aberta
que tenha apurado o lucro líquido no valor de R$ 250.000.000, tenha
feito a destinação para a formação da reserva legal na base de 5% do
lucro líquido e tenha constituído reserva de contingências no valor de
50% do saldo remanescente do lucro líquido. Desconsiderando outros
registros, o lucro líquido ajustado, base de cálculo do dividendo mínimo
obrigatório, seria de:
a)
b)
c)
d)
e)

inferior a R$ 100.000.000
entre R$ 100.000.000 e R$ 110.000.000
entre R$ 110.000.001 e R$ 120.000.000
entre R$ 120.000.001 e R$ 130.000.000
superior a R$ 130.000.000

276. (ESAF / SRF - 2002) A empresa Agro & Pecuária S/A apurou
no exercício um lucro líquido de R$ 140.000,00. Não havendo prejuízos
anteriores a amortizar, a Contabilidade providenciou o registro da
seguinte destinação:
Participações estatutárias
Reservas estatutárias
Reserva legal
Reserva para contingência
Reversão de reserva p/contingências
Reversão de reservas estatutárias

R$
R$
R$
R$
R$
R$

7.000,00
8.000,00
9.000,00
10.000,00
2.000,00
1.000,00

Após a constituição e a reversão das reservas acima, o Contador
deve contabilizar o Dividendo Mínimo Obrigatório de 30% sobre o lucro,
conforme previsto nos Estatutos. Isso provocará um aumento do
passivo no valor de
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 32.700,00
R$ 34.800,00
R$ 37.200,00
R$ 37.500,00
R$ 37.800,00

277. (ESAF / SEFAZ-PI - 2001) A empresa Red Blue S/A transferiu
o lucro do exercício com o seguinte lançamento:
Resultado do Exercício
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a Lucros Acumulados
Valor do lucro líquido que se transfere p/ balanço R$ 480.000,00
Após este lançamento, a empresa destinou R$ 40.000,00 para constituir
reserva legal e mais R$ 40.000,00 para reservas estatutárias.
Deste modo, o dividendo mínimo obrigatório, calculado com fulcro
no lucro líquido do exercício, deverá ser de
a) R$ 220.000,00, se o estatuto, antes omisso, fixar o percentual mínimo
permitido.
b) R$ 200.000,00, se o estatuto for omisso quanto ao percentual.
c) R$ 110.000,00, se o estatuto, antes omisso, fixar o percentual mínimo
permitido.
d) R$ 110.000,00, se o estatuto for omisso quanto ao percentual.
e) R$ 100.000,00, baseado no estatuto, que é livre para fixar qualquer
percentual.
278. (ESAF / TCU - 2000) A Assembleia Geral Ordinária da firma
Confecções Madagascar S.A aprovou proposta de distribuição de lucros
apresentada pela Diretoria, nos seguintes termos:
5% para formação de reserva legal;
10% para pagamento de participação à diretoria;
20% para formação de reserva estatutária;
25% para pagamento de dividendo mínimo obrigatório;
30% para pagamento do imposto de renda e
o restante para crédito em lucros acumulados.
Observações:
A conta lucros ou prejuízos acumulados já tinha saldo devedor de R$
5.000,00. O crédito do período antes de qualquer destinação foi um lucro líquido
de R$ 45.000,00.
Com fulcro nessas informações, pode-se afirmar que, no
encerramento do exercício de que se trata, foi contabilizado o valor de
a) R$ 1.260,00 em Reserva Legal
b) R$ 3.200,00 em Participações da Diretoria a Pagar
c) R$ 5.600,00 em Reservas Estatutárias
d) R$ 7.235,00 em Dividendos a Pagar
e) R$ 11.600,00 em Provisão para Imposto de Renda
279. (ESAF / SUSEP - 2010) A Companhia Epson adquiriu da
Companhia Ypsilon 30% de seu Patrimônio Líquido, que é representado
unicamente pela conta Capital, cujo valor é R$ 200 mil.
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Sabemos que a compra, no início do período, foi realizada por R$ 60 mil;
que as companhias Epson e Ypsilon são empresas coligadas; que o investimento
é considerado relevante; e que o lucro líquido do período, antes da distribuição
de dividendos, foi de R$ 100 mil, na empresa Ypsilon e de R$ 80 mil, na empresa
Epson.
Sabemos também que a assembleia geral de cada empresa mandou
contabilizar a distribuição de 40% do lucro como dividendos.
Com base nas informações acima, pede-se indicar por quanto deverá ser
avaliado o investimento no Balanço Patrimonial da Companhia Epson no fim do
período.
O valor da avaliação será:
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 78.000,00.
R$ 42.000,00.
R$ 90.000,00.
R$ 72.000,00.
R$ 102.000,00.

280. (ESAF / RFB - 2009) Em fevereiro de 2008 a empresa
Calcedônia Minerais S.A. investiu R$ 350.000,00 em ações de outras
companhias, contabilizando a transação em seu ativo permanente.
Desse investimento, R$ 200.000,00 deverão ser avaliados por
"Equivalência Patrimonial" e R$ 150.000,00, pelo Método do Custo.
Durante o exercício em questão, as empresas investidas obtiveram
lucros que elevaram seus patrimônios líquidos em 4%, tendo elas
distribuído dividendos de tal ordem que coube à Calcedônia o montante
de R$ 6.000,00, sendo metade para os investimentos avaliados por
Equivalência Patrimonial e metade para os investimentos avaliados pelo
método do custo. Com base nessas informações, podemos afirmar que,
no balanço patrimonial da empresa Calcedônia Minerais S.A. relativo ao
exercício de 2008, deverá constar contabilizado um investimento no
valor de
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 350.000,00.
R$ 355.000,00.
R$ 358.000,00.
R$ 361.000,00.
R$ 364.000,00.

281. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009) A empresa Atos & Atitudes S/A
tinha um saldo bancário de R$ 600.000,00 e resolveu aplicá-lo em ações
de outras Companhias, sendo um terço a curto prazo, outro terço
representando
uma
coligação
acionária
com
influência
na
administração, e ainda, outro terço em investimentos não relevantes.
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Durante o ano, as empresas investidas apuraram lucro líquido de R$
15.000,00 cada uma e distribuíram 1/3 desse lucro aos acionistas, como
dividendos. No fim do exercício social, após a contabilização dos fatos
cabíveis, vamos encontrar o saldo contábil dessas ações no valor de
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 645.000,00.
R$ 610.000,00.
R$ 620.000,00.
R$ 630.000,00.
R$ 615.000,00.

282. (ESAF / STN - 2008) A empresa Alfa Beta S/A comprou 10 mil
ações de Delta Ômega S/A ao custo unitário de R$ 14,00, quando o valor
patrimonial dessas ações era avaliado em apenas R$ 10,00. Entretanto,
em 31 de dezembro de 2007, a empresa Delta Ômega mostrou sua
capacidade de negócios apresentando um lucro líquido da ordem de
70% do capital, tendo dele distribuído, como dividendos aos acionistas,
o equivalente a 20% do capital social. As operações, na empresa Alfa
Beta, são avaliadas e contabilizadas pelo método da equivalência
patrimonial. Em 15 de janeiro de 2008, ao vender essas ações a R$ 15,00
por unidade, Alfa Beta terá computado um lucro efetivo de
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 70.000,00.
R$ 50.000,00.
R$ 30.000,00.
R$ 10.000,00.
R$ 0,00.

283. (ESAF / SEFAZ-MG - 2005) Duas empresas coligadas avaliam
seus investimentos pelo método da equivalência patrimonial.
A primeira empresa tem
Ativo Permanente de R$ 500.000,00
Patrimônio Líquido de R$ 300.000,00
Capital Social de R$ 100.000,00
A segunda empresa tem
Ativo Permanente de R$ 350.000,00
Patrimônio Líquido de R$ 300.000,00
Capital Social de R$ 150.000,00
A primeira empresa possui 25% do capital social da segunda. A
segunda companhia teve lucro de R$ 50.000,00 e distribuiu dividendos
no valor de R$ 30.000,00.
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Em consequência dos resultados e respectiva distribuição,
ocorridos na segunda companhia, a primeira empresa deverá
contabilizar o aumento de
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 7.500,00 em receitas do período.
R$ 7.500,00 no ativo circulante.
R$ 7.500,00 no ativo permanente.
R$ 12.500,00 no ativo circulante.
R$ 12.500,00 no ativo permanente.

284. (ESAF / AFRFB - 2003) A Cia. ABC adquire 2% do total de
ações da Cia. Lavandisca. Na ocasião da operação, o preço acordado
envolvia o valor das ações e dividendos adquiridos, relativos a saldos,
de Reservas e Lucros Acumulados, pré-existentes e ainda não
distribuídos. No momento em que ocorrer o efetivo pagamento dos
dividendos referentes a esses itens, o tratamento contábil dado a esse
evento deverá ser:
a) creditar o valor correspondente a esse dividendo em conta de receita
não operacional em contrapartida do registro do ingresso do recurso no caixa.
b) ajustar o resultado do exercício e creditar o valor correspondente a esse
dividendo em conta de deságio em aquisição de investimentos permanentes em
contrapartida do registro do ingresso do recurso no caixa.
c) lançar o valor correspondente a esse dividendo a crédito da conta
participação societária em contrapartida do registro do ingresso do recurso no
caixa.
d) registrar os dividendos recebidos como receita operacional em
contrapartida ao lançamento de débito na conta caixa.
e) considerar o valor recebido como receita não operacional e debitando
em contrapartida da conta ágio em investimentos societários.
285. (ESAF / MDIC – 2002-adaptada) A empresa Investmuito S/A
é possuidora do seguinte investimento em ações:
- 1.000 ações emitidas pela empresa Alfa;
- 20.000 ações emitidas pela empresa Beta;
- 10.000 ações emitidas pela empresa Celta.
As ações foram adquiridas indistintamente a R$ 10,00 cada uma, sendo que
as emitidas por Alfa são investimentos temporários para revender; as de Beta
caracterizam coligação acionária avaliada por equivalência patrimonial; e as de
Celta são investimentos permanentes, mas não são relevantes.
No encerramento do exercício social as apurações dão conta de que as
ações possuídas por Investmuito S/A mantêm, igualmente, o valor de cotação
de R$ 8,00 por ação e o valor patrimonial unitário de R$ 12,00.
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Com base nas informações acima, podemos dizer que, no balanço
patrimonial de fim de exercício, o valor contábil do investimento citado
deverá ser de:
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 372.000,00
R$ 348.000,00
R$ 310.000,00
R$ 308.000,00
R$ 248.000,00

286. (ESAF / SRF - 2002) A Cia. XAVANTE, detentora de 60% do
capital ordinário da Cia. CARIRI, ao final do exercício contábil de 1999,
evidencia em seu Balanço Patrimonial o valor de 900.000 reais para este
investimento societário.
Por ocasião do encerramento do exercício de 2000, a contabilidade da
investida forneceu os valores a seguir para os itens:
Itens identificados na Contabilidade da Investida:
Patrimônio Líquido Ajustado R$ 2.150.000,00
Vendas de Estoques para a Investidora R$ 2.500.000,00
Margem de Lucro das Vendas Inter-companhias 20%
Se ao final do exercício de 2000 restassem, na Cia. Xavante, R$
500.000,00 dos estoques adquiridos da Cia. Cariri e o valor contábil da
participação societária registrada na mesma data fosse R$ 900.000,00,
de acordo com a Instrução CVM 247/96, o valor a ser registrado pela
investidora como resultado de equivalência patrimonial seria uma:
a)
b)
c)
d)
e)

despesa de R$ 390.000,00
despesa de R$ 330.000,00
receita de R$ 330.000,00
despesa de R$ 290.000,00
receita de R$ 290.000,00

287. (ESAF / SRF - 2002) A Cia. XAVANTE, detentora de 60% do
capital ordinário da Cia. CARIRI, ao final do exercício contábil de 1999,
evidencia em seu Balanço Patrimonial o valor de 900.000 reais para este
investimento societário.
Por ocasião do encerramento do exercício de 2000, a contabilidade
da investida forneceu os valores a seguir para os itens:
Itens identificados na Contabilidade da Investida:
Patrimônio Líquido Ajustado R$ 2.150.000,00
Vendas de Estoques para a Investidora R$ 2.500.000,00
Margem de Lucro das Vendas Inter-companhias 20%
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Se o estoque adquirido pela investidora tivesse sido repassado
integralmente a terceiros, o valor ao final dessa participação seria:
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 1.190.000,00
R$ 1.230.000,00
R$ 1.290.000,00
R$ 1.309.000,00
R$ 1.390.000,00

288. (ESAF / Sefaz-PI – 2001-Adaptada) Ao final do exercício, a
Cia. “A” detém 20% do capital da Cia. “B”, representado por ações
ordinárias. O investimento fora adquirido por $ 5.000. O capital social e
o patrimônio líquido de “A” são de, respectivamente, $ 40.000 e $
50.000; o capital social e o patrimônio líquido de “B”, são,
respectivamente, de $ 40.000 e $ 30.000. Considerando que a Cia A
possui influência significativa sobre a Cia B, este investimento, no
balanço de “A”, deve ser avaliado por
a)
b)
c)
d)
e)

$ 10.000
$ 8.000
$ 6.000
$ 5.000
$ 3.000

289. (ESAF / PM Niteroi - 1999) Quando os investimentos de
participação societária são avaliados pelo método da equivalência
patrimonial, os dividendos declarados pela investida serão considerados
na investidora como
a)
b)
c)
d)
e)

redução do investimento (ativo permanente)
aumento do resultado operacional
aumento do investimento (ativo permanente)
redução do resultado operacional
aumento do resultado não operacional

290. (ESAF / STN - 2013) A Cia. Iluminada participa com 4% do
capital ordinário da Cia. Hércules. Nessa participação societária
permanente, a investidora não possuía influência significativa. Na
ocasião da aprovação das contas e distribuição do resultado da Cia.
Hércules, também foi aprovada a distribuição de R$ 500.000 a título de
dividendos aos seus acionistas. A empresa investidora, ante esse fato,
deve registrar um débito:
a) em Resultado com Investimentos a crédito de Ganhos com Participações
Societárias Permanentes.
b) em Participações Societárias Permanentes a crédito de Receitas não
Correntes - Investimentos.
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c) de Dividendos a Receber a crédito de Outras Receitas Operacionais Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos.
d) de Disponibilidades a crédito de Ganhos e Perdas com Participações
Permanentes em Outras Sociedades.
e) de Conta de Resultado a crédito de Resultados com Investimentos
Permanentes em outras Sociedades Coligadas.
291. (ESAF / STN - 2013) Enunciado para a questão.
Em 31/12/x10, a Cia. LUA adquire 60% do Patrimônio Líquido da
Cia. SOL assumindo o controle da mesma, pagando a vista na operação
R$ 1,8 milhões. Na mesma data, o Balanço Patrimonial da empresa
adquirida era composto pelos seguintes elementos patrimoniais:

Na mesma data, a avaliação a valor justo dos itens patrimoniais
apontavam os valores a seguir:

Com base nas informações fornecidas, pode-se afirmar que a
realização da operação gerou:
a)
b)
c)
d)
e)

compra vantajosa para a investidora de R$ 60.000.
apuração de ativo líquido no valor de R$ 3.600.000.
deságio no valor de R$ 600.000.
ágio por rentabilidade futura de R$ 360.000.
perda de capital no valor de R$ 360.000.

292. (ESAF / STN - 2013) Enunciado para a questão.
Em 31/12/x10, a Cia. LUA adquire 60% do Patrimônio Líquido da
Cia. SOL assumindo o controle da mesma, pagando a vista na operação
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R$ 1,8 milhões. Na mesma data, o Balanço Patrimonial da empresa
adquirida era composto pelos seguintes elementos patrimoniais:

Na mesma data, a avaliação a valor justo dos itens patrimoniais
apontavam os valores a seguir:

Com base nos dados fornecidos, ao efetuar o registro da
participação societária permanente da Cia. Sol, a empresa investidora
deve lançar a débito da conta de investimento um valor total de:
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 3.600.000.
R$ 2.300.000.
R$ 1.860.000.
R$ 1.500.000.
R$ 600.000.

293. (ESAF / RFB - 2012) A Empresa Controladora S.A., companhia
de capital aberto, apura um resultado negativo de equivalência
patrimonial que ultrapassa o valor total de seu investimento na Empresa
Adquirida S.A. em R$ 400.000,00. A Empresa Controladora S.A. não
pode deixar de aplicar recursos na investida, uma vez que ela é a única
fornecedora de matéria-prima estratégica para seu negócio. Dessa
forma, deve a investidora registrar o valor da equivalência
a) a crédito do investimento, ainda que o valor ultrapasse o total do
investimento efetuado.
b) a crédito de uma provisão no passivo, para reconhecer a perda no
investimento.
c) a crédito de uma provisão no ativo, redutora do investimento.
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d) a débito do investimento, ainda que o valor ultrapasse o total do
investimento efetuado.
e) a débito de uma reserva de capital, gerando uma cobertura para as
perdas.
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LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA

A
D
B
D
E
A
E
B
E
B
D
E
C
A
E
B
D
B
D
A
A
A
C
A
C
E
C
D
C
B
B
A
E
D
C
C
B
D
B
A
B
D
A
D
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256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.

LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA

A
A
A
B
E
E
E
C
C
D
C
E
C
E
B
D
E
D
D
C
B
C
A
A
B
B
C
B
C
B
E
C
C
A
C
A
C
B
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Questões ESAF – Contabilidade Introdutória
1. Patrimônio: componentes patrimoniais, ativo, passivo e situação
líquida. Equação fundamental do patrimônio.
1. (ESAF / MDIC - 2012) Em relação ao patrimônio, objeto da
contabilidade, é correto afirmar que
a) o ativo patrimonial é composto dos bens, direitos e obrigações de uma
pessoa física ou jurídica.
b) o patrimônio líquido pode ser entendido como sendo a diferença entre o
valor do ativo e o valor do passivo de um patrimônio.
c) se calcularmos os direitos reais e os direitos pessoais pertencentes a
uma entidade, estaremos calculando o ativo patrimonial dessa entidade.
d) o capital social de um empreendimento comercial é o montante de
recursos aplicados em seu patrimônio.
e) o montante dos bens e dos direitos de uma pessoa física ou jurídica tem
o mesmo valor de seu passivo real.
2. (ESAF / MTUR - 2014) Assinale a opção correta.
a) Na representação gráfica do patrimônio, devem constar os grupos Ativo
Circulante, Ativo Permanente, Passivo Circulante e Patrimônio Líquido.
b) Capital Social é o mesmo que o capital aplicado pelos sócios na atividade
empresarial.
c) O capital próprio mais o capital de terceiros é o capital aplicado no
patrimônio.
d) O valor dos bens, dos direitos e das obrigações é o valor do patrimônio
líquido da empresa.
e) Dá-se o nome de patrimônio bruto ao valor dos ativos aplicados na
atividade empresarial.
3. (ESAF / CVM - 2010) Aponte abaixo a opção que contém uma
assertiva incorreta.
a) Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos
passados e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para
a entidade.
b) Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já
ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes
de gerar benefícios econômicos para a entidade.
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c) Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de
deduzidos todos os resultados.
d) Muitos ativos têm uma substância física. Entretanto, substância física
não é essencial à existência de um ativo.
e) Muitos ativos estão ligados a direitos legais, inclusive a direito de
propriedade. Ao determinar a existência de um ativo, entretanto, o direito de
propriedade não é essencial.
4. (ESAF / IRB - 2004) O objeto da contabilidade está presente na
única opção correta.
a) Ativo
b) Capital Social
c) Passivo
d) Patrimônio
e) Patrimônio Líquido
2. Sistema de contas, contas patrimoniais e de resultado. Plano de
contas.
5. (ESAF / MF - 2013) A Teoria Materialista das Contas é aquela que
classifica todos os títulos contábeis como sendo
a) Contas Materiais e Contas Imateriais.
b) Contas Integrais e Contas Diferenciais.
c) Contas Patrimoniais e Contas de Resultado.
d) Contas de Agentes e Contas do Proprietário.
e) Contas de Agentes Consignatários e Contas do Proprietário.
6. (ESAF / MDIC - 2012) A evolução do pensamento científico em
Contabilidade foi marcada pela contribuição de diversos pensadores que
culminaram no desenvolvimento das chamadas Teorias das Contas, as
quais subdividem as rubricas contábeis em grandes grupos.
A respeito desse assunto, podemos afirmar que
a) a teoria personalista subdivide as contas em Contas do Proprietário e
Contas de Agentes Consignatários.
b) a teoria materialista subdivide as contas em Contas Materiais e Contas
de Resultado.
c) a teoria patrimonialista subdivide as contas em Contas Patrimoniais e
Contas Diferenciais.
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d) a teoria personalista subdivide as contas em Contas do Proprietário e
Contas de Agentes Correspondentes.
e) a teoria materialista subdivide as contas em Contas Integrais e Contas
Diferenciais.
7. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) Eis uma lista de títulos constantes do
Plano de Contas da Empresa Mecenas S/A.
01 - CAIXA
02 - CAPITAL SOCIAL
03 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
04 - DESPESAS DE ALUGUEL
05 - DUPLICATAS A PAGAR
06 - DUPLICATAS A RECEBER
07 - IMPOSTOS A RECOLHER
08 - LUCROS ACUMULADOS
09 - MERCADORIAS
10 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
11 - RECEITAS DE JUROS
12 - RECEITAS DE VENDAS
13 - RESERVA LEGAL
14 - SALÁRIOS E ORDENADOS
15 - VEÍCULOS
De acordo com a classificação técnica indicada na Teoria
Patrimonialista e na Teoria Personalista das Contas, a relação acima
contém
a) 10 Contas Patrimoniais e 08 Contas do Proprietário.
b) 07 Contas Integrais e 08 Contas Diferenciais.
c) 07 Contas de Agentes Consignatários e 08 Contas do Proprietário.
d) 07 Contas Patrimoniais e 08 Contas Diferenciais.
e) 06 Contas de Resultado e 09 Contas Patrimoniais.
8. (ESAF / CGU - 2008) A Ciência Contábil estabeleceu diversas
teorias doutrinárias sobre as formas de classificar os componentes do
sistema contábil, que são denominadas "Teorias das Contas". Sobre o
assunto, indique a opção incorreta.
a) A "Teoria Materialística" divide as contas em Integrais e de Resultado.
b) Na "Teoria Personalística", as contas dos agentes consignatários são as
contas que representam os bens, no ativo.
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c) Segundo a "Teoria Personalística", são exemplos de contas do
proprietário as contas de receitas e de despesas.
d) Na "Teoria Materialística", as contas traduzem simples ingressos e saídas
de valores, que evidenciam o ativo, sendo este representado pelos valores
positivos, e o passivo representado pelos valores negativos.
e) Na contabilidade atual, há o predomínio da "Teoria Patrimonialista", que
classifica o ativo e passivo como contas patrimoniais.
9. (ESAF / ATRFB - 2002) A firma J.J.Montes Ltda. apurou os
seguintes valores em 31.12.01:

Os componentes acima, examinados pelo prisma doutrinário
lecionado segundo a Teoria das Contas, demonstra a seguinte atribuição
de valores:
a) R$ 2.990,00 às contas de agentes devedores.
b) R$ 2.540,00 às contas de agentes consignatários.
c) R$ 2.100,00 às contas integrais devedoras.
d) R$ 890,00 às contas de resultado.
e) R$ 440,00 às contas diferenciais.
10. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) Assinale abaixo a assertiva
verdadeira.
Na equação geral do sistema contábil, também são considerados
como aplicação de recursos:
a) os aumentos de ativo, os aumentos de despesas e as diminuições de
passivo.
b) os aumentos de patrimônio líquido, os aumentos de resultado e as
diminuições de passivo.
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c) os aumentos de ativo, os aumentos de patrimônio líquido e as
diminuições de passivo.
d) os aumentos de ativo, os aumentos de resultado e as diminuições de
passivo.
e) os aumentos de passivo, os aumentos de patrimônio líquido e as
diminuições de ativo.
11. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) Assinale abaixo a assertiva
verdadeira.
Na equação geral do sistema contábil também são considerados
como origem de recursos
a) os aumentos de ativo, os aumentos de despesas e as diminuições
passivo.
b) os aumentos de patrimônio líquido, os aumentos de resultado e
diminuições de passivo.
c) os aumentos de ativo, os aumentos de patrimônio líquido e
diminuições de passivo.
d) os aumentos de ativo, os aumentos de resultado e as diminuições
passivo.
e) os aumentos de passivo, os aumentos de patrimônio líquido e
diminuições de ativo.

de
as
as
de
as

3. Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais.
12. (ESAF / CVM - 2010) A empresa Material de Construções Ltda.
adquiriu 500 sacos de argamassa Votoram, de 20 kg cada um, ao custo
unitário de R$1,00 o quilo, pagando 15% de entrada e aceitando
duplicatas pelo valor restante. A operação foi isenta de tributação.
Do material comprado, 10% serão para consumo posterior da
própria empresa e o restante, para revender.
O registro contábil dessa transação é, tipicamente, um lançamento
de quarta fórmula, e o fato a ser registrado é um Fato Administrativo.
a) composto aumentativo.
b) composto diminutivo.
c) modificativo aumentativo.
d) modificativo diminutivo.
e) permutativo.
4. Escrituração:
Conceito
e
Métodos;
partidas
dobradas;
Lançamento Contábil – Rotina, fórmulas; processos de escrituração.
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13. (ESAF / MF - 2013) Assinale a opção correta.
a) A contabilização feita ao mesmo tempo a débito de duas contas e a
crédito de apenas uma conta caracteriza um lançamento de terceira fórmula.
b) O lançamento contábil efetuado a débito de uma conta de despesa
aumentará o patrimônio líquido, pois a conta representa um consumo de
riquezas.
c) A contabilização feita ao mesmo tempo a débito de duas contas e a
crédito de apenas uma conta caracteriza o registro de um fato administrativo
aumentativo.
d) O lançamento contábil efetuado a crédito de uma conta de receita
aumentará o patrimônio líquido, pois a conta representa uma redução de
consumo.
e) O lançamento contábil efetuado a crédito de uma conta de despesa
reduzirá o patrimônio líquido, pois a conta representa um consumo de riquezas.
14. (ESAF / ATRFB - 2009) Observemos o seguinte fato contábil:
pagamento, mediante a emissão de cheque, de uma duplicata antes do
vencimento, obtendo-se um desconto financeiro, por essa razão.
Para que o registro contábil desse fato seja feito em um único
lançamento, deve-se utilizar a
a) primeira fórmula, com 1 conta devedora e 1 conta credora.
b) segunda fórmula, com 1 conta devedora e 2 contas credoras.
c) terceira fórmula, com 2 contas devedoras e 1 conta credora.
d) quarta fórmula, com 2 contas devedoras e 2 contas credoras.
e) terceira fórmula, com 3 contas devedoras e 1 conta credora.
15. (ESAF / Analista de Comércio Exterior - 2012) O lançamento de
terceira fórmula é chamado de lançamento composto porque é formado
de
a) duas contas devedoras e duas contas credoras.
b) duas contas devedoras e uma conta credora.
c) uma conta devedora e duas ou mais contas credoras.
d) duas ou mais contas devedoras e duas ou mais contas credoras.
e) duas ou mais contas devedoras e uma conta credora.
16. (ESAF / MDIC - 2012) Observe as seguintes sugestões de
lançamento e assinale a opção incorreta.
a) Compras
a Diversos
a Caixa
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a Fornecedores
Neste lançamento está sendo contabilizada uma operação de compra de
mercadorias a prazo com entrada, sem impostos.
b) Diversos
a Caixa
Fornecedores
Juros
Neste lançamento está sendo contabilizado um pagamento de dívidas com
juros.
c) Diversos
a Vendas
Clientes
Impostos a Recuperar
Neste lançamento está sendo contabilizada uma venda a prazo com ICMS.
d) Fornecedores
a Diversos
a Caixa
a Descontos
Neste lançamento está sendo contabilizado um pagamento de dívidas com
descontos.
e) Caixa
a Diversos
a Clientes
a Juros
Neste lançamento está sendo contabilizado um recebimento de créditos
com juros.
17. (ESAF / CVM - 2010) O Banco do Brasil emitiu aviso de débito
comunicando à empresa Fermônio S.A. a quitação de uma de suas
duplicatas da Carteira de Desconto, no valor de R$ 2.000,00. Ao receber
tal aviso, a empresa tomadora do empréstimo contabilizou o evento,
lançando:
a) débito em Duplicatas Descontadas e crédito em Bancos conta
Movimento.
b) débito em Duplicatas a Receber e crédito em Duplicatas Descontadas.
c) débito em Bancos conta Movimento e crédito em Duplicatas
Descontadas.
d) débito em Bancos conta Movimento e crédito em Duplicatas a Receber.
e) débito em Duplicatas Descontadas e crédito em Duplicatas a Receber.
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5. Balancete de verificação:
finalidade, elaboração.

conceito,

forma,

apresentação,

18. (ESAF / AFRFB - 2012) O balancete de verificação evidencia
a) os estornos efetuados no período.
b) a configuração e classificação correta dos itens contábeis.
c) a igualdade matemática dos lançamentos efetuados no período.
d) o registro dos movimentos individuais das contas contábeis no período.
e) os lançamentos do período, quando efetuados de forma correta no
período.
19. (ESAF / MF - 2013) Na data de encerramento do exercício
social, a empresa ABN S.A. apresentou a seguinte relação de contas e
saldos constantes do seu livro Razão:
Contas
Saldos
Capital Social
18.000,00
Receitas de Vendas
16.500,00
Duplicatas a Receber
14.000,00
Duplicatas a Pagar
13.000,00
Clientes
12.000,00
Fornecedores
11.000,00
Móveis e Utensílios
10.000,00
Veículos
9.000,00
Bancos c/Movimento
8.500,00
Custo das Vendas
6.800,00
Reserva Legal
6.300,00
Empréstimos Obtidos
6.000,00
Mercadorias
5.000,00
Ações de Coligadas
4.300,00
Salários e Ordenados
4.200,00
Provisão p/Férias
3.500,00
Descontos Concedidos
3.200,00
Depreciação Acumulada
2.900,00
Aluguéis Ativos
2.500,00
Depreciação
2.100,00
Capital a Realizar
1.800,00
Juros Ativos
1.500,00
Caixa
1.500,00
Provisão p/Devedores Duvidosos
1.100,00
Provisão p/IR
1.000,00
Devedores Duvidosos
900,00
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Ao mandar elaborar um balancete geral de verificação a partir dos
saldos acima, a empresa encontrará saldos devedores no valor de
a) R$ 83.300,00.
b) R$ 81.500,00.
c) R$ 80.400,00.
d) R$ 79.300,00.
e) R$ 77.500,00.
20. (ESAF / MF - 2013) Considerando que a movimentação contábil
sempre ocorre em forma de equação, para que as origens de recursos
sejam iguais à sua aplicação, organize os seguintes elementos segundo
os critérios de débito e crédito.
Aumentos de ativo
Aumentos de passivo
Bens existentes
Consumos realizados
Direitos a receber
Ganhos e rendas obtidos
Obrigações a pagar
Reduções de ativo
Reduções de passivo
Situação Líquida anterior

R$ 1.000,00
R$ 1.200,00
R$ 2.000,00
R$ 700,00
R$ 1.500,00
R$ 950,00
R$ 2.150,00
R$ 450,00
R$ 800,00
R$ 1.350,00

Considerando que todo o movimento contábil dessa entidade está
expresso na relação acima, pode-se dizer que o item que a completará
será
a) débito no valor de R$ 100,00.
b) crédito no valor de R$ 100,00.
c) débito no valor de R$ 50,00.
d) crédito no valor de R$ 50,00.
e) redução de caixa no valor de R$ 50,00.
21. (ESAF / MF - 2013) As contas escrituradas no livro Razão da
empresa Alfa, em 31 de dezembro, apresentaram saldos nos seguintes
valores:
Caixa
Imóveis
Capital Social
Mercadorias
Receita de Vendas
Custo da Mercadoria Vendida

R$ 15.000,00
R$ 40.000,00
R$ 57.000,00
R$ 17.000,00
R$ 32.000,00
R$ 21.000,00
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Fornecedores
Empréstimo Bancário
Contas a Receber
Salários e Ordenados
Salários a Pagar
Juros Ativos
Descontos Concedidos
Reserva Legal
Depreciação Acumulada

R$ 26.000,00
R$ 10.000,00
R$ 18.000,00
R$ 12.000,00
R$ 6.000,00
R$ 5.000,00
R$ 4.000,00
R$ 2.000,00
R$ 6.000,00

Elaborando o balancete geral de verificação e o balanço patrimonial
com os saldos apresentados nestas contas, o valor encontrado será:
a) R$ 143.000,00 de saldo credor.
b) R$ 133.000,00 de saldo devedor.
c) R$ 90.000,00 de ativo.
d) R$ 59.000,00 de patrimônio líquido.
e) R$ 36.000,00 de passivo exigível.
22. (ESAF / ATRFB - 2012) A companhia Metalgrosso S.A.
apresenta como extrato de seu Livro Razão, em 31.12.2011, a seguinte
relação de contas e respectivos saldos:
Contas
01 - Ações de Coligadas
02 - Ações em Tesouraria
03 - Aluguéis Passivos
04 - Amortização Acumulada
05 - Bancos c/ Movimento
06 - Caixa
07 - Capital a Realizar
08 - Capital Social
09 - Clientes
10 - Comissões Ativas
11 - Custo das Vendas
12 - Depreciação
13 - Depreciação Acumulada
14 - Descontos Concedidos
15 - Descontos Obtidos
16 - Despesas de Organização
17 - Duplicatas a Receber
18 - Duplicatas a Pagar
19 - Duplicatas Descontadas
20 - Fornecedores

saldos
60
10
32
25
100
80
45
335
120
46
200
28
45
18
17
90
85
115
35
195
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

-

Máquinas e Equipamentos
Mercadorias
Móveis e Utensílios
Obrigações Trabalhistas
Prêmio de Seguros
Prejuízos Acumulados
Provisão para Devedores Duvidosos
Provisão para Imposto de Renda
Receitas de Vendas
Reservas de Capital
Reservas de Lucro
Salários e Ordenados
Seguros a Vencer
Títulos a Pagar
Veículos

130
145
40
18
40
12
30
22
350
65
125
60
28
20
180

Elaborando um balancete de verificação com os saldos acima,
certamente encontraremos saldos credores no montante de
a) R$ 1.065,00.
b) R$ 1.308,00.
c) R$ 1.338,00.
d) R$ 1.373,00.
e) R$ 1.443,00.
23. (ESAF / MDIC - 2012) Este é o rol das contas utilizadas na
escrita da empresa Três Emes de Mercadorias S.A., com os respectivos
saldos apurados no fim do exercício de 2011:
Ações de Coligadas
Aluguéis Ativos
Bancos c/Movimento
Capital Social
Clientes
Custo das Vendas
Despesas antecipadas
Depreciação Acumulada
Fornecedores
Impostos a Recolher
Juros Passivos
Máquinas e Equipamentos
Mercadorias
Móveis e Utensílios
Prejuízos Acumulados

100
80
200
750
500
700
60
70
700
260
70
180
800
120
70
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Provisão p/ Devedores Duvidosos 60
Receita de Vendas
850
Reserva de Capital
60
Reserva Legal
90
Salários
150
Títulos a Pagar Longo Prazo
190
Títulos a Receber Longo Prazo
150
Tributos
70
Elaborando-se um balancete de verificação com estas contas,
vamos encontrar saldos devedores no valor de:
a) R$ 2.980,00.
b) R$ 3.110,00.
c) R$ 3.120,00.
d) R$ 3.190,00.
e) R$ 3.320,00.
24. (ESAF / ISS-RJ - 2010) A seguinte relação de contas e saldos
foi extraída do livro Razão de determinada empresa, no dia do
encerramento do exercício social:
Contas

saldos

Caixa
Capital Social
Clientes
Aluguéis a Receber
Aluguéis Ativos
Duplicatas a Receber
Mercadorias
ICMS a Recuperar
IPI a Recolher
Despesas a Pagar
Móveis e Utensílios
Receitas de Vendas
Veículos
Despesas a Vencer
Receitas a Receber
Aluguéis Passivos
Salários
Fornecedores
Provisão p/Ajuste de Estoques
Provisão p/Imposto de Renda

100,00
300,00
140,00
40,00
65,00
160,00
180,00
30,00
15,00
35,00
200,00
220,00
350,00
60,00
80,00
50,00
70,00
280,00
18,00
62,00
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Duplicatas a Pagar
Duplicatas Descontadas
Aluguéis a Pagar
Depreciação Acumulada
Custo das Mercadorias Vendidas
Reserva Legal
Somatório

230,00
70,00
25,00
110,00
120,00
50,00
3.060,00

Ao elaborar um balancete de verificação com as contas acima,
podemos ver que:
a) o balancete está fechado com o saldo de R$ 1.530,00.
b) o balancete não fecha, pois o saldo devedor é R$ 200,00, a maior.
c) o saldo credor é de apenas R$ 1.465,00.
d) o saldo devedor é de apenas R$ 1.382,00.
e) para fechar o balancete, faltam R$ 100,00 no crédito.
25. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009) A empresa Serviços e Comércio S/A
apurou os seguintes saldos para fins de elaborar o balancete geral de
verificação:
Contas
Saldos (R$)
Mercadorias
18.000,00
Vendas
54.000,00
Compras
23.000,00
ICMS a Recolher
6.500,00
Ações em Tesouraria
3.000,00
ICMS sobre Vendas
10.000,00
Duplicatas a Receber
14.000,00
Prêmios de Seguros
1.700,00
Provisão para Devedores Duvidosos
200,00
Caixa
7.000,00
Duplicatas a Pagar
10.000,00
Ações de Coligadas
5.000,00
Fornecedores
15.000,00
Móveis e Utensílios
31.000,00
Provisão para Férias
1.500,00
Depreciação
6.000,00
Duplicatas Descontadas
9.000,00
Depreciação Acumulada
18.000,00
Fretes e Carretos
2.500,00
Salários a Pagar
1.800,00
Salários
8.800,00
Aluguéis Ativos
1.200,00
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Juros Passivos
700,00
Capital Social
20.000,00
Capital a Realizar
4.000,00
Reserva Legal
600,00
Soma total
272.500,00
Sabendo-se que eventuais diferenças no balanceamento, aqui
toleradas para fins didáticos, podem ser atribuídas a lucros ou perdas
anteriores, pode-se afirmar que as contas supralistadas apresentam
a) saldo credor de
b) saldo credor de
c) saldo devedor de
d) saldos devedor e credor de
e) saldo devedor de

R$ 130.800,00.
R$ 103.600,00.
R$ 100.500,00.
R$ 136.250,00.
R$ 134.700,00.

6. Provisões Ativas e Passivas, tratamento das Contingências
Ativas e Passivas.
26. (ESAF / STN - 2013) São condições para o reconhecimento de
provisões
a) a existência de uma obrigação presente, legal ou não formalizada,
consequente de um evento passado, ter uma provável necessidade de saída de
recursos que incorporem benefícios econômicos para liquidar a obrigação e que
permita ser efetuada uma estimativa suficiente de segurança do valor da
obrigação.
b) identificação de uma obrigação passada como consequência de um
evento financeiro, representando uma provável exigência de saída de fluxo de
caixa, que poderá impactar em eventos futuros mesmo que a probabilidade para
a definição efetiva de valor não seja formada por uma base de cálculo
determinada por um critério definido e aceito de forma corrente.
c) verificação da probabilidade ainda que remota da identificação de uma
obrigação futura consequente de um evento presente, que exista uma provável
necessidade de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos para
liquidar a obrigação e que possa ser feita uma estimativa confiável do valor da
obrigação.
d) ocorrência de um evento presente com possibilidade remota de que a
entidade venha a incorrer em saídas de recursos financeiros no futuro, sem a
existência de uma obrigatoriedade legal mesmo que não seja efetuada em uma
base confiável para definição de valor.
e) perspectiva de um evento presente resultar em obrigação, mesmo que
seja baseado em eventos remotos, e ainda que a possibilidade de estimativa do
valor venha a ser efetuada em bases suficientemente seguras para atender à
competência de exercício.
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27. (ESAF / STN - 2013) A Companhia FlyAir, detentora de 10
aviões, tem previsto em seus contratos, por determinação de legislação
federal, vistoriar suas aeronaves em intervalos de dois em dois anos. Os
gastos por aeronave, nesse intervalo de tempo, são estimados em R$
3.000.000,00. Dessa forma deve a empresa:
a) reconhecer uma provisão no valor de R$ 30.000.000,00, uma vez que a
companhia já tem estimativa do custo das revisões.
b) contabilizar a obrigação de longo prazo, gerando um Contas a Pagar de
R$ 30.000.000,00.
c) ativar o valor de R$ 30.000.000,00 como custo das aeronaves para que
já seja feito o reconhecimento do valor do custo de manutenção das aeronaves
durante o seu desgaste.
d) desconsiderar os valores não reconhecendo qualquer provisão, uma vez
que não há obrigação presente.
e) evidenciar em nota explicativa a obrigatoriedade de constituição da
provisão e os valores que afetarão no futuro os resultados da companhia.
28. (ESAF / CVM - 2010) De acordo com as Normas Internacionais
de Contabilidade, um passivo deve ser classificado como Passivo
Contingente quando satisfizer qualquer dos seguintes critérios, exceto:
a) o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente
confiabilidade.
b) espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da
entidade.
c) está detido essencialmente para a finalidade de ser negociado.
d) deverá ser liquidado num período até doze meses após a data do
balanço.
e) a entidade não tem um direito incondicional de diferir a liquidação do
passivo durante pelo menos doze meses após a data do balanço.
29. (ESAF / SEF-MG - 2005) Assinale a opção que completa a frase
corretamente.
Ao contabilizar a constituição de uma provisão, o setor de
Contabilidade da empresa deverá
a) debitar a conta de provisão, qualquer que seja o seu motivo ou
finalidade.
b) creditar a conta de provisão, qualquer que seja o seu motivo ou
finalidade.
c) debitar a conta de provisão, se a sua constituição representar uma dívida
ou obrigação de pagar.
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d) creditar a conta de provisão, somente se a sua constituição representar
uma redução de ativo.
e) debitar a conta de provisão, se a sua constituição representar uma
despesa.
7. Balanço Patrimonial: Obrigatoriedade e apresentação. Conteúdo
dos Grupos e Subgrupos. Classificação das Contas.
30. (ESAF / AFRFB - 2012) O conjunto completo das demonstrações
contábeis exigidas pelas Normas Brasileiras de Contabilidade inclui
a) o relatório do Conselho de Administração e as Notas Explicativas,
compreendendo um resumo das políticas contábeis significativas.
b) o resumo das políticas Contábeis e o Valor Adicionado obrigatoriamente
a todos os tipos de entidade.
c) a Demonstração do Valor Adicionado, se entidade prestadora de serviços,
e de Resultado Abrangente, se instituição financeira.
d) as Demonstrações dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio
Líquido do período.
e) a Demonstração da Conta Lucros / Prejuízos Acumulados e o Relatório
de Impacto Ambiental.
31. (ESAF / MTUR - 2014) O balanço tem por finalidade apresentar
a posição financeira e patrimonial da empresa em determinada data.
Assim fez a empresa Máxima S.A., em 31 de dezembro de 2012, com os
elementos abaixo relacionados.
Receitas de Vendas
R$ 5.500,00
Caixa
R$ 900,00
Ações de Coligadas
R$ 2.100,00
Capital Social
R$ 14.000,00
Títulos a Pagar
R$ 2.100,00
ICMS sobre Vendas
R$ 600,00
Clientes
R$ 2.200,00
Provisão p/ Perdas em Investimentos
R$ 300,00
Capital a Realizar
R$ 2.500,00
Fornecedores
R$ 2.000,00
Custo das Mercadorias Vendidas
R$ 2.720,00
Duplicatas a Receber
R$ 2.000,00
Móveis e Utensílios
R$ 2.300,00
Reserva Legal
R$ 400,00
Impostos a Recolher
R$ 1.100,00
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Despesas de Alugueis
R$ 830,00
Mercadorias
R$ 3.200,00
Máquinas e Equipamentos
R$ 9.000,00
Reserva de Capital
R$ 500,00
Provisão para o Imposto de Renda R$ 790,00
Comissões Passivas
R$ 170,00
Despesas do Exercício Seguinte
R$ 800,00
Depreciação Acumulada
R$ 1.800,00
Ações em Tesouraria
R$ 300,00
Contribuições a Recolher
R$ 200,00
Receitas Financeiras
R$ 110,00
Provisão para Devedores Duvidosos
R$ 120,00
Salários a Pagar
R$ 1.700,00
Títulos a Receber LP
R$ 1.000,00
Na demonstração de contas e saldos acima, uma vez organizado
corretamente o Balanço, vamos encontrar um
a) resultado líquido do exercício de R$ 1.180,00.
b) passivo circulante de R$ 7.690,00.
c) ativo circulante de R$ 9.100,00.
d) patrimônio líquido de R$ 12.100,00.
e) ativo não circulante de R$ 12.300,00.
32. (ESAF / MTUR - 2014) Observe a seguinte relação de contas e
saldos extraída do Razão da firma Escoras e Andaimes S.A. em 31 de
dezembro:
Ações de Coligadas
Ações em Tesouraria
Caixa
R$
Capital a Realizar
R$
Capital Social
Clientes
Custo das Mercadorias Vendidas
Depreciação Acumulada
R$
Despesas do Exercício Seguinte
Despesas Operacionais
R$
Despesas não Operacionais
Duplicatas a Receber
Fornecedores

R$ 1.100,00
R$ 200,00
1.300,00
3.000,00
R$ 15.000,00
R$ 2.500,00
R$ 2.890,00
900,00
R$ 600,00
430,00
R$ 190,00
R$ 2.400,00
R$ 5.000,00
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Imóveis
Impostos a Recolher
Impostos Faturados
Mercadorias
Móveis e Utensílios
Receitas de Vendas
Receitas não Operacionais
Reserva de Capital
Reserva Legal
Salários a Pagar
Títulos a Pagar
Títulos a Receber LP

R$ 11.000,00
R$ 1.300,00
R$ 410,00
R$ 2.200,00
R$ 2.300,00
R$ 4.000,00
R$ 70,00
R$ 300,00
R$ 350,00
R$ 2.000,00
R$ 2.100,00
R$ 500,00

O Balanço Patrimonial elaborado a partir do rol de contas acima vai
evidenciar um Patrimônio Líquido no valor de
a) R$ 12.450,00
b) R$ 12.600,00
c) R$ 12.650,00
d) R$ 15.450,00
e) R$ 15.600,00
33. (ESAF / MTUR - 2014) Estamos no exercício social de 2013 e
compulsamos, entre diversas contas e saldos, os seguintes títulos:
Despesas do exercício
Despesas do exercício
Despesas a pagar
Despesas do exercício
Despesas a vencer
Receitas a receber
Receitas a vencer
Receitas de exercícios
Receitas de exercícios
Receitas do exercício

seguinte
R$
anterior

futuros
anteriores

R$
R$
R$
R$

R$ 250,00
R$ 400,00
520,00
R$ 180,00
210,00
270,00
145,00
230,00
R$ 370,00
R$ 720,00

Após as apurações e classificações levadas a efeito para montagem
das demonstrações contábeis do exercício de 2013, podemos dizer que
os elementos acima indicados vão colaborar na equação contábil com a
diferença
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a) devedora de R$ 15,00.
b) credora de R$ 175,00.
c) credora de R$ 320,00.
d) credora de R$ 485,00.
e) credora de R$ 675,00.
34. (ESAF / MF - 2013) Com base nos dados a seguir, responder a
questão.

O Auditor, ao analisar a demonstração contábil elaborada com base
nestes dados, poderá certificar que o:
a) passivo não circulante é de R$ 45.000,00.
b) ativo não circulante é de R$ 43.000,00.
c) ativo circulante é de R$ 25.000,00.
d) passivo circulante é de R$ 40.000,00.
e) patrimônio líquido é de R$12.000,00.
35. (ESAF / MF - 2013) O Livro Razão da firma Afrescos & Molduras
Ltda. demonstra as seguintes contas e respectivos saldos no fim do
exercício social:
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Elaborando o Balanço Patrimonial, após a apuração do resultado do
exercício, cuja única distribuição foi 30% para o imposto de renda,
deverá ser ostentado o valor de
a) R$ 4.500,00 de patrimônio líquido.
b) R$ 4.660,00 de ativo não circulante.
c) R$ 4.962,00 de patrimônio líquido.
d) R$ 5.160,00 de patrimônio líquido.
e) R$ 6.900,00 de passivo circulante.
36. (ESAF / STN - 2013) Com base nos dados a seguir, responder à
questão.
Dados:
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Pode-se afirmar que o
a) ativo circulante é de R$55.000,00.
b) ativo não circulante é de R$25.500,00.
c) total do passivo mais o Patrimônio Líquido é de R$85.500,00.
d) passivo circulante é de R$90.000,00.
e) passivo não circulante é de R$35.000,00.
37. (ESAF / AFRFB - 2012) São evidenciados nos Passivos os saldos
finais das contas
a) Ajustes de Avaliação Patrimonial e Provisões para Reestruturação.
b) Créditos de Acionistas Transação não Recorrente e Debêntures
Conversíveis em Ações.
c) Perdas Estimadas para Redução ao Valor Recuperável e Duplicatas
Descontadas.
d) Faturamento para Entrega Futura e Ajustes de Avaliação Patrimonial.
e) Duplicatas Descontadas e Debêntures Conversíveis em Ações.
38. (ESAF / ATRFB - 2012) Uma empresa, cujo livro Razão contém
essas contas, apresentou os seguintes saldos para compor o balanço
patrimonial em 31/12/2011.
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Ao elaborar o balanço patrimonial a empresa vai apresentar um
Ativo Circulante no valor de
a) R$ 58.000,00.
b) R$ 68.000,00.
c) R$ 69.800,00.
d) R$ 71.000,00.
e) R$ 79.000,00.
39. (ESAF / Analista de Comércio Exterior - 2012) Estes são alguns
títulos contábeis constantes no plano de contas da empresa. Com base
neles indique a opção incorreta.
Mercadorias
Imóveis em Construção
Capital a Realizar
Receita de Vendas
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Custo das Mercadorias Vendidas
Fornecedores
Impostos a Recolher
Impostos
Juros Ativos
Juros Passivos
Juros Ativos a Vencer
Juros Passivos a Vencer
Juros a Pagar
Juros a Receber
Entre os títulos listados acima, podemos identificar:
a) quatro contas componentes do ativo patrimonial.
b) cinco contas componentes da situação líquida patrimonial.
c) seis contas de origem de recursos.
d) seis contas de saldo credor.
e) oito contas de saldo devedor.
40. (ESAF / Analista de Comércio Exterior - 2012) A Cia. de Solas e
Solados apurou no livro Razão, ao fim do exercício, mas antes do
encerramento das contas de resultado, os valores listados a seguir:
CONTAS

SALDOS

Receita de Vendas
Capital Social
Produtos Acabados
Duplicatas a Pagar
Custo das Mercadorias Vendidas
Duplicatas a Receber
Salários a Pagar
Equipamentos
Caixa
Veículos
Títulos a Pagar a Longo Prazo
Investimentos em Controladas
Salários
Títulos a Receber a Longo Prazo
Reserva Legal
Impostos

21.000,00
15.000,00
14.800,00
14.000,00
14.000,00
10.000,00
5.200,00
4.600,00
4.000,00
3.900,00
3.800,00
3.500,00
3.000,00
3.000,00
1.800,00
1.700,00
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Aluguéis Ativos
Depreciação Acumulada
Prejuízos Acumulados
Reserva de Capital
Despesas Diferidas
Juros Passivos
Provisão p/Ajuste de Estoques

1.600,00
1.500,00
1.400,00
1.200,00
1.200,00
1.100,00
1.100,00

Examinando-se o resultado desse exercício, com distribuição do
lucro em R$ 300,00 para o imposto de renda, R$ 500,00 para dividendos,
e destinação do saldo remanescente para a formação de reservas de
lucro, pode-se dizer que a contabilização desses eventos provocará um
aumento final no patrimônio líquido no valor de:
a) R$ 1.400,00.
b) R$ 1.100,00.
c) R$ 800,00.
d) R$ 600,00.
e) R$ 500,00.
41. (ESAF / Analista de Comércio Exterior - 2012) Saldos contábeis
apurados no livro Razão em 31 de dezembro, antes do encerramento do
resultado:
CONTAS
Receita de Vendas
Capital Social
Produtos Acabados
Duplicatas a Pagar
Custo das Mercadorias Vendidas
Duplicatas a Receber
Salários a Pagar
Equipamentos
Caixa
Veículos
Títulos a Pagar a Longo Prazo
Investimentos em Controladas
Salários
Títulos a Receber a Longo Prazo
Reserva Legal
Impostos

SALDOS
21.000,00
15.000,00
14.800,00
14.000,00
14.000,00
10.000,00
5.200,00
4.600,00
4.000,00
3.900,00
3.800,00
3.500,00
3.000,00
3.000,00
1.800,00
1.700,00
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Aluguéis Ativos
Depreciação Acumulada
Prejuízos Acumulados
Reserva de Capital
Despesas Diferidas
Juros Passivos
Provisão p/ Ajuste de Estoques

1.600,00
1.500,00
1.400,00
1.200,00
1.200,00
1.100,00
1.100,00

Elaborando o balanço patrimonial com os títulos acima, obteremos
os seguintes valores:
a) Ativo Circulante
b) Ativo Circulante
c) Ativo Permanente
d) Ativo Não Circulante
e) Ativo Não Circulante

R$ 30.000,00
R$ 28.900,00
R$ 12.000,00
R$ 12.000,00
R$ 15.000,00

42. (ESAF / ATRFB - 2006) Assinale a opção que contém a
afirmativa incorreta.
a) No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do
patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a
análise da situação financeira da companhia.
b) Os ingressos e os custos, as receitas e as despesas, os ganhos e as
perdas, bem como todos os encargos do exercício social devem constar na
Demonstração do Resultado do Exercício.
c) No ativo, as contas serão dispostas em ordem crescente de grau de
liquidez dos elementos nelas registrados, em grupos especificados na lei.
d) Entre os componentes do passivo podemos encontrar as exigibilidades,
as dívidas, os credores, bem como todo e qualquer débito da empresa para com
seus agentes.
e) Entre os componentes do ativo devem ser evidenciados os estoques, as
disponibilidades, os créditos, como também os bens de uso, de renda e de
consumo, existentes na data do balanço.
43. (ESAF / ATRFB - 2009) A empresa Gregório, Irmãos & Cia.
Ltda., possuindo Disponibilidades de R$ 2.730,00, Imobilizações de R$
3.270,00 e Dívidas de R$ 2.900,00, realizou duas transações:
- a compra de uma máquina por R$ 2.000,00, pagando 20% de entrada; e
- a venda de um equipamento por R$ 3.000,00, perdendo 30%.
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Concluídas as operações, e devidamente registradas, pode-se
afirmar com certeza que essa firma tem:
a) prejuízos de R$ 500,00.
b) passivo exigível de R$ 4.500,00.
c) patrimônio líquido de R$ 3.100,00.
d) passivo a descoberto de R$ 900,00.
e) ativo de R$ 4.600,00.
44. (ESAF / ATRFB - 2009) No balanço de encerramento do
exercício social, as contas serão classificadas segundo os elementos do
patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o
conhecimento e a análise da situação financeira da companhia.
No ativo patrimonial, as contas serão dispostas em ordem
decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados,
compondo os seguintes grupos:
a) ativo circulante; ativo realizável a longo prazo; investimentos; ativo
imobilizado; e intangível.
b) ativo circulante; ativo realizável a longo prazo; e ativo permanente,
dividido em investimentos, ativo imobilizado e ativo diferido.
c) ativo circulante; e ativo não circulante, composto por ativo realizável a
longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.
d) ativo circulante; ativo realizável a longo prazo; investimentos; ativo
imobilizado; e ativo diferido.
e) ativo circulante; e ativo não circulante, composto por ativo realizável a
longo prazo, investimentos, imobilizado e diferido.
45. (ESAF / ATRFB - 2009) Em relação ao encerramento do
exercício social e à composição dos grupos e subgrupos do balanço,
assinale abaixo a opção falsa.
a) No ativo circulante, serão incluídas as disponibilidades, os direitos
realizáveis no curso do exercício social e as aplicações de recursos em despesas
do exercício seguinte.
b) No intangível, serão classificados os direitos que tenham por objeto bens
incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa
finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido.
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c) Na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração
maior que o exercício social, a classificação no circulante ou longo prazo terá por
base o prazo desse ciclo.
d) Em investimentos, serão classificadas as participações permanentes em
outras sociedades e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo
circulante, e que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou
da empresa.
e) No ativo imobilizado, serão classificados os direitos que tenham por
objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia
ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de
operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses
bens.
46. (ESAF / AFRFB - 2009) Observando o patrimônio da empresa
Constituída S.A. e as transações realizadas, encontramos, em primeiro
lugar, os seguintes dados contabilizados:
Capital registrado na Junta Comercial
Dinheiro guardado em espécie
Um débito, em duplicatas, com a GM
Um crédito, em duplicatas, com as lojas Sá
Um Vectra GM do próprio uso
Lucros de períodos anteriores

R$ 40.000,00
R$ 5.500,00
R$ 7.500,00
R$ 10.500,00
R$ 35.000,00
R$ 3.500,00

Em seguida, constatamos o pagamento de R$ 3.000,00 da dívida
existente, com descontos de 10%; e a contratação de empréstimo
bancário de R$ 6.500,00, incidindo encargos de 4%, com a emissão de
notas promissórias.
Classificando contabilmente os componentes desse patrimônio e
considerando as variações provocadas pelas duas transações do
exemplo, pode-se dizer que os saldos daí decorrentes, no fim do
período, serão devedores e credores de:
a) R$ 51.000,00.
b) R$ 54.540,00.
c) R$ 60.460,00.
d) R$ 60.500,00.
e) R$ 61.060,00.
8. Debêntures, conceito, avaliação e tratamento contábil.
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47. (ESAF / AFRFB - 2012) A empresa Captação S.A. emitiu
debêntures para financiamento de uma nova usina de açúcar. Foram
realizados gastos com advogados, consultores e bancos de
investimento, no processo de estruturação da emissão e colocação no
mercado dos papéis. Fundamentado nas novas normas contábeis
brasileiras, referidos gastos devem ser registrados como
a) Conta redutora do passivo não circulante (debêntures) – longo prazo.
b) Despesas com Emissão de Debêntures, no resultado, em outras
despesas.
c) Débito de conta redutora do Capital Social – Gastos com Captação.
d) Despesa financeira para compor o custo financeiro total da operação de
captação de recursos, durante a vigência do título.
e) Despesa antecipada, no Ativo Circulante e Não Circulante, de acordo com
o período que serão geradas as receitas decorrentes do projeto.
48. (ESAF / AFRFB - 2005) A empresa Capita Tudo S.A. decide
modificar sua estrutura de capitais, hoje dependente de recursos de
curto prazo, utilizando recursos capitados por meio de debêntures
conversíveis em ações. No ato da emissão das debêntures mediante
recebimento dos recursos, o lançamento de registro a ser efetuado é:

9. Tratamento das partes beneficiárias.
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49. (ESAF / ISS-RJ - 2010) Sobre ações, debêntures, partes
beneficiárias e bônus de subscrição, assinale a opção incorreta.
a) A ação é indivisível em relação à companhia.
b) O resgate de ações consiste no pagamento do respectivo valor para
retirá-las definitivamente de circulação, com redução ou não do capital social.
c) A companhia poderá emitir debêntures que conferirão aos seus titulares
direito de crédito contra ela, nas condições constantes da escritura de emissão
e, se houver, do certificado.
d) As partes beneficiárias podem ser emitidas por qualquer sociedade
anônima.
e) A companhia poderá emitir, dentro do limite de aumento do capital
autorizado no estatuto, títulos negociáveis denominados bônus de subscrição.
50. (ESAF / AFRFB - 2009) Assinale a opção abaixo que contém o
valor mobiliário que confere ao respectivo titular direito de crédito
eventual, consistente na participação nos lucros anuais da sociedade.
a) Debêntures.
b) Ações.
c) Bônus de subscrição.
d) Partes beneficiárias.
e) Commercial paper.
10.
Tratamento da Depreciação, amortização e exaustão,
conceitos, determinação da vida útil, forma de cálculo e registros.
51. (ESAF / MTUR - 2014) A empresa Máquinas, Móveis e
Mercadorias S.A., em abril de 2009, adquiriu 4 máquinas de igual valor
e pagou por elas, à vista, R$ 10.000,00. A vida útil foi estimada em 10
anos e o valor residual em 20%. Em 30 de setembro de 2013, a empresa
vendeu uma dessas máquinas por R$ 1.000,00, a prazo.
Uma vez realizada esta operação, pode-se dizer que a empresa
contabilizou perda de capital no valor de
a) R$ 600,00
b) R$ 375,00
c) R$ 500,00
d) R$ 100,00
e) R$ 875,00

www.estrategiaconcursos.com.br

52. (ESAF / MF - 2013) A Empresa Zinha tem uma conta Móveis e
Utensílios com saldo de R$ 13.000,00. Tais móveis foram adquiridos há
quatro anos e têm vida útil estimada em 10 anos. Sua depreciação vem
sendo contabilizada considerando um valor residual de 15%. Se a
“Zinha” revender esses móveis, mesmo que a prazo, por R$ 10.000,00,
vai obter ganhos de capital no valor de
a) R$ 1.420,00.
b) R$ 1.870,00.
c) R$ 2.200,00.
d) R$ 3.370,00.
e) R$ 3.630,00.
53. (ESAF / MF - 2013) Uma máquina adquirida por R$ 18.000,00,
com vida útil estimada em 5 anos e com valor residual de 10%, ao fim
do terceiro ano de uso apresentará um valor contábil de
a) R$ 3.240,00.
b) R$ 6.480,00.
c) R$ 7.200,00.
d) R$ 8.280,00.
e) R$ 9.720,00.
54. (ESAF / AFRFB - 2012) A Cia. Gráfica Firmamento adquire uma
máquina copiadora, em 02/01/2008, pelo valor de R$ 1,2 milhões, com
vida útil estimada na capacidade total de reprodução de 5 milhões de
cópias. A expectativa é de que, após o uso total da máquina, a empresa
obtenha por este bem o valor de R$ 200.000,00, estabelecendo um
prazo máximo de até 5 anos para atingir a utilização integral da
máquina.
No período de 2008/2009, a empresa executou a reprodução de
2.500.000 das cópias esperadas e no decorrer de 2010 foram
reproduzidas mais 1.300.000 cópias. Ao final de 2010, o Departamento
de Gestão Patrimonial da empresa determina como valor recuperável
desse ativo R$ 440.000,00.
Com base nos dados fornecidos, é possível afirmar que
a) o valor depreciável dessa máquina é de R$ 1.000.000,00.
b) o saldo da depreciação acumulado em 2010 é de R$ 720.000,00.

www.estrategiaconcursos.com.br

c) em 2010 a empresa deve registrar como despesa de depreciação o valor
de R$ 640.000,00.
d) o valor líquido dessa máquina ao final de 2010 é R$ 240.000,00.
e) ao final de 2010 a empresa deve reconhecer uma perda estimada de R$
200.000,00.
55. (ESAF / ATRFB - 2012) A firma Mobiliada S.A. possui móveis e
utensílios adquiridos em dezembro de 2010 por R$ 40.000,00.
Incorporados ao grupo imobilizado em janeiro de 2011, esses bens são
depreciados com valor residual de 5%, considerando-se uma vida útil
de 10 anos como é costumeiro.
No exercício de 2012, no balanço de 31 de dezembro, a empresa
deverá apresentar esses móveis com valor contábil de
a) R$ 40.000,00.
b) R$ 32.400,00.
c) R$ 32.000,00.
d) R$ 30.400,00.
e) R$ 30.000,00.
56. (ESAF / Analista de Comércio Exterior - 2012) Uma máquina
adquirida em abril de 2010 por R$ 3.000,00, instalada para funcionar
em julho do mesmo ano, com expectativa de vida útil estimada em 10
anos, tem depreciação contabilizada, considerando-se um valor residual
de 20%.
No balanço referente ao exercício social de 2011, deverá ser
computado como encargo de depreciação, em relação a essa máquina,
o valor de
a) R$ 450,00.
b) R$ 360,00.
c) R$ 300,00.
d) R$ 240,00.
e) R$ 180,00.
57. (ESAF / ISS-RJ - 2010) A Cia. das Máquinas S/A faz seus
balanços considerando um exercício coincidente com o ano calendário.
Nesse exercício, a conta Máquinas e Equipamentos apresenta um saldo
devedor de R$ 900.000,00.
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A empresa utiliza contabilização mensal dos encargos de
depreciação e uma taxa anual de 12%, para os cálculos.
Entre os equipamentos, R$ 400.000,00 foram comprados em abril
de 2008; R$ 300.000,00 foram comprados em abril de 2009 e o restante,
em agosto de 2009.
Ao encerrar o ano de 2009, na Demonstração do Resultado do
Exercício, os encargos de depreciação com esses equipamentos terão o
valor de
a) R$144.000,00.
b) R$121.000,00.
c) R$108.000,00.
d) R$ 85.000,00.
e) R$ 60.000,00.
58. (ESAF / AFRFB - 2009) Na Contabilidade da empresa
Atualizadíssima S.A. os bens depreciáveis eram apresentados com saldo
de R$ 800.000,00 em 31/03/2008, com uma Depreciação Acumulada,
já contabilizada, com saldo de R$ 200.000,00, nessa data.
Entretanto, em 31/12/2008, o saldo da conta de bens depreciáveis
havia saltado para R$ 1.100.000,00, em decorrência da aquisição, em
primeiro de abril, de outros bens com vida útil de 5 anos, no valor de R$
300.000,00.
Considerando que todo o saldo anterior é referente a bens
depreciáveis à taxa anual de 10%, podemos dizer que no balanço
patrimonial a ser encerrado em 31 de dezembro de 2008 o saldo da
conta Depreciação Acumulada deverá ser de
a) R$ 340.000,00.
b) R$ 305.000,00.
c) R$ 325.000,00.
d) R$ 320.000,00.
e) R$ 290.000,00.
59. (ESAF / SEFAZ- SP - 2009) A empresa Jelta Veículos S/A
adquiriu dois carros por R$ 40.000,00 cada um, com ICMS de 12%. Na
compra pagou, também, R$ 12.000,00 de IPI e R$ 1.000,00 de frete.
Apropriou um dos veículos no ativo imobilizado, como bem de uso
próprio, e o outro no ativo circulante, como mercadorias.
Os veículos são automóveis da marca Renault e tem vida útil
estimada em cinco anos.
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Após um ano dessa compra, a empresa deverá ter contabilizado
uma despesa de depreciação no valor de
a) R$ 16.680,00.
b) R$ 10.700,00.
c) R$ 8.340,00.
d) R$ 10.260,00.
e) R$ 9.300,00.
60. (ESAF / ATRFB - 2009) A empresa Hélices Elíseas S.A. já tinha
máquinas e equipamentos adquiridos em outubro de 2007, por R$
8.000,00, quando comprou outra, em primeiro de abril de 2008, por R$
6.000,00 e mais outra, por R$ 10.000,00, em primeiro de outubro de
2008.
Sabendo-se que a vida útil desses equipamentos é de apenas dez
anos, podemos dizer que, no balanço de 31 de dezembro de 2008, o seu
valor contábil será de
a) R$ 22.500,00.
b) R$ 22.300,00.
c) R$ 21.600,00.
d) R$ 21.400,00.
e) R$ 20.800,00.
11. Redução ao valor recuperável, mensuração, registro contábil,
reversão.
61. (ESAF / AFRFB - 2014) Com relação à Redução ao Valor
Recuperável de Ativos, pode-se afirmar que:
a) a esta técnica estão sujeitos à aplicação desse processo todos os ativos
sem qualquer tipo de exceção.
b) é esse tipo de procedimento aplicável somente aos ativos intangíveis e
aos ativos resultantes de Contratos de Construção.
c) apenas aos ativos resultantes de Contratos de Construção e aqueles
sujeitos à aplicação do valor justo como os ativos biológicos são passíveis da
aplicação dessa redução.
d) tem como objetivo assegurar que os ativos não estejam registrados
contabilmente por valor maior do que o passível de ser recuperado por uso ou
venda.
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e) não é aplicada aos imobilizados em razão dos mesmos já estarem
sujeitos à depreciação, amortização ou a exaustão que cobrem possíveis
divergências no valor de custo do ativo e o seu valor recuperável.
62. (ESAF / Analista de Finanças e Controle/STN - 2013) Em
31/12/X1, uma entidade do setor público adquiriu um equipamento por
R$ 120.000,00, a vista, para ser utilizado em suas operações. No
momento da aquisição, a vida útil estimada do equipamento era de 10
anos e o seu valor residual de R$ 20.000,00. Em 31/12/X2, após o
reconhecimento da depreciação referente ao exercício financeiro de X2,
a entidade realizou o teste de impairment do ativo e verificou que,
naquele momento, o seu valor em uso era de R$ 105.000,00 e o seu
valor justo menos custos de alienação era de R$ 100.000,00. Com base
nestas informações e sabendo que foi utilizado o método das cotas
constantes para calcular a depreciação do equipamento, é correto
afirmar que a entidade, em 31/12/X2,
a) não deveria reconhecer perda por impairment.
b) deveria reconhecer perda por impairment de R$ 3.000,00.
c) deveria reconhecer perda por impairment de R$ 5.000,00.
d) deveria reconhecer perda por impairment de R$ 8.000,00.
e) deveria reconhecer perda por impairment de R$ 10.000,00.
63. (ESAF / Analista de Finanças e Controle/STN - 2013) A empresa
Bastilha S.A. tem em seu imobilizado uma unidade geradora de caixa
contabilizada com os seguintes valores:

O contador, ao avaliar a unidade geradora de caixa ao final de 2012,
apurou os seguintes valores:

Com base nos dados, deve o contador, em dezembro de 2012:
a) estornar a perda de valor recuperável em R$ 25.000,00.
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b) manter o valor contábil de R$ 75.000,00.
c) reverter parte da perda de valor recuperável em R$ 10.500,00.
d) constituir a perda de valor recuperável em R$ 15.000,00.
e) complementar a perda de valor recuperável em R$ 500,00.
64. (ESAF / AFRFB - 2012) A empresa Highlith S.A. implantou nova
unidade no norte do país. Os investimentos na unidade foram de R$
1.000.000,00, registrados no ativo imobilizado. No primeiro ano, a
empresa contabilizou um ajuste de perda de valor recuperável de R$
15.000,00. No segundo ano, o valor da unidade, caso fosse vendida para
o concorrente e único interessado na aquisição, seria de R$ 950.000,00.
Ao analisar o valor do fluxo de caixa descontado da unidade, apurou-se
um valor de R$ 980.000,00. Dessa forma, deve o contador da empresa
a) manter o valor do investimento, visto não haver perda de valor
recuperável.
b) reconhecer um complemento de perda de valor recuperável de R$
5.000,00.
c) reverter parte da perda de valor recuperável no valor de R$ 25.000,00.
d) registrar um complemento de perda de valor recuperável de R$
15.000,00.
e) estornar o total da perda de valor recuperável de R$ 50.000,00.
12. Operações de Duplicatas descontadas, cálculos e registros
contábeis.
65. (ESAF / MTUR - 2014) A Empresótima Ltda. prestou serviços
pelo valor de R$ 8.000,00 e aceitou uma duplicata para 30 dias. Na
liquidação dessa letra, em moeda corrente, ocorreu a incidência de juros
de 12%, por isto também deverá ocorrer o seguinte registro contábil:
a) Débito de Caixa R$ 8.960,00
Crédito de Duplicatas a Receber R$ 8.000,00
e Crédito de Receitas R$ 960,00
b) Débito de Duplicatas a Receber R$ 8.000,00
Débito de Despesas R$ 960,00
e Crédito de Caixa R$ 8.960,00
c) Débito de Caixa R$ 8.000,00
Crédito de Duplicatas a Receber R$ 7.040,00
e Crédito de Receitas R$ 960,00
d) Débito de Caixa R$ 8.960,00
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Crédito de Duplicatas a Pagar R$ 8.000,00
e Crédito de Receitas R$ 960,00
e) Débito de Duplicatas a Pagar R$ 8.000,00
Débito de Despesas R$ 960,00
e Crédito de Caixa R$ 8.960,00
66. (ESAF / MTUR - 2014) A firma Entreoutras Ltda. acertou o
pagamento antecipado de uma conta de R$ 7.000,00, aceitando um
desconto financeiro de 15%, o que provocou a necessidade de efetuar
um registro contábil na forma seguinte:
a) Débito de contas a Pagar R$ 7.000,00
Crédito de Caixa R$ 5.950,00
e Crédito de Receitas R$ 1.050,00
b) Débito de Caixa R$ 5.950,00
Débito de Receitas R$ 1.050,00
e Crédito de Contas a Pagar R$ 7.000,00
c) Débito de Contas a Pagar R$ 8.050,00
Crédito de Caixa R$ 7.000,00
e Crédito de Receitas R$ 1.050,00
d) Débito de Caixa R$ 7.000,00
Crédito de Contas a Pagar R$ 5.950,00
e Crédito de Receitas R$ 1.050,00
e) Débito de contas a Pagar R$ 7.000,00
Crédito de Caixa R$ 5.950,00
e Crédito de Descontos Concedidos R$ 1.050,00
67. (ESAF / Analista de Comércio Exterior - 2012) O lançamento
contábil apropriado para registrar o pagamento de duplicatas no valor
de R$ 2.800,00, com descontos de 15%, é o que segue abaixo:
a) Diversos
a Caixa
Duplicatas a Pagar
Descontos Ativos
b) Caixa
a Diversos
a Duplicatas a Pagar
a Descontos Ativos
c) Diversos
a Duplicatas a Pagar

2.380,00
420,00

2.800,00

2.380,00
420,00

2.800,00
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Caixa
Descontos Passivos
d) Duplicatas a Pagar
a Diversos
a Caixa
a Descontos Ativos
e) Duplicatas a Pagar
a Diversos
a Caixa
a Descontos Passivos

2.380,00
420,00

2.800,00

2.380,00
420,00

2.800,00

2.380,00
420,00
2.800,00

13. Operações financeiras ativas e passivas, tratamento contábil e
cálculo das variações monetárias, das receitas e despesas financeiras,
empréstimos e financiamentos: apropriação de principal, juros
transcorridos e a transcorrer. Despesas antecipadas, receitas
antecipadas.
68. (ESAF / STN - 2013) A Cia. Endividada contrata, em 31 de junho
de 2011, um empréstimo no valor de um milhão de dólares. O prazo
pactuado foi de cinco anos, com juros mensais de 0,5% ao mês,
vencíveis sempre no primeiro dia útil do mês seguinte. O vencimento do
principal se dará em duas parcelas iguais e anuais, após a carência de
três anos. A cotação do dólar no segundo semestre de 2011 é a fornecida
a seguir:

Com base nessas informações, pode-se afirmar que:
a) ao final do exercício, a empresa deve reconhecer uma despesa de
variação cambial no valor de R$ 400.000.
b) ao final do exercício, o passivo não circulante da empresa evidenciava
as contas de empréstimos bancários e juros sobre empréstimos nos valores de
R$ 2.000.000 e R$ 10.000 respectivamente.
c) no fluxo de caixa, os juros do período correspondem a uma saída de
recursos das atividades operacionais no valor de R$ 51.250.
d) os resultados da companhia registram despesas financeiras em um total
de R$ 541.250 correspondentes a despesas de variações cambiais e juros.
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e) no período a empresa pagou o valor de R$ 41.250 a títulos de Juros
sobre empréstimos bancários.
69. (ESAF / ATRFB - 2009) Determinada empresa, cujo exercício
social coincide com o ano-calendário, pagou a quantia de R$ 1.524,00
de prêmio de seguro contra incêndio no dia 30 de setembro de 2007.
A apólice pertinente a essa transação cobre riscos durante o período
de primeiro de outubro de 2007 a 30 de setembro de 2008.
Considerando o princípio da competência de exercícios, o Contador
da empresa registrou o pagamento dos gastos na conta Seguros a
Vencer.
No balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2007, após as
apropriações de praxe, o saldo desta conta, "Seguros a Vencer", deverá
ser de
a) R$ 1.260,00.
b) R$ 381,00.
c) R$ 1.055,00.
d) R$ 1.172,20.
e) R$ 1.143,00.
70. (ESAF / SET-RN - 2005) A empresa Armazéns Gerais alugou um
de seus depósitos pelo prazo de 25 meses, ao valor mensal de R$
800,00, recebendo o valor total na assinatura do contrato, em primeiro
de novembro de 2003.
A empresa contabilizou a transação segundo o princípio da
competência de exercício. O procedimento resultou em acréscimo
contábil do patrimônio no valor de
a) R$ 20.000,00 no Ativo Circulante.
b) R$ 18.400,00 no Ativo Realizável a Longo Prazo.
c) R$ 11.200,00 no Ativo Circulante.
d) R$ 10.400,00 no Ativo Realizável a Longo Prazo.
e) R$ 1.600,00 no Ativo Circulante.
14. Folha de pagamentos: elaboração e contabilização. Passivo
atuarial, depósitos judiciais, definições, cálculo e forma de
contabilização.
71. (ESAF / AFRFB - 2014) Da folha de pagamento da Cia. Pagadora
foram extraídos os dados abaixo:
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Salários Brutos
400.000
Imposto de Renda Retido na Fonte Pessoa Física
INSS Retido 6.000
Salário Família
1.500
FGTS 32.000
Contribuição Patronal INSS
40.000
Auxílio Maternidade
2.500

3.400

Tomando como base apenas os dados fornecidos, pode-se afirmar
que o total a ser apropriado como Despesas de Período é:
a) R$476.000.
b) R$472.000.
c) R$436.600.
d) R$400.000.
e) R$394.600.
72. (ESAF / MTUR - 2014) Uma das despesas mais usuais em
qualquer entidade é a despesa com pessoal. Tomemos como exemplo
uma atividade realizada por apenas um empregado contratado, o qual
tenha demandado gastos mensais com a seguinte composição:
salário mensal do empregado
R$ 1.000,00
adiantamento salarial
R$ 250,00
previdência social, parte patronal
21%
previdência social, parte do segurado
11%
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 8%
Considerando que tenha sido este o fato ocorrido, podemos dizer
que essa empresa deverá contabilizar uma despesa no valor de
a) R$ 1.400,00
b) R$ 1.320,00
c) R$ 1.290,00
d) R$ 1.210,00
e) R$ 1.150,00
73. (ESAF / STN - 2013) Enunciado para resolução da questão.
Dos registros do Departamento de Pessoal da Cia. Bom Patrão,
foram selecionados os seguintes dados:
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ITENS
VALORES (R$)
Auxilio Maternidade
2.000,00
FGTS
16.000,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRFPF)
6.000,00
INSS (empregado)
9.500,00
INSS (empregador)
40.000,00
Salário Família
500,00
Salários Brutos
200.000,00
Tomando-se como base apenas os dados anteriores, pode-se
afirmar que:
O valor total inscrito em salários a pagar é
a) R$ 250.000,00.
b) R$ 240.000,00.
c) R$ 206.000,00.
d) R$ 189.000,00.
e) R$ 187.000,00.
74. (ESAF / STN - 2013) Enunciado para resolução da questão.
Dos registros do Departamento de Pessoal da Cia. Bom Patrão,
foram selecionados os seguintes dados:
ITENS
VALORES (R$)
Auxilio Maternidade
2.000,00
FGTS
16.000,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRFPF)
6.000,00
INSS (empregado)
9.500,00
INSS (empregador)
40.000,00
Salário Família
500,00
Salários Brutos
200.000,00
Tomando-se como base apenas os dados anteriores, pode-se
afirmar que:
O total das despesas de pessoal somam:
a) R$ 258.500,00.
b) R$ 258.000,00.
c) R$ 256.500,00.
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d) R$ 256.000,00.
e) R$ 250.500,00.
75. (ESAF / AFRFB - 2012) A empresa Data Power S.A. apura sobre
sua folha de pagamentos administrativa de R$ 100.000,00 o total de
20% de INSS, correspondente a 12% de contribuição da parcela de
responsabilidade da empresa e 8% da parcela do empregado. A
empresa efetuou a contabilização de R$ 20.000,00 como despesa de
INSS no resultado. Ao fazer a conciliação da conta, deve o contador
a) considerar o lançamento correto, uma vez que a folha refere-se a
despesas administrativas.
b) estornar da despesa o valor de R$ 8.000,00, lançando a débito da conta
salários a pagar.
c) reverter da despesa o valor de R$ 12.000,00, lançando contra a conta
de INSS a recolher.
d) reconhecer mais R$ 8.000,00 a débito de despesa de INSS pertinente a
parcela do empregado.
e) lançar um complemento de R$ 12.000,00 a crédito da conta salários a
pagar.
76. (ESAF / SEFAZ- SP - 2009) A empresa de serviços Alvorada
Ltda. listou os seguintes dados contratuais para elaborar a folha de
pagamento referente ao mês de março:
Salários
Previdência social patronal (22%)
Previdência social dos empregados (9%)
FGTS (8%)
Salário-família

R$
R$
R$
R$
R$

9.000,00
1.980,00
810,00
720,00
150,00

Com os dados indicados, sem considerar eventuais parcelas de 13º
salário ou férias proporcionais, podemos afirmar que a despesa de
pessoal, referente ao mês de março, que a empresa deverá efetivamente
desembolsar, será de
a) R$ 10.890,00.
b) R$ 10.850,00.
c) R$ 11.700,00.
d) R$ 12.510,00.
e) R$ 12.660,00.
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77. (ESAF / AFRFB - 2009) Ao elaborar a folha de pagamento
relativa ao mês de abril, a empresa Rosácea Areal Ltda. computou os
seguintes elementos e valores:
Salários e ordenados...............................R$ 63.000,00
Horas-extras...........................................R$ 3.500,00
Salário-família.........................................R$ 80,00
Salário-maternidade................................R$ 1.500,00
INSS contribuição Segurados....................R$ 4.800,00
INSS contribuição Patronal........................R$ 9.030,00
FGTS......................................................R$ 5.320,00
Considerando todas essas informações, desconsiderando qualquer
outra forma de tributação, inclusive de imposto de renda na fonte, podese dizer que a despesa efetiva a ser contabilizada na empresa será de
a) R$ 66.500,00.
b) R$ 87.230,00.
c) R$ 79.270,00.
d) R$ 77.630,00.
e) R$ 80.850,00.
78. (ESAF / IRB - 2006) A firma Serviciamentos Ltda. efetuou em
cinco de abril o pagamento de seu único empregado, emitindo um
cheque da Caixa Econômica Federal. Os componentes da operação eram:
salário de R$ 500,00; horas-extras de R$ 60,00; INSS de 11%; INSS
patronal: 20%; FGTS de 8%.
Ao conferir o valor exato do salário a pagar a empresa encontrou na
contabilidade um lançamento que registrara uma despesa total no valor
de
a) R$ 655,20.
b) R$ 672,00.
c) R$ 716,80.
d) R$ 733,60.
e) R$ 778,40.
79. (ESAF / SET-RN - 2005) A pequena empresa Comercial Arruda
possui apenas dois empregados: João, com salário bruto mensal de R$
4.000,00 e Alberto, com salário mensal de apenas R$ 800,00.
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Os encargos da folha de pagamento são os seguintes:
INSS referente ao João: 11%;
INSS referente ao Alberto: 8%;
INSS referente ao Empregador: 20%;
FGTS dos empregados: 8%;
Foi concedido adiantamento salarial de R$ 800,00 para João.
Ao elaborar a folha de pagamento do mês, a empresa vai
contabilizar despesas no valor total de
a) R$ 6.648,00.
b) R$ 6.144,00.
c) R$ 5.760,00.
d) R$ 5.640,00.
e) R$ 5.344,00.
80. (ESAF / SEF-MG - 2005) A folha de pagamento de abril era
representada pelos seguintes itens: Salários e Ordenados R$ 32.000,00;
Horas-Extras R$ 4.000,00; INSS patronal 20%; INSS de empregados
11%; FGTS 8%.
Ao contabilizar essa folha de pagamento o Setor de Contabilidade
terá de registrar despesas no valor de
a) R$ 38.880,00
b) R$ 42.120,00
c) R$ 43.200,00
d) R$ 46.080,00
e) R$ 50.040,00
81. (ESAF / SEF-MG - 2005) Na empresa Hermes Harmony os
salários e ordenados do pessoal correspondem a 60 salários mínimos e
provocam a incidência de INSS Patronal de 20%; de INSS Segurados
11%; e de FGTS de 8%. A folha de pagamento, embora contabilizada
concomitantemente com os fatos geradores, é paga somente no dia 5
do mês seguinte.
Com base nas informações acima, pode-se dizer que a folha de
pagamento do mês de maio de 2005 gerou acréscimo de passivo no
valor de
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Obs.: Salário mínimo vigente em 2005: R$ 300,00.
a) R$ 16.020,00
b) R$ 19.620,00
c) R$ 21.060,00
d) R$ 23.040,00
e) R$ 25.020,00
15. Demonstração do Resultado do Exercício. Operações com
mercadorias.
82. (ESAF / MF - 2013) A relação seguinte trata dos saldos do livro
Razão da sociedade comercial Ostra Cisma apresentada com vistas à
elaboração das demonstrações financeiras do exercício de 2012:
Contas
Caixa
Fornecedores
Custo das Vendas
Capital Social
Bancos c/Movimento
Duplicatas a Pagar
ICMS sobre Vendas
Receitas de Vendas
Clientes
Provisão p/Férias
Salários e Ordenados
Aluguéis Ativos
Duplicatas a Receber
Empréstimos Obtidos
Juros Ativos
Descontos Concedidos
Mercadorias
ICMS a Recolher
Depreciação
Ações de Coligadas
Provisão p/Devedores Duvidosos
Móveis e Utensílios
Reserva Legal
Capital a Realizar
Veículos

Saldos
1.200,00
8.800,00
5.440,00
14.400,00
6.800,00
10.400,00
1.400,00
13.200,00
9.600,00
1.900,00
3.360,00
2.000,00
11.200,00
4.800,00
1.200,00
1.160,00
4.000,00
1.700,00
1.680,00
3.440,00
880,00
8.000,00
5.040,00
1.440,00
7.200,00
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Depreciação Acumulada
Devedores Duvidosos

2.320,00
720,00

Calculando o resultado do exercício, vamos encontrar:
a) R$ 9.560,00 de lucro operacional bruto.
b) R$ 7.760,00 de lucro operacional bruto.
c) R$ 6.060,00 de lucro operacional líquido.
d) R$ 2.640,00 de lucro líquido do exercício.
e) R$ 2.340,00 de lucro líquido do exercício.
83. (ESAF / MF - 2013) A empresa Alfa, em 31 de dezembro,
apresentou contas e saldos na forma seguinte:
Caixa
150,00
Imóveis
600,00
Capital Social
580,00
Mercadorias
170,00
Receita de Vendas
320,00
Custo da Mercadoria Vendida
160,00
Fornecedores
280,00
ICMS s/Vendas
60,00
Empréstimo Bancário
100,00
Contas a Receber
180,00
Provisão p/Férias
40,00
Salários e Ordenados
120,00
Salários a Pagar
60,00
Depreciação Acumulada
50,00
Descontos Concedidos
40,00
Provisão p/Devedores Duvidosos
20,00
Reserva Legal
30,00
Ao promover o encerramento contábil das receitas e despesas para
fins de balanço, o Contador, certamente, encontrará como resultado do
exercício
a) R$ 160,00 de lucro operacional bruto.
b) R$ 100,00 de lucro operacional líquido.
c) R$ 20,00 de lucro líquido do exercício.
d) R$ 30,00 de prejuízo do exercício.
e) R$ 60,00 de prejuízo do exercício.

www.estrategiaconcursos.com.br

84. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009) Assinale abaixo a opção que contém
uma afirmativa verdadeira.
a) Após apurado o resultado do exercício e calculadas as provisões para
contribuição social e para pagamento do imposto de renda, deverão ser
calculadas e contabilizadas as participações contratuais e estatutárias nos lucros
e as contribuições para instituições ou fundos de assistência ou previdência de
empregados.
b) As despesas do mês, que foram pagas antecipadamente, estão
registradas em contas do ativo circulante. A apropriação no último dia do mês é
feita debitando-se a conta que representa a referida despesa e creditando-se a
conta do passivo circulante que registrou a despesa paga antecipadamente.
c) Despesas não-operacionais são aquelas decorrentes de transações não
incluídas nas atividades principais ou acessórias da empresa, como, por
exemplo, o montante obtido na alienação de bens ou direitos integrantes do
ativo permanente.
d) Os prejuízos acumulados correspondem a prejuízos apurados pela
Contabilidade em exercícios anteriores, que estejam devidamente contabilizados
e que não podem ser compensados pelo lucro apurado no exercício atual.
e) Lucro Bruto é a diferença entre a receita líquida de vendas de bens ou
serviços e o custo das mercadorias vendidas ou dos serviços prestados por
terceiros.
85. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009) A empresa Soledade S/A, de Guaraí,
no Estado do Tocantins, tem um capital social de R$ 240.000,00,
formado por 30.000 ações ordinárias, que dão a seus donos direitos
iguais.
No exercício de 2008, a empresa finalizou, corretamente, a sua
demonstração de resultado do exercício com os seguintes valores:
Lucro líquido antes do Imposto de Renda
186.000,00
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
31.500,00
Participações Estatutárias sobre o Lucro
10.500,00
Como se sabe, a última linha dessa demonstração de lucros deverá
indicar o montante do lucro por ação do capital social que, neste caso,
será no valor de
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a) R$ 6,20.
b) R$ 5,15.
c) R$ 4,80.
d) R$ 1,67.
e) R$ 8,00.
86. (ESAF / ATRFB - 2012) A S.A. Sociedade Abraços, no exercício
de 2011, evidencia um prejuízo contábil e fiscal de R$ 4.300,00; uma
provisão para imposto de renda de R$ 5.000,00; e um resultado positivo
do exercício antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o
lucro e das participações no valor de R$ 35.000,00.
Deste resultado a empresa deverá destinar R$ 3.000,00 para
participação estatutária de empregados; R$ 2.700,00 para participação
estatutária de administradores; R$ 2.000,00 para reserva estatutária;
além da reserva legal de R$ 1.000,00.
Após a contabilização correta desses procedimentos, pode-se dizer
que o encerramento da conta de resultado do exercício foi feito com um
lançamento a débito no valor de
a) R$ 17.000,00.
b) R$ 19.000,00.
c) R$ 20.000,00.
d) R$ 24.300,00.
e) R$ 25.700,00.
87. (ESAF / Analista de Comércio Exterior - 2012) Assinale abaixo
a opção incorreta.
Nos termos da lei, a demonstração do resultado do exercício
discriminará:
a) a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os
abatimentos obtidos e os impostos a recolher.
b) a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e
serviços vendidos e o lucro bruto.
c) as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das
receitas, as despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais.
d) o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas.
e) o resultado do exercício antes do imposto de renda e a provisão para o
imposto.
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88. (ESAF / MPOG - 2010) Durante o ano de 2009, a empresa
Rondápolis contabilizou os seguintes resultados:
Compras de Mercadorias
Vendas de Mercadorias
Receitas Não-Operacionais
Despesas Não-Operacionais
Reservas de Lucros
Participação nos Lucros
Imposto de Renda
ICMS sobre as Vendas
Estoque de Mercadorias em 01/01
Estoque de Mercadorias em 31/12
Despesas Operacionais

R$ 600,00
R$ 970,00
R$ 17,00
R$ 60,00
R$ 20,00
R$ 15,00
R$ 30,00
R$ 97,00
R$ 300,00
R$ 250,00
R$ 80,00

A Demonstração do Resultado do Exercício, elaborada a partir dos
valores acima, vai evidenciar um Lucro Líquido do Exercício no valor de
a) R$ 100,00.
b) R$ 143,00.
c) R$ 55,00.
d) R$ 152,00.
e) R$ 35,00.
89. (ESAF / ISS-RJ - 2010) A Empresa Comércio Local Ltda.
executou transações com mercadorias e pessoal, das quais resultaram,
na contabilidade, os seguintes saldos:
Estoque inicial de mercadorias
Compras de mercadorias
Vendas de mercadorias
Estoque final de mercadorias
ICMS sobre Compras
ICMS a Recolher
ICMS sobre Vendas
Salários e Ordenados
Encargos Trabalhistas
Contribuições a Recolher

R$ 12.500,00
R$ 32.000,00
R$ 37.000,00
R$ 20.500,00
R$ 4.800,00
R$ 750,00
R$ 5.550,00
R$ 8.000,00
R$ 960,00
R$ 1.600,00

Computando estes dados para fins da apuração dos resultados,
vamos encontrar um
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a) Lucro bruto de R$ 17.050,00.
b) Lucro bruto de R$ 13.000,00.
c) Lucro bruto de R$ 7.450,00.
d) Lucro líquido de R$ 3.290,00.
e) Lucro líquido de R$ 2.440,00.
90. (ESAF / CVM - 2010) A empresa Struturas & Modelos S/A, no
fim do exercício social, apresentou as seguintes contas e saldos:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

- Receita de Vendas
8.000,00
- Fornecedores
2.700,00
- Bancos conta Movimento 1.800,00
- Aluguéis Ativos
200,00
- Duplicatas a Pagar
1.600,00
- Clientes
1.700,00
- Salários e Ordenados
800,00
- Empréstimos Bancários
4.900,00
- Duplicatas a Receber
2.300,00
- Aluguéis Passivos
240,00
– ICMS sobre Compras
1.200,00
- Provisão p/FGTS
200,00
- Duplicatas Descontadas
700,00
– Compras de Mercadorias
6.000,00
- Depreciação Acumulada 1.400,00
- Mercadorias - estoque inicial
2.500,00
- ICMS a Recolher
230,00
- Provisão p/Ajuste de Estoques 80,00
- Capital Social
5.300,00
- Provisão p/Devedores Duvidosos 110,00
- Capital a Realizar
300,00
- Juros Passivos
200,00
- Despesas Antecipadas
400,00
- Reserva Legal
580,00
- Móveis e Utensílios
2.900,00
- Juros Ativos
150,00
- Veículos
5.700,00
- ICMS sobre Vendas
1.500,00
- Depreciação
900,00
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O inventário de mercadorias no fim do exercício acusou um estoque
final de mercadorias de R$ 3.000,00.
Do resultado do exercício, a empresa destinou R$ 190,00 para
imposto de renda e o restante para reservas de lucros.
Após a contabilização, a Demonstração do Resultado do Exercício
evidenciará um
a) Custo da mercadoria vendida de R$ 5.500,00.
b) Lucro operacional bruto de R$ 3.700,00.
c) Lucro operacional líquido de R$ 2.200,00.
d) Lucro líquido de exercício de R$ 410,00.
e) Lucro líquido de exercício de R$ 220,00.
91. (ESAF / SUSEP - 2010) A seguinte relação contém contas
patrimoniais e contas de resultado. Seus saldos foram extraídos do livro
Razão no fim do exercício social.
Contas
Bancos conta Movimento
Despesas Gerais e Administrativas
ICMS sobre Vendas
Duplicatas a Receber
Encargos de Depreciação
Capital Social
Mercadorias
Juros Passivos a Vencer
Custo das Mercadorias Vendidas
ICMS a Recolher
Capital a Realizar
Provisão para FGTS
Ações de Coligadas
Receita de Vendas
Duplicatas a Pagar
Provisão para Créditos Incobráveis
Depreciação Acumulada
Ações em Tesouraria
Juros Passivos
Móveis e Utensílios
Descontos Ativos

Saldos
9.500,00
19.500,00
16.000,00
37.500,00
6.000,00
110.000,00
50.000,00
3.000,00
54.500,00
8.500,00
15.000,00
24.000,00
25.000,00
100.000,00
65.000,00
12.500,00
10.000,00
25.000,00
4.000,00
70.000,00
5.000,00
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Do resultado alcançado no ano, foram distribuídos R$ 600,00 para
reserva legal, R$ 500,00 para participação de empregados, R$ 1.250,00
para imposto de renda e o restante para dividendos.
Classificando-se as contas acima e estruturando a apuração do
resultado do exercício com os valores demonstrados, vamos encontrar
um lucro líquido do exercício no valor de
a) R$ 2.650,00.
b) R$ 3.250,00.
c) R$ 5.000,00.
d) R$ 3.150,00.
e) R$ 3.750,00.
16. Demonstração do Fluxo de Caixa: obrigatoriedade
apresentação, métodos de elaboração e forma de apresentação.

de

92. (ESAF / AFRFB - 2014) O lucro obtido na Venda de Imobilizado
e o Resultado de Equivalência Patrimonial representam, na
Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC):
a) ingresso de caixa na atividade de investimento.
b) aumento de atividades operacionais.
c) ajustes do resultado na elaboração da DFC.
d) ingressos por Receita Operacional.
e) aumento de investimentos.
93. (ESAF / MTUR - 2014) A Demonstração de Fluxo de Caixa, além
de ser elaborada pelo método direto e evidenciar as movimentações
havidas no caixa e seus equivalentes, deve abranger os seguintes
fluxos:
a) Receitas, despesas e investimentos.
b) Operações, investimentos e financiamentos.
c) Operações de crédito, despesa e investimentos.
d)
Execução
orçamentária,
movimentação
extraorçamentária
patrimônio/capital.
e) Despesa, receita e financiamentos.

e

94. (ESAF / STN - 2013) A empresa Inovação S.A. produtora de
cabos de energia efetuou as seguintes operações em 2012:
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I. Lançamento da depreciação do ano.
II. Pagamento de dividendos.
III. Juros sobre o Capital Próprio Recebidos.
Pode-se afirmar que estes eventos afetam a Demonstração dos
Fluxos de Caixa, respectivamente, como:
a) ajuste das atividades operacionais; saída das atividades de
financiamento; entrada das fontes de investimento.
b) entrada das fontes de investimento; saída das fontes de financiamento;
entradas das fontes de financiamento.
c) entrada das fontes de financiamento; entrada das fontes de
investimento; saída das fontes de financiamento.
d) entrada das atividades operacionais; saída das atividades de
financiamento; saídas das fontes de investimento.
e) saída das atividades operacionais; saídas das atividades operacionais;
entrada das atividades operacionais.
95. (ESAF / AFRFB - 2012) Dos registros da Cia. Boreal, foram
extraídos os dados relativos aos exercícios contábeis de 2009/2010, a
seguir:

Informação adicional
I. Títulos com vencimento previsto para 30 dias.
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II. Com relação a PCLD, a provisão em 2010 correspondeu a R$400,00.
Não houve registro de reversão dos saldos anteriores.
III. O Resultado c/Venda do Imobilizado corresponde a 75% do valor
líquido do bem vendido.
Com base nos dados fornecidos, responder a questão.
Para a elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa da Cia.
Boreal, deve-se considerar que
a) ocorreu uma aquisição de participações societárias em outras empresas.
b) as atividades operacionais foram alteradas pelo ganho com a venda do
Imobilizado.
c) os dividendos distribuídos devem ser demonstrados como atividade de
investimento.
d) as atividades de financiamento geram um ingresso positivo no fluxo do
caixa.
e) a movimentação dos Fornecedores provoca aumento nas atividades de
financiamentos.
96. (ESAF / AFRFB - 2012) O resultado apurado no período:
a) gerou um ingresso total de caixa de R$ 16.300,00.
b) quando ajustado, é negativo em R$ 8.700,00.
c) contribuiu para ingresso financeiro de R$ 12.800,00.
d) representa um uso total de disponibilidades de R$ 12.300,00.
e) indica que a atividade operacional foi positiva em R$ 1.300,00.
97. (ESAF / SUSEP - 2010) Na elaboração da Demonstração dos
Fluxos de Caixa podemos dizer que:
a) acréscimos em contas do ativo aumentam caixa.
b) decréscimos em contas do Patrimônio Líquido diminuem caixa.
c) acréscimos em contas do passivo diminuem caixa.
d) decréscimos em contas do Ativo diminuem caixa.
e) decréscimos em contas do Patrimônio Líquido aumentam caixa.
17. Demonstração do Valor Adicionado (DVA): conceito, forma de
apresentação e elaboração.
98. (ESAF / AFRFB - 2014) Na elaboração da Demonstração do
Valor Adicionado (DVA), as Receitas Financeiras de Juros recebidas por
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entidades comerciais e o valor da contribuição patronal para a
Previdência Social são, respectivamente:
a) Valor adicionado recebido em transferência e distribuição da riqueza
obtida.
b) Distribuição da Riqueza Obtida e Valor adicionado recebido por
substituição.
c) Receitas derivadas de produtos ou serviços e item do Valor Adicionado
Bruto.
d) Valor Adicionado Bruto e Receitas derivadas de produtos ou serviços.
e) Receitas derivadas de produtos ou serviços e Valor adicionado recebido
por substituição.
99. (ESAF / STN - 2013) Os gastos com serviços de terceiros e
materiais utilizados para construção de ativos para a própria empresa
devem ser apropriados na Demonstração do Valor Adicionado como:
a) outras receitas.
b) perda de valores internos.
c) riqueza transferida.
d) insumos adquiridos de terceiros.
e) remuneração do capital de terceiros.
100. (ESAF / AFRFB - 2012) Nas empresas industriais são
classificados como valor adicionado recebido em transferência os
a) resultados de equivalência patrimonial e os dividendos relativos a
investimentos avaliados ao custo.
b) dividendos de participações societárias avaliadas pelo método de
equivalência e os aluguéis.
c) dividendos distribuídos e os resultados da avaliação de ativos ao seu
valor justo.
d) juros sobre o capital próprio creditados e as receitas financeiras de
qualquer natureza.
e) gastos com ativos construídos pela empresa para uso próprio e os
resultados obtidos com aquisições societárias vantajosas.
18. Análise das Demonstrações. Análise horizontal e indicadores de
evolução. Índices e quocientes financeiros de estrutura, liquidez,
rentabilidade e econômico.

www.estrategiaconcursos.com.br

101. (ESAF / AFRFB - 2009) Assinale abaixo a opção que indica uma
afirmativa verdadeira.
a) A análise financeira é utilizada para mensurar a lucratividade, a
rentabilidade do capital próprio, o lucro líquido por ação e o retorno de
investimentos operacionais.
b) A análise contábil subdivide-se em análise de estrutura; análise por
quocientes; e análise por diferenças absolutas.
c) A análise econômica é a tradicionalmente efetuada por meio de
indicadores para análise global e a curto, médio e longo prazos da velocidade do
giro dos recursos.
d) A análise da alavancagem financeira é utilizada para medir o grau de
utilização do capital de terceiros e seus efeitos na formação da taxa de retorno
do capital próprio.
e) A verdadeira análise das demonstrações contábeis se restringe à
avaliação de ativos e passivos utilizando-se dos princípios e demais regras
constantes, das Normas Brasileiras de Contabilidade, da lei das S.A. e do
regulamento do Imposto de Renda.
102. (ESAF / AFRFB - 2014) Dados para a resolução da questão.
Dos registros contábeis da Cia. Corporativa, relativos aos exercícios
2010/2012, foram extraídos os valores abaixo:

Com relação à liquidez da empresa, pode-se afirmar que:
a) o índice de liquidez seca em 2010 é 0,67.
b) o menor índice de liquidez imediata é o de 2011.
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c) o valor do índice de liquidez corrente de 2012 é 0,63.
d) em 2011 o índice de liquidez imediata da empresa é 0,47.
e) a empresa tem o seu maior índice de liquidez seca em 2010.
103. (ESAF / MTUR - 2014) Com base no Balanço Patrimonial a
seguir, responder à questão.

O índice de liquidez corrente de 2011 é
a) 1,07
b) 1,92
c) 1,96
d) 2,19
e) 4,24
104. (ESAF / Analista de Finanças e Controle/Contábil - 2013) Com
base nos dados a seguir, responder à questão.
Dados:
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O índice de
a) liquidez corrente é de 0,68.
b) liquidez geral é de 1,00.
c) solvência é de 1,06.
d) imobilizações é de 1,35.
e) endividamento geral é de 0,76.
105. (ESAF / SUSEP - 2010) A nossa empresa iniciou o processo de
análise financeira de seu patrimônio, referente ao exercício de 2008,
executando os cálculos de alguns quocientes necessários, a partir dos
seguintes dados:
Resultado de Exercícios Futuros
Lucro Líquido do Exercício
Patrimônio Líquido
Exigibilidades de curto prazo
Exigibilidades de longo prazo
Disponibilidades
Estoques de bens
Créditos de curto prazo
Créditos de longo prazo

R$
R$
R$
R$
R$

R$ 5.200,00
R$ 7.400,00
R$ 52.800,00
50.000,00
12.000,00
R$ 25.000,00
10.000,00
31.000,00
8.000,00

Pelo exame procedido, verificou-se não haver nenhuma
possibilidade de que os resultados de exercícios futuros tenham sua
devolução exigida, portanto, não se transformarão em dívidas.
O procedimento de análise daí decorrente resultará em um
quociente de liquidez corrente de
a) 0,50.
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b) 1,25.
c) 1,32.
d) 1,12.
e) 1,19.
106. (ESAF / AFRFB - 2009) A seguir, são apresentados dados do
balanço patrimonial da empresa Comercial Analisada S.A., simplificados
para facilidade de cálculos:
Caixa..........................................................R$ 10.000,00
Duplicatas a Receber (a longo prazo)...............R$ 8.000,00
Duplicatas a Pagar........................................R$ 13.000,00
Bancos c/Movimento.....................................R$ 22.000,00
Títulos a Pagar (a longo prazo).......................R$ 9.000,00
Capital Social...............................................R$ 60.000,00
Mercadorias.................................................R$ 30.000,00
Financiamentos Bancários..............................R$ 31.000,00
Contas a Receber.........................................R$ 15.000,00
Reservas de Lucros.......................................R$ 7.000,00
Elaborando a análise das demonstrações financeiras
empresa, o Contador encontrará os seguintes elementos:

dessa

a) Liquidez Seca = 1,07.
b) Liquidez Corrente = 1,45.
c) Liquidez Imediata = 1,75.
d) Liquidez Geral = 0,71.
e) Grau de Endividamento = 0,57.
107. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) Se o estoque de mercadorias médio
de uma empresa é R$ 50.000, seu índice de liquidez seca é 0,60, seu
Ativo Circulante é R$ 350.000 e o Passivo Exigível a Longo Prazo é R$
800.000, pode-se dizer que o valor do Capital de Terceiros dessa
empresa é de
a) R$ 1.300.000
b) R$ 1.200.000
c) R$ 1.100.000
d) R$ 1.000.000
e) R$ 900.000
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108. (ESAF / MTUR - 2014) Com base no Balanço Patrimonial a
seguir, responder à questão.

O índice de participação do capital de terceiros em relação ao
Capital Próprio, em 2012 é
a) 1,19
b) 0,92
c) 1,52
d) 1,84
e) 0,63
109. (ESAF / AFRFB - 2012) Ao encerrar o período contábil de 2010,
a Cia. Harmonia identifica em suas demonstrações finais os seguintes
saldos nas contas abaixo:
Contas
Valores em R$
Capital
5.000
Clientes
4.000
Contas a Pagar
450
Depreciação Acumulada
700
Disponibilidades
800
Duplicatas Descontadas
1.050
Edificações
1.000
Estoques
1.200
Fornecedores
2.000
Lucro Líquido do exercício
400
Provisão p/Crédito de Liquidação Duvidosa
200
Reserva Legal
200
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Reservas de Lucros
Veículos
Vendas

300
2.900
12.000

Com base nos saldos fornecidos, pode-se afirmar que:
a) o índice de liquidez seca é 1,45.
b) no período, o giro dos estoques foi 8 vezes.
c) o índice de liquidez corrente é 1,66.
d) o nível de endividamento da empresa é de 60%.
e) a participação do capital próprio é de 40%.
110. (ESAF / AFRFB - 2014) Dados para a resolução da questão.
Dos registros contábeis da Cia. Corporativa, relativos aos exercícios
2010/2012, foram extraídos os valores abaixo:

Analisando a Rentabilidade dos ativos, pode-se afirmar que:
a) o Giro dos ativos em 2012 é 1,70.
b) o retorno dos ativos é crescente ao longo do período.
c) a menor rentabilidade dos ativos verifica-se em 2011.
d) a rentabilidade do ativo em 2010 foi de 0,133.
e) o período com maior retorno do ativo foi o de 2012.
111. (ESAF / AFRFB - 2014) Dados para a resolução da questão.
Dos registros contábeis da Cia. Corporativa, relativos aos exercícios
2010/2012, foram extraídos os valores abaixo:
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Com base nos dados fornecidos, pode-se afirmar que:
a) a empresa em 2011 tem o giro do ativo de 0,74.
b) o menor índice de solvência da empresa é identificado no exercício de
2010.
c) no exercício de 2011, a empresa tem a sua menor margem líquida.
d) a participação do patrimônio líquido em 2011 é de 1,35.
e) o maior grau de endividamento da empresa é identificado no período de
2012.
112. (ESAF / MF - 2013) Com base nos dados a seguir, responder a
questão.
Contas
Caixa e Equivalentes de Caixa
Clientes
Duplicatas Descontadas
Fornecedores
Imobilizado
Investimento
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
Ações em Tesouraria
Financiamentos Contraídos (circulante)
Empréstimos Contraídos (não circulante)
Empréstimos Concedidos (não circulante)
Capital Social

Valor
R$ 20.000,00
R$ 15.000,00
R$ 5.000,00
R$ 10.000,00
R$ 21.000,00
R$ 4.000,00
R$ 5.000,00
R$ 3.500,00
R$ 30.000,00
R$ 43.000,00
R$ 45.000,00
R$ 15.500,00

O endividamento geral é
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a) 5,6774.
b) 6,9167.
c) 7,3333.
d) 5,3548.
e) 7,5000.
113. (ESAF / STN - 2013) O sistema de análise “DuPont” considera
para o cálculo do “ROA – Retorno sobre Ativos”, o(a)
a) Margem líquida vezes Giro Total do Ativo.
b) Ativo total dividido pelo Patrimônio Líquido.
c) Lucro líquido depois do Imposto de Renda dividido pelo Capital Próprio
mais o Capital de Terceiros.
d) Lucro líquido após o Imposto de Renda dividido pelas Vendas do período.
e) Patrimônio líquido dividido pelo Lucro Líquido após o Imposto de Renda.
19. Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório
Contábil- Financeiro aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade
(CFC).
114. (ESAF / AFRFB - 2012) Entre as características qualitativas de
melhoria, a comparabilidade está entre as que os analistas de
demonstrações contábeis mais buscam. Dessa forma, pode-se definir
pela estrutura conceitual contábil que comparabilidade é a
característica que
a) permite que os usuários identifiquem e compreendam similaridades dos
itens e diferenças entre eles nas Demonstrações Contábeis.
b) utiliza os mesmos métodos para os mesmos itens, tanto de um período
para outro, considerando a mesma entidade que reporta a informação, quanto
para um único período entre entidades.
c) considera a uniformidade na aplicação dos procedimentos e normas
contábeis, onde, para se obter a comparabilidade, as entidades precisam adotar
os mesmos métodos de apuração e cálculo.
d) garante que usuários diferentes concluam de forma completa e igual,
quanto à condição econômica e financeira da empresa, sendo levados a um
completo acordo.
e) estabelece procedimentos para a padronização dos métodos e processos
aplicados em demonstrações contábeis de mesmo segmento.
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115. (ESAF / CVM - 2010) Aponte abaixo a opção que contém uma
assertiva incorreta.
a) Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos
passados e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para
a entidade.
b) Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já
ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes
de gerar benefícios econômicos para a entidade.
c) Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de
deduzidos todos os resultados.
d) Muitos ativos têm uma substância física. Entretanto, substância física
não é essencial à existência de um ativo.
e) Muitos ativos estão ligados a direitos legais, inclusive a direito de
propriedade. Ao determinar a existência de um ativo, entretanto, o direito de
propriedade não é essencial.
20. Tratamento das Participações Societárias
116. (ESAF / AFRFB - 2014) Em janeiro de 2011, a Cia. Amazônia
subscreve 60% do capital ordinário da Cia. Mamoré, registrando essa
Participação Societária, em seus ativos, pelo valor de R$720.000. Nesse
mesmo período, a empresa controlada vende à vista para a Cia.
Amazônia estoques no valor de R$200.000, obtendo nessa transação um
lucro de R$50.000. Ao final desse exercício, o Patrimônio Líquido da
controlada ajustado correspondia a R$1.230.000 e a investidora
repassou para terceiros 70% dos estoques adquiridos da Cia. Mamoré
pelo valor à vista de R$250.000.
Considerando estas informações, responda à questão.
Ao final de dezembro, no encerramento do exercício social, a Cia.
Amazônia deve efetuar o lançamento contábil de:
a) débito na conta Resultado de Investimentos a crédito na conta de
Participações Societárias – Cia. Mamoré no valor de R$18.000.
b) débito na conta Participações Societárias – Cia. Mamoré a crédito de
Receitas de Investimentos no valor de R$15.000.
c) débito na conta de Resultado de Equivalência Patrimonial a crédito de
Participações Societárias –Cia. Mamoré no valor de R$12.500.
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d) débito na conta de Resultado de Equivalência Patrimonial a crédito de
Participações Societárias –Cia. Mamoré no valor de R$5.000.
e) débito na conta de Participações Societárias – Cia. Mamoré a crédito de
Resultado de Equivalência Patrimonial no valor de R$3.000.
117. (ESAF / AFRFB - 2012) Observado o exposto no gráfico de
Participações Societárias da Cia. Firmamento, a seguir, pode-se afirmar
que

a) a participação dos acionistas não controladores na Cia. Netuno
corresponde a 16,5% do capital total.
b) os dividendos distribuídos pela Cia. Vênus devem ser reconhecidos pela
investidora como Receitas.
c) os juros sobre o capital próprio, quando calculados e pagos pela Cia. Éris,
são registrados pela investidora a débito de Participações Societárias.
d) a Cia. Júpiter é controlada indireta da Cia. Firmamento, mesmo que não
se verifique influência significativa da investidora.
e) a investidora, ao registrar a remuneração distribuída aos acionistas pela
Cia. Sol, efetua um crédito na conta Resultado de Equivalência Patrimonial.
118. (ESAF / AFRFB - 2012) A Empresa Controladora S.A.,
companhia de capital aberto, apura um resultado negativo de
equivalência patrimonial que ultrapassa o valor total de seu
investimento na Empresa Adquirida S.A. em R$ 400.000,00. A Empresa
Controladora S.A. não pode deixar de aplicar recursos na investida, uma
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vez que ela é a única fornecedora de matéria-prima estratégica para seu
negócio. Dessa forma, deve a investidora registrar o valor da
equivalência
a) a crédito do investimento, ainda que o valor ultrapasse o total
investimento efetuado.
b) a crédito de uma provisão no passivo, para reconhecer a perda
investimento.
c) a crédito de uma provisão no ativo, redutora do investimento.
d) a débito do investimento, ainda que o valor ultrapasse o total
investimento efetuado.
e) a débito de uma reserva de capital, gerando uma cobertura para
perdas.

do
no

do
as

119. (ESAF / AFRFB - 2012) Dos registros da Cia. Galáctica,
relativos à operação de alienação de Investimentos, foram extraídos os
seguintes dados:

Com base nos dados fornecidos, pode-se afirmar que esse evento
gerou
a) um lançamento de crédito na conta de Investimento - Valor de Custo no
valor de R$ 9.500,00.
b) o reconhecimento de um desembolso na aquisição do investimento no
valor de R$ 9.000,00.
c) um Ganho com Alienação de investimentos no valor de R$ 100,00.
d) o registro de um débito na conta de Investimentos - Ágio no valor total
de R$ 800,00.
e) uma Perda com a Alienação de Investimentos no valor de R$ 700,00.
120. (ESAF / STN - 2013) A Cia. Iluminada participa com 4% do
capital ordinário da Cia. Hércules. Nessa participação societária
permanente, a investidora não possuía influência significativa. Na
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ocasião da aprovação das contas e distribuição do resultado da Cia.
Hércules, também foi aprovada a distribuição de R$ 500.000 a título de
dividendos aos seus acionistas. A empresa investidora, ante esse fato,
deve registrar um débito:
a) em Resultado com Investimentos a crédito de Ganhos com Participações
Societárias Permanentes.
b) em Participações Societárias Permanentes a crédito de Receitas não
Correntes – Investimentos.
c) de Dividendos a Receber a crédito de Outras Receitas Operacionais –
Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos.
d) de Disponibilidades a crédito de Ganhos e Perdas com Participações
Permanentes em Outras Sociedades.
e) de Conta de Resultado a crédito de Resultados com Investimentos
Permanentes em outras Sociedades Coligadas.
121. (ESAF / Analista de Finanças e Controle/ContábilFinanceira/STN - 2008) A empresa Alfa Beta S/A comprou 10 mil ações
de Delta Ômega S/A ao custo unitário de R$ 14,00, quando o valor
patrimonial dessas ações era avaliado em apenas R$ 10,00.
Entretanto, em 31 de dezembro de 2007, a empresa Delta Ômega
mostrou sua capacidade de negócios apresentando um lucro líquido da
ordem de 70% do capital, tendo dele distribuído, como dividendos aos
acionistas, o equivalente a 20% do capital social.
As operações, na empresa Alfa Beta, são avaliadas e contabilizadas
pelo método da equivalência patrimonial.
Em 15 de janeiro de 2008, ao vender essas ações a R$ 15,00 por
unidade, Alfa Beta terá computado um lucro efetivo de
a) R$ 70.000,00.
b) R$ 50.000,00.
c) R$ 30.000,00.
d) R$ 10.000,00.
e) R$ 0,00.
122. (ESAF / CVM - 2010) A CIA Dascartas é controladora da
empresa Quatro Ases, pois possui 56% de seu capital votante.
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Ao fim do exercício social, Quatro Ases apurou um lucro líquido de
R$ 100.000,00, após os tributos, participações, reservas e outros
ajustes cabíveis, e, dele, destinou 25% para pagamento de dividendos
a seus acionistas.
O fato narrado provocou mutações no patrimônio da empresa
controladora Dascartas, que mandou promover o competente registro
contábil, debitando a conta
a) Caixa a crédito de Receitas de Dividendos.
b) Dividendos a Receber a crédito de Investimentos
c) Dividendos a Receber a crédito de Receitas da Equivalência Patrimonial.
d) Dividendos a Receber a crédito de Receitas de Dividendos.
e) Investimentos a crédito de Dividendos a Receber.
123. (ESAF / SUSEP - 2010) A Companhia Epson adquiriu da
Companhia Ypsilon 30% de seu Patrimônio Líquido, que é representado
unicamente pela conta Capital, cujo valor é R$ 200 mil.
Sabemos que a compra, no início do período, foi realizada por R$ 60
mil; que as companhias Epson e Ypsilon são empresas coligadas; que o
investimento é considerado relevante; e que o lucro líquido do período,
antes da distribuição de dividendos, foi de R$ 100 mil, na empresa
Ypsilon e de R$ 80 mil, na empresa Epson.
Sabemos também que a assembleia geral de cada empresa mandou
contabilizar a distribuição de 40% do lucro como dividendos.
Com base nas informações acima, pede-se indicar por quanto
deverá ser avaliado o investimento no Balanço Patrimonial da
Companhia Epson no fim do período. O valor da avaliação será:
a) R$ 78.000,00.
b) R$ 42.000,00.
c) R$ 90.000,00.
d) R$ 72.000,00.
e) R$ 102.000,00.
124. (ESAF / AFRFB - 2009) Em fevereiro de 2008 a empresa
Calcedônia Minerais S.A. investiu R$ 350.000,00 em ações de outras
companhias, contabilizando a transação em seu ativo permanente.
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Desse investimento, R$ 200.000,00 deverão ser avaliados por
"Equivalência Patrimonial" e R$ 150.000,00, pelo Método do Custo.
Durante o exercício em questão, as empresas investidas obtiveram
lucros que elevaram seus patrimônios líquidos em 4%, tendo elas
distribuído dividendos de tal ordem que coube à Calcedônia o montante
de R$ 6.000,00, sendo metade para os investimentos avaliados por
Equivalência Patrimonial e metade para os investimentos avaliados pelo
método do custo.
Com base nessas informações, podemos afirmar que, no balanço
patrimonial da empresa Calcedônia Minerais S.A. relativo ao exercício
de 2008, deverá constar contabilizado um investimento no valor de
a) R$ 350.000,00.
b) R$ 355.000,00.
c) R$ 358.000,00.
d) R$ 361.000,00.
e) R$ 364.000,00.
125. (ESAF / STN - 2013) Enunciado para a questão.
Em 31/12/x10, a Cia. LUA adquire 60% do Patrimônio Líquido da
Cia. SOL assumindo o controle da mesma, pagando à vista na operação
R$ 1,8 milhões. Na mesma data, o Balanço Patrimonial da empresa
adquirida era composto pelos seguintes elementos patrimoniais:

Na mesma data, a avaliação a valor justo dos itens patrimoniais
apontava os valores a seguir:
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Com base nos dados fornecidos, ao efetuar o registro da
participação societária permanente da Cia. Sol, a empresa investidora
deve lançar a débito da conta de investimento um valor total de:
a) R$ 3.600.000.
b) R$ 2.300.000.
c) R$ 1.860.000.
d) R$ 1.500.000.
e) R$ 600.000.
126. (ESAF / STN - 2013) Enunciado para a questão.
Em 31/12/x10, a Cia. LUA adquire 60% do Patrimônio Líquido da
Cia. SOL assumindo o controle da mesma, pagando à vista na operação
R$ 1,8 milhões. Na mesma data, o Balanço Patrimonial da empresa
adquirida era composto pelos seguintes elementos patrimoniais:

Na mesma data, a avaliação a valor justo dos itens patrimoniais
apontava os valores a seguir:

Com base nas informações fornecidas, pode-se afirmar que a
realização da operação gerou:
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a) compra vantajosa para a investidora de R$ 60.000.
b) apuração de ativo líquido no valor de R$ 3.600.000.
c) deságio no valor de R$ 600.000.
d) ágio por rentabilidade futura de R$ 360.000.
e) perda de capital no valor de R$ 360.000.
21. Tratamento das Operações de arrendamento mercantil
127. (ESAF / AFRFB - 2012) A empresa Biogás S.A. foi contratada
pela empresa Aves S.A. para fornecer gás para sua fábrica de
processamento de carnes. A Biogás S.A. produz gás a partir de
biodigestores que transformam resíduos animais em gás. Como a
contratante fica em região sem estrutura, a única fonte de fornecimento
de gás é esta. O produtor de gás não tem interesse em fornecer para
outras empresas, sendo exclusivo o fornecimento para empresa Aves
S.A, por 10 anos. A manutenção, reparos e outros é de responsabilidade
da empresa fornecedora do gás. Nesse caso, pode-se afirmar que esse
contrato representa
a) uma compra de imobilizado, devendo ser reconhecido.
b) uma prestação de serviços, devendo ser reconhecido como despesa.
c) um gasto, podendo ser contabilizado como passivo ou despesas.
d) um acordo que contém um arrendamento.
e) um contrato de imobilizações em andamento, devendo ser reconhecido
no ativo imobilizado.
128. (ESAF / STN - 2013) O excedente de preço de venda obtido
sobre o valor contábil de um leaseback enquadrado como arrendamento
mercantil financeiro é uma
a) despesa diferida que deve ser amortizada durante o prazo do
arrendamento mercantil.
b) receita financeira que deve ser reconhecida no resultado do exercício em
que a operação for realizada.
c) complementação do valor do ativo que deve ser incorporado ao valor do
imobilizado e ter seu valor recuperável avaliado.
d) despesa financeira que deve ser reconhecida no resultado do exercício
em que a operação for realizada.
e) receita diferida que deve ser amortizada durante o prazo do
arrendamento mercantil.
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22. Demonstração do Resultado Abrangente, conceito, conteúdo e
forma de apresentação.
129. (ESAF / STN - 2013) A empresa Exportação S.A. tem seu fluxo
de caixa garantido por contratos de hedge. A proteção alcançada pelo
instrumento é de 90% de efetividade. A empresa tem como
procedimento adotar a contabilidade de hedge.
Fundamentado nas normas, deve a empresa:
a) reconhecer o ganho ou a perda efetiva do hedge como resultado
abrangente e a não efetividade no resultado.
b) contabilizar o ganho de efetividade do hedge como resultado abrangente
e a perda efetiva do hedge como despesas no resultado.
c) registrar a perda efetiva como resultado abrangente e o ganho como
outras receitas operacionais.
d) lançar os ganhos e perdas no resultado do exercício, visto que a
efetividade não alcançou os 100% exigidos para adoção do procedimento de
contabilidade de hedge.
e) escriturar o ganho ou perda total do hedge como resultado abrangente,
garantindo o confronto da despesa com a receita.
130. (ESAF / AFRFB - 2012) A Demonstração do Resultado
Abrangente deve evidenciar
a) somente as parcelas dos resultados líquidos apurados que afetem os
acionistas não controladores.
b) parcela dos outros resultados abrangentes de empresas investidas,
reconhecida por meio do método de equivalência patrimonial.
c) ajustes de instrumentos financeiros de participações societárias
avaliadas pelo método de custo.
d) o resultado líquido após tributos das operações descontinuadas das
entidades controladas.
e) o resultado antes do imposto sobre a renda e contribuições apuradas no
período.
23. Ativos Intangíveis, conceito, apropriação, forma de avaliação e
registros contábeis.
131. (ESAF / MTUR - 2014) A respeito do reconhecimento e
contabilização dos ativos intangíveis, é correto afirmar:
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a) ativos intangíveis podem ser produzidos internamente pela entidade.
b) a mensuração do custo não é fator primordial no seu reconhecimento.
c) os ativos intangíveis podem ser inseparáveis da entidade que o possui.
d) a especialização do corpo técnico pode ser reconhecida como ativo
intangível.
e) ativos intangíveis não podem estar contidos em elementos que contêm
substância física.
132. (ESAF / MF - 2013) No registro dos bens intangíveis como
ativo da entidade, deve ser observado, exceto:
a) a mensuração com segurança do custo do ativo é condição necessária
para o seu reconhecimento.
b) o ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura também deve ser
reconhecido como ativo.
c) os valores da amortização ou perdas sofridas pelo ativo devem ser
levados em conta no reconhecimento do ativo intangível.
d) os critérios de mensuração dos ativos recebidos a título gratuito devem
ser explicitados nas notas explicativas ao balanço.
e) quando houver a possibilidade de geração de benefícios futuros, os
gastos realizados posteriormente à aquisição do ativo devem ser incorporados
ao valor do ativo.
133. (ESAF / STN - 2013) O valor desembolsado para o registro de
uma nova patente deve ser reconhecido:
a) em despesas antecipadas.
b) como um intangível.
c) no ativo imobilizado.
d) em gasto de investimento.
e) na conta de outra despesa operacional.
134. (ESAF / STN - 2013) Não é um gasto atribuível ao custo do
intangível gerado internamente:
a) materiais e serviços consumidos pelo ativo intangível.
b) gastos com treinamento de pessoal para operar o ativo intangível.
c) custos de benefícios a empregados, relacionado ao ativo intangível.
d) amortização de licenças utilizadas na geração do ativo intangível.
e) taxas de registro de direito legal.
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135. (ESAF / AFRFB - 2012) A Cia. Mercúrio inicia em janeiro de
2009 uma pesquisa para desenvolvimento de um protótipo de captação
de energia solar. Quando concluído, será patenteado pela empresa. Até
junho de 2009, a empresa já havia efetuado diversos gastos com
pesquisa no valor de R$ 200.000,00. Após essa data, com o avanço do
processo de pesquisa, foi possível definir um critério confiável de
controle, acumulação, identificação e registro do Ativo Intangível. No
final de 2009, os gastos da empresa com pesquisas totalizaram R$
280.000,00 e o valor recuperável do intangível incorporado foi de R$
100.000,00.
Com base nas informações fornecidas, o registro contábil desse
evento é:
a)
Ativo Intangível
a Disponibilidades

Débito
280.000

Crédito
280.000

b)
Despesas
a Disponibilidades

Débito
280.000

Crédito
280.000

c)
Ativo Intangível
Despesas
a Disponibilidades

Débito
80.000
200.000

Crédito

280.000

d)
Despesas
Ativo Intangível
a Disponibilidades

Débito
80.000
200.000

Crédito

280.000

e)
Despesas
Ativo Intangível
Perda por Imparidade
a Disponibilidades

Débito
80.000
100.000
100.000

Crédito

280.000
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24. Tratamento dos saldos existentes do ativo diferido e das
Reservas de Reavaliação.
136. (ESAF / AFRFB - 2012) De conformidade com a legislação
societária atualizada, os saldos existentes em 31.12.2008, no Ativo
Diferido, poderiam ser
a) integralmente baixados para as contas de Despesas Não Operacionais,
quando não apresentassem condições de recuperação e realocados a outros
ativos, quando fosse o caso.
b) realocados de acordo com a sua natureza e finalidade a outro grupo do
ativo e reclassificados como Ajustes de Exercícios Anteriores, caso não fosse
possível realizar esta realocação em bases confiáveis.
c) reclassificados para uma conta transitória de Ajustes de Conversão, para
aqueles que pudessem ser identificados em bases confiáveis e o excedente, se
fosse o caso, estornados contra a conta de Ganhos/Perdas de itens
Descontinuados.
d) alocados a outro grupo de contas, de acordo com a sua natureza, ou
permanecer no ativo sob esta classificação até a completa amortização, desde
que sujeito à análise de imparidade.
e) transferidos integralmente para a conta de Ajustes de Avaliação
Patrimonial, deduzido da avaliação do valor recuperável.

Gabarito Contabilidade
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA

C
E
C
D
B
E
A
A
A
A
E
E
A
B
E
C
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

LETRA E
LETRA C
LETRA A
LETRA A
LETRA D
LETRA E
ANULADA
LETRA E
LETRA E
LETRA A
LETRA D
ANULADA
LETRA B
LETRA D
LETRA E
LETRA B
LETRA D
LETRA E
LETRA C
LETRA D
LETRA E
LETRA E
LETRA B
LETRA D
LETRA B
LETRA C
LETRA B
LETRA C
LETRA A
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA D
LETRA D
LETRA A
LETRA A
LETRA D
LETRA A
LETRA B
LETRA D
LETRA D
LETRA B
LETRA E
LETRA B
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

LETRA D
LETRA C
LETRA E
LETRA B
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA E
LETRA E
LETRA A
LETRA B
LETRA C
LETRA E
LETRA D
LETRA B
LETRA C
LETRA E
LETRA C
LETRA B
LETRA D
LETRA D
LETRA D
LETRA E
LETRA A
LETRA C
LETRA D
LETRA A
LETRA C
LETRA D
LETRA E
LETRA B
LETRA C
LETRA B
LETRA A
LETRA D
LETRA B
LETRA B
LETRA A
LETRA D
LETRA A
LETRA D
LETRA B
LETRA E
ANULADA
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105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA

C
A
A
C
C
D
E
C
A
A
C
E
B
B
C
C
C
B
A
B
C
C
D
E

A
B
B
B
C
D
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Questões ESAF – Direito Administrativo
1.
Estado, Governo e Administração. Conceito e Fontes de
Direito Administrativo
1. (ESAF / Ministério da Fazenda - 2013) Assinale a opção
incorreta.
a) O sistema de freios e contrapesos não importa em subordinação de um
poder a outro, mas diz respeito a mecanismos de limitação de um poder pelo
outro previstos constitucionalmente, de modo a assegurar a harmonia e o
equilíbrio entre eles.
b) É exemplo de mecanismo de freios e contrapesos o poder de veto
conferido ao Chefe do Poder Executivo em relação a projetos de lei aprovados
pelo Congresso Nacional.
c) O veto imposto pelo Chefe do Poder Executivo pode ser derrubado por
meio do voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em
sessão conjunta.
d) Compete ao Presidente da República, dentro do sistema de freios e
contrapesos previsto constitucionalmente, escolher e nomear os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, depois de aprovada a escolha pelo voto da maioria
absoluta do Congresso Nacional, em sessão conjunta.
e) São funções típicas do Poder Legislativo legislar e fiscalizar, sendo suas
funções atípicas administração e julgamento, podendo ser citado como exemplo
desta última o julgamento do Presidente da República ou Ministros do STF por
crimes de responsabilidade.
2. (ESAF / RFB – 2005) Em seu sentido subjetivo, o estudo da
Administração Pública abrange
a) a atividade administrativa.
b) o poder de polícia administrativa.
c) as entidades e órgãos que exercem as funções administrativas.
d) o serviço público.
e) a intervenção do Estado nas atividades privadas.
3. (ESAF / PGFN – 2003) Assinale, entre os atos abaixo, aquele que
não pode ser considerado como de manifestação da atividade finalística
da Administração Pública, em seu sentido material.
a) Concessão para exploração de serviço público de transporte coletivo
urbano.
www.estrategiaconcursos.com.br

b) Desapropriação para a construção de uma unidade escolar.
c) Interdição de um estabelecimento comercial em razão de violação a
normas de posturas municipais.
d) Nomeação de um servidor público, aprovado em virtude de concurso
público.
e) Concessão de benefício fiscal para a implantação de uma nova indústria
em determinado Estado-federado.
4. (ESAF / CGU – 2006) O Direito Administrativo é considerado
como sendo o conjunto harmonioso de normas e princípios, que regem
o exercício das funções administrativas estatais e
a) os órgãos inferiores, que as desempenham.
b) os órgãos dos Poderes Públicos.
c) os poderes dos órgãos públicos.
d) as competências dos órgãos públicos.
e) as garantias individuais.
5. (ESAF / Procurador DF – 2007) Em relação ao conceito e
evolução histórica do Direito Administrativo e ao conceito e abrangência
da Administração Pública, selecione a opção correta.
a) Na evolução do conceito de Direito Administrativo, surge a Escola do
Serviço Público, que se desenvolveu em torno de duas concepções. Na
concepção de Léon Duguit, o Serviço Público deveria ser entendido em sentido
estrito, abrangendo toda a atividade material, submetida a regime exorbitante
do direito comum, desenvolvida pelo Estado para a satisfação de necessidades
da coletividade.
b) Na busca de conceituação do Direito Administrativo encontra- se o
critério da Administração Pública, segundo o qual, sinteticamente, o Direito
Administrativo deve ser concebido como o conjunto de princípios que regem a
Administração Pública.
c) A Administração Pública, em sentido objetivo, deve ser compreendida
como o conjunto das pessoas jurídicas e dos órgãos incumbidos do exercício da
função administrativa do Estado.
d) O conceito estrito de Administração Pública abarca os Poderes estruturais
do Estado, sobretudo o Poder Executivo.
e) Na evolução histórica do Direito Administrativo, encontramos a Escola
Exegética, que tinha por objeto a interpretação das leis administrativas, a qual
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também defendia o postulado da carga normativa dos princípios aplicáveis à
atividade da Administração Pública.
6. (ESAF / RFB – 2003) No conceito de Direito Administrativo,
pode-se entender ser ele um conjunto harmonioso de normas e
princípios, que regem relações entre órgãos públicos, seus servidores e
administrados, no concernente às atividades estatais, mas não
compreendendo
a) a administração do patrimônio público.
b) a regência de atividades contenciosas.
c) nenhuma forma de intervenção na propriedade privada.
d) o regime disciplinar dos servidores públicos.
e) qualquer atividade de caráter normativo.
7. (ESAF / TRF – 2006) A primordial fonte formal do Direito
Administrativo no Brasil é:
a) a lei.
b) a doutrina.
c) a jurisprudência.
d) os costumes.
e) o vade-mécum.
8. (ESAF / Ministério da Fazenda - 2013) Considerando o conceito
de administração pública e seus princípios, bem como as fontes do
Direito Administrativo, assinale a opção correta.
a) Pelo princípio da Tutela, a Administração Pública exerce o controle sobre
seus próprios atos, com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os
inconvenientes ou inoportunos, independentemente de recurso ao Poder
Judiciário.
b) De acordo com o critério funcional, o conceito de Administração Pública
é um complexo de atividades concretas e imediatas desempenhadas sob os
termos e condições da lei, visando o atendimento das necessidades coletivas.
c) As decisões meramente administrativas que promanem dos Tribunais
comuns ou especiais são relevantes fontes jurisprudenciais do Direito
Administrativo, aplicando-se a situações já ocorridas, desde que benéficas à
Administração Pública.
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d) Do princípio da eficiência decorre a necessidade de institutos como a
suplência, a delegação e a substituição para preencher as funções públicas
temporariamente vagas.
e) O sentido subjetivo da expressão Administração Pública está relacionado
à natureza da atividade exercida por seus próprios entes.
9. (ESAF / TCU – 2006) O regime jurídico-administrativo é
entendido por toda a doutrina de Direito Administrativo como o conjunto
de regras e princípios que norteiam a atuação da Administração Pública,
de modo muito distinto das relações privadas. Assinale no rol abaixo
qual a situação jurídica que não é submetida a este regime.
a) Contrato de locação de imóvel firmado com a Administração Pública.
b) Ato de nomeação de servidor público aprovado em concurso público.
c) Concessão de alvará de funcionamento para estabelecimento comercial
pela Prefeitura Municipal.
d) Decreto de utilidade pública de um imóvel para fins de desapropriação.
e) Aplicação de penalidade a fornecedor privado da Administração.
10.
(ESAF / RFB – 2005) Tratando-se do regime jurídicoadministrativo, assinale a afirmativa falsa.
a) Por decorrência do regime jurídico-administrativo não se tolera que o
Poder Público celebre acordos judiciais, ainda que benéficos, sem a expressa
autorização legislativa.
b) O regime jurídico-administrativo compreende um conjunto de regras e
princípios que baliza a atuação do Poder Público, exclusivamente, no exercício
de suas funções de realização do interesse público primário.
c) A aplicação do regime jurídico-administrativo autoriza que o Poder
Público execute ações de coerção sobre os administrados sem a necessidade de
autorização judicial.
d) As relações entre entidades públicas estatais, ainda que de mesmo nível
hierárquico, vinculam-se ao regime jurídico-administrativo, a despeito de sua
horizontalidade.
e) O regime jurídico-administrativo deve pautar a elaboração de atos
normativos administrativos, bem como a execução de atos administrativos e
ainda a sua respectiva interpretação.
11.
(ESAF / MRE – 2004) O dispositivo da Constituição Federal
pelo qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
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ameaça a direito” impede a adoção plena, no Brasil, do seguinte
instituto de Direito Administrativo:
a) controle administrativo
b) contencioso administrativo
c) jurisdição graciosa
d) recursos administrativos com efeito suspensivo
e) preclusão administrativa
12.
(ESAF / SUSEP – 2006) O sistema adotado, no ordenamento
jurídico brasileiro, de controle judicial de legalidade, dos atos da
Administração Pública, é
a) o da chamada jurisdição única.
b) o do chamado contencioso administrativo.
c) o de que os atos de gestão estão excluídos da apreciação judicial.
d) o do necessário exaurimento das instâncias administrativas, para o
exercício do controle jurisdicional.
e) o da justiça administrativa, excludente da judicial.
2. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

13.
(ESAF / Mtur – 2014) Assinale a opção em que consta
princípio da Administração Pública que não é previsto expressamente
na Constituição Federal.
a) Publicidade.
b) Eficiência.
c) Proporcionalidade.
d) Legalidade.
e) Moralidade.
14.
(ESAF / MDIC – 2012) Determinado município da federação
brasileira, visando dar cumprimento a sua estratégia organizacional,
implantou o programa denominado Administração Transparente. Uma
das ações do referido programa consistiu na divulgação da remuneração
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bruta mensal, com o respectivo nome de
municipalidade em sítio eletrônico da internet.

cada

servidor

da

A partir da leitura do caso concreto acima narrado, assinale a opção
que melhor exprima a posição do Supremo Tribunal Federal - STF acerca
do tema.
a) A atuação do município encontra-se em consonância com o princípio da
publicidade administrativa.
b) A atuação do município viola a segurança dos servidores.
c) A atuação do município fere a intimidade dos servidores.
d) A remuneração bruta mensal não é um dado diretamente ligado à função
pública.
e) Em nome da transparência, o município está autorizado a proceder a
divulgação da remuneração bruta do servidor e do respectivo CPF.
15.
(ESAF / STN – 2008) O art. 37, caput, da Constituição Federal
de 1988 previu expressamente alguns dos princípios da administração
pública brasileira, quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência. Consagra-se, com o princípio da publicidade, o
dever de a administração pública atuar de maneira transparente e
promover a mais ampla divulgação possível de seus atos. Quanto aos
instrumentos de garantia e às repercussões desse princípio, assinale a
assertiva incorreta.
a) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu
interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
b) É assegurada a todos a obtenção de certidões em repartições públicas,
para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.
c) Da publicidade dos atos e programas dos órgãos públicos poderá constar
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades
ou servidores públicos, desde que tal iniciativa possua caráter educativo.
d) Cabe habeas data a fim de se assegurar o conhecimento de informações
relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados de
entidades governamentais ou de caráter público.
e) É garantido ao usuário, na administração pública direta e indireta, na
forma disciplinada por lei, o acesso a registros administrativos e a informações
sobre atos de governo, observadas as garantias constitucionais de sigilo.
16.
(ESAF / AFT – 2006) Em face dos princípios constitucionais
da Administração Pública, pode-se afirmar que:
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I. a exigência constitucional de concurso público para provimento de cargos
públicos reflete a aplicação efetiva do princípio da impessoalidade.
II. o princípio da legalidade, segundo o qual o agente público deve atuar
de acordo com o que a lei determina, é incompatível com a discricionariedade
administrativa.
III. um ato praticado com o intuito de favorecer alguém pode ser legal do
ponto de vista formal, mas, certamente, comprometido com a moralidade
administrativa, sob o aspecto material.
IV. o gerenciamento de recursos públicos sem preocupação de obter deles
o melhor resultado possível, no atendimento do interesse público, afronta o
princípio da eficiência.
V. a nomeação de um parente próximo para um cargo em comissão de livre
nomeação e exoneração não afronta qualquer princípio da Administração
Pública, desde que o nomeado preencha os requisitos estabelecidos em lei para
o referido cargo.
Estão corretas:
a) as afirmativas I, II, III, IV e V.
b) apenas as afirmativas I, II e IV.
c) apenas as afirmativas I, III e IV.
d) apenas as afirmativas I, III e V.
e) apenas as afirmativas II, III e V.
17.
(ESAF / Prefeitura RJ – 2010) Em relação aos princípios
constitucionais da administração pública, é correto afirmar que:
I. o princípio da publicidade visa a dar transparência aos atos da
administração pública e contribuir para a concretização do princípio da
moralidade administrativa;
II. a exigência de concurso público para ingresso nos cargos públicos reflete
uma aplicação constitucional do princípio da impessoalidade;
III. o princípio da impessoalidade é violado quando se utiliza na publicidade
oficial de obras e de serviços públicos o nome ou a imagem do governante, de
modo a caracterizar promoção pessoal do mesmo;
IV. o princípio da moralidade administrativa não comporta juízos de valor
elásticos, porque o conceito de "moral administrativa" está definido de forma
rígida na Constituição Federal;
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V. o nepotismo é uma das formas de ofensa ao princípio da impessoalidade.
Estão corretas:
a) apenas as afirmativas I, II, III e V.
b) apenas as afirmativas I, III, IV e V.
c) as afirmativas I, II, III, IV e V.
d) apenas as afirmativas I, III e V.
e) apenas as afirmativas I e III.
18.
(ESAF / Prefeitura RJ – 2010) Em relação aos princípios
constitucionais da administração pública, é correto afirmar que:
I. viola o princípio da moralidade administrativa valer-se do cargo público
para obter vantagens ou favorecimentos pessoais;
II. a publicidade dos atos administrativos é necessária para que o cidadão
possa aferir a compatibilidade deles com o princípio da moralidade
administrativa;
III. a vedação de se utilizar na publicidade oficial de obras e de serviços
públicos o nome ou a imagem do governante tem por finalidade dar efetividade
ao princípio da impessoalidade;
IV. a pena de perda dos direitos políticos, em razão de condenação por ato
de improbidade administrativa, não se aplica aos servidores titulares de cargo
de provimento efetivo, visto que a estes a pena aplicável é a perda da função
pública;
V. fere o princípio da impessoalidade atender a pedido de preferência para
a prática de um ato, independentemente do motivo do pedido.
Estão corretas:
a) as afirmativas I, II, III, IV e V.
b) apenas as afirmativas I, II, III e V.
c) apenas as afirmativas I, II, III e IV.
d) apenas as afirmativas I, II e III.
e) apenas as afirmativas I, IV e V.
19.
(ESAF / Sefaz-SP – 2009) Quanto aos princípios direcionados
à Administração Pública, assinale a opção correta.
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a) O princípio da legalidade significa que existe autonomia de vontade nas
relações travadas pela Administração Pública, ou seja, é permitido fazer tudo
aquilo que a lei não proíbe.
b) O ato administrativo em consonância com a lei, mas que ofende os bons
costumes, as regras da boa administração e os princípios de justiça, viola o
princípio da moralidade.
c) É decorrência do princípio da publicidade a proibição de que conste nome,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos em divulgação de atos, programas ou campanhas de órgãos
públicos.
d) A Administração Pública pode, por ato administrativo, conceder direitos
de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados.
e) O modo de atuação do agente público, em que se espera melhor
desempenho de suas funções, visando alcançar os melhores resultados e com o
menor custo possível, decorre diretamente do princípio da razoabilidade.
20.
(ESAF / CVM – 2010) O princípio da Administração Pública
que se fundamenta na ideia de que as restrições à liberdade ou
propriedade privadas somente são legítimas quando forem necessárias
e indispensáveis ao atendimento do interesse público denomina-se:
a) legalidade.
b) publicidade.
c) proporcionalidade.
d) moralidade.
e) eficiência.
21.
(ESAF / MPOG – 2010) A observância da adequação e da
exigibilidade, por parte do agente público, constitui fundamento do
seguinte princípio da Administração Pública:
a) Publicidade.
b) Moralidade.
c) Legalidade.
d) Proporcionalidade.
e) Impessoalidade.
22.
(ESAF / CGU – 2012) O princípio que instrumentaliza a
Administração para a revisão de seus próprios atos, consubstanciando
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um meio adicional de controle da sua atuação e, no que toca ao controle
de legalidade, representando potencial redução do congestionamento
do Poder Judiciário, denomina-se
a) Razoabilidade.
b) Proporcionalidade.
c) Autotutela.
d) Eficiência.
e) Eficácia.
23.
(ESAF / MPOG – 2010) Relativamente à necessidade de
estabilização das relações jurídicas entre os cidadãos e o Estado, há dois
princípios que visam garanti-la. Assinale a resposta que contenha a
correlação correta, levando em consideração os aspectos objetivos e
subjetivos presentes para a estabilização mencionada.
( ) Boa-fé;
( ) Presunção de legitimidade e legalidade dos atos da Administração;
( ) Prescrição;
( ) Decadência.
(1) Segurança Jurídica - aspecto objetivo.
(2) Proteção à confiança - aspecto subjetivo.
a) 1 / 1 / 2 / 2
b) 2 / 1 / 2 / 1
c) 2 / 2 / 1 / 1
d) 1 / 1 / 1 / 2
e) 2 / 2 / 2 / 1
24.
(ESAF / CGU – 2012) A impossibilidade de o particular
prestador de serviço público por delegação interromper sua prestação é
restrição que decorre do seguinte princípio:
a) Legalidade.
b) Autotutela.
c) Proporcionalidade.
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d) Continuidade do Serviço Público.
e) Moralidade.
25.
(ESAF / AFRB – 2012) A possibilidade jurídica de submeterse efetivamente qualquer lesão de direito e, por extensão, as ameaças
de lesão de direito a algum tipo de controle denomina-se
a) Princípio da legalidade.
b) Princípio da sindicabilidade.
c) Princípio da responsividade.
d) Princípio da sancionabilidade.
e) Princípio da subsidiariedade.
26.
(ESAF / APO – 2015) Sobre o princípio constitucional da
impessoalidade, assinale a opção incorreta.
a) Aplica-se internamente à Administração, para evitar que esta apresentese com a marca pessoal do ocupante momentâneo do poder ou outra fórmula
de identificação de sua pessoa.
b) A atividade da Administração deve objetivar exclusivamente a realização
do interesse de todos, jamais de uma pessoa ou grupo em particular.
c) A impessoalidade baseia-se diretamente nos princípios da eficiência e da
publicidade.
d) Rejeita a aplicação do conceito privatístico de propriedade ao patrimônio
e aos bens públicos, já que a finalidade da atividade administrativa deve a todos
aproveitar, e não ao interesse pessoal do administrador.
e) As diferenças naturais existentes entre as pessoas não podem servir para
justificar tratamento jurídico diverso, salvo se esse tratamento realizar
diretamente um valor constitucionalmente determinado.
27.
(ESAF / APO – 2015) A eficiência como princípio da
Administração Pública foi introduzida na Constituição Federal de 1988
por meio da Emenda n. 19/98, seguindo na linha de algumas legislações
estrangeiras. No entanto, outras alterações feitas no texto
constitucional são exemplos da materialização da aplicação do referido
princípio. Assinale, entre as opções que se seguem, aquela que não seria
um exemplo da aplicação do princípio da eficiência.
a) A introdução da figura do contrato de gestão com um acréscimo de
autonomia administrativa em função do desempenho de metas específicas.
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b) A possibilidade da perda do cargo, por parte do servidor público, na
hipótese de avaliação periódica insatisfatória de desempenho, na forma da lei,
assegurada ampla defesa.
c) A determinação que a União, os Estados e o Distrito Federal mantenham
escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento de seu pessoal.
d) A previsão da participação, na administração direta e indireta, do usuário
de serviços públicos, por meio do registro de reclamações relativas à prestação
destes, sendo asseguradas a manutenção de atendimento ao usuário e a
avaliação periódica, externa e interna, da qualidade de tais serviços.
e) A previsão da remuneração de determinadas categorias de servidores
exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de
qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra
espécie remuneratória.
28.
(ESAF / ATRFB – 2012) A Súmula n. 473 do Supremo Tribunal
Federal – STF enuncia: "A administração pode anular seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se
originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em
todos os casos, a apreciação judicial". Por meio da Súmula n. 473, o STF
consagrou
a) a autotutela.
b) a eficiência.
c) a publicidade.
d) a impessoalidade.
e) a legalidade.
29.
(ESAF / DNIT - 2013) Segundo Meirelles (1985), administrar
é gerir interesses segundo a lei, a moral e a finalidade dos bens
entregues à guarda e à conservação alheias. Se os bens e interesses
geridos são individuais, realiza-se a administração privada; se são
coletivos, realiza-se a administração pública. Neste contexto, assinale a
opção que não apresenta um dos princípios que norteiam a
Administração Pública.
a) Legalidade: presa aos mandamentos da lei, deles não podendo se
afastar, sob pena de invalidade do ato.
b) Impessoalidade: qualquer atividade de gestão pública deve ser dirigida
a todos os cidadãos, sem determinação de pessoa ou discriminação de qualquer
natureza.
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c) Finalidade: impõe-se à administração pública a prática de atos voltados
para o interesse público.
d) Habilidade: por parte daqueles encarregados das operações, para dirigir
e coordenar estas operações a fim de que sejam cumpridos os planos.
e) Igualdade: todos os cidadãos são iguais perante a lei e, portanto,
perante a administração pública.
30.
(ESAF / CVM – 2010) O dever da Administração de dar
transparência aos seus atos denomina-se:
a) legalidade
b) motivação
c) publicidade
d) eficiência
e) moralidade
31.
(ESAF / CVM – 2010) Analise os itens a seguir, relacionados
aos princípios que norteiam a atividade da Administração Pública, e
marque com V se a assertiva for verdadeira e com F se for falsa.
Ao final, assinale a opção correspondente.
( ) Segundo o princípio da impessoalidade, a atuação do administrador
público deve objetivar a realização do interesse público.
( ) Em razão do princípio da isonomia, é vedada a adoção de quaisquer
discriminações positivas pela Administração Pública.
( ) As restrições ao direito de greve do servidor público decorrem do
princípio da continuidade das atividades da Administração Pública.
( ) A estipulação legal de prazo decadencial para a Administração anular
seus atos é contrária ao princípio da segurança jurídica.
a) V, F, F, F
b) F, V, V, F
c) V, V, V, V
d) F, V, F, V
e) V, F, V, F
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32.
(ESAF / Prefeitura RJ – 2010) Referente aos princípios da
Administração Pública, assinale a opção correta.
a) Tendo em vista o caráter restritivo da medida, é necessária lei formal
para coibir a prática de nepotismo no âmbito da Administração Pública,
tornando-se inviável, assim, sustentar tal óbice com base na aplicação direta
dos princípios previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal.
b) Entre os princípios da Administração Pública previstos expressamente na
Constituição Federal, encontram-se os da publicidade e da eficácia.
c) É viável impedir, excepcionalmente, o desfazimento de um ato, a
princípio, contrário ao Ordenamento Jurídico, com base no princípio da
segurança jurídica.
d) O princípio da autotutela consiste na obrigatoriedade de o agente
público, independentemente da sua vontade, sempre defender o ato
administrativo quando impugnado judicialmente, em face da indisponibilidade
do interesse defendido.
e) O devido processo legal não é preceito a ser observado na esfera
administrativa, mas apenas no âmbito judicial.
33.
(ESAF / Sefaz/CE – 2007) Selecione a opção que apresenta
corretamente princípios constitucionais de natureza ética.
a) Eficiência é um princípio ético e moral que se acentua a partir da década
de 70, associado à reivindicação geral de democracia administrativa, e significa
dar transparência às ações de governo.
b) O princípio da publicidade diz respeito ao direito do cidadão de receber
dos órgãos públicos informações do seu interesse particular ou de interesse
coletivo e geral.
c) O princípio da continuidade justifica a proibição de greve dos servidores
públicos, conforme Constituição de 1988 que remete à lei específica as punições
e penalidades advindas da greve.
d) Segundo o princípio da impessoalidade, o órgão público pode agir por
fatores pessoais e subjetivos, dando cumprimento aos princípios da legalidade e
isonomia que rege o direito administrativo.
e) O princípio da moralidade administrativa obriga que todo funcionário
público aja conforme a lei, utilizando eficazmente o erário público proveniente
de impostos pagos pelo cidadão.
34.
(ESAF / Sefaz/CE – 2007) São exemplos da aplicação do
princípio da impessoalidade, exceto
a) licitação.
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b) concurso público.
c) precatório.
d) otimização da relação custo/benefício.
e) ato legislativo perfeito.
35.
(ESAF / Procurador GDF – 2007) Considerando que o Direito
Administrativo Brasileiro encontra-se informado por princípios,
examine os itens a seguir:
I. Em atenção à necessidade de se preservar os padrões de moralidade no
serviço público, sublinha-se a disciplina aprovada pelo Conselho Nacional de
Justiça, em resolução regulamentadora de dispositivo constitucional, pela qual
ficou expressamente vedada a condenável prática do nepotismo;
II. O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado
é princípio geral de Direito. Nesse diapasão, como expressão dessa supremacia,
a Administração, por representar o interesse público, tem a possibilidade, nos
termos da lei, de constituir terceiros em obrigações mediante atos unilaterais;
III. O princípio da impessoalidade aparece expressamente mencionado na
Lei n. 9.784/99, abrangendo a presunção de verdade e de legalidade que devem
nortear os atos praticados pela Administração Pública;
IV. Quanto ao princípio da continuidade do serviço público, entende-se a
possibilidade, para quem contrata com a Administração, de invocar a exceptio
non adimpleti contractus nos contratos que tenham por objeto a execução de
serviço público;
V. O princípio da Segurança Jurídica, disposto na Lei n. 9.784/99, justificase pelo fato de ser comum, na esfera administrativa, haver mudança de
interpretação de determinadas normas legais, com a conseqüente mudança de
orientação, em caráter normativo, vedando, assim, aplicação retroativa.
A quantidade de itens incorretos é igual a:
a) 1
b) 5
c) 3
d) 4
e) 2
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36.
(ESAF / AFRFB – 2014) Nos termos da lei, a Administração
Pública Federal observará, em se tratando do processo administrativo,
princípios específicos, exceto:
a) princípio da segurança jurídica.
b) princípio da razoabilidade.
c) princípio da eficiência.
d) princípio da insignificância.
e) princípio da motivação.
37.
(ESAF / EPPGG - 2013) Considerando as atuais demandas da
sociedade moderna e a necessidade de atendimento destas por parte do
poder público, emerge a necessidade de adaptação e adequação do
moderno administrador e dos órgãos de controle interno e externo que,
aos poucos, abandonam a visão tradicional, centralizada e
hierarquizada de que toda e qualquer atuação estatal depende de lei.
Com base nesta afirmação, assinale a assertiva correta.
a) Não se admite, no exercício da administração pública moderna, a
informalidade.
b)
Informalidade
discricionariedade.

na

atuação

administrativa

é

sinônimo

de

c) A informalidade administrativa não se presta para invadir a esfera
privada dos particulares, impondo-lhes obrigações ou restringindo-lhes o
exercício de direitos.
d) A evolução da sociedade e da administração pública são irrelevantes no
que pertine a reserva legal.
e) Toda prestação de serviços estatais interfere no âmbito de direitos
individuais, razão que exige obediência a reserva legal pelo administrador.
38.
(ESAF / AFRFB – 2005) Os princípios constitucionais da
legalidade e da moralidade vinculam-se, originalmente, à noção de
administração
a) patrimonialista.
b) descentralizada.
c) gerencial.
d) centralizada.
e) burocrática.
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39.
(ESAF / AFRFB – 2003) Tratando-se de poder de polícia, sabese que podem ocorrer excessos na sua execução material, por meio de
intensidade da medida maior que a necessária para a compulsão do
obrigado ou pela extensão da medida ser maior que a necessária para a
obtenção dos resultados licitamente desejados. Para limitar tais
excessos, impõe-se observar, especialmente, o seguinte princípio:
a) legalidade
b) finalidade
c) proporcionalidade
d) moralidade
e) contraditório
40.
(ESAF / AFRFB – 2002) A finalidade, como elemento essencial
à validade dos atos administrativos, é aquele reconhecido como o mais
condizente com a observância pela Administração do princípio
fundamental da
a) legalidade
b) impessoalidade
c) moralidade
d) eficiência
e) economicidade
41.
(ESAF / AFRFB – 2000) A participação do usuário na
administração pública direta e indireta dar-se-á, entre outros, mediante
os seguintes instrumentos, exceto:
a) representação contra o exercício negligente ou abuso de cargo, emprego
ou função na administração pública
b) garantia de manutenção de serviços de atendimento ao usuário
c) avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços
d) acesso ilimitado dos usuários a registro administrativo e informações
sobre atos de governo
e) reclamação relativa à prestação dos serviços públicos em geral.
42.
(ESAF / AFRFB – 2005) Sobre os princípios constitucionais da
Administração Pública, na Constituição de 1988, marque a única opção
correta.
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a) Segundo a doutrina, o conteúdo do princípio da eficiência relaciona-se
com o modo de atuação do agente público e o modo de organização,
estruturação e disciplina da Administração Pública.
b) O princípio da impessoalidade não guarda relação com a proibição,
prevista no texto constitucional, de que conste da publicidade oficial nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou
servidores públicos.
c) O princípio da moralidade administrativa incide apenas em relação às
ações do administrador público, não sendo aplicável ao particular que se
relaciona com a Administração Pública.
d) O conteúdo do princípio da publicidade não abrange a questão do acesso
do particular aos atos administrativos, concluídos ou em andamento, em relação
aos quais tenha comprovado interesse.
e) Segundo a doutrina, há perfeita identidade do conteúdo do princípio da
legalidade aplicado à Administração Pública e o princípio da legalidade aplicado
ao particular.
3.

Organização da Administração Pública

43.
(ESAF / CVM – 2010) Assinale a opção que contemple a
distinção essencial entre as entidades políticas e as entidades
administrativas.
a) Personalidade jurídica.
b) Pertencimento à Administração Pública.
c) Autonomia administrativa.
d) Competência legislativa.
e) Vinculação ao atendimento do interesse público.
44.
(ESAF / AFRFB – 2014) Considere que o Poder Público
conserve a titularidade de determinado serviço público a que tenha
transferido a execução à pessoa jurídica de direito privado. Nessa
situação, a descentralização é denominada:
a) por colaboração.
b) funcional.
c) técnica.
d) geográfica.
e) por serviços.
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45.
exceto:

(ESAF / CVM – 2010) São características dos órgãos públicos,

a) integrarem a estrutura de uma entidade política, ou administrativa.
b) serem desprovidos de personalidade jurídica.
c) poderem firmar contrato de gestão, nos termos do art. 37, § 8º da
Constituição Federal.
d) resultarem da descentralização.
e) não possuírem patrimônio próprio.
46.
(ESAF / MIN – 2012) Nos termos de nossa Constituição
Federal e de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
depende de autorização em lei específica:
a) a instituição das empresas públicas, das sociedades de economia mista
e de fundações, apenas.
b) a instituição das empresas públicas e das sociedades de economia mista,
apenas.
c) a instituição das autarquias, das empresas públicas, das sociedades de
economia mista e de fundações, apenas.
d) a participação de entidades da Administração indireta em empresa
privada, bem assim a instituição das autarquias, empresas públicas, sociedades
de economia mista, fundações e subsidiárias das estatais.
e) a participação de entidades da Administração indireta em empresa
privada, bem assim a instituição das empresas públicas, sociedades de economia
mista, fundações e subsidiárias das estatais.
47.
(ESAF / SUSEP – 2010) A SUSEP é uma autarquia, atua na
regulação da atividade de seguros (entre outras), e está sob supervisão
do Ministério da Fazenda. Logo, é incorreto dizer que ela:
a) é integrante da chamada Administração Indireta.
b) tem personalidade jurídica própria, de direito público.
c) está hierarquicamente subordinada a tal Ministério.
d) executa atividade típica da Administração Pública.
e) tem patrimônio próprio.
48.
(ESAF / ATRFB – 2012) Quanto às autarquias no modelo da
organização administrativa brasileira, é incorreto afirmar que
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a) possuem personalidade jurídica.
b) são subordinadas hierarquicamente ao seu órgão supervisor.
c) são criadas por lei.
d) compõem a administração pública indireta.
e) podem ser federais, estaduais, distritais e municipais.
49.
(ESAF / ATRFB – 2006) A entidade da Administração Indireta,
que se conceitua como sendo uma pessoa jurídica de direito público,
criada por força de lei, com capacidade exclusivamente administrativa,
tendo por substrato um patrimônio personalizado, gerido pelos seus
próprios órgãos e destinado a uma finalidade específica, de interesse
público, é a
a) autarquia.
b) fundação pública.
c) empresa pública.
d) sociedade de economia mista.
e) agência reguladora.
50.
(ESAF / CVM – 2010) São regras de direito público que
obrigam às empresas estatais federais a despeito de sua natureza
jurídica de direito privado, exceto:
a) contratação de empregados por meio de concurso público.
b) submissão aos princípios gerais da Administração Pública.
c) proibição de demissão dos seus empregados em razão da estabilidade
que lhes protege.
d) autorização legal para sua instituição.
e) sujeição à fiscalização do Tribunal de Contas da União.
51.
(ESAF / SUSEP – 2010) Em nossos dias, embora sequer sejam
citadas(os) pelo Decreto-Lei n. 200/1967, também integram a
administração indireta as(os):
a) Organizações Sociais de Interesse Público.
b) Organizações Não-Governamentais sem fins lucrativos.
c) Organizações Sociais.
www.estrategiaconcursos.com.br

d) Consórcios Públicos com personalidade jurídica de direito público.
e) Parceiros Público-Privados sem fins lucrativos.
52.
(ESAF / AFRFB – 2014) Em se tratando dos Consórcios
públicos, Terceiro Setor e o disposto na Instrução Normativa SLTI/MP
n. 02 de 2008, é correto afirmar:
a) a lei que rege os consórcios públicos prevê dois tipos de contratos a
serem firmados pelos entes consorciados: o contrato de rateio e o contrato de
cooperação.
b) o serviço deverá ser executado obrigatoriamente pelos cooperados,
vedando-se qualquer intermediação, quando se tratar da contratação de
cooperativas.
c) o terceiro setor compreende as entidades da sociedade civil de fins
públicos e lucrativos coexistindo com o primeiro setor, que é o Estado, e o
segundo setor, que é o mercado.
d) é vedado ao consórcio público a possibilidade de ser contratado pela
administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados, com
dispensa de licitação.
e) no caso de extinção do consórcio público, os entes consorciados
responderão subsidiariamente pelas obrigações remanescentes, até que haja
decisão que indique os responsáveis por cada obrigação.
53.
(ESAF / DNIT - 2013) A respeito dos conceitos, constituição,
formas e objetivos dos consórcios públicos de que trata a Lei n.
11.107/2005, é correto afirmar, exceto:
a) a participação da União na formação dos consórcios públicos está
condicionada à participação de todos os Estados em cujos territórios estejam
situados os municípios consorciados.
b) a celebração de protocolo de intenções é condição necessária para a
constituição do consórcio público.
c) para o cumprimento dos seus objetivos, os consórcios públicos podem
receber auxílios, subvenções e contribuições.
d) é vedado autorizar mediante contrato a permissão para que o consórcio
público promova a outorga, concessão e permissão de obras ou serviços
públicos.
e) Pode ser constituído na forma de associação pública ou pessoa jurídica
de direito privado.
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54.
exceto:

(ESAF / APO – 2015) São características das autarquias,

a) criação por lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.
b) personalidade de direito público, submetendo-se a regime jurídico
administrativo quanto à criação, extinção e poderes.
c) capacidade de autoadministração, o que implica autonomia referente às
suas atividades de administração ordinária (atividade meio), bem como às suas
atividades normativas e regulamentares.
d) especialização dos fins ou atividades, sendo-lhes vedado exercer
atividades diversas daquelas para as quais foram instituídas.
e) sujeição a controle ou tutela, o que não exclui o controle interno.
55.
(ESAF / SUSEP – 2010) Para que uma autarquia tenha
existência regular, há a necessidade de observância dos seguintes
procedimentos:
a) criação diretamente por lei, com inscrição de seu ato constitutivo na
serventia registral pertinente.
b) criação diretamente por lei, sem necessidade de qualquer inscrição em
serventias registrais.
c) criação autorizada em lei, com inscrição de seu ato constitutivo na
serventia registral pertinente.
d) criação autorizada em lei, sem necessidade de qualquer inscrição em
serventias registrais.
e) criação diretamente por lei, ou respectiva autorização legal para sua
criação, sendo necessária a inscrição de seu ato constitutivo em serventias
registrais, apenas nesta última hipótese.
56.
(ESAF / CVM – 2010) Assinale a opção que contemple regras
aplicáveis tanto às pessoas jurídicas de direito público, quanto às
pessoas jurídicas de direito privado pertencentes à Administração
Pública, independentemente de seu objeto social.
a) Regime jurídico único para os seus servidores.
b) Inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens.
c) Prerrogativas processuais e de foro.
d) Concurso público e licitação.
e) Responsabilização pela teoria objetiva.
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57.
(ESAF / CVM – 2010) São características comuns às empresas
públicas e às sociedades de economia mista, exceto:
a) estão sujeitas ao controle finalístico do ente da administração direta que
as instituiu.
b) podem ser exploradoras de atividades econômicas ou prestadoras de
serviços públicos.
c) criação autorizada por lei específica.
d) na composição do capital social, exige-se a participação majoritária do
poder público.
e) embora possuam personalidade jurídica de direito privado, o regime de
direito privado a elas aplicável é parcialmente modificado por normas de direito
público.
58.
(ESAF / Prefeitura RJ – 2010) Não é considerada entidade da
Administração Pública Indireta:
a) a autarquia.
b) a sociedade de economia mista.
c) o órgão público.
d) a fundação pública.
e) a empresa pública.
59.
(ESAF / ATRFB – 2012) Não compõe a Administração Pública
Federal Direta
a) a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
b) a Presidência da República.
c) o Tribunal Regional Eleitoral.
d) o Ministério dos Esportes.
e) a Caixa Econômica Federal.
60.
(ESAF / Ministério da Fazenda – 2012) Acerca da organização
do Estado e da Administração, analise as afirmativas abaixo,
diagnosticando se são verdadeiras (V) ou falsas (F).
Ao final, assinale a opção que apresente a sequência correta.
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( ) Entidades administrativas são as pessoas jurídicas que integram a
Administração Pública formal brasileira, sem dispor de autonomia política.
( ) Uma entidade administrativa recebe suas competências da lei que a cria
ou autoriza a sua criação. Tais competências podem ser de mera execução de
leis e excepcionalmente legislativas strito sensu.
( ) As entidades administrativas não são hierarquicamente subordinadas à
pessoa política instituidora.
( ) Entidades administrativas são pessoas jurídicas que compõem a
administração direta.
a) V, V, V, F
b) V, F, V, F
c) F, V, V, F
d) V, F, F, V
e) V, V, F, V
61.
(ESAF / AFT – 2010) Tendo por base a organização
administrativa brasileira, classiﬁque as descrições abaixo como sendo
fenômenos: (1) de descentralização; ou (2) de desconcentração. Após,
assinale a opção correta.
( ) Criação da Fundação Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística
(IBGE), para prestar serviços oﬁciais de estatística, geologia e cartograﬁa de
âmbito nacional;
( ) Criação de delegacia regional do trabalho a ser instalada em
municipalidade recém emancipada e em franco desenvolvimento industrial e no
setor de serviços;
( ) Concessão de serviço público para a exploração do serviço de
manutenção e conservação de estradas;
( ) Criação de novo território federal.
a) 2/ 1 / 2 / 1
b) 1/ 2 / 2 / 1
c) 2/ 2 / 1 / 1
d) 1/ 2 / 1 / 1
e) 1/ 2 / 1 / 2
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62.
(ESAF / MPOG – 2010) Sobre a forma de prestação de
serviços públicos, é correto afirmar:
a) a centralização
administrativa é vedada.

administrativa

é

permitida;

a

concentração

b) a descentralização administrativa permite a participação de entes nãoestatais.
c) consórcios públicos são exemplos de desconcentração administrativa.
d) descentralização administrativa implica desconcentração administrativa.
e) a desconcentração administrativa pressupõe a existência de duas
pessoas jurídicas.
63.
(ESAF / Ministério da Fazenda – 2012) Analise os casos
concretos narrados a seguir e classifique-os como sendo resultado de
um dos fenômenos listados de acordo com o seguinte código:
C = centralização
D = descentralização
DCON = desconcentração.
Após a análise, assinale a opção que contenha a sequência correta.
1.1. Serviço de verificação da regularidade fiscal perante o fisco federal e
fornecimento da respectiva certidão negativa de débitos, prestado pela Receita
Federal do Brasil. ( )
1.2. Extinção de unidades de atendimento descentralizadas de determinado
órgão público federal para que o atendimento passe a ser feito exclusivamente
na unidade central. ( )
1.3. Serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia,
prestados em âmbito nacional pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
– IBGE. ( )
a) D / C / DCON
b) C / DCON / D
c) DCON / D / C
d) D / DCON / C
e) DCON / C / D
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64.
(ESAF / Prefeitura RJ) Sobre a organização da administração
pública brasileira, é correto afirmar que:
a) por serem qualificadas como autarquias de natureza especial, as
agências reguladoras integram a administração direta.
b) ao contrário do que ocorre em relação às autarquias, a lei não cria
empresas públicas, apenas autoriza sua instituição.
c) agências reguladoras e agências executivas são categorias de entidades
pertencentes à administração indireta.
d) a Constituição Federal veda, aos municípios, a criação de autarquias.
e) no âmbito federal, as empresas públicas
hierarquicamente, aos ministérios a que se vinculem.

subordinam-se,

65.
(ESAF / AFRFB – 2009) Quanto à organização administrativa
brasileira, analise as assertivas abaixo e assinale a opção correta.
I. A administração pública federal brasileira indireta é composta por
autarquias, fundações, sociedades de economia mista, empresas públicas e
entidades paraestatais.
II. Diferentemente das pessoas jurídicas de direito privado, as entidades
da administração pública indireta de personalidade jurídica de direito público são
criadas por lei específica.
III. Em regra, a execução judicial contra o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA enquanto autarquia
federal está sujeita ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição
Federal, respeitadas as exceções.
IV. A Caixa Econômica Federal enquanto empresa pública é exemplo do que
se passou a chamar, pela doutrina do direito administrativo, de desconcentração
da atividade estatal.
V. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS enquanto autarquia
vinculada ao Ministério da Previdência Social está subordinada à sua hierarquia
e à sua supervisão.
a) Apenas os itens I e II estão corretos.
b) Apenas os itens II e III estão corretos.
c) Apenas os itens III e IV estão corretos.
d) Apenas os itens IV e V estão corretos.
e) Apenas os itens II e V estão corretos.
www.estrategiaconcursos.com.br

66.
(ESAF / DNIT - 2013) Quanto à sua posição estatal, o órgão
que possui atribuições de direção, controle e decisão, mas que sempre
está sujeito ao controle hierárquico de uma chefia mais alta, não tem
autonomia administrativa nem financeira, denomina-se:
a) órgão subalterno.
b) órgão autônomo.
c) órgão singular.
d) órgão independente.
e) órgão superior.
4.

Entidades paraestatais e Terceiro Setor

67.
(ESAF / AFRFB – 2005) Assinale entre o seguinte rol de
entidades de cooperação com o Poder Público, não-integrantes do rol de
entidades descentralizadas, aquela que pode resultar de extinção de
entidade integrante da Administração Pública Indireta.
a) Organização social.
b) Fundação previdenciária.
c) Organização da sociedade civil de interesse público.
d) Entidade de apoio às universidades federais.
e) Serviço social autônomo.
68.
(ESAF / CGU – 2006) Pelo sistema constitucional brasileiro, a
categoria das agências reguladoras apresentam competência de
natureza:
a) legislativa e administrativa.
b) legislativa, administrativa e jurisdicional.
c) exclusivamente legislativa.
d) administrativa e jurisdicional.
e) exclusivamente administrativa.
69.
(ESAF / STN - 2013) A transferência da função normativa
(sobre matérias determinadas) da sede legislativa estatal para outra
sede normativa denomina-se:
a) Remissão.
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b) Delegação receptícia.
c) Reserva legal.
d) Deslegalização.
e) Desconcentração.
70.
(ESAF / DNIT - 2013) A respeito das agências reguladoras e
das agências executivas, analise as assertivas abaixo, classificando-as
como Verdadeiras (V) ou Falsas (F).
Ao final, assinale a opção que contenha a sequência correta.
( ) A agência executiva é uma nova espécie de entidade integrante da
Administração Pública Indireta.
( ) O grau de autonomia da agência reguladora depende dos instrumentos
específicos que a respectiva lei instituidora estabeleça.
( ) Ao contrário das agências reguladoras, as agências executivas não têm
área específica de atuação.
( ) As agências executivas podem ser autarquias ou fundações públicas.
a) V, F, V, V
b) F, V, V, V
c) F, F, V, V
d) V, V, V, F
e) F, F, F, V
71.
(ESAF / DNIT - 2013) A respeito do terceiro setor, analise as
afirmativas abaixo, classificando-as como verdadeiras ou falsas.
Ao final, assinale a opção que contenha a sequência correta.
( ) Integram o terceiro setor as pessoas jurídicas de direito privado, sem
fins lucrativos, que exercem atividades de interesse público, não exclusivas de
Estado, recebendo fomento do Poder Público.
( ) As entidades do terceiro setor integram a Administração Pública em
sentido formal.
( ) O terceiro setor coexiste com o primeiro setor, que é o próprio Estado e
com o segundo setor, que é o mercado.
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( ) Integram o terceiro setor as organizações sociais de interesse público e
as organizações sociais.
a) V, V, F, V
b) V, F, V, V
c) F, F, V, V
d) V, F, F, V
e) V, V, V, F
72.
(ESAF / SUSEP – 2010) Acerca do tema "Agências Executivas
e Agências Reguladoras", é correto afirmar:
a) a denominação "Agência Executiva" designa um título jurídico que pode
ser atribuído a autarquias e fundações públicas, não traduzindo uma nova forma
de pessoa jurídica pública.
b) as Agências Reguladoras gozam de uma autonomia precária, conferida
pela simples contratualização de suas atividades.
c) as Agências Executivas surgem da descentralização do Estado e da
substituição da sua função empreendedora, o que requer o fortalecimento das
funções de fiscalização.
d) na União, o título de Agência Reguladora é conferido mediante decreto
do Presidente da República.
e) em geral, as Agências Reguladoras implementam as políticas públicas,
sem se ocuparem de disciplinar a atuação de outras entidades.
73.
(ESAF / CVM – 2010) A lei que cria entidade da administração
indireta assegurando-lhe mecanismos de autonomia administrativa,
financeira e gerencial, a fim de que ela possa atingir seus objetivos,
entre eles o de assegurar a prestação de serviços públicos adequados,
está criando:
a) Fundação Pública.
b) Empresa Pública.
c) Sociedade de Economia Mista.
d) Autarquia Ordinária.
e) Agência Reguladora.
74.
(ESAF / MPOG – 2010) Acerca da contratualização de
resultados, pela administração pública, é correto afirmar:
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a) segundo alguns doutrinadores do Direito Administrativo, o Contrato de
Gestão não seria o termo adequado para a pactuação entre órgãos da
administração direta.
b) como área temática, a contratualização de resultados tem por objetivo
maior a redução das amarras burocráticas impostas à administração direta.
c) o Contrato de Gestão, quando firmado com OSCIPs, prescinde do
estabelecimento de padrões de desempenho.
d) a contratualização de resultados nada mais é que um dos processos de
terceirização preconizados pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado,
de 1995.
e) o Termo de Parceria, quando firmado com Organizações Sociais, obriga
ao estabelecimento de padrões de desempenho.
75.
(ESAF / MPOG – 2009) Com relação às Agências Reguladoras
no Brasil, indique a opção incorreta.
a) Após a instituição do Programa de Desestatização, em 1997, foram
criadas a Agência Nacional de Telecomunicações, a Agência Nacional do Petróleo
e a Agência Nacional de Energia Elétrica, todas elas para a regulamentação e
controle de atividades até então exercidas pelo Estado como monopólio.
b) A função das agências reguladoras é ditar as normas de condução entre
os agentes envolvidos: o Poder Público, o prestador de serviços e os usuários.
c) A agência reguladora é uma pessoa jurídica de direito público interno,
geralmente constituída sob a forma de autarquia especial ou outro ente da
administração indireta.
d) As agências reguladoras são dotadas de autonomia política, financeira,
normativa e de gestão.
e) As agências reguladoras não estão sujeitas às normas gerais de licitação.
76.
(ESAF / CGU – 2008) Sobre as Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público - OSCIP, julgue as assertivas a seguir:
I. a outorga da qualificação como OSCIP é ato discricionário.
II. as entidades de beneficio mútuo destinadas a proporcionar bens ou
serviços a um círculo restrito de associados ou sócios são passíveis de
qualificação como OSCIP prevista na lei.
III. a promoção da segurança alimentar e nutricional é uma das finalidades
exigidas para a qualificação como OSCIP, instituída pela lei.
IV. as organizações sociais são passíveis de qualificação como OSCIP.
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V. as fundações, sociedades civis ou associações de direito privado criadas
por órgão público ou por fundações públicas não poderão ser qualificadas como
OSCIP.
Assinale a opção correta.
a) I, II e III são verdadeiras e IV e V são falsas.
b) II e III são falsas e I, IV e V são verdadeiras.
c) I e III são verdadeiras e II, IV e V são falsas.
d) I, III e V são verdadeiras e II e IV são falsas.
e) I, II e IV são falsas e III e V são verdadeiras.
77.
(ESAF / GDF – 2007) No tocante às agências reguladoras no
Direito Brasileiro:
I. As agências reguladoras são autarquias sob regime especial;
II. Entre as atividades afetas à disciplina e controle de tais entidades
destacam-se os serviços públicos relacionados à energia elétrica, transportes
terrestres, transportes aquaviários, aviação civil, atividades de fomento e
fiscalização de atividade privada;
III. A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente a criação de um
órgão regulador;
IV. As agências reguladoras exercem a atividade de regulação, abrangendo
competência para estabelecer regras de conduta, para fiscalizar, reprimir, punir,
resolver conflitos, não só no âmbito da própria concessão, mas também nas
relações com outras prestadoras de serviço;
V. Nos termos da Lei n. 9.986/2000, as agências reguladoras podem utilizar
o pregão para as contratações referentes a obras e serviços de engenharia.
A quantidade de itens incorretos é igual a:
a) 4
b) 2
c) 3
d) 1
e) 5
78.
(ESAF / PGFN – 2006) As pessoas jurídicas que integram o
chamado Terceiro Setor têm regime jurídico
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a) de direito público.
b) de direito privado.
c) predominantemente de direito público, parcialmente derrogado por
normas de direito privado.
d) predominantemente de direito privado, parcialmente derrogado por
normas de direito público.
e) de direito público ou de direito privado, conforme a pessoa jurídica.
79.
(ESAF / PGFN – 2006) Sobre as pessoas jurídicas qualificadas
como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, assinale a
opção incorreta.
a) Não podem ser fundações públicas.
b) Prestam contas, na sistemática adotada para o controle externo pela
Constituição Federal, de todos os bens e recursos que tenha recebido de
terceiros.
c) Devem possuir conselho fiscal ou órgão equivalente.
d) O vínculo de cooperação com o Poder Público é estabelecido por meio de
termo de parceria.
e) Necessariamente não têm fins lucrativos.
80.
(ESAF / CGU – 2006) Com a transferência da execução de
alguns serviços públicos para o setor privado, tornou-se necessário
criar, na administração pública, agências especiais destinadas a regular,
controlar e fiscalizar tais serviços no interesse dos usuários e da
sociedade. São aspectos comuns às agências reguladoras de infraestrutura, exceto,
a) os seus quadros de servidores são regidos por regime jurídico estatuário
peculiar.
b) os seus dirigentes são nomeados pelo Presidente da Republica, com
prévia aprovação do Senado Federal.
c) os seus administradores possuem mandatos fixos como fundamento de
sua independência administrativa.
d) os que possuem autonomia financeira, ou seja, contam com recursos
próprios e têm liberdade para aplicá-los.
e) os que possuem poder normativo, ou seja, podem editar sobre matérias
de sua competência.
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81.
(ESAF / CGU – 2006) Todos os itens abaixo definem aspectos
da autonomia das agências regulatórias de infra-estrutura, em geral,
exceto que
a) podem efetuar compras e contratação de serviços segundo regime
especial de licitação, nas modalidades de consulta e pregão, nos termos do
regulamento próprio.
b) possuem dotações próprias no orçamento federal.
c) não estão subordinadas ao controle nem pelos centros decisórios da
política macroeconômica, nem pelos ministérios setoriais.
d) não estão sujeitas ao controle por parte do Tribunal de Contas da União.
e) seus dirigentes só podem ser destituídos por condenação judicial
transitada em julgado, improbidade administrativa ou descumprimento
injustificado do contrato de gestão.
82.
(ESAF / MPOG - 2013) No Brasil, o movimento recente de
adoção de instrumentos de contratualização de resultados ganhou
corpo em grande parte a partir do debate estabelecido pelo Plano
Diretor da Reforma do Estado (1995) e pelo conjunto de legislações que
se seguiram, como as iniciativas de criação dos modelos de
Organizações Sociais (Lei n. 9.637/1998), de Agências Executivas (Lei
n. 9.649/1998) e das Agências Regulatórias. Neste processo, especial
destaque deve ser dado à Emenda Constitucional n. 19/1998, que, no
parágrafo 8o do art. 37 por ela inserido, estabeleceu que a autonomia
gerencial orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da
administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante o
estabelecimento de contrato de gestão, instrumento que deverá definir
metas de desempenho para o órgão ou entidade. Assinale a afirmação
correta acerca da contratualização.
a) Segundo a definição da Secretaria de Gestão do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, contratualização é o procedimento de
ajuste de condições específicas no relacionamento entre o Poder Público e seus
órgãos e entidades de direito público e privado ou entre o Poder Público e
entidades da sociedade civil, em que há a negociação e as expectativas de
desempenho de cada parte, reunida em torno de uma carta de intenções
contendo os objetivos declarados que levaram as partes a firmar um
compromisso geral.
b) A característica central dos contratos de gestão, termos de parceria e
outros instrumentos do gênero é o pacto que se estabelece entre o Poder Público
e a entidade signatária da pactuação de resultados, pois os contratos de gestão,
termos de parceira e outros instrumentos do gênero são similares quanto às
suas finalidades.
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c) Quando firmada dentro do próprio Poder Público (entre órgãos públicos
ou entidades estatais), a contratualização visa ampliar a capacidade interna do
governo de implantar políticas públicas setoriais, de forma a firmar contratos
coordenados e sinérgicos com outras áreas fora de sua atuação original no setor
público, como OSCIPS e ONGs.
d) Quando ocorre entre o Poder Público e terceiros (entes privados), a
contratualização visa estabelecer uma relação de fomento e parceria entre
Estado e sociedade civil, para a execução de atividades que, por sua
essencialidade ou relevância para a coletividade, possam ser assumidas de
forma compartilhada, observadas a eficácia, a eficiência e a efetividade da ação.
e) O processo de contratualização de desempenho é um importante
mecanismo de apoio à centralização administrativa – o processo de negociação
e estabelecimento de metas favorece o alinhamento da atividade centralizada
com os objetivos prioritários de governo e o monitoramento e avaliação
sistemáticos contribuem para o aperfeiçoamento da gestão e das relações entre
as instâncias de formulação e implementação das políticas públicas de forma
unitária por um órgão decisor.
5.

Poderes da Administração Pública

83.
(ESAF / DNIT - 2013) O dever do agente público que decorre
diretamente do princípio da indisponibilidade do interesse público,
sendo inerente à função daquele que administra a coisa pública,
denomina-se:
a) Dever de eficiência.
b) Dever de probidade.
c) Dever de prestar contas.
d) Poder dever de agir.
e) Poder dever de fiscalizar.
84.
(ESAF / PGFN – 2015) Quando o Estado, mediante processo
licitatório, contrata uma empresa especializada para fornecer e operar
aparelho eletrônico (radar fotográfico) que servirá de suporte à
lavratura de autos de infração de trânsito, está
a) agindo corretamente, pois o poder de polícia, para fins do Código de
Trânsito Brasileiro, é delegável.
b) ferindo o ordenamento jurídico, porque o poder de polícia do Estado é
indelegável.
c) celebrando um contrato de prestação de serviço para atividade de
suporte material de fiscalização.
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d) celebrando um contrato de permissão de serviço público para atividade
auxiliar da Administração.
e) celebrando uma contratação integrada, com delegação de competências
materiais.
85.

(ESAF / MTUR – 2014) Assinale a opção correta.

a) Não há dispositivo constitucional expresso que permita o Congresso
Nacional sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder
Regulamentar.
b) Não há Poder Hierárquico no âmbito do Poder Judiciário.
c) Prescreve em dez anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do Poder de Polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
d) Há Poder Disciplinar na esfera do Ministério Público.
e) Todos os atos relacionados com o Poder de Polícia podem ser delegados
a particulares.
86.
(ESAF / ATRFB – 2009) O poder hierárquico e o poder
disciplinar, pela sua natureza, guardam entre si alguns pontos
característicos comuns, que os diferenciam do poder de polícia, eis que
a) a discricionariedade predominante nos dois primeiros fica ausente neste
último, no qual predomina o poder vinculante.
b) entre os dois primeiros pode haver implicações onerosas de ordem
tributária, o que não pode decorrer deste último.
c) o poder regulamentar predomina nas relações entre os dois primeiros,
mas não é exercido neste último.
d) os dois primeiros se inter-relacionam, no âmbito interno da
Administração, enquanto este último alcança terceiros, fora de sua estrutura
funcional.
e) não existe interdependência funcional entre os dois primeiros, a qual é
necessária neste último, quanto a quem o exerce e quem por ele é exercido.
87.
(ESAF / CVM – 2010) No que tange ao poder hierárquico,
assinale a opção correta.
a) A atuação da autoridade administrativa que consiste em restringir ou
condicionar o uso de bens ou exercício de direitos pelos particulares, visando à
preservação do interesse público, tem como fundamento o poder hierárquico.
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b) As sanções administrativas aplicadas pelo poder público, no exercício do
poder de polícia, têm fundamento no poder hierárquico.
c) Há relação de hierarquia entre a União e as entidades que integram sua
Administração Indireta.
d) Decorre do poder hierárquico a edição de atos regulamentares.
e) A avocação de competência decorre do poder hierárquico.
88.
(ESAF / CVM – 2010) A competência para punir internamente
um subordinado decorre do poder:
a) hierárquico.
b) de polícia.
c) discricionário.
d) regulamentar.
e) disciplinar.
89.
(ESAF / Susep – 2010) A partir da Emenda Constitucional n.
32, de 2001, parte significativa dos administrativistas passou a aceitar
a possibilidade de edição, pelo Chefe do Poder Executivo, de espécie de
decreto autônomo. Nesse contexto, é matéria a ser disciplinada por
meio de tal modalidade de decreto:
a) criação de órgãos públicos, desde que sem aumento imediato de
despesas.
b) extinção de órgãos públicos, mas apenas do Poder Executivo.
c) extinção de entidades vinculadas aos Ministérios.
d) criação de funções ou cargos públicos, desde que sem aumento imediato
de despesas.
e) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos.
90.
(ESAF / Pref/RJ – 2010) Para fins de formalização do Poder
Regulamentar que o Ordenamento Jurídico lhe outorga, o Chefe do
Poder Executivo utiliza qual instrumento?
a) Resolução
b) Instrução Normativa
c) Lei
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d) Decreto
e) Circular
91.
(ESAF / MTE – 2010) Ao exercer o poder de polícia, o agente
público percorre determinado ciclo até a aplicação da sanção, também
chamado ciclo de polícia. Identiﬁque, entre as opções abaixo, a fase que
pode ou não estar presente na atuação da polícia administrativa.
a) Ordem de polícia.
b) Consentimento de polícia.
c) Sanção de polícia.
d) Fiscalização de polícia.
e) Aplicação da pena criminal.
92.
(ESAF / CVM – 2010) A coluna I contém alguns exemplos de
atos administrativos praticados no exercício do poder de polícia. A
coluna II contém as fases do ciclo de polícia que culminam na prática
dos atos administrativos listados na coluna I. Correlacione as colunas I
e II e, ao final, assinale a opção que expresse a correlação correta.

a) 3, 1, 2, 3, 1
b) 1, 2, 3, 1, 2
c) 2, 2, 3, 1, 2
d) 3, 1, 2, 1, 3
e) 2, 1, 3, 2, 1
93.
(ESAF / Pref/RJ – 2010) Em relação aos Poderes da
Administração, assinale a opção incorreta.
a) Apesar do nome que lhes é outorgado, os Poderes da Administração não
podem ser compreendidos singularmente como instrumentos de uso facultativo
e, por isso, parte da doutrina os qualifica de "deveres-poderes".
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b) O Poder de Polícia possui um conceito amplo e um conceito estrito, sendo
que o sentido amplo abrange inclusive atos legislativos abstratos.
c) O Poder Hierárquico não é restrito apenas ao Poder Executivo.
d) O exercício do Poder Disciplinar é o fundamento para aplicação de
sanções a particulares, inclusive àqueles que não possuem qualquer vínculo com
a Administração.
e) Poder Regulamentar configura a atribuição conferida à Administração de
editar atos normativos secundários com a finalidade de complementar a lei,
possibilitando a sua eficácia.
94.
(ESAF / Pref/RJ – 2010) Sobre o Poder de Polícia, assinale a
opção correta.
a) A Administração poderá implantar preço público em razão do exercício
do Poder de Polícia.
b) Todas as pessoas federativas (União, Estados, Distrito Federal e
Municípios) possuem, em tese, atribuição para exercer o Poder de Polícia, a ser
realizado, entretanto, nos limites das suas respectivas competências.
c) Todos os atos de Poder de Polícia autorizam a imediata execução pela
Administração, sem necessidade de autorização de outro Poder, em face do
atributo da auto-executoriedade.
d) Inexiste, no Ordenamento Jurídico Pátrio, conceito expresso de Poder de
Polícia.
e) Não há distinção entre Polícia Administrativa e Polícia Judiciária.
95.
(ESAF / MDIC – 2012) Correlacione as colunas I e II,
distinguindo as polícias administrativa e judiciária. Ao final, assinale a
opção que contenha a sequência correta para a coluna II.
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a) 1, 1, 2, 1, 2
b) 2, 2, 1, 1, 1
c) 1, 2, 1, 2, 1
d) 2, 1, 2, 2, 1
e) 1, 2, 2, 1, 1
96.
(ESAF / MDIC – 2012) Abaixo, na coluna I, estão descritas
diversas formas de atuação do poder de polícia. Classifique-as conforme
as técnicas descritas na coluna II e assinale a opção que apresente a
sequência correta para a coluna I.
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a) 2, 2, 3, 1, 1
b) 3, 3, 1, 2, 1
c) 1, 1, 3, 2, 2
d) 3, 1, 3, 2, 2
e) 2, 1, 3, 1, 2
97.
(ESAF / CGU – 2012) Assinale a opção que contempla três
atributos do poder de polícia.
a) Discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade.
b) Vinculação, coercibilidade e delegabilidade.
c) Razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.
d) Hierarquia, discricionariedade e delegabilidade.
e) Coercibilidade, hierarquia e vinculação.
98.
(ESAF / CGU – 2012) A Coluna I abaixo traz exemplos de atos
punitivos da Administração enquanto que na Coluna II encontram-se os
fundamentos de sua prática. Correlacione as colunas para, ao final,
assinalar a opção que contenha a sequência correta.

a) 1 / 1 / 2 / 2
b) 2 / 1 / 2 / 2
c) 1 / 2 / 2 / 1
d) 1 / 2 / 2 / 2
e) 2 / 2 / 1 / 2
99.
(ESAF / AFRFB – 2009) São elementos nucleares do poder
discricionário da administração pública, passíveis de valoração pelo
agente público:
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a) a conveniência e a oportunidade.
b) a forma e a competência.
c) o sujeito e a finalidade.
d) a competência e o mérito.
e) a finalidade e a forma.
100. (ESAF / AFT – 2010) Sabendo-se que o agente público, ao
utilizar-se do poder que lhe foi conferido para atender o interesse
público, por vezes o faz de forma abusiva; leia os casos concretos abaixo
narrados e assinale: (1) para o abuso de poder na modalidade de
excesso de poder; e (2) para o abuso de poder na modalidade de desvio
de poder. Após, assinale a opção que contenha a sequência correta.
( ) Remoção de servidor público, ex ofﬁcio, com o intuito de afastar o
removido da sede do órgão, localidade onde também funciona a associação
sindical da qual o referido servidor faz parte;
( ) Aplicação de penalidade de advertência por comissão disciplinar
constituída para apurar eventual prática de infração disciplinar;
( ) Deslocamento de servidor público, em serviço, com o consequente
pagamento de diárias e passagens, para a participação em suposta reunião que,
na realidade, revestia festa de confraternização entre os servidores da localidade
de destino;
( ) Agente público que, durante a ﬁscalização sanitária, interdita
estabelecimento pelo fato de ter encontrado no local inspecionado um único
produto com prazo de validade expirado.
a) 2 / 1 / 2 / 1
b) 1 / 1 / 2 / 2
c) 1 / 2 / 1 / 2
d) 2 / 2 / 1 / 2
e) 2 / 1 / 1 / 2
101.

(ESAF / ATRFB – 2009) Marque a opção incorreta.

a) A expressão Administração Pública, em sentido estrito, compreende, sob
o aspecto subjetivo, apenas os órgãos administrativos e, sob o aspecto objetivo,
apenas a função administrativa, excluídos, no primeiro caso, os órgãos
governamentais e, no segundo, a função política.
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b) A expressão regime jurídico da Administração Pública é utilizada para
designar, em sentido amplo, os regimes de direito público e de direito privado a
que pode submeter-se a Administração Pública.
c) Em decorrência do princípio da continuidade do serviço público, há a
impossibilidade, para quem contrata com a Administração, de invocar a exceptio
non adimpleti contractus nos contratos que tenham por objeto a execução de
serviço público.
d) Por meio do princípio da tutela, a Administração Pública direta fiscaliza
as atividades dos seus entes, com o objetivo de garantir a observância de suas
finalidades institucionais.
e) O abuso de poder pode ser definido, em sentido amplo, como o vício do
ato administrativo que ocorre quando o agente público exorbita em suas
atribuições (desvio de poder), ou pratica o ato com finalidade diversa da que
decorre implícita ou explicitamente da lei (excesso de poder).
102. (ESAF / SUSEP – 2010) No desvio de poder, ocorre o seguinte
fenômeno:
a) o agente, que tem competência para a prática do ato, o realiza, contudo,
com finalidade diversa daquela prevista em lei.
b) o agente pratica um ato para o qual não tem competência.
c) o agente pratica um ato com objeto ou motivo diverso do originalmente
previsto em lei.
d) o agente deixa de praticar um ato vinculado.
e) o agente pratica um ato discricionário com motivo diverso do previsto
em lei.
103. (ESAF / MDIC – 2012) A determinação de realização de
viagem a serviço de agente público, com pagamento de diárias e
passagens pela Administração Pública, sem que haja qualquer interesse
ou benefício para o serviço público e cujo propósito seja o deleite do
agente pago com recursos públicos, configura-se:
a) Excesso de poder.
b) Ato jurídico válido.
c) Afronta à publicidade.
d) Ato passível de convalidação.
e) Desvio de poder.
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104. (ESAF / MDIC – 2012) O vício do desvio do poder ocorre
quando há afronta direta ao seguinte princípio:
a) supremacia do Interesse Público.
b) legalidade.
c) motivação.
d) eficiência.
e) autotutela.
105. (ESAF / SUSEP – 2010) No exercício de seus poderes e
deveres, ao administrador público cumpre saber que:
a) o uso do poder discricionário possui como limite o juízo valorativo, e não
a lei.
b) exceto quando delegado a entidades privadas, o poder de polícia é
ilimitado.
c) é imprescritível a ação civil pública cujo objeto seja o ressarcimento de
danos ao erário.
d) o ato administrativo não pode ser revisto pelo Poder Judiciário.
e) o dever de prestar contas se restringe aos gestores de bens ou recursos
públicos.
106. (ESAF / Ministério da Fazenda – 2009) Não se pode enumerar
como poder da Administração:
a) poder normativo.
b) poder de polícia.
c) poder hierárquico.
d) poder independente.
6.

Agentes públicos

107. (ESAF / DNIT - 2013) São direitos dos trabalhadores da
iniciativa privada constitucionalmente estendidos aos servidores
públicos, exceto:
a) remuneração do trabalho noturno superior ao diurno.
b) repouso semanal remunerado.
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c) décimo terceiro salário.
d) FGTS.
e) redução de riscos inerentes ao trabalho.
108. (ESAF / DNIT - 2013) Correlacione os termos da Coluna I com
as definições da Coluna II. Ao final, escolha a opção que contenha a
sequência correta para a coluna II.
COLUNA I

(1)
Servidor
Público

COLUNA II
( ) Toda pessoa física que
manifesta, por algum tipo de
vínculo, a vontade do Estado, nas
três esferas de governo, nos três
poderes do Estado.

( ) Sob o regime contratual,
mantém
vínculo
funcional
(2) Agente Público
permanente com a Administração
Pública.

(3)
Público

( ) É a expressão utilizada para
identificar aqueles que mantém
Empregado
relação funcional com o Estado em
regime legal. São titulares de cargos
públicos.

a) 2 / 3 / 1
b) 1 / 2 / 3
c) 3 / 2 / 1
d) 2 / 1 / 3
e) 1 / 3 / 2
109. (ESAF / STN - 2013) João, servidor público federal até o dia
27/12/12, completou 70 (setenta) anos naquela data, oportunidade em
que seus colegas de trabalho, sabendo que João não possuía nenhum
parente próximo, organizaram uma comemoração não somente pela
passagem de seu aniversário, mas em agradecimento a tantos anos de
serviços prestados, já que se encerrava ali o seu vínculo como servidor
ativo da União.
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No dia 28/12/12, João dirigiu-se ao trabalho no mesmo horário de
sempre e, já sem o crachá de identificação, argumentou com o vigilante
da portaria que iria retirar seus pertences pessoais.
Tratando-se do último dia útil do ano, João encontrou seus colegas
de trabalho muito atarefados e, ainda possuindo as senhas de acesso
aos sistemas corporativos, não hesitou em ajudá-los praticando vários
atos vinculados em nome da União, inclusive recebendo documentos e
atestando tal recebimento a terceiros.
Tendo em mente a situação concreta acima narrada, assinale a
opção que contenha a classificação utilizada pelo Direito Administrativo
a pessoas que agem como João, bem como o tratamento dado pela
Administração aos atos por ele praticados.
a) Agente público/revogação.
b) Agente político/anulação.
c) Agente de fato/convalidação.
d) Agente público/convalidação.
e) Agente de fato/ revogação.
110.

(ESAF / EPPGG - 2013) Assinale a afirmativa correta.

a) O denominado agente temporário é um prestador de serviço, e nessa
qualidade exerce atribuições públicas sem ocupar cargo ou emprego público.
b) A contratação para emprego público dispensa a realização de concurso
público.
c) Dirigentes de empresas estatais possuem relação de Direito Privado com
a estatal, mas são empregados e, portanto, regidos pela Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT.
d) Atualmente servidores públicos podem ser contratados para ocupar
cargos públicos mediante o regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
e) Apesar de se caracterizar como atividade típica de Estado, o exercício do
poder de polícia permite que seus agentes sejam submetidos ao regime de
contratação da CLT.
111. (ESAF / AFRFB – 2014) Nos termos do disposto na
Constituição Federal, em se tratando dos agentes públicos, é correto
afirmar:
a) há que se observar, para fins de aferição de isonomia, as vantagens
relativas à natureza do trabalho desempenhado.
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b) a demissão de servidor estável, ao ser invalidada por sentença judicial,
resulta em colocação do mesmo em disponibilidade remunerada até o
aproveitamento dele em outro cargo.
c) independentemente da causa da invalidez, a aposentadoria por invalidez
permanente, devidamente homologada, resultará em proventos integrais.
d) aos servidores aposentados em determinado cargo, deverá ser estendido
um benefício concedido a todos os ocupantes do referido cargo ainda em
atividade.
e) para fins de aposentadoria e disponibilidade, efetuar-se-á a soma dos
tempos de serviço federal, estadual, distrital e municipal.
112. (ESAF / Ministério da Fazenda – 2014) São beneficiários da
pensão vitalícia, exceto:
a) O cônjuge.
b) O companheiro ou companheira designado que comprove união estável
como entidade familiar.
c) A mãe ou pai que comprove dependência econômica do servidor.
d) A pessoa portadora de deficiência, designada, que viva sob a
dependência econômica do servidor.
e) O menor sob guarda ou tutela até 21 (vinte e um) anos de idade
113. (ESAF / STN - 2013) Pode-se afirmar que o fundamento da
função pública e da relação entre administração e servidor efetivo reside
no (a):
a) Vontade das partes.
b) Estatuto.
c) Ato administrativo.
d) Locação de serviço.
e) Imperatividade.
114. (ESAF / MIN – 2012) Não há exigência constitucional a que
recebam por meio de subsídio
a) os detentores de mandato eletivo.
b) os policiais ferroviários federais.
c) os membros dos Corpos de Bombeiros Militares.
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d) os responsáveis pela atividade de magistério em entidades públicas de
ensino superior.
e) os defensores públicos.
115.

(ESAF / MPOG – 2012) Assinale a assertiva correta.

a) A administração pode revogar seus próprios atos, quando eivados de
ilegalidade, e anulá-los por vício de conveniência.
b) Desde que previsto no Edital, é possível sujeitar a habilitação de
candidato a cargo público a exame psicotécnico.
c) É admissível, por lei ou ato administrativo, restringir em razão da idade,
inscrição em concurso para cargo público.
d) Afigura-se imprescindível à Administração Pública
jurisdicional para declarar a nulidade dos seus próprios atos.

a

prestação

e) A fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto
de convenção coletiva.
116. (ESAF / CGU – 2012) Acerca da contratação temporária,
assinale a opção incorreta.
a) O regime de previdência aplicável aos contratados temporários é o
Regime Geral da Previdência Social − RGPS.
b) A discussão da relação de emprego entre o contratado temporário e a
Administração Pública deve se dar na justiça comum.
c) Nem sempre é exigido processo seletivo simplificado prévio para a
efetivação da contratação temporária.
d) O requisito da temporariedade deve estar presente na situação de
necessidade pública e não na atividade para a qual se contrata.
e) O regime jurídico dos servidores contratados por tempo determinado é
o trabalhista.
117. (ESAF / CGU – 2012) A respeito da contratação, por tempo
determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional
interesse público, de que trata a Lei n. 8.745/93, é correto afirmar que
a) a contratação, para atender às necessidades decorrentes de calamidade
pública, de emergência ambiental e de emergências em saúde pública,
prescindirá de processo seletivo.
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b) considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público a
atividade didático-pedagógica em escolas de governo e em fundações de apoio
das Universidades públicas.
c) contratados por tempo
estatutários de regime próprio.

determinado

podem

ser

considerados

d) o recrutamento do pessoal será feito mediante processo seletivo
simplificado que dispensa publicidade em Diário Oficial da União, prescindindo
concurso público.
e) o pessoal contratado nos termos desta Lei poderá ser nomeado, na
qualidade de substituto, para o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança.
118. (ESAF / PGFN – 2012) Sobre a acumulação de cargos
públicos, assinale a opção correta.
a) Admite-se, excepcionalmente, que o servidor tenha exercício simultâneo
em mais de um cargo em comissão.
b) A proibição de acumular não se estende a funções em estatais vinculadas
a outro ente da Federação, desde que haja compatibilidade de horários.
c) Via de regra, o servidor pode ser remunerado pela participação em
órgãos de deliberação coletiva.
d) A legislação pátria não admite que o servidor que acumule dois cargos
efetivos possa investir-se de cargo de provimento em comissão.
e) Como regra, a proibição de acumular não se estende à acumulação de
proventos da inatividade com a percepção de vencimentos na ativa.
119. (ESAF / MPOG – 2012) Determinado cidadão ocupante de
cargo comissionado no âmbito da Administração Pública Federal é
exonerado do cargo sem ter gozado o período de férias que já havia
adquirido.
A Administração procedeu ao cálculo da indenização relativa às
férias nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 78 da Lei n. 8.112/90, sem,
todavia, incluir na referida quantia o valor adicional previsto no inciso
XVII do art. 7º da Constituição Federal.
Irresignado com o procedimento da Administração, o cidadão,
outrora ocupante de cargo comissionado, ingressou em juízo para
pleitear o pagamento integral do adicional previsto no inciso XVII do
art. 7º da Constituição Federal.
Acerca do caso concreto acima narrado e tendo em mente a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, órgão responsável por
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dirimir em última instância as controvérsias acerca da disciplina
constitucional dos agentes públicos, analise as assertivas abaixo,
classificando-as como verdadeiras ou falsas para, ao final, assinalar a
alternativa que contenha a sequência correta.
( ) O adicional previsto no inciso XVII do artigo 7º da Constituição Federal
decorre do gozo das férias, em não havendo gozo, não há que se falar em seu
pagamento.
( ) O não pagamento do adicional previsto no inciso XVII do artigo 7º da
Constituição Federal ao cidadão exonerado configura enriquecimento ilícito da
Administração.
( ) Ainda que não haja previsão explícita na lei ordinária, o pagamento do
adicional pleiteado é devido e decorre da Constituição Federal.
a) F, V, V.
b) V, F, V.
c) V, F, F.
d) V, V, V.
e) F, F, F.
120. (ESAF / MIN – 2012) Em sentido amplo, a partir da redação
atual de nossa Constituição Federal, é possível reconhecer apenas as
seguintes espécies remuneratórias aos servidores (em sentido amplo)
na ativa:
a) vencimentos, remuneração em sentido estrito e salário.
b) remuneração em sentido amplo e salário.
c) subsídios, vencimentos e salário.
d) proventos, vencimentos e subsídios.
e) subsídios, proventos e salário.
121. (ESAF / CGU – 2012) Quanto ao sistema remuneratório do
servidor público, assinale a opção incorreta.
a) Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público,
com valor fixado em lei.
b) Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens
pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
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c) O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter
permanente, é irredutível.
d) Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo.
e) Em nenhuma hipótese poderá haver consignação em folha de pagamento
a favor de terceiros, sendo o vencimento, a remuneração e os proventos do
servidor público impenhoráveis.
122. (ESAF / CGU – 2012) São direitos deferidos aos servidores
públicos federais, além do vencimento e das vantagens, conforme
requisitos estabelecidos em lei, exceto
a) adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas.
b) fundo de garantia do tempo de serviço.
c) adicional noturno.
d) gratificação natalina.
e) gratificação por encargo de curso ou concurso.
123. (ESAF / MPOG – 2012) Considerando o disposto nos regimes
jurídicos correlatos especialmente, na forma de provimento e nos
direitos e deveres dos servidores e empregados públicos, assinale a
assertiva correta.
a) Com o advento do novo regime, a única forma de provimento em cargo
público dá-se mediante aprovação em concurso público.
b) O regime jurídico da Lei n. 8.112/90 rege os cargos e empregos públicos
do pessoal da administração federal direta, autárquica e fundacional.
c) O contrato de trabalho, por prazo indeterminado, do empregado público,
não pode ser rescindido por ato unilateral da Administração Pública pela prática
de falta grave prevista no art. 482, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
d) O servidor investido em mandato eletivo federal, estadual ou distrital,
ficará afastado do cargo até a data da posse no cargo eletivo, devendo requerer
sua exoneração após a posse.
e) Caracteriza-se como dever do servidor público representar contra
ilegalidade, omissão ou abuso de poder.
124. (ESAF / CGU – 2012) São beneficiários de pensão vitalícia do
servidor público, exceto
a) o cônjuge.
b) a mãe e o pai que comprovem dependência econômica.
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c) os filhos.
d) o companheiro ou companheira designado que comprove união estável
como entidade familiar.
e) a pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos e a pessoa portadora
de deficiência, que vivam sob a dependência econômica do servidor.
125. (ESAF / CGU – 2012) No tocante ao Plano de Seguridade
Social do servidor público federal e de sua família, é incorreto afirmar
que:
a) ao servidor ocupante de cargo em comissão, ainda que não seja,
simultaneamente, ocupante de cargo ou emprego efetivo na Administração
Pública direta, autárquica e fundacional, são assegurados todos os benefícios do
Plano de Seguridade Social.
b) o Plano de Seguridade Social visa a dar cobertura aos riscos a que estão
sujeitos o servidor e sua família e compreende um conjunto de benefícios e
ações.
c) ao servidor público são garantidos, entre outros, os benefícios da
aposentadoria, do auxílio-natalidade, do salário-família e da licença por acidente
em serviço.
d) ao dependente do servidor público são garantidos os benefícios de
pensão vitalícia e temporária, auxílio funeral, auxílio-reclusão e assistência à
saúde.
e) ao servidor licenciado ou afastado sem remuneração é garantida a
manutenção da vinculação ao regime do Plano de Seguridade Social do Servidor
Público, mediante o recolhimento mensal da respectiva contribuição, no mesmo
percentual devido pelos servidores em atividade, incidente sobre a remuneração
total do cargo a que faz jus no exercício de suas atribuições.
126. (ESAF / CGU – 2012) Quanto à aposentadoria do servidor
público, pode-se afirmar corretamente que
a) a aposentadoria por invalidez permanente dar-se-á com proventos
integrais.
b) aos oitenta anos de idade, o servidor será aposentado compulsoriamente
com proventos proporcionais.
c) ao servidor aposentado não é devida a gratificação natalina.
d) a aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data do
pedido feito pelo servidor.
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e) a aposentadoria compulsória é automática e tem vigência a partir do dia
imediato àquele em que o servidor atingir a idade-limite de permanência no
serviço ativo.
127. (ESAF / CGU – 2012) Para os efeitos da Lei n. 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, não são servidores públicos
a) os que se sujeitam ao regime jurídico estatutário.
b) os ocupantes de cargos nas autarquias públicas.
c) os funcionários das empresas públicas.
d) os ocupantes de cargo de provimento em comissão.
e) os que tiverem sido nomeados e empossados em caráter efetivo.
128. (ESAF / PGFN – 2012) No que se refere ao chamado Regime
Jurídico Único, atinente aos servidores públicos federais, é correto
afirmar que:
a) tal regime nunca pôde ser aplicado a estatais, sendo característico
apenas da Administração direta.
b) tal regime, a partir de uma emenda à Constituição Federal de 1988,
passou a ser obrigatório também para as autarquias.
c) consoante decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, a
obrigatoriedade de adoção de tal regime não mais subsiste, tendo-se extinguido
com a chamada Reforma Administrativa do Estado Brasileiro, realizada por meio
de emenda constitucional.
d) tal regime sempre foi aplicável também às autarquias.
e) tal regime, que deixou de ser obrigatório a partir de determinada
emenda constitucional, passou a novamente ser impositivo, a partir de decisão
liminar do Supremo Tribunal Federal com efeitos ex nunc.
7.

Lei 8.112/1990

129. (ESAF / Ministério do Turismo – 2014) A Lei n. 8.112, de 11
de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais,
trata de muitas questões relacionadas com os servidores que estejam
em estágio probatório. Consoante as disposições previstas no referido
diploma legal, assinale a opção incorreta.
a) O servidor em estágio probatório pode exercer cargo de provimento em
comissão.
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b) O servidor em estágio probatório pode ser cedido para ocupar qualquer
espécie de cargo em comissão no órgão/entidade cedido.
c) O servidor em estágio probatório pode ser afastado para participar de
curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na
Administração Pública Federal.
d) Pode ser concedida licença ao servidor em estágio probatório por motivo
de doença em pessoa da família.
e) Pode ser concedida licença ao servidor em estágio probatório para que
este preste o serviço militar.
130. (ESAF / Ministério da Fazenda – 2014) Pedro Paulo, servidor
público federal, exerce suas atribuições atualmente no setor de arquivo
físico da unidade organizacional em que está lotado.
Pedro Paulo já poderia requerer a sua aposentadoria, porém abdica
de fazê-lo por ser o trabalho a única atividade saudável que o retira da
solidão.
Ao longo da sua vida funcional, Pedro Paulo perdeu toda a sua
família, vítima de um acidente automobilístico que vitimou fatalmente
sua esposa e filhos.
Desde então, Pedro Paulo entregou-se aos vícios do álcool e do
fumo sem, todavia, reconhecer-se vítima do alcoolismo e do tabagismo.
No dia em que completaria vinte anos que sua família tinha morrido,
Pedro Paulo ingeriu álcool no ambiente de trabalho após o
encerramento do expediente e, já não respondendo por si, terminou por
deixar que uma guimba de cigarro acesa entrasse em contato com os
papéis de trabalho e terminou provocando um incêndio de grandes
proporções que destruiu boa parte do arquivo sob sua responsabilidade.
Em processo criminal específico, Pedro Paulo foi absolvido por não
ter a intenção de provocar o dano, tendo agido sob a influência da
doença que o acometia.
A respeito do caso concreto acima narrado e tendo em mente a Lei
n. 8.112/90 acerca da responsabilidade do servidor público, analise as
afirmativas abaixo, classificando-as como verdadeiras(V) ou falsas(F).
Ao final, assinale a opção correta.
( ) A responsabilidade penal abrange apenas os crimes imputados ao
servidor, nesta qualidade.
( ) Fez-se necessário aguardar o final da ação penal para que tivesse início
o processo administrativo disciplinar contra Pedro Paulo.
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( ) A absolvição de Pedro Paulo na esfera criminal não afasta sua
responsabilidade administrativa.
a) F, F, F
b) V, F, V
c) V, F, F
d) F, F, V
e) F, V, F
131. (ESAF / Ministério da Fazenda – 2014) Assinale a opção que
contenha a infração não apenada com demissão, nos termos da Lei n.
8.112/90.
a) Abandono de cargo.
b) Insubordinação grave em serviço.
c) Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo.
d) Inassiduidade habitual.
e) Oposição de resistência injustificada ao andamento de documento e
processo ou execução de serviço.
132. (ESAF / DNIT - 2013) Determinado policial rodoviário federal
foi demitido do cargo por infringência aos art. 117, IX e 132, IV e XI da
Lei n. 8.112/90, e ao art. 11, I da Lei n. 8.429/92.
O processo administrativo disciplinar que resultou na demissão foi
instaurado para apurar fatos referentes às possíveis infrações
disciplinares cometidas pelo então servidor no serviço do dia
12/01/2003, em um posto da Polícia Rodoviária Federal em Santa
Catarina.
O processo disciplinar foi instaurado pelo chefe da Divisão de
Corregedoria do Departamento de Polícia Rodoviária Federal – DPRF por
portaria, em 25/08/2004, que designou para compor a comissão
processante um policial rodoviário federal lotado em Mato Grosso, na
qualidade de presidente e dois outros policiais rodoviários federais
lotados em Santa Catarina-SC.
Sem concluir a apuração, a primeira comissão processante
apresentou um relatório parcial e indicou que os trabalhos seriam
temporariamente paralisados em razão da ausência de disponibilidade
orçamentária.
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Em 24/01/2007 o Superintendente Regional de SC editou nova
portaria que determinava a retomada das investigações, tendo
designado novos membros para a comissão processante. Essa Portaria,
contudo, foi revogada em 30/01/2007 por ato do próprio
Superintendente.
Em 5/03/2007 o Corregedor-Geral substituto do DPRF expediu
nova portaria designando três policiais lotados no Rio Grande do Sul-RS
para integrarem a comissão instaurada no âmbito da Superintendência
de SC.
O processo foi, portanto, retomado em 09/03/2007.
Foram convalidados todos os atos praticados pelas comissões
anteriores.
A então comissão, dando por concluída a instrução, exarou
despacho de instrução e indiciamento do Policial Rodoviário Federal
investigado.
Posteriormente, após a apresentação da defesa, elaboraram
relatório final, no qual sugeriram a aplicação da penalidade de demissão
ao acusado.
Levando-se em consideração o caso concreto acima narrado, bem
como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fonte do direito
administrativo, avalie as assertivas abaixo, classificando-as como falsas
ou verdadeiras.
Ao final, assinale a opção correta.
( ) O princípio do juiz natural foi maculado quando a autoridade
instauradora do processo administrativo disciplinar designou três comissões
diferentes em três portarias distintas para, ao final, designar membros lotados
em unidade distinta do indiciado.
( ) A substituição dos membros da comissão processante não é vedada pela
Lei n. 8.112/90, providência que pode ser levada a efeito desde que os novos
membros preencham os requisitos legais estabelecidos.
( ) Não há nulidade sem demonstração do efetivo prejuízo à defesa.
( ) A Lei n. 8.112/90 contém proibição de que a comissão disciplinar seja
composta por servidores lotados em unidade da federação diversa daquela em
que atuava o servidor investigado.
a) F, V, V, F
b) F, F, V, F
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c) F, F, V, V
d) V, F, V, F
e) F, V, V, V
133. (ESAF / CGU – 2012) Quanto às regras a que se sujeita o
servidor público durante o estágio probatório, é incorreto afirmar que
a) a aptidão e a capacidade do servidor serão objeto de avaliação para o
desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: assiduidade, disciplina,
capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade.
b) poderá o servidor exercer quaisquer cargos de provimento em comissão
ou funções de direção, chefia, assessoramento no órgão ou entidade de lotação.
c) poderá o servidor ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar
cargos de Natureza Especial, cargos de provimento em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores − DAS, de níveis 6, 5 e 4, ou equivalentes.
d) são admitidas, entre outras previstas expressamente na lei, as licenças
por motivo de doença em pessoa da família; por motivo de afastamento do
cônjuge ou companheiro; para o serviço militar; e para atividade política.
e) em todas as hipóteses de licenças e afastamentos admitidos legalmente
durante este período, fica o estágio probatório suspenso até o término do
impedimento.
134. (ESAF / MDIC – 2012) As alternativas abaixo exprimem
formas de provimento derivado do servidor público. Assinale a opção
em que ambos os provimentos requeiram a estabilidade como uma das
condições de sua implementação.
a) Readaptação e reversão por invalidez cessada.
b) Promoção e aproveitamento.
c) Reintegração e recondução.
d) Promoção e recondução.
e) Reversão por invalidez cessada e recondução.
135. (ESAF / CGU – 2012) Quanto à investidura em cargo público,
analise as assertivas abaixo e assinale a opção correta.
I. A investidura em cargo público ocorre com a posse.
II. A posse deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação
do ato de provimento.
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III. Em se tratando de servidor que esteja na data de publicação do ato de
provimento em licença por motivo de doença em pessoa da família, o prazo para
a posse será de 60 (sessenta) dias.
IV. A posse pode dar-se mediante procuração específica.
a) Todas as assertivas estão corretas.
b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
d) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
e) Todas as assertivas estão erradas.
136. (ESAF / CGU – 2012) Quanto ao regime jurídico dos
servidores públicos da União, é correto afirmar que:
a) consumado o suporte fático previsto na lei e preenchidos os requisitos
para o seu exercício, o servidor passa a ter direito adquirido ao benefício ou à
vantagem que o favorece.
b) além do estatuto legal específico, no tocante aos direitos e deveres dos
servidores, deve ser observado também o disposto na Consolidação das Leis do
Trabalho − CLT.
c) os benefícios e as vantagens previstos na legislação no momento da
posse do servidor público passam a ser direitos adquiridos.
d) o cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas
na estrutura organizacional que devem ser acometidas a um servidor e podem
ser criados por lei ou por decreto do Presidente da República.
e) a investidura em cargo público pode ocorrer com a posse ou com a
reintegração.
137. (ESAF / CGU – 2012) Quanto às formas de provimento dos
cargos públicos, é correto afirmar que:
a) a nomeação é um ato administrativo que materializa uma das formas de
provimento derivado.
b) a promoção decorre de desenvolvimento do servidor na carreira,
mediante o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela lei.
c) depois de aposentado por invalidez, na hipótese de uma junta médica
oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria, o servidor retornará
à atividade por meio de readaptação.
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d) reversão é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente
ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua
demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as
vantagens.
e) quando servidor estável retorna ao cargo anteriormente ocupado por
conta da reintegração do anterior ocupante, trata-se de aproveitamento.
138. (ESAF / Ministério da Fazenda – 2012) Abaixo se encontram
relacionadas algumas hipóteses de vacância do cargo público. Analise
cada uma das hipóteses e assinale (1) caso ela implique
simultaneamente o provimento de novo cargo pelo servidor e (2) para
aquelas que não se relacionem a provimento de novo cargo.
Após a análise, assinale a opção que contenha a sequência correta.
1. Demissão ( )
2. Exoneração ( )
3. Promoção ( )
4. Aposentadoria ( )
5. Posse em outro cargo inacumulável ( )
6. Readaptação ( )
a) 2 / 2 / 2 / 1 / 1 / 1
b) 2 / 2 / 1 / 2 / 1 / 1
c) 1 / 2 / 1 / 2 / 1 / 1
d) 2 / 1 / 1 / 2 / 1 / 2
e) 2 / 2 / 1 / 2 / 2 / 1
139. (ESAF / Ministério da Fazenda – 2012) Assinale a opção
incorreta acerca da remoção.
a) Pode implicar, ou não, mudança na cidade de exercício.
b) Pode ocorrer de ofício, ou a pedido.
c) Não existe remoção de ofício independentemente do interesse da
administração para o acompanhamento de cônjuge sem mudança de sede.
d) Trata-se de uma das formas de provimento derivado.
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e) Em algumas hipóteses a administração pode vir a ser obrigada a
conceder remoção ao servidor que a requeira.
140. (ESAF / CGU – 2012) Constatada administrativamente a
irregularidade de um pagamento feito pela Administração Pública a um
servidor de seu quadro efetivo, a reposição ao erário poderá ser feita
a) mediante desconto imediato em uma única parcela, quando o pagamento
indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento da folha.
b) no prazo de sessenta dias, em qualquer hipótese.
c) por meio da inscrição do débito em dívida ativa, na hipótese de valores
recebidos em decorrência de cumprimento de decisão judicial.
d) por meio de pagamento parcelado, em que cada parcela corresponderá
ao valor total da remuneração, provento ou pensão, observado o limite do valor
total recebido indevidamente.
e) por meio de arresto, sequestro ou penhora.
141. (ESAF / CGU – 2012) Sobre a indenização de ajuda de custo
ao servidor, não se pode afirmar corretamente que
a) o cálculo do valor a ser pago a título de ajuda de custo é feito com base
em tabela única para os servidores públicos federais, levando-se em
consideração a localidade a que se destina, o número de dependentes e o tempo
de serviço público.
b) na hipótese de falecimento do servidor na nova sede, são assegurados
ajuda de custo e transporte para a localidade de origem, dentro do prazo de um
1 (um) ano, contado do óbito.
c) a ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do
servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com
mudança de domicílio em caráter permanente.
d) será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da União,
for nomeado para cargo em comissão, com mudança de domicílio.
e) o servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando,
injustificadamente, não se apresentar na nova sede no prazo de 30 (trinta) dias.
142. (ESAF / AFRFB – 2012) Determinado servidor público federal
foi acometido de doença que, por recomendação de seu médico
particular, devidamente atestada, render-lhe-ia quatro dias de licença
para tratamento da própria saúde.
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O referido servidor afastou-se de suas atividades laborais sem,
todavia, entregar à chefia imediata o atestado médico para fins de
homologação.
Também não compareceu ao serviço médico do seu local de trabalho
durante o afastamento nem nos cinco dias subsequentes a ele.
Tendo em vista que o servidor não foi periciado, nem sequer
apresentou atestado médico para que a licença médica pudesse ser
formalizada, a chefia imediata efetuou o registro das faltas em sua folha
de controle de frequência.
Ao final do mês, o referido servidor
remuneração correspondente aos dias faltosos.

fora

descontado

da

Considerando a legislação de pessoal em vigor e a recente
jurisprudência do STJ, assinale a opção correta.
a) A limitação temporal para a apresentação do atestado médico para
homologação não encontra fundamento na Lei n. 8.112/90, não podendo ser
estabelecida por meio de decreto.
b) Não é possível aplicar a penalidade da falta sem a instauração de prévio
processo administrativo disciplinar.
c) O desconto pelos dias não trabalhados não pode ser realizado sem a
prévia instauração do processo administrativo disciplinar.
d) É descabida a instauração de processo administrativo disciplinar quando
não se colima a aplicação de sanção de qualquer natureza, mas o mero desconto
da remuneração pelos dias não trabalhados.
e) A compensação de horário não é admitida, em nenhuma hipótese, pela
Lei n. 8.112/90.
143. (ESAF / CGU – 2012) Determinado auditor fiscal da previdência
social cometeu, na época em que estava vinculado ao Ministério da
Previdência Social, infrações apenadas com demissão.
A comissão disciplinar foi regularmente constituída e instalada, a
fase do indiciamento também respeitou as exigências legais e o auditor
indiciado foi declarado culpado, tendo sido, após o regular contraditório
e ampla defesa, punido com demissão.
Sobre a situação fática acima descrita, assinale a opção que esteja
de acordo com a jurisprudência do STJ acerca do tema.
a) A descrição minuciosa dos fatos deve ser exigida na portaria inaugural
do processo disciplinar.
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b) Apenas o presidente da comissão disciplinar deve ter a mesma
hierarquia, ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou possuir
escolaridade igual ou superior à do indiciado.
c) A ausência de termo de compromisso do secretário da comissão gera
nulidade do processo.
d) A realização do processo administrativo disciplinar compete ao órgão ao
qual o servidor encontra-se vinculado no momento da instauração.
e) Não é possível o aproveitamento em processo administrativo disciplinar
de prova obtida em ação penal, ainda que licitamente obtida e mesmo que
assegurado o contraditório.
144. (ESAF / CGU – 2012) Quanto ao Processo Administrativo
Disciplinar, de que trata a Lei n. 8.112/90, é correto afirmar que:
a) é admissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo
processo e nos mesmos fatos em que se fundou a primeira quando caracterizar
a reincidência.
b) não há bis in idem quando a demissão pelo mesmo fato decorrer da
anulação prévia da suspensão, por incompetência da autoridade inferior que a
impusera.
c) não admite controle de legalidade, exceto pela via da revisão.
d) admite instauração que anteceda a ocorrência do fato irregular
presumível e recorrente.
e) exige a atuação da defensoria pública nos casos de revelia.
145. (ESAF / CGU – 2012) A respeito do rito sumário e suas
hipóteses de aplicação, atinente ao Processo Administrativo Disciplinar,
regido pela Lei n. 8.112/90, assinale a opção correta.
a) Dispensa o contraditório e a ampla defesa.
b) Não se incluem fins de semana, feriados e dias de ponto facultativo,
intercalados entre dias de ausência, para a configuração da inassiduidade
habitual.
c) Constitui óbice à demissão por abandono de cargo a circunstância de
haver o funcionário reassumido o exercício do cargo que abandonou.
d) Para caracterizar o abandono de cargo, é necessária a publicação do
aviso em jornal de grande circulação.
e) O rito sumário é instrumento preparatório para o Processo Administrativo
Disciplinar demissório.
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146. (ESAF / CGU – 2012) José foi nomeado para o exercício de
cargo em comissão em órgão da Administração Pública Federal direta,
sem que fosse ocupante de cargo efetivo. Certo dia, ao ser questionado
pela sua chefia sobre documento público que estava sob sua
responsabilidade, José informou que o tinha levado para analisar em
sua casa e ainda não o havia trazido de volta à repartição. A autoridade
competente aplicou-lhe a penalidade cabível nos termos da lei. Numa
outra oportunidade, posteriormente à referida aplicação de penalidade,
José foi novamente provocado a apresentar documento público sob sua
guarda. Mais uma vez, ele respondeu à sua chefia não possuir, naquele
momento, o documento por tê-lo retirado da repartição. Na reincidência
da falta apresentada, a penalidade disciplinar a ser corretamente
aplicada a José será:
a) Advertência.
b) Suspensão.
c) Demissão.
d) Destituição de cargo em comissão.
e) Exoneração.
147. (ESAF / ATRFB – 2012) Quanto à responsabilidade do
servidor público, não se pode afirmar, corretamente, que:
a) o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício
irregular de suas atribuições.
b) a responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou
culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.
c) tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante
a Fazenda Pública, em ação regressiva.
d) a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de
absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.
e) as sanções civis, penais e administrativas são independentes entre si e,
por isso, não podem ser aplicadas cumulativamente.
148. (ESAF / ATRFB – 2012) Quanto às regras impostas aos
servidores públicos federais, consoante disposição da Lei n. 8.112, de
11 de dezembro de 1990, é correto afirmar que:
a) para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com
o qual coopere, o afastamento do servidor dar-se-á sem prejuízo da
remuneração.
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b) o servidor não poderá ausentar-se do País para estudo ou missão oficial
sem autorização do Presidente da República, Presidente dos Órgãos do Poder
Legislativo e Presidente do Supremo Tribunal Federal.
c) para a participação do servidor em programa de pósgraduação stricto
sensu em instituição de ensino superior no País, é necessária a compensação de
horário, sem possibilidade de afastamento do exercício do cargo.
d) ainda que no estágio probatório, a critério da administração, poderão
ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo licenças para o trato de
assuntos particulares pelo prazo de até três anos consecutivos, sem
remuneração.
e) durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção
partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua
candidatura perante a Justiça Federal, o servidor não terá direito a licença.
149. (ESAF / ATRFB – 2012) Determinado servidor público
cometeu infrações disciplinares, violando os incisos I, II e III do art.
116, c/c o art. 117, incisos IX e XV, todos da Lei n. 8.112/90 e foi
apenado com suspensão de setenta e cinco dias.
Entretanto, invocando pareceres da Advocacia-Geral da União que
consideram compulsória a penalidade de demissão em casos como o
acima narrado, foi declarado nulo o julgamento proferido no processo
administrativo disciplinar em questão, considerando que o referido
servidor cometeu falta funcional passível de demissão.
Após garantido o devido processo legal, com o contraditório e ampla
defesa que lhes são inerentes, a autoridade julgadora emite portaria,
demitindo o servidor público pelas infrações cometidas.
Tendo em mente a jurisprudência do STJ sobre a matéria, assinale
a opção correta.
a) Em caso de dissonância entre a penalidade aplicada e a penalidade
recomendada em lei ou orientação normativa interna, é possível o agravamento
da penalidade imposta ao servidor ainda que após o encerramento do respectivo
processo disciplinar, com julgamento pela autoridade competente.
b) O rejulgamento do processo administrativo disciplinar é possível não
somente quando houver possibilidade de abrandamento da sanção, mas em
alguns casos específicos de agravamento como o narrado no enunciado da
questão.
c) Sempre que caracterizada uma das infrações disciplinares previstas no
art.132 da Lei n. 8.112/90, torna-se compulsória a aplicação da pena de
demissão.
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d) É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo
processo em que se fundou a primeira.
e) A anulação parcial do processo para a aplicação de orientação da
Advocacia-Geral da União está correta e equipara-se a uma anulação por
julgamento contrário à prova dos autos.
8.

Atos administrativos

150. (ESAF / ATA/MF – 2009) Acerca dos atos administrativos,
assinale a opção correta.
a) A presunção de legitimidade dos atos administrativos é absoluta.
b) O administrado pode negar-se a cumprir qualquer ato administrativo
quando ainda não apreciado e convalidado pelo Poder Judiciário.
c) Até prova em contrário, presume-se que os atos administrativos foram
emitidos com observância da lei.
d) Cumpridas todas as exigências legais para a prática de um ato
administrativo, ainda que seja ele discricionário, o administrado passa a ter
direito subjetivo à sua realização.
e) Considera-se mérito administrativo a conveniência e a oportunidade da
realização do ato, sempre previamente definido e determinado pela lei.
151. (ESAF / CGU – 2012) No conceito de ato administrativo,
arrolado pelos juristas pátrios, são assinaladas diversas características.
Aponte, no rol abaixo, aquela que não se enquadra no referido conceito.
a) Provém do Estado ou de quem esteja investido em prerrogativas
estatais.
b) É exercido no uso de prerrogativas públicas, sob regência do Direito
Público.
c) Trata-se de declaração jurídica unilateral, mediante manifestação que
produz efeitos de direito.
d) Consiste em providências jurídicas complementares da lei, em caráter
necessariamente vinculado.
e) Sujeita-se a exame de legitimidade por órgão jurisdicional, por não
apresentar caráter de definitividade.
152. (ESAF / CVM – 2010) Assinale a assertiva que não pode ser
caracterizada como ato administrativo.
a) Semáforo na cor vermelha.
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b) Queda de uma ponte.
c) Emissão de Guia de Recolhimento da União eletrônica.
d) Protocolo de documento recebido em órgão público.
e) Instrução Normativa da Secretaria de Patrimônio da União.
153. (ESAF / AFT – 2010) Relativamente à vinculação e à
discricionariedade da atuação administrativa, assinale a opção que
contenha elementos do ato administrativo que são sempre vinculados.
a) Competência e objeto.
b) Finalidade e motivo.
c) Competência e ﬁnalidade.
d) Finalidade e objeto.
e) Motivo e objeto.
154. (ESAF / ATRFB – 2006) Entre os requisitos ou elementos
essenciais à validade dos atos administrativos, o que mais condiz, com
o atendimento da observância do princípio fundamental da
impessoalidade, é o relativo à / ao
a) competência.
b) forma.
c) finalidade.
d) motivação.
155. (ESAF / AFRFB – 2009) Quanto à competência para a prática
dos atos administrativos, assinale a assertiva incorreta.
a) Não se presume a competência administrativa para a prática de qualquer
ato, necessária previsão normativa expressa.
b) A definição da competência decorre de critérios em razão da matéria, da
hierarquia e do lugar, entre outros.
c) A competência é, em regra, inderrogável e improrrogável.
d) Admite-se, excepcionalmente, a avocação e a delegação de competência
administrativa pela autoridade superior competente, nos limites definidos em
lei.
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e) Com o ato de delegação, a competência para a prática do ato
administrativo deixa de pertencer à autoridade delegante em favor da
autoridade delegada.
156. (ESAF / CVM – 2010) A teoria do desvio de finalidade visa
controlar a finalidade do ato administrativo por intermédio do controle
de dois outros elementos desse mesmo ato.
Assinale a opção que contemple os dois elementos do ato
administrativo utilizados no controle da sua finalidade.
a) Competência/forma.
b) Motivo/objeto.
c) Motivo/competência.
d) Forma/objeto.
e) Competência/objeto.
157. (ESAF / CVM – 2010) Sobre
administrativo, assinale a opção correta.

os

elementos

do

ato

a) O objeto do ato administrativo, além de não poder contrariar a lei, deve
ter com ela (a lei) relação de subsunção.
b) Objeto, forma e motivação são elementos do ato administrativo.
c) A forma do ato administrativo sempre está prescrita em lei.
d) Objeto e conteúdo são dois elementos distintos do ato administrativo.
e) Não há elementos vinculados no ato administrativo discricionário.
158. (ESAF / ATA/MF – 2009) Associe os elementos do ato
administrativo a seus conceitos, em linhas gerais. Ao final, assinale a
opção correspondente.
(1) Sujeito
(2) Objeto ou conteúdo
(3) Forma
(4) Finalidade
(5) Motivo
( ) É o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato
administrativo.
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( ) É o efeito jurídico imediato que o ato produz.
( ) É o resultado que a Administração quer alcançar com a prática do ato.
( ) É aquele a quem a lei atribui competência para a prática do ato.
( ) É a exteriorização do ato e/ou as formalidades que devem ser
observadas durante o processo de sua formação.
a) 2, 4, 3, 1, 5
b) 2, 5, 1, 3, 4
c) 5, 2, 4, 1, 3
d) 5, 4, 2, 1, 3
e) 3, 1, 4, 2, 5
159. (ESAF / Mtur – 2014) Assinale a opção em que não consta
requisito de validade (ou elemento) do ato administrativo.
a) Competência.
b) Objeto.
c) Executoriedade.
d) Motivo.
e) Finalidade.
160. (ESAF / CVM – 2010) O atributo do ato administrativo que
tem por consequência a inversão do ônus da prova, em favor da
Administração, no que diz respeito à existência de vício no ato
administrativo, denomina-se:
a) imperatividade.
b) autoexecutoriedade.
c) exequibilidade.
d) tipicidade.
e) presunção de legitimidade.
161. (ESAF / CVM – 2010) Assinale a opção que contemple uma
espécie de ato em que é possível identificar o atributo da
autoexecutoriedade do ato administrativo.

www.estrategiaconcursos.com.br

a) Atos administrativos declaratórios.
b) Atos administrativos negociais.
c) Cobrança de multas de trânsito.
d) Atos administrativos punitivos.
e) Atos administrativos enunciativos.
162. (ESAF / Pref/RJ – 2010) Um servidor público edita um ato
administrativo, o qual, não havendo condição suspensiva, opera efeitos
desde já. Particular, posteriormente, pode contestar sua validade,
sustentando que o ato padece de vício de legalidade, devendo, contudo,
provar sua alegação.
Assinale o item que contém o atributo do ato administrativo que
ocasiona a transferência do ônus da prova da invalidade do referido ato
para quem a invoca.
a) Imperatividade
b) Poder regulamentar
c) Presunção de legitimidade
d) Autoexecutoriedade
e) Exigibilidade
163. (ESAF / MIN – 2012) Os atos administrativos, uma vez
expedidos e independentemente de expressa previsão legal,
apresentarão sempre o(s) seguinte(s) atributo(s):
a) presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade.
b) presunção de legitimidade e veracidade, bem assim autoexecutoriedade.
c) autoexecutoriedade, apenas.
d) imperatividade e autoexecutoriedade, apenas.
e) presunção de legitimidade e veracidade, apenas.
164. (ESAF / EPPGG – 2009) Marque a opção correta quanto aos
atos administrativos.
a) Os atos administrativos de opinião apenas atestam ou declaram a
existência de um direito ou situação, como os pareceres.
b) A presunção de veracidade diz respeito aos fatos.
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c) A auto-executoriedade consiste em atributo pelo qual os atos
administrativos se impõem a terceiros, independentemente de sua
concordância.
d) A Forma é um elemento do ato administrativo que consiste no efeito
jurídico imediato que o ato produz.
e) Motivo é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao
ato administrativo, sendo que o pressuposto de fato é o dispositivo legal em que
se baseia o ato.
165. (ESAF / ATRFB – 2012) É incorreto afirmar, quanto ao regime
do ato administrativo:
lei.

a) a presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a

b) a auto-executoriedade é a possibilidade de o ato ser posto em execução
pela própria Administração Pública.
c) a discricionariedade configura a completa liberdade de atuação do agente
público na prática do ato administrativo.
d) a imperatividade é a capacidade do ato de se impor a terceiros
independente de sua concordância.
e) o motivo é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento
para a prática do ato administrativo.
166. (ESAF / STN – 2008) Quanto à discricionariedade e à
vinculação da atuação administrativa, pode-se afirmar corretamente:
a) a discricionariedade presente num ato administrativo nunca é total, pois,
em geral, ao menos a competência, a forma e a finalidade são elementos
definidos em lei e, portanto, vinculados.
b) o ato administrativo será discricionário quando a lei não deixar margem
de liberdade para a atuação do administrador e fixar a sua única maneira de agir
diante do preenchimento de determinados requisitos.
c) a conveniência e a oportunidade de realização dos atos constituem o
mérito administrativo, presente nos atos vinculados e passível de controle pelo
poder judiciário.
d) quando o motivo for um aspecto discricionário do ato administrativo,
ainda que expressamente indicado pela administração pública para a prática de
determinado ato, não estará passível de controle pelo poder judiciário.
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e) a admissão de servidor público é ato administrativo discricionário típico,
assim como a permissão de uso de bem público é exemplo clássico de ato
administrativo vinculado.
167. (ESAF / CGU – 2008) Assinale o tipo de exoneração que se
caracteriza por encerrar um juízo de conveniência e oportunidade da
Administração.
a) Exoneração ad nutum.
b) Decorrente de não aprovação do servidor não estável em estágio
probatório.
c) A pedido do servidor.
d) Quando o servidor não toma posse no prazo legal.
e) Em razão da não observância do limite gasto com pessoal previsto na
Lei de Responsabilidade Fiscal.
168. (ESAF / Susep – 2010) O chamado mérito administrativo
costuma ser relacionado ao(s) seguinte(s) elemento(s) do ato
administrativo:
a) finalidade e objeto.
b) finalidade e motivo.
c) motivo e objeto.
d) finalidade, apenas.
e) motivo, apenas.
169. (ESAF / MIN – 2012) Nos termos da legislação federal
vigente, não há exigência expressa de motivação dos atos
administrativos que
a) dispensem licitação.
b) suspendam outros atos administrativos.
c) decorram de reexame de ofício.
d) exonerem servidor ocupante de cargo em comissão.
e) revoguem outros atos administrativos.
170. (ESAF / APO – 2015) Sobre os atos jurídicos e sua
classificação, julgue os itens abaixo, classificando-os como certos ou
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errados. Em seguida, assinale a opção que corresponda às suas
respostas.
I. Perfeito, válido e eficaz ─ quando o ato completou o seu ciclo de
formação, encontra-se conforme as exigências legais e está disponível para a
produção dos efeitos jurídicos que lhe são típicos.
II. Perfeito, inválido e eficaz ─ quando o ato concluiu todas as etapas do
seu ciclo de formação, encontra-se em desconformidade com a ordem jurídica e
está produzindo os efeitos jurídicos que lhe são próprios.
III. Perfeito, válido e ineficaz – já completou o seu ciclo de formação, foi
editado conforme a lei e ainda não se encontra disponível para a fruição dos
seus efeitos típicos, por depender de uma condição suspensiva, termo inicial, ou
complementação por outro órgão controlador.
IV. Perfeito, inválido e ineficaz – quando o ato concluiu todas as fases do
ciclo de formação, está em desconformidade com o sistema normativo e ainda
não se encontra disponível para a produção de seus efeitos típicos ou próprios,
por depender de uma condição suspensiva, ou a chegada de um termo ou, ainda,
a prática de um ato complementar por outro órgão.
V. Inválido, eficaz e inexequível – quando o ato se encontra desconforme a
lei, tem disposição para produzir de imediato os seus efeitos jurídicos e ainda
não é exequível ou operante, por estar sujeito a condição ou termo futuro para
sua exequibilidade ou operatividade.
Estão corretos apenas os itens:
a) I, II, III e IV.
b) I, II e III.
c) II, IV e V.
d) II, III, IV e V.
e) Todos os itens estão corretos.
171. (ESAF / PGFN – 2015) Correlacione as colunas abaixo e, ao
final, assinale a opção que contenha a sequência correta para a coluna
II.
COLUNA I

II

COLUNA

(1) É a extinção do ato
(
administrativo
quando
o
seu Caducidade
beneficiário deixa de cumprir os

)
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requisitos que deveria permanecer
atendendo.
(2) Ocorre quando uma nova
legislação impede a permanência da
(
)
situação anteriormente consentida Contraposição
pelo poder público.
(3) Ocorre quando um ato,
emitido
com
fundamento
em
determinada competência, extingue
(
outro ato, anterior, editado com base
Conversão
em competência diversa, ocorrendo a
extinção porque os efeitos daquele
são opostos aos deste.
(4)
Consiste,
segundo
orientação majoritária, em um ato
privativo da Administração Pública,
mediante o qual ela aproveita um ato
(
nulo de uma determinada espécie, Cassação
transformando-o,
retroativamente
em ato válido de outra categoria, pela
modificação de enquadramento legal.

)

)

a) 1, 3, 4, 2
b) 2, 3, 4, 1
c) 3, 2, 1, 4
d) 1, 3, 2, 4
e) 2, 4, 1, 3
172. (ESAF / PGFN – 2007) Entre os atos da Administração,
verifica-se a prática do ato administrativo, o qual abrange somente
determinada categoria de atos praticados no exercício da função
administrativa. Destarte, assinale a opção correta.
a) A presunção de legitimidade e veracidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade são elementos do ato administrativo.
b) Procedimento administrativo consiste no iter legal a ser percorrido pelos
agentes públicos para a obtenção dos efeitos regulares de um ato administrativo
principal.
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c) Os atos de gestão são os praticados pela Administração com todas as
prerrogativas e privilégios de autoridade e impostos unilateral e coercitivamente
ao particular, independentemente de autorização judicial.
d) Ato composto é o que resulta da manifestação de dois ou mais órgãos,
sejam eles singulares ou colegiados, cuja vontade se funde para formar um ato
único.
e) Na executoriedade, a Administração emprega meios indiretos de
coerção, como a multa ou outras penalidades administrativas impostas em caso
de descumprimento do ato, compelindo materialmente o administrado a fazer
alguma coisa.
173. (ESAF / ATRFB – 2006) O ato administrativo, - para cuja
prática a Administração desfruta de uma certa margem de liberdade,
porque exige do administrador, por força da maneira como a lei regulou
a matéria, que sofresse as circunstâncias concretas do caso, de tal modo
a ser inevitável uma apreciação subjetiva sua, quanto à melhor maneira
de proceder, para dar correto atendimento à finalidade legal, classifica-se como sendo
a) complexo.
b) de império.
c) de gestão.
d) discricionário.
e) vinculado.
174. (ESAF / PGFN – 2012) Identifique, entre as assertivas abaixo,
a que corresponda a um ato administrativo complexo, observada a
concepção técnica usual de nossa doutrina pátria.
a) O ato cuja produção tenha se dado a partir tão-só da manifestação de
vontade de um órgão colegiado.
b) O que passa a existir com a manifestação de vontade de um órgão,
dependente da manifestação de outro para que se confirme ou seja
desconstituído.
c) Determinado ato que somente tenha existência a partir da manifestação
necessária de três órgãos.
d) Um ato que, a despeito de existir a partir do momento em que exarado
por um único órgão, somente poderá produzir efeitos com a posterior
manifestação de outro órgão.
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e) Aquele que, dada a sua complexidade, somente passa a existir a partir
da manifestação de vontade de mais de um agente público de um mesmo órgão.
175. (ESAF / PGFN – 2012) À luz da tradicional doutrina
administrativista, é possível identificar, como espécie de ato
administrativo, o chamado ato ordinatório, que tem, como um de seus
exemplos,
a) os decretos regulamentares.
b) os alvarás.
c) as circulares.
d) as multas.
e) as homologações.
176. (ESAF / ATA/MF – 2012) Considerando que a atuação
administrativa ora se dá de forma vinculada, ora de forma discricionária,
conforme o permissivo legal para que o administrador integre a lei com
seu juízo de conveniência e oportunidade, correlacione os atos listados
na coluna I com a classificação aposta na coluna II.
Ao final, assinale a opção que contenha a sequência correta para a
coluna I.
Coluna I

()

()

()

Coluna II

(
Gradação da penalidade a ser
(
Ato
aplicada no exercício do poder de 1) vinculado.
polícia.
(
Concessão de alvará
licença de construção.

de

(
Ato
2) discricionário.

(
Concessão de alvará de
autorização de uso de área
pública.

()

(
Remoção de servidor público
ex ofício.

()

(
Deferimento de licença para
tratar de interesses particulares.
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a) 1 / 1 / 2 / 2 / 2
b) 2 / 1 / 2 / 2 / 1
c) 2 / 1 / 2 / 2 / 2
d) 2 / 1 / 2 / 1 / 1
e) 2 / 2 / 1 / 2 / 2
177. (ESAF / SEFAZ-SP – 2009) Acerca da teoria geral do ato
administrativo, assinale a opção correta.
a) Licença é o ato administrativo unilateral e vinculado pelo qual a
Administração faculta àquele que preencha os requisitos legais o exercício de
uma atividade.
b) O decreto não pode ser considerado como ato administrativo, pois
representa, em verdade, manifestação legislativa por parte do Poder Executivo.
c) Ato administrativo discricionário é aquele em que a lei não deixou
opções, estabelecendo que, diante de determinados requisitos, a Administração
deve agir de tal ou qual forma.
d) Todo ato praticado no exercício da função administrativa é ato
administrativo.
e) O ato administrativo não está sujeito a controle jurisdicional.
178. (ESAF / AFRFB – 2014) Em se tratando da classificação e
extinção dos atos administrativos, é correto afirmar:
a) atos gerais ou normativos são os que se preordenam a regular situações
específicas como acontece nos decretos expropriatórios.
b) no ius gestionis não há intervenção da vontade dos administrados para
sua prática, como acontece nos decretos de regulamentação.
c) os atos enunciativos indicam juízos de valor de outros atos de caráter
decisório, como acontece nos pareceres.
d) os atos complexos não se compõem de vontades autônomas, embora
múltiplas, visto que há somente uma vontade autônoma, de conteúdo próprio e
as demais instrumentais, como acontece no visto.
e) na cassação há perda dos efeitos jurídicos em virtude de norma jurídica
superveniente contrária àquela que respaldava a prática do ato.
179.

(ESAF / PGFN – 2007) Analise os itens a seguir:
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I. o direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos;
II. nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o
contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou
revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, inclusive a
apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma
e pensão;
III. caberá ao Ministro de Estado da Fazenda definir as normas para a
operacionalização da assunção, pela União, de responsabilidades civis perante
terceiros no caso de atentados terroristas, atos de guerra ou eventos correlatos;
IV. as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável exclusivamente
no caso de dolo;
V. a certidão da dívida pública é um ato enunciativo.
Assinale a opção correta.
a) Apenas o item II está correto.
b) Apenas os itens III e V estão corretos.
c) Todos os itens estão incorretos.
d) Apenas os itens I e IV estão incorretos.
e) Apenas os itens II e IV estão incorretos.
180. (ESAF / STN – 2008) O Diretor-Geral do Departamento de
Vigilância Sanitária de uma cidade brasileira anulou o ato de concessão
de licença de funcionamento de um restaurante ao constatar uma
irregularidade em um dos documentos apresentados para sua obtenção,
existente desde o momento em que foi apresentado. Em relação a essa
situação hipotética, marque a opção correta.
a) Sendo o Diretor-Geral a autoridade competente para a concessão da
licença, apenas uma autoridade superior a ele poderia tê-la anulado.
b) A invalidação da licença tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroativos,
em respeito aos atos já dela decorridos até então.
c) Por haver repercussão no campo de interesses individuais, a anulação
da licença deve ser precedida de procedimento em que se garanta o contraditório
àquele que terá modificada sua situação.
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d) Ainda que o documento seja novamente apresentado, desta vez
regularmente constituído, não será possível a convalidação da licença
anteriormente concedida por ser absolutamente nula.
e) Tendo sido uma manifestação legítima de controle de mérito da
Administração Pública, avaliados os critérios de conveniência e oportunidade,
não é cabível indenização.
181. (ESAF / MDIC – 2012) O ato de autorização de uso de um bem
público cujo prazo já tenha expirado e os atos que integram um
procedimento administrativo que já tenha chegado ao seu fim possuem
em comum o seguinte:
a) são atos administrativos vinculados
b) são atos administrativos anuláveis
c) são atos administrativos viciados
d) são atos administrativos irrevogáveis
e) são atos administrativos conversíveis
182. (ESAF / MDIC – 2012) Fundamentada no seu poder de
autotutela administrativa, a Administração pública Federal procedeu à
revisão nas vantagens concedidas a servidor público que repercutiu
diretamente na sua esfera patrimonial, ocasionando-lhe diminuição
remuneratória.
A partir do caso concreto acima narrado, assinale a opção que
exprime a posição do Supremo Tribunal Federal – STF acerca do tema.
a) A autotutela administrativa, per si, afasta a necessidade de abertura de
procedimento administrativo garantidor do contraditório.
b) O devido processo legal administrativo é exigível tanto nos casos de
anulação quanto de revogação do ato administrativo.
c) O acesso ao Poder Judiciário já representa a garantia do contraditório e
da ampla defesa, estando a Administração desincumbida de fazê-lo.
d) Somente nos casos de revogação do ato administrativo a Administração
deve garantir o contraditório e a ampla defesa.
e) Considerando-se que o ato da administração retirava do servidor
pagamento indevido, a executoriedade autorizava-lhe a suspender o referido
pagamento sem o devido processo legal.
9.

Contratos administrativos
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183. (ESAF / Susep – 2010) Caracterizam-se por serem regidos
pelo direito privado quanto ao conteúdo e aos efeitos, porém sem
ignorar as limitações trazidas pelo regime jurídico público, os contratos
de:
a) fornecimento de mão de obra.
b) locação em que o Poder Público seja locatário.
c) concessão de serviço público.
d) fornecimento de bens de consumo.
e) construção de obra pública.
184. (ESAF / CGU – 2012) A coluna I, abaixo, traz as
características de três instrumentos jurídicos utilizados para a
recomposição da equação econômico-financeira. Já a coluna II traz a
nomenclatura desses institutos. Correlacione as colunas I e II para, ao
final, assinale a sequência correta para a coluna I.

a) 1 / 2 / 3
b) 3 / 1 / 2
c) 2 / 1 / 3
d) 1 / 3 / 2
e) 3 / 2 / 1
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185. (ESAF / CGU – 2008) Julgue os itens, se verdadeiros ou
falsos, a respeito da formalização dos contratos com a Administração
Pública e assinale a opção que indica a sequência correta.
I. A publicação resumida do contrato e dos seus aditivos na imprensa oficial
é condição indispensável para a sua eficácia.
II. A lei faculta à Administração Pública substituir o instrumento de contrato
por outro, como, por exemplo, a Nota de Empenho, para valores situados abaixo
dos limites de Tomada de Preços e Concorrência.
III. Os contratos podem ser alterados unilateralmente pela Administração
Pública quando houver modificação do projeto ou das especificações, para
melhor adequação técnica aos seus objetivos.
IV. A variação do valor contratual em razão de reajustes nele previstos é
também considerada alteração contratual.
a) V,V,V,F
b) F,V,F,V
c) F,V,F,F
d) V,F,V,V
e) V,V,F,V
186. (ESAF / Pref./RJ – 2010) Referente
administrativos, assinale a opção incorreta.

aos

contratos

a) É motivo de rescisão contratual a subcontratação parcial do objeto do
ajuste, desde que não admitida no edital e no contrato.
b) Considera-se condição de eficácia do contrato administrativo a
publicação do seu extrato na imprensa oficial.
c) A Lei 8.666, de 1993, mitigou a lição tradicional de óbice à "Exceção de
Contrato não Cumprido", por parte do particular, quando houver
inadimplemento da Administração, prevendo hipótese de rescisão contratual em
face do atraso de pagamento pelo Poder Público.
d) É vedada a realização, pela Administração, de contratação verbal, de
sorte que todo ajuste pressupõe formalização mediante termo de contrato.
e) O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução
contratual, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalização do
ajuste por agente da Administração.
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187.

(ESAF / Mtur – 2014) Assinale a opção correta.

a) É possível, em determinadas situações previstas legalmente, contrato
verbal com a Administração Pública.
b) Segundo a legislação vigente, a licitação destina-se a garantir apenas a
observância do princípio constitucional da isonomia e a promoção do
desenvolvimento nacional.
c) O pregão é modalidade licitatória prevista na Lei n. 8.666, de 1993.
d) Não se observa a existência de cláusulas exorbitantes em contratos
administrativos.
e) Uma vez publicado o edital, a licitação não pode ser revogada.
188. (ESAF / CGU – 2008) Na elaboração dos contratos a serem
celebrados pela Administração Pública, são cláusulas necessárias,
exceto:
a) os casos de rescisão.
b) o regime de execução e a forma de recebimento.
c) o cronograma de desembolso dos recursos.
d) o crédito pelo qual ocorrerá a despesa.
e) o objeto e seus elementos característicos.
189. (ESAF / ATRFB – 2012) Conforme determina a Lei n. 8.666,
de 21 de junho de 1993, são cláusulas necessárias em todo contrato
administrativo:
I. o objeto e seus elementos característicos.
II. o preço e as condições de pagamento.
III. o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação
funcional programática e da categoria econômica.
IV. a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
V. os casos de rescisão.
a) Todas as assertivas estão corretas.
b) Apenas as assertivas I, II, IV e V estão corretas.
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c) Apenas as assertivas I, II e V estão corretas.
d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
e) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
190. (ESAF / CGU – 2012) São contratos que podem durar além da
vigência da Lei Orçamentária Anual, exceto:
a) os contratos autorizados pelo plano plurianual.
b) a contratação de serviços contínuos.
c) a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de
autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do
órgão ou entidade.
d) a contratação de equipamentos e programas de informática.
e) a locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas
da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a
sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado,
segundo avaliação prévia.
191. (ESAF / CGU – 2012) O Tribunal de Contas da União, em sede
de tomada de contas ordinária, recomendou a autarquia federal que se
abstivesse de prorrogar determinado contrato firmado após
procedimento licitatório ocorrido sob a modalidade de Pregão.
Acatando a recomendação do TCU, a autarquia iniciou procedimento
licitatório para a contratação do mesmo objeto, deixando de prorrogar
a contratação.
Acerca do caso concreto acima narrado, indique a opção correta.
a) O TCU deveria ter chamado a empresa prejudicada em oitiva, visando
garantir o contraditório e a ampla defesa.
b) A empresa prejudicada teve ferido seu direito a contratação, adquirido
quando se saiu vencedora da licitação.
c) Há apenas expectativa de direito da empresa à prorrogação do ajuste,
estando a decisão no âmbito de discricionariedade da Administração.
d) Sendo a relação jurídica travada entre o TCU e a Administração Pública
Federal, ambos deveriam ter se preocupado em garantir o contraditório e a
ampla defesa à empresa prejudicada.
e) O contratado somente não faria jus à prorrogação se a contratação não
tivesse sido precedida de licitação.
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192. (ESAF / CGU – 2012) Em se tratando de serviços, executado
o contrato, o seu objeto será recebido provisoriamente, pelo
responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado assinado
a) pelo fiscal em até cinco dias úteis da comunicação escrita do contratado.
b) pelo fiscal em até quinze dias úteis da comunicação oral do contratado.
c) pelo gestor administrativo em até três dias úteis da comunicação escrita
do contratado.
d) pelas partes em até quinze dias da comunicação escrita do contratado.
e) pelas partes em até três dias da comunicação escrita do contratado.
193. (ESAF / CGU – 2008) São motivos para a rescisão do contrato
administrativo, exceto:
a) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
empresa, que prejudique a execução do contrato.
b) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, não admitidas no edital
e no contrato.
c) a alteração do valor do contrato para reduzi-lo em vinte por cento.
d) o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento.
e) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos e
prazos.
194. (ESAF / CGU – 2012) A secretaria de obras de determinado
Estado membro da Federação firma, em nome do Estado, e após regular
procedimento licitatório, contrato administrativo para a realização de
obra pública. Entre as demais cláusulas do termo de contrato, há
dispositivo que prevê a possibilidade de paralisação da obra por parte
da Administração, hipótese em que as partes acordariam a respeito.
Considerando o caso concreto acima narrado, assinale a opção
correta à luz da jurisprudência do STJ.
a) Trata-se de hipótese em que o contrato merecia aditivo capaz de
resguardar o seu equilíbrio econômico-financeiro.
b) Quando a suspensão das obras se der em razão de interesse público,
não há que se falar em indenização ou reequilíbrio econômico-financeiro do
contrato.
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c) Como a paralisação da obra constava do termo de contrato, a contratada
deveria tê-la embutido no preço contratado.
d) Em se tratando de contrato administrativo, era dado à Administração
rescindir ou suspender unilateralmente o pactuado sem qualquer indenização.
e) A paralisação da obra, já prevista em instrumento contratual integra a
álea ordinária, ainda que o termo contratual disponha que haverá acordo a seu
respeito.
195. (ESAF / CGU – 2012) Determinada municipalidade firmou
contrato de prestação de serviços com a empresa "W". A contratação
ainda vigia quando foi declarada nula, após o Tribunal de Contas
competente para fiscalizar o Município ter apontado vício insanável ante
a ausência de prévia licitação.
Acerca da situação fática acima narrada, assinale a opção correta.
a) Quando houve a declaração de nulidade, as prestações resolveram-se
de parte a parte, sendo dever de cada um suportar os próprios prejuízos.
b) O contratado faz jus à indenização dos prejuízos ainda que tenha
concorrido para a nulidade.
c) O ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços
prestados, ou pelos prejuízos decorrentes do encerramento antecipado da
avença.
d) O custo da desmobilização não deve integrar os danos emergentes
porquanto já pago nas parcelas iniciais do contrato.
e) Não há que se falar em indenização do contratado pelos lucros cessantes,
sendo devida apenas a reparação pelos danos emergentes regularmente
comprovados.
196. (ESAF / STN – 2008) O regime jurídico dos contratos
administrativos instituído pela Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993,
confere à Administração certas prerrogativas em relação a eles. São
prerrogativas da Administração Pública frente a seus contratos, exceto:
a) modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de
interesse público, respeitados os direitos do contratado.
b) fiscalizar-lhes a execução.
c) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
d) exigir o cumprimento do contrato, sem alteração das condições
inicialmente pactuadas, independente da ocorrência de álea econômica ou
administrativa.
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e) rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados na lei.
197. (ESAF / MIN – 2012) Não constitui cláusula exorbitante dos
contratos administrativos, legalmente prevista, a que estabeleça a
seguinte possibilidade:
a) de aplicação de sanções pela Administração contratante.
b) de alteração unilateral de cláusulas contratuais.
c) de rescisão unilateral do contrato.
d) de ocupação provisória de móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados
ao objeto do contrato.
e) de prorrogação unilateral dos contratos de serviços contínuos.
198. (ESAF / CVM – 2010) O regime jurídico dos contratos
administrativos instituído pela Lei n. 8.666/1993 confere à
Administração, em relação a eles, as seguintes prerrogativas, exceto:
a) modificá-los unilateralmente, respeitados os direitos do contratado.
b) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.
c) rescindi-los unilateralmente, nos casos especificados.
d) suspender pagamentos devidos, a título de sanção administrativa.
e) fiscalizar-lhes a execução.
199. (ESAF / CVM – 2010) A critério da autoridade competente, e
desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida
prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras,
cabendo ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de
garantia, exceto:
a) caução em dinheiro.
b) seguro-garantia.
c) cédula hipotecária.
d) fiança bancária.
e) caução em títulos da dívida pública.
200. (ESAF / CGU – 2012) Determinada empresa "A" fora punida
com a penalidade inscrita no inciso IV do art. 87 da Lei n. 8.666/93.
Passados seis meses após a aplicação definitiva da penalidade, seus
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únicos dois sócios constituíram a empresa "B", com o mesmo objetivo
social, mesmo quadro societário e mesmo endereço.
Após sua constituição, a empresa "B" acudiu à licitação conduzida
pelo mesmo município que aplicara a penalidade à empresa "A".
O município condutor do certame, após ter percebido o indigitado
feito, (assegurados o contraditório e a ampla defesa à empresa "B")
estendeu à empresa "B" os efeitos da sanção de inidoneidade para
licitar aplicada à empresa "A", aplicando-se no caso em tela a
desconsideração da personalidade jurídica na esfera administrativa.
Acerca do caso concreto acima descrito, assinale a opção correta.
a) A extensão da penalidade à empresa "B" seria válida ainda que não
tivesse sido precedida de procedimento administrativo que lhe tenha garantido
o contraditório e a ampla defesa.
b) O ato administrativo que estendeu os efeitos da penalidade à empresa
"B" não era autoexecutório e seria necessário levar o caso à apreciação do Poder
Judiciário.
c) O ato administrativo que estendeu os efeitos da penalidade à empresa
"B" é nulo, posto que a lei não faculta à Administração Pública a possibilidade de
desconsiderar a personalidade jurídica para estender sanções administrativas a
outra sociedade empresária.
d) A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica neste
caso concreto deu-se em respeito ao princípio da moralidade administrativa.
e) Somente Poder Judiciário, em situações envolvendo relação de consumo,
poderia desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa.
201. (ESAF / CGU – 2012) Nos termos da IN 02, de 11/10/10 e
alterações posteriores, a única penalidade que exige requerimento
junto à autoridade competente para a cessação de seus efeitos é
a) a advertência estabelecida no inciso I do art. 87 da Lei n. 8.666/93.
b) a suspensão temporária estabelecida no inciso III do art. 87 da Lei n.
8.666/93.
c) a declaração de inidoneidade estabelecida no inciso IV do art. 87 da Lei
n. 8.666/93.
d) a multa estabelecida no inciso II do art. 87 da Lei n. 8.666/93.
e) o impedimento de licitar e contratar, estabelecido no art. 70 da Lei n.
10.520/2002.
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202. (ESAF / CGU – 2012) A aplicação da teoria da imprevisão
deriva da conjugação dos seguintes requisitos, exceto:
a) Inimputabilidade do evento às partes.
b) Ausência de impedimento absoluto.
c) Imprevisibilidade do evento ou incalculabilidade de seus efeitos.
d) Grave modificação das condições do contrato.
e) Álea ordinária, também chamada de risco do negócio.
203. (ESAF / CGU – 2012) A empresa "X", contratada pela União
Federal, por intermédio do Ministério da Fazenda para prestar serviços
de limpeza, conservação e asseio, solicita ao contratante a
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em
virtude do aumento salarial determinado por dissídio coletivo da
categoria profissional e com base na teoria da imprevisão.
Acerca da situação fática acima narrada e de acordo com a
jurisprudência majoritária no STJ, assinale a opção correta.
a) O dissídio coletivo é acontecimento imprevisível capaz de legitimar a
aplicação da teoria da imprevisão.
b) O dissídio coletivo é acontecimento previsível, porém de consequências
incalculáveis e, portanto, legitima a aplicação da teoria da imprevisão.
c) O dissídio coletivo da categoria profissional constitui-se em álea
ordinária, capaz de legitimar a teoria da imprevisão.
d) O aumento salarial dos empregados da contratada em virtude de dissídio
coletivo constitui evento certo que deveria ser levado em conta quando da
efetivação da proposta.
e) O dissídio coletivo de categoria profissional configura álea extraordinária,
capaz de possibilitar a aplicação da teoria da cláusula rebus sic stantibus.
10.

Licitações

204. (ESAF / AFRB – 2014) Quanto ao ‘local’ em que as licitações
serão efetuadas e à divulgação das mesmas, assinale a opção correta.
a) A lei exige a publicação pela imprensa oficial dos avisos relacionados
com convites.
b) Não enseja invalidação do certame licitatório caso haja a escolha de local
inóspito quando todos os potenciais interessados tenham acesso ao certame.
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c) É irrelevante a situação geográfica da repartição interessada nos casos
de licitação eletrônica.
d) A existência de sítio oficial do órgão administrativo na Internet não impõe
a obrigatoriedade da sua utilização para divulgação das licitações, desde que
efetuada a publicidade do ato.
e) A fim de evitar nulidade do certame licitatório, é necessária a publicação
do edital de abertura em sua integralidade no Diário Oficial Local.
205. (ESAF / DNIT - 2013) Acerca da interpretação correta do
disposto no art. 7º, § 2º, inc. III da Lei n. 8.666/93, conforme
posicionamento da doutrina administrativista e da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, assinale a opção falsa.
a) É exigível da Administração que pretende contratar que os recursos
orçamentários estejam prontamente disponíveis no Erário para que se considere
válido o processo de licitação.
b) A Lei n. 8.666/93 não exige a disponibilidade financeira, mas, tão
somente, que haja previsão destes recursos na lei orçamentária.
c) A Administração não precisa dispor, à época da licitação, do montante
necessário para arcar com o contrato, ela precisa apenas indicar que há previsão
no orçamento para realizar pagamentos futuros.
d) A exigência do art. 7º, § 2º, inc.III da Lei n. 8.666/93 pode ser
considerada cumprida quando existe lei que autorize a administração a tomar
empréstimo, seguida de decreto que cria o respectivo crédito.
e) Previsão e autorização são conceitos diversos de efetiva disponibilidade.
206. (ESAF / DNIT - 2013) Analise as opções a seguir e assinale a
incorreta.
a) Compra é toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma
só vez ou parceladamente.
b) Qualquer compra no serviço público, mesmo sem licitação, tem de ser
feita mediante a emissão de um edital.
c) As compras sempre que possível deverão ser processadas através de
sistema de registro de preços.
d) Nas compras deverão ser observadas as especificações completas do
bem a ser adquirido, podendo eventualmente ser indicada marca de preferência
do órgão.
e) As compras no serviço público podem ser realizadas sem licitação se o
valor não ultrapassar o limite de R$ 8.000,00.
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207. (ESAF / MTUR – 2014) Subordinam-se ao regime da Lei n.
8.666, de 21 de junho de 1993, exceto:
a) órgãos da administração direta e indireta.
b) órgãos da administração direta, fundações públicas e sociedades de
economia mista.
c) fundações públicas e empresas públicas.
d) fundos especiais.
e) entidades não controladas pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios.
208. (ESAF / CGU – 2012) Determinada municipalidade realizou
procedimento licitatório para contratação de empresa a ser responsável
pela construção de 2 km de rede coletora de esgoto. Findo o certame,
sua homologação foi realizada pelo prefeito do município contratante.
Adjudicou-se o objeto licitado à empresa de propriedade do
sobrinho do referido prefeito.
A referida licitação foi realizada sob a modalidade de convite, tendo
sido a empresa vencedora a única a comparecer ao certame.
A despeito da exigência editalícia de apresentação de CND,
relativamente à regularidade fiscal da licitante, foram apresentadas
declarações de auditores fiscais que atestavam a inexistência de
débitos.
Acerca do caso concreto acima narrado, assinale a opção correta.
a) O procedimento licitatório foi regular, não havendo qualquer vício em
sua homologação ou adjudicação.
b) Não há, na Lei n. 8.666/93, qualquer dispositivo que proíba a
participação de parentes nas licitações em que o servidor público atue na
condição de responsável pela homologação do certame, portanto, foi regular a
homologação realizada pelo prefeito da municipalidade.
c) Declarações de auditores fiscais podem atestar a regularidade fiscal do
licitante, não sendo exigível a certidão negativa de débitos para este fim.
d) O fato de a empresa vencedora ter sido a única licitante a apresentar
proposta válida não ensejaria, por si só, a repetição do convite, ainda que não
tenham sido apostas justificativas formais para a ausência de outros licitantes
concorrentes.
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e) Houve conflito de interesses na condução do certame, configurando-se
violação da norma contida nos §§ 3º e 4º do Art. 9º da Lei n. 8.666/93.
209. (ESAF / ATRFB – 2012) Não configura princípio norteador do
procedimento licitatório
a) vinculação ao instrumento convocatório.
b) julgamento objetivo.
c) probidade administrativa.
d) igualdade de condições a todos os concorrentes.
e) dispensa e inexigibilidade.
210. (ESAF / AFRFB – 2012) Determinado Município da Federação
brasileira, quando da elaboração da sua lei orgânica, fez constar a
seguinte norma:
"O Prefeito, o Vice-prefeito, os Vereadores, os ocupantes de cargos
em comissão ou função de confiança, as pessoas ligadas a qualquer
deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o
segundo grau, ou por adoção e os servidores e empregados públicos
municipais não poderão contratar com o Município, subsistindo a
proibição por mais seis meses após findas as respectivas funções."
Analise a norma constante da Lei Orgânica, da referida
municipalidade e, à luz da jurisprudência do STF, avalie as questões a
seguir, marcando verdadeiro (V) ou falso (F) para cada uma delas.
Ao final, assinale a opção que contenha a sequência correta.
( ) A lei orgânica do município é inconstitucional porque impõe restrições
que não foram impostas pelo constituinte no inciso XXI, do art. 37, nem pela
norma geral de que trata o inciso XVII, do art. 22 da CF.
( ) A municipalidade tratou, em sua lei orgânica, de preservar um princípio
guia de toda a atividade estatal: o princípio da moralidade administrativa.
( ) A norma constante da lei orgânica em comento homenageia o princípio
da impessoalidade.
( ) A norma inserta na lei orgânica do referido município fere a efetiva, real
e isonômica competição.
a) F, F, F, F
b) F, V, V, V
c) F, V, V, F
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d) V, V, V, F
e) F, V, F, F
211. (ESAF / CGU – 2012) São modalidades de licitação:
a) pregão, tomada de preços, convite, técnica e preço, leilão.
b) pregão presencial, pregão eletrônico, tomada de preços, convite.
c) leilão reverso, pregão, convite, técnica e preço, concurso.
d) concorrência, pregão, convite, técnica e preço, leilão reverso.
e) concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão.
212. (ESAF / CGU – 2012) A coluna I, abaixo, traz uma relação de
objetos para cuja contratação a Administração Pública está obrigada a
licitar.
A coluna II elenca determinadas modalidades de licitação.
Correlacione as colunas e ao final assinale a opção que contenha a
sequência correta para a coluna I.

a) 1 / 2 / 3 / 4 / 1
b) 3 / 4 / 1 / 2 / 1
c) 3 / 4 / 2 / 1 / 1
d) 2 / 4 / 2 / 1 / 3
e) 4 / 3 / 1 / 2 / 2
213. (ESAF / DNIT - 2013) Assinale a opção que contenha os
termos adequados para o preenchimento das lacunas abaixo.
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O art. 15, § 3o, inciso I da Lei n. 8.666/93 determina que a
modalidade de licitação para selecionar os potenciais fornecedores na
sistemática de registro de preços deve ser ______________________.
Entretanto, a Lei n.10.520/2002, em seu art. 11, possibilita a utilização
da modalidade ________________, quando o sistema de registro de
preços
destinar-se
às
compras
e
contratações
de
__________________.
a) Concorrência, pregão, bens e serviços comuns.
b) Concorrência, tomada de preços, bens e serviços comuns.
c) Pregão, concorrência, bens comuns.
d) Concorrência, pregão, bens comuns.
e) Pregão, concorrência, bens e serviços comuns.
214. (ESAF / Ministério do Turismo – 2014) Julgue as modalidades
de licitação e relacione a Coluna A, à esquerda, com a Coluna B, à direita.
Coluna A

AI - Leilão

Coluna B
BI - Na fase inicial de habilitação deve
comprovar possuir os requisitos mínimos exigidos
no edital.

BII - Atender às condições exigidas para
AII - Tomada
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do
de preços
recebimento das propostas.

AIII Concurso

BIII - Venda de bens móveis inservíveis para
a administração ou de produtos legalmente
apreendidos ou penhorados.

AIV Concorrência

BIV - Interessados cadastrados ou não,
escolhidos e convidados em número mínimo de 3
(três).

AV - Convite

BV - Escolha de trabalho técnico, científico ou
artístico.

Assinale a opção que indica as relações corretas.
a) AI – BIII; AII – BII; AIII – BV; AIV – BI; AV – BIV.
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b) AI – BIII; AII – BV; AIII – BII; AIV– BIV; AV – BI.
c) AI – BIV; AII – BV; AIII – BI; AIV – BII; AV – BIII.
d) AI – BI; AII – BII; AIII – BV; AIV – BIV; AV – BIII.
e) AI – BII; AII – BIV; AIII – BIII; AIV – BI; AV – BV.
215. (ESAF / CGU – 2012) As colunas abaixo trazem,
respectivamente, hipóteses arroladas na Lei n. 8.666/93 como passíveis
de dispensa e o ângulo de manifestação de desequilíbrio na relação
custo/benefício
caso
houvesse
obrigatoriedade
para
licitar.
Correlacione-as para, ao final, assinalar a opção que contenha a
sequência correta.

a) 3 / 2 / 1 / 4
b) 1 / 2 / 4 / 3
c) 2 / 1 / 4 / 3
d) 1 / 2 / 3 / 4
e) 4 / 2 / 1 / 3
216. (ESAF / Ministério da Fazenda – 2012) Acerca da dispensa de
licitação em razão da pessoa a ser contratada, analise as questões a
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seguir, assinalando verdadeiro(V) ou falso(F) ao final de cada assertiva.
Concluída a análise, assinale a opção que contenha a sequência correta.
( ) Apenas a administração pública direta, autarquias e fundações públicas
poderão contratar bens ou serviços sob o fundamento do art. 24, VIII da Lei n.
8.666/93, sem a devida licitação.
( ) As previsões de dispensa de licitação constantes dos incisos VIII e XVI
do art. 24 da Lei n. 8.666/93 referem-se tanto às entidades que desenvolvam
atividade econômica, quanto às prestadoras de serviços públicos.
( ) É circunstância necessária para caracterizar a excepcionalidade da
contratação direta de instituição brasileira incumbida regimental ou
estatutariamente da pesquisa, do ensino, ou do desenvolvimento institucional
que haja pertinência entre o objeto da contratação e o ramo de atividade da
entidade.
a) V, V, V
b) F, F, F
c) F, V, V
d) V, F, F
e) V, F, V
217. (ESAF / DNIT - 2013) Um edital de licitação deve ter
obrigatoriamente determinados elementos. Assinale a opção que cita
corretamente três desses elementos.
a) Objeto da licitação, condições para participação na licitação e forma de
apresentação das propostas.
b) Condições diferenciadas de pagamento entre empresas brasileiras e
estrangeiras, forma de apresentação das propostas e preâmbulo.
c) Sanções para o caso de inadimplemento, nome do órgão interessado e
critério de fixação de preços mínimos.
d) Critérios de julgamento, critérios de ajuste e o cadastro da comissão de
licitação, incluindo nome e e-mail.
e) Forma de apresentação das propostas, critérios de julgamento e critério
de fixação de preços mínimos.
218. (ESAF / AFRFB – 2014) O procedimento licitatório observa
vários atos até o encerramento do certame. Neste sentido, é correto
afirmar que o ato que atribui ao vencedor o objeto da licitação,
encerrando-se o certame, nos termos da lei, é:
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a) julgamento.
b) homologação.
c) contratação.
d) habilitação.
e) adjudicação.
219. (ESAF / CGU – 2012) Determinado Município da Federação,
após a posse de seu prefeito, ocorrida em janeiro de 2001, iniciou as
medidas necessárias ao cumprimento dos diversos tópicos do programa
de governo.
Entre os itens do referido programa de governo, constava a
revitalização da festa de carnaval da cidade, restaurando uma de suas
mais antigas tradições.
O prefeito, recém-empossado, por não haver tempo hábil para a
realização de procedimento licitatório, resolve afastá-lo sob o
argumento de que as contratações necessárias à realização da festa
montavam, individualmente, menos de R$8.000,00 (oito mil reais) cada.
Foram realizadas 4 (quatro) contratações distintas com um mesmo
fornecedor, que somadas montavam R$27.500,00 (vinte e sete mil e
quinhentos reais).
O carnaval se realizou e posteriormente pendeu sobre o prefeito da
cidade uma ação penal pelo cometimento do crime tipificado no art. 89
da Lei n. 8.666/93.
Tendo em mente o caso concreto acima narrado, assinale a opção
que esteja em consonância com recente julgado da corte especial do
STJ.
a) O crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/93 exige dolo específico.
b) O crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/93 pode prescindir do efetivo
dano ao erário.
c) Ainda que a contratação tivesse sido custeada por recursos privados
oriundos de patrocínio, o tipo penal estaria configurado.
d) Não era exigível do tribunal de contas fiscalizador da municipalidade em
tela o encaminhamento de cópia do processo de tomada de contas ao Ministério
Público.
e) A empresa contratada deve ser penalizada porquanto fora beneficiada
pela dispensa ilegal.
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220. (ESAF / DNIT - 2013) Assinale a exigência que, segundo a Lei
n. 8.666/93, é apresentada para a alienação de bens públicos imóveis
das pessoas jurídicas de direito público que não está presente na
alienação de bens imóveis pertencentes às empresas públicas.
Os bens imóveis aqui tratados não foram adquiridos por dação em
pagamento.
a) Interesse público justificado.
b) Licitação na modalidade de concorrência.
c) Avaliação prévia.
d) Autorização legislativa.
e) Licitação na modalidade de leilão.
221. (ESAF / CGU – 2012) Determinado órgão pertencente à
estrutura da União é participante de registro de preços regularmente
processado para a aquisição de papel A4.
A despeito do registro da ata resultante do certame acima referido,
o citado órgão resolve promover licitação na modalidade de Pregão para
a contratação de papel A4.
A respeito do caso hipotético acima narrado, indique a opção
correta.
a) Não é lícito ao órgão promover nova licitação para a contratação de
objeto constante da ata de registro de preços da qual seja participante.
b) Independentemente do preço ofertado, o órgão estará obrigado a
contratar como licitante vitorioso na segunda licitação, posto que não realizada
pelo sistema de registro de preços.
c) Caso o preço ofertado pelo licitante vitorioso na segunda licitação seja o
mesmo preço registrado em ata, terá preferência na aquisição o licitante cujo
preço consta registrado em ata.
d) Para fins de aplicação do art. 70 do Decreto n. 3.931/2001, não basta
cotejar somente os preços respectivamente ofertados na segunda licitação e os
registrados em ata, sendo necessário analisar as condições das propostas, a fim
de buscar a existência de igualdade de condições.
e) O órgão público está obrigado a mencionar, no termo de referencia da
segunda licitação, a existência de ata de registro de preços da qual faça parte e
que conte com o mesmo objeto então licitado.
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222. (ESAF / PGFN – 2012) A legislação atinente ao Regime
Diferenciado de Contratações Públicas prevê a possibilidade de que os
editais de licitação para aquisição de bens estabeleçam diversas
exigências, entre as quais não se inclui a de que
a) o produto seja de determinada marca, pela necessidade de padronização
do objeto.
b) seja fornecida certificação da qualidade do processo de fabricação de
determinado produto.
c) seja apresentada, em caso
solidariedade emitida pelo fabricante.

de

licitante

distribuidor,

carta

de

d) seja apresentada amostra do bem, ainda na fase de julgamento das
propostas.
e) sejam oferecidos apenas produtos com registro válido no Sistema de
Registro de Preços − SRP.
223. (ESAF / DNIT - 2013) São critérios de julgamento passíveis
de serem utilizados no âmbito do Regime Diferenciado de Contratações
Públicas – RDC, exceto:
a) Menor preço ou maior desconto.
b) Menor retorno econômico.
c) Melhor técnica ou conteúdo artístico.
d) Maior oferta.
e) Técnica e preço.
224. (ESAF / Ministério da Fazenda - 2013) Considerando as
licitações públicas e os contratos administrativos, assinale a opção
correta.
a) A adoção do Regime Diferenciado de Contratação (RDC) não é
obrigatória para a construção dos estádios em que ocorrerão jogos da Copa do
Mundo FIFA 2014, ficando a critério da Administração Pública optar pelo regime
de contratação que lhe parecer mais conveniente.
b) No Regime Diferenciado de Contratação, a publicidade do orçamento
estimado para a contratação deve ser ampla e disponibilizadas as informações
para a população no início da licitação, no meio da obra e ao final do
procedimento.
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c) No modo de disputa aberto, as propostas serão sigilosas até a data e
hora designadas para que sejam divulgadas e se for presencial, as propostas
deverão ser apresentadas em envelopes lacrados, abertos em sessão pública.
d) No Regime Diferenciado de Contratação, há previsão legal de 05
procedimentos auxiliares das licitações, entre eles o cadastramento e o convite
eletrônico.
e) O Regime Diferenciado de Contratação possui sanções administrativas e
criminais próprios, não se lhe aplicando as referidas sanções dispostas na Lei n.
8.666/93.
11.

Serviços Públicos

225. (ESAF / APO – 2015) Sobre as concessões de serviços
públicos, assinale a opção correta.
a) Em caso de dano, a responsabilização recai sobre o poder concedente
de forma solidária.
b) Encampação é a retomada do serviço pelo poder concedente durante o
prazo da concessão por motivo de interesse público, mediante Decreto do Poder
Executivo e pagamento prévio de indenização.
c) A pessoa política a quem a Constituição e a lei atribuem a titularidade do
serviço deve exercer a fiscalização das atividades desempenhadas. A falta de
fiscalização por parte do poder concedente induz a atenuação da
responsabilidade do concessionário de indenizar por prejuízos causados aos
usuários ou a terceiros.
d) A pessoa física não pode ser concessionária em nenhuma hipótese.
e) Caso a concessionária contrate com terceiros o desenvolvimento de
atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, fica
configurada a subconcessão.
226. (ESAF / PGFN – 2015) Acerca das parcerias público privadas,
assinale a opção correta.
a) A transferência do controle da sociedade de propósito específico
independe da autorização da Administração Pública.
b) A contratação das parcerias público privadas será sempre precedida de
licitação na modalidade de concorrência, conforme regulado pela Lei
n.11.079/2004.
c) É obrigatória a existência de cláusula editalícia que contemple a previsão
de garantias da contraprestação do parceiro público a serem concedidas ao
parceiro privado.
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d) Assim como ocorre para os contratos administrativos em geral, nas
parcerias público privadas os autores ou responsáveis economicamente pelos
projetos básico ou executivo não podem participar, direta ou indiretamente, da
licitação ou da execução de obras ou serviços.
e) Nas parcerias público privadas firmadas no âmbito da União, é o órgão
gestor das parcerias público privadas federais quem realiza as respectivas
licitações.
227. (ESAF / MPOG – 2010) O "acordo firmado entre a
Administração Pública e pessoa do setor privado com o objetivo de
implantação ou gestão de serviços públicos, com eventual execução de
obras ou fornecimento de bens, mediante financiamento do contratado,
contraprestação pecuniária do Poder Público e compartilhamento dos
riscos e dos ganhos entre os pactuantes" constitui conceito para o
seguinte instituto do direito administrativo:
a) permissão de serviço público.
b) autorização de serviço público.
c) concessão de serviço público ordinária.
d) concessão especial de serviço público.
e) concessão florestal.
228. (ESAF / AFRFB – 2009) "Incumbe ao Poder Público, na forma
da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre
através de licitação, a prestação de serviços públicos".
Esta é a previsão do caput do art. 175 da Constituição Federal. Sobre
os serviços públicos, no ordenamento jurídico brasileiro, analise as
assertivas abaixo e assinale a opção correspondente.
( ) Sob o critério formal, serviço público é aquele disciplinado por regime
de direito público.
( ) Segundo o critério material, serviço público é aquele que tem por objeto
a satisfação de necessidades coletivas.
( ) O critério orgânico ou subjetivo classifica o serviço como público pela
pessoa responsável por sua prestação, qual seja, o Estado.
( ) A concessão e a permissão transferem a titularidade de um serviço
público a quem aceitar prestá-lo, mediante licitação.
( ) Enquanto a permissão de serviço público, diante de sua precariedade,
ocorre necessariamente por prazo determinado, a concessão pode ocorrer por
prazo indeterminado.
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a) V, F, V, F, F
b) F, V, F, F, V
c) F, F, V, V, F
d) V, V, V, F, V
e) V, V, V, F, F
229. (ESAF / CGU – 2012) A impossibilidade de o particular
prestador de serviço público por delegação interromper sua prestação é
restrição que decorre do seguinte princípio:
a) Legalidade.
b) Autotutela.
c) Proporcionalidade.
d) Continuidade do Serviço Público.
e) Moralidade.
230. (ESAF / AFT – 2010) Naquilo que diz respeito à extinção do
contrato de concessão de serviço público, correlacione as colunas
abaixo e assinale a opção que contemple a correlação correta.
(1) Retomada do serviço, por motivo de interesse público.
(2) Retomada do serviço, por inexecução total ou parcial do contrato por
parte da concessionária.
(3) Extinção do contrato, por descumprimento de normas contratuais pelo
concedente.
( ) caducidade;
( ) encampação;
( ) rescisão.
a) 3 / 1 / 2
b) 2 / 3 / 1
c) 1 / 2 / 3
d) 2 / 1 / 3
e) 3 / 2 / 1
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231. (ESAF / ATRFB – 2009) Em se tratando de permissão e
concessão da prestação de serviço público, ante o disposto na Lei n.
8.987/95, marque a opção incorreta.
a) Ocorrerá a caducidade da concessão caso a concessionária não cumpra
as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos.
b) Caracteriza-se como descontinuidade do serviço a sua interrupção em
situação de emergência ou após prévio aviso quando por inadimplemento do
usuário, considerado o interesse da coletividade.
c) O poder concedente poderá intervir na concessão, com o fim de
assegurar a adequação na prestação do serviço.
d) Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se
mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.
e) Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo poder
concedente que ocupará as instalações e utilizará todos os bens reversíveis.
232. (ESAF / SUSEP – 2010) Conforme a legislação atual, a
reversão de bens, uma vez extinta uma concessão de serviço público:
a) não é mais admitida.
b) é admitida em todas as modalidades de extinção da concessão.
c) é aceita apenas na hipótese de advento do termo final de vigência do
contrato respectivo.
d) é admitida somente nas hipóteses de rescisão.
e) é aceita apenas na hipótese de ocorrência de encampação.
233. (ESAF / EPPGG – 2009)
considerando os serviços públicos.

Marque

a

opção

correta,

a) O transporte de cargas pelo meio rodoviário depende previamente de
permissão.
b) Cabe à ANA − Agência Nacional de Águas declarar a utilidade pública,
para fins de desapropriação das áreas necessárias à implantação de autorizados
de serviços de energia elétrica.
c) A geração de energia elétrica, para fins de serviços públicos, está
autorizada mediante a constituição de consórcios.
d) O inadimplemento do usuário, ainda que considerado o interesse da
coletividade, caracteriza-se como descontinuidade do serviço, nos termos da Lei
n. 8.987/95.
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e) A subconcessão é vedada em qualquer contrato de concessão.
234. (ESAF / PGFN – 2012) Como regra, dão azo à indenização
pela assunção de propriedade dos bens reversíveis, cujos investimentos
respectivos ainda não tenham sido amortizados ou depreciados,
a) todas as espécies de extinção da concessão ou permissão.
b) todas as espécies de extinção da concessão ou permissão, à exceção das
que ocorrem pelo advento do termo contratual.
c) todas as espécies de extinção da concessão ou permissão, à exceção das
que ocorrem em face da rescisão.
d) todas as espécies de extinção da concessão ou permissão, à exceção das
que ocorrem pelo advento do termo contratual ou pela rescisão.
e) todas as espécies de extinção da concessão ou permissão, à exceção das
que ocorrem pelo advento do termo contratual e da caducidade.
235. (ESAF / PGFN – 2012) No que se refere à figura da
intervenção prevista no âmbito das concessões e permissões de
serviços públicos, assinale a opção correta.
a) A intervenção tem duração máxima de 180 (cento e oitenta) dias.
b) Tal instituto é espécie de extinção da concessão ou permissão de serviço
público.
c) Como medida excepcionalíssima, a intervenção far-se-á por lei do poder
concedente.
d) A intervenção não demanda a prévia observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
e) A intervenção demanda a prévia indenização pela assunção dos bens
reversíveis, pelo Poder Público.
236. (ESAF / Pref/RJ – 2010) Sobre a Parceria Público-Privada
(PPP), assinale a opção correta.
a) São modalidades de PPP a concessão patrocinada e a concessão de uso.
b) É possível que o objeto do contrato de PPP seja atividade regulatória.
c) A modalidade de licitação para a PPP é a concorrência, não se admitindo,
portanto, a realização de lances em viva voz no processo licitatório.
d) O prazo de vigência do contrato de PPP pode ser de até quarenta anos.
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e) Antes da celebração do contrato de PPP, deverá ser constituída sociedade
de propósito específico, incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria.
237. (ESAF / EPPGG – 2009) Identifique, entre as modalidades de
parcerias entre os setores público e privado, a modalidade que não é
pertinente a uma PPP (Parceria Público-Privado).
a) Modalidade na qual a construção é separada juridicamente da operação,
já que neste caso o empreendimento da construção cabe ao setor privado, mas,
após o fim da mesma, o direito de concessão cabe ao Estado, que diante de
outro ato legal, concede a exploração à mesma empresa ou a outra.
b) Mecanismo de concessão para a exploração de um serviço público, no
qual o setor privado exige do Estado uma taxa de risco social para adquirir a
concessão.
c) Mecanismo de concessão para a exploração de um serviço público, na
qual a empresa fica com plenos direitos sobre o projeto, sem devolução posterior
para o Estado, não havendo prazo final da concessão.
d) Venda da concessão para o setor privado de um ativo já em operação,
acompanhada da obrigação de operação e eventual expansão por parte dos
novos controladores.
e) Mecanismo de concessão para a exploração de um serviço público, no
final da qual, porém, ela retorna às mãos do Estado.
238. (ESAF / PGFN – 2012) Relativamente às parcerias públicoprivadas a que se refere a Lei n. 11.079, de 2004, assinale a opção
correta.
a) Sempre devem ser precedidas de licitação, na modalidade concorrência
ou pregão.
b) Admite-se que os valores mobiliários atinentes à sociedade de propósito
específico possam ser negociados no mercado.
c) Como regra, a sociedade de propósito específico deverá, direta ou
indiretamente, ser controlada pela Administração Pública, que deterá a maioria
do capital social com direito a voto.
d) Antes da celebração do contrato de parceria, poderá ser constituída
sociedade de propósito específico, que ficará responsável pela gestão das
atividades pactuadas.
e) Consoante a legislação pátria, admite-se um único órgão gestor das
parcerias público-privadas, que contará com a participação obrigatória de
representantes de todos os estados, ao lado de representantes da União.
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239. (ESAF / Sefaz-SP – 2009) Acerca dos serviços públicos,
assinale a opção correta.
a) Vários são os conceitos encontrados na doutrina para serviços públicos,
podendo-se destacar como toda atividade material que a lei atribui ao Estado
para que a exerça diretamente ou por meio de outras pessoas (delegados), com
o objetivo de satisfazer às necessidades coletivas, respeitando-se, em todo caso,
o regime jurídico inteiramente público.
b) Pode-se dizer que toda atividade de interesse público é serviço público.
c) A legislação do serviço público tem avançado, apresentando modelos
mais modernos de prestação, em que se destaca, por exemplo, a parceria
público-privada, com duas previsões legais: patrocinada ou administrativa.
d) São princípios relacionados ao serviço público: continuidade do serviço
público, imutabilidade do regime jurídico e o da igualdade dos usuários.
e) Para que seja encarada a atividade do Estado como serviço público,
deve-se respeitar a gratuidade quando de sua aquisição pelo usuário.
240. (ESAF / DNIT - 2013) A respeito das parcerias públicoprivadas, analise as assertivas a seguir classificando-as em falsas ou
verdadeiras.
Ao final, assinale a opção que contenha a sequência correta.
( ) As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em
contrato de parceria público-privada poderão ser garantidas mediante títulos da
dívida agrária.
( ) É possível haver pagamento de contraprestação pela Administração
Pública sem que obrigatoriamente seja precedido pela integral disponibilização
do serviço pelo parceiro privado.
( ) Os contratos de parceria público-privada poderão prever a possibilidade
de emissão de empenho em nome dos financiadores do projeto em relação às
obrigações pecuniárias da Administração Pública.
( ) A contraprestação da Administração Pública nos contratos de parceria
público-privada poderá ser feita mediante outorga de direitos sobre bens
públicos afetados de uso comum do povo.
( ) As concessões patrocinadas em que mais de 70% da remuneração do
parceiro privado deva ser paga pela Administração Pública dependerão de
autorização legislativa.
a) V, V, V, F, V
b) F, V, V, V, V
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c) V, F, F, F, V
d) V, V, V, V, F
e) F, V, V, F, V
241. (ESAF / EPPGG – 2009) Quanto aos consórcios públicos e à
parceria público-privada, no âmbito da administração pública, marque a
opção incorreta.
a) A execução das receitas e despesas do consórcio público deverá
obedecer às normas de direito tributário aplicáveis às entidades privadas.
b) Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na
modalidade patrocinada.
c) A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na
modalidade de concorrência.
d) O edital para a contratação de parcerias público-privadas poderá prever
a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento.
e) Os agentes públicos incumbidos da gestão de consórcio não responderão
pessoalmente pelas obrigações contraídas pelo consórcio público.
242. (ESAF / CGU – 2012) A noção de "Serviço Público" é
considerada por autores como Cretella Jr. "a pedra angular do direito
administrativo". No caso brasileiro, os serviços públicos são
classificados segundo algumas características. Os enunciados abaixo se
referem a essas características.
I. Os serviços públicos prestados diretamente pelo Estado ou
indiretamente, mediante concessionários, são chamados Serviços Públicos
Próprios.
II. Apenas os serviços públicos prestados diretamente pelo Estado são
chamados Serviços Públicos Próprios.
III. Os serviços públicos prestados indiretamente, mediante concessão,
autorização, permissão ou regulamentação são Serviços Públicos Impróprios.
Quanto a esses enunciados, indique a opção correta.
a) Apenas o I está correto
b) Apenas o II está correto
c) Apenas o III está correto
d) Todos estão corretos
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e) Nenhum está correto.
243. (ESAF / MPOG – 2012) A respeito da classificação dos
serviços públicos, quanto à competência federativa, assinale a opção
correta.
a) Os de competência privativa são de titularidade de determinada órbita
federativa.
b) Os de competência comum são aqueles atribuídos a um ou mais entes
federativos.
c) Os serviços públicos não podem ser diferenciados entre os de
competência comum e os de competência privativa.
d) Os serviços públicos não podem ser diferenciados em vista do ente
federativo que os titulariza.
e) A classificação quanto à competência federativa é relevante para
identificar o ente que deverá assumir a prestação do serviço e irrelevante quanto
a competência legislativa correspondente.
244.

(ESAF / EPPGG - 2013) Assinale a afirmativa correta.

a) Concessão patrocinada é aquela que requer, adicionalmente, à tarifa
cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro
privado.
b) Nos termos das regras da Lei de Licitações Públicas, contratos de
prestação de serviços contínuos, considerados possíveis de prorrogação, devem
vigorar por mais de cinco anos.
c) A opção de aplicação do Regime Diferenciado de Contratações Públicas
– RDC – não afasta as normas contidas na lei de licitações públicas.
d) O Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC – limita-se à
aplicação em obras do Plano de Aceleração do Crescimento – PAC – e obras da
Copa das Confederações de 2013 e Copa do Mundo de 2014, bem como Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos de 2016.
e) Os órgãos e entidades da administração pública federal podem aderir à
ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital
ou estadual.
12.

Responsabilidade civil do Estado

245. (ESAF / PGFN – 2007) Caberá ao Ministro de Estado da
Fazenda definir as normas para a operacionalização da assunção, pela
União, de responsabilidades civis perante terceiros no caso de
atentados terroristas, atos de guerra ou eventos correlatos.
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246. (ESAF / PGFN – 2007) Em se tratando da Responsabilidade
Estatal no direito brasileiro, analise os itens a seguir:
I. O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, decidiu pela
responsabilidade de juíza que, em sua atuação na magistratura, causou danos
a outrem;
II. A União responde civilmente por danos nucleares desde que comprovada
a culpa em qualquer uma de suas modalidades;
III. Constatada a confecção, ainda que por tabelionato não oficializado, de
substabelecimento falso que veio a respaldar escritura de compra e venda de
bem imóvel fulminada judicialmente, impõe-se a obrigação do Estado de
ressarcir o comprador do imóvel;
IV. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto
de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do
agente (culpa in vigilando);
V. Só pode o Estado ser responsabilizado se o preposto estatal estiver no
exercício de suas funções ou, ao menos, se esteja conduzindo a pretexto de
exercê-la. Desse modo, se causar dano a terceiro no correr de sua vida privada,
sua responsabilidade é pessoal.
A quantidade de itens incorretos é igual a:
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
247. (ESAF MDIC – 2012) Assinale a opção
responsabilidade civil dar-se-á de forma subjetiva.

em

que

a

a) Responsabilidade pela omissão também chamada de serviço deficiente
ou falta do serviço.
b) Responsabilidade do Estado pelo ato comissivo ensejador de dano que
seu agente cause a terceiro.
c) Responsabilidade dos prestadores de serviço público por ato comissivo
causador de dano ao usuário do serviço.
d) Responsabilidade pela omissão ensejadora de serviço deficiente,
ocasionando dano nuclear.
www.estrategiaconcursos.com.br

e) Responsabilidade pela atuação omissiva do Estado no seu dever de
assegurar a integridade de pessoas ou coisas.
248. (ESAF / IRB – 2006) A respeito da responsabilidade civil da
Administração Pública pode-se afirmar que respondem objetivamente
pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, exceto:
a) as estatais que explorem atividade econômica.
b) as agências reguladoras de serviços públicos.
c) as agências reguladoras de atividades econômicas.
d) as concessionárias e permissionárias de serviço público.
e) as fundações públicas, desde que possuam natureza jurídica de direito
privado.
249. (ESAF / IRB – 2006) Caio, servidor público federal efetivo e
regularmente investido na função pública, motorista da Presidência da
República, ao dirigir carro oficial em serviço, dorme ao volante e
atropela uma pessoa que atravessava, prudentemente, em uma faixa de
pedestres em Brasília, ferindo-a.
Considerando essa situação hipotética e os preceitos, a doutrina e
a jurisprudência da responsabilidade civil do Estado, assinale a única
opção correta.
a) Na hipótese, há aplicação da teoria do risco integral.
b) A teoria aplicada ao caso para a responsabilização do Estado é a
subjetiva.
c) No âmbito de ação indenizatória pertinente e após o seu trânsito em
julgado, Caio nunca poderá ser responsabilizado, regressivamente, caso receba
menos de dois salários mínimos.
d) Caso Caio estivesse transportando material radioativo, indevidamente
acondicionado, que se propagasse no ar em face do acidente, o Estado só
poderia ser responsabilizado pelo dano oriundo do atropelamento.
e) Na teoria do risco administrativo, há hipóteses em que, mesmo com a
responsabilização objetiva, o Estado não será passível de responsabilização.
250. (ESAF / GDF - 2013) A respeito da Responsabilidade Civil do
Estado, analise os itens a seguir:
I. O Distrito Federal responde pelos danos que seus servidores, nessa
qualidade, causarem a terceiro por culpa exclusiva da vítima;
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II. A responsabilidade civil do agente público, em face de ação regressiva
perante a Administração Pública, é objetiva;
III. De acordo com recente decisão do Superior Tribunal de Justiça,
reconheceu-se culpa exclusiva da vítima, que foi atropelada em linha férrea,
utilizando passagem clandestina aberta no muro sem conservação e sem
fiscalização da empresa ferroviária;
IV. Haverá responsabilidade civil objetiva do Estado, de acordo com
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de presidiário que se
suicidou no estabelecimento prisional, tendo em vista que é dever do Estado
proteger seus detentos, inclusive contra si mesmo;
V. Com referência à Responsabilidade do Estado por atos jurisdicionais, na
jurisprudência brasileira, como regra, prevalece a admissibilidade da
responsabilidade civil, devendo a ação ser proposta contra a Fazenda Estadual,
a qual tem o direito de regresso contra o magistrado responsável, nos casos de
dolo ou culpa.
A quantidade de itens corretos é igual a:
a) 4
b) 2
c) 3
d) 1
e) 5
251. (ESAF / TCU – 2006) Sobre a responsabilidade civil da
Administração, assinale a afirmativa falsa.
a) A responsabilidade decorre de ato comissivo ou omissivo, culposo ou
doloso.
b) A obrigação do servidor em reparar o dano estende-se a seus
sucessores, até o limite do valor da herança.
c) Tratando-se de dano causado a terceiro, o servidor responderá mediante
denunciação à lide.
d) A responsabilidade objetiva pode abranger ações de agentes de
empresas privadas, desde que concessionárias de serviços públicos.
e) É possível a responsabilidade do Estado por ato jurisdicional.
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252. (ESAF / ATRFB – 2006) A responsabilidade civil objetiva, da
Administração Pública, compreende os danos causados aos particulares,
até mesmo
a) sem haver culpa ou dolo do seu agente, pelo ato ou fato danoso.
b) quando houver culpa do respectivo paciente.
c) sem nexo causal entre o ato ou fato e o dano.
d) quanto aos atos predatórios de terceiros e fenômenos naturais.
e) quando seu agente não agiu nessa condição, ao causar o dano.
253. (ESAF / CGU – 2006) A responsabilidade objetiva do Estado,
em última análise, resulta na obrigação de indenizar, quem tenha sido
vítima de algum procedimento ou acontecimento, que lhe produza
alguma lesão, na esfera juridicamente protegida, para cuja configuração
sobressai relevante haver
a) ausência de culpa do paciente.
b) culpa ou dolo do agente causador.
c) nexo causal entre aquele comportamento e o dano causado.
d) prova de ilicitude desse acontecimento danoso.
e) prova de falta ou deficiência do serviço que causou o dano.
254. (ESAF / SUSEP – 2006) A responsabilidade objetiva do
Estado, como pessoa jurídica de direito público interno, compreende os
danos causados a terceiros, até mesmo quando
a) haja culpa do paciente (quem sofreu o dano).
b) não haja culpa do agente (quem causou o dano).
c) não haja nexo causal (entre o fato e o dano).
d) o fato danoso não seja atribuído ao Estado.
e) o fato danoso seja causado, por ato doloso ou fraudulento do juiz, no
exercício de sua função.
255. (ESAF / MIN – 2012) A teoria do risco administrativo costuma
ser associada pela doutrina pátria à seguinte teoria de responsabilidade
civil do Estado:
a) teoria da irresponsabilidade do Estado.
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b) teoria da culpa anônima.
c) teoria da culpa administrativa.
d) teoria da responsabilidade subjetiva.
e) teoria da responsabilidade objetiva.
256. (ESAF / SEFAZ/CE – 2007) A teoria que responsabiliza o
Estado pelos danos que seus agentes causarem a terceiros sem admitir
qualquer excludente de responsabilidade em defesa do Estado
denomina-se teoria
a) objetiva.
b) subjetiva.
c) da falta do serviço.
d) da irresponsabilidade.
e) do risco integral.
257. (ESAF / CGU – 2006) No caso de responsabilidade civil do
Estado, por dano causado a outrem, cabe ação regressiva, contra o
agente causador, que tenha agido culposa ou dolosamente, mas
constitui requisito essencial para tanto, ter havido
a) ajuizamento de ação pelo paciente, cobrando indenização do dano.
b) condenação do Estado a indenizar o paciente.
c) reconhecimento de culpa ou dolo, por parte do agente.
d) prova produzida pelo paciente, de culpa ou dolo do agente.
e) recusa do agente em assumir o ônus da reparação desse dano.
258. (ESAF / AFRFB – 2012) Em relação ao tema da
Responsabilidade Civil do Estado, analise as questões a seguir,
identificando se são verdadeiras (V) ou falsas (F).
Após a análise das opções, assinale aquela que apresenta a
sequência correta.
( ) Segundo a posição majoritária da doutrina administrativista, o fato de
ser atribuída responsabilidade objetiva a pessoa jurídica não significa exclusão
do direito de agir diretamente contra aquele agente do Poder Executivo que
tenha causado o dano.
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( ) O cidadão prejudicado pelo evento danoso poderá mover ação contra
pessoa jurídica de direito público e contra o agente do Poder Executivo
responsável pelo fato danoso em litisconsórcio facultativo, já que são eles
ligados por responsabilidade solidária.
( ) Como a responsabilidade do agente causador do dano acompanha a
responsabilização do Estado, será cabível ação de regresso quando o Estado
houver sido responsabilizado objetivamente ainda que o agente não tenha agido
com dolo ou culpa.
( ) São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao Erário movidas pelo
Estado contra seus servidores que tenham praticado ilícitos dos quais decorram
prejuízos aos cofres públicos.
a) V, V, V, V
b) F, V, V, V
c) V, F, V, V
d) V, V, F, V
e) V, V, V, F.
259. (ESAF / SEFAZ/CE – 2007) Assinale a opção que contenha a
correlação correta.
A respeito da responsabilidade extracontratual do Estado,
estabeleça a correlação entre o Poder e a causa que enseja a
responsabilização.
(1) Poder Executivo
(2) Poder Legislativo
(3) Poder Judiciário
( ) Lei de efeito concreto.
( ) Manter cidadão preso além do tempo fixado na sentença.
( ) Lei inconstitucional.
( ) Infração às obrigações gerais devidas por todos.
( ) Juiz que, no exercício das funções, proceda com dolo ou culpa.
a) 1/1/3/2/1
b) 3/2/1/2/3
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c) 2/2/3/1/1
d) 2/3/2/1/3
e) 1/2/2/3/1
260. (ESAF / Pref/RJ – 2010) No tocante à Responsabilidade Civil
do Estado, assinale a opção correta, conforme o entendimento mais
recente do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
a) Os atos jurisdicionais típicos podem ensejar responsabilidade civil
objetiva do Estado, sem maiores distinções em relação aos atos administrativos
comuns.
b) É viável ajuizar ação de responsabilidade diretamente em face do agente
público causador do dano, ao invés de ser proposta contra a pessoa jurídica de
direito público.
c) O Estado não é passível de responsabilização civil objetiva por atos
praticados por notários.
d) A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviço público é objetiva em relação aos usuários, bem como
em relação a terceiros não usuários do serviço público.
e) Só haverá responsabilidade objetiva do Estado se o ato causador do dano
for ilícito.
261. (ESAF / PGFN – 2012) Assinale a opção que corresponde ao
entendimento atualmente esposado pelo Supremo Tribunal Federal
sobre a responsabilidade civil das empresas concessionárias de serviços
públicos.
a) Há responsabilidade somente perante os usuários do serviço público, na
modalidade do risco administrativo.
b) Há responsabilidade somente perante os usuários do serviço público,
desde que caracterizada ao menos culpa da prestadora do serviço.
c) É reconhecida a possibilidade de responsabilização em face de dano
causado a não-usuário do serviço, uma vez caracterizada ao menos culpa da
concessionária e nexo de causalidade entre a conduta e o resultado prejudicial.
d) É reconhecida a possibilidade de responsabilização objetiva das
concessionárias, mesmo em face de terceiros não-usuários do serviço.
e) A teoria da responsabilidade subjetiva é aplicável tanto perante usuários
como não-usuários do serviço público, considerando-se que as concessionárias
são empresas privadas que não integram o Poder Público.

www.estrategiaconcursos.com.br

13.

Processo administrativo e Lei de Acesso à Informação

262. (ESAF / MIN – 2012) O desatendimento, pelo particular, de
intimação realizada pela Administração Pública Federal em processo
administrativo
a) não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a
direito pelo administrado.
b) não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, mas constitui
renúncia a direito pelo administrado, se se tratar de direito disponível.
c) importa o reconhecimento da verdade dos fatos, mas não constitui
renúncia automática a direito pelo administrado, tratando-se de direito
indisponível.
d) importa o reconhecimento da verdade dos fatos, e a renúncia a direito
pelo administrado.
e) opera extinção do direito de defesa, por opção do próprio particular.
263. (ESAF / CGU – 2012) A respeito dos prazos atinentes aos
processos administrativos em geral e sua forma de contagem, nos
termos da Lei n. 9.784/99, assinale a opção correta.
a) Não há distinção na forma de contagem entre prazos fixados em dias e
fixados em meses ou anos.
b) Prazo fixado em meses cujo vencimento se daria em 28 de fevereiro,
tem seu termo em 10 de março.
c) Prazos fixados em dias ou meses contam-se de modo contínuo.
d) Os prazos começam a correr da data em que foi praticado o ato ou a
tomada de decisão.
e) Ameaça de bomba que força o encerramento do expediente, antes da
hora normal, prorroga o prazo até o primeiro dia útil seguinte.
264. (ESAF / CGU – 2012) A Lei n. 9.784/99, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, aplica-se,
subsidiariamente, nos processos administrativos específicos, a exemplo
do Processo Administrativo Disciplinar. A respeito de suas disposições,
assinale a opção incorreta.
a) Considerando a ausência de disposição na Lei n. 8.112/90, a Lei n.
9.784/99 limitou em 3 (três) o número de testemunhas indicadas pelo acusado
a ser ouvidas pela comissão.
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b) É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de
documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento
de eventuais falhas.
c) A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo
órgão administrativo.
d) O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da
verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado.
e) A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal
com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza
da ciência do interessado.
265. (ESAF / CGU – 2012) Determinado cidadão ostenta a
condição de anistiado político, vez que fora beneficiado por ato
administrativo, praticado em 05/10/2005, que lhe atribuiu tal condição,
bem como determinou a reparação econômica dela decorrente.
Mediante acompanhamento das atividades da Administração
Pública e usufruindo da transparência imposta pela Lei do Acesso à
Informação, o cidadão descobre, em consulta ao sítio eletrônico do
Ministério da Justiça, que havia sido formado grupo de trabalho para a
realização de estudos preliminares acerca das anistias políticas até
então concedidas.
Irresignado e temeroso de que as futuras decisões do referido
grupo de trabalho viessem a afetar sua esfera patrimonial, o cidadão
impetra mandado de segurança preventivo para desconstituir o ato que
instaurou o grupo de trabalho.
Acerca do caso concreto acima narrado, assinale a opção incorreta,
considerando a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a
questão.
a) A criação do mencionado grupo de trabalho insere-se no poder de
autotutela administrativa.
b) Por força do art. 54 da Lei n. 9.784/99, há prazo decadencial para que
a Administração revise seus atos.
c) Caso o grupo de trabalho encontre ilegalidades na concessão da anistia,
será preciso ouvir o cidadão por ela beneficiado, garantindo-lhe o contraditório
e a ampla defesa.
d) Não houve ato ilegal ou abusivo da Administração passível de correção
pela via do mandado de segurança.
e) A Administração conduzirá os processos submetidos ao grupo de
trabalho baseada no princípio da oficialidade.
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266. (ESAF / ATRFB – 2012) Quanto ao recurso administrativo
previsto na Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, é incorreto
afirmar que:
a) salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo.
b) em regra, a interposição de recurso administrativo depende de caução
prestada pelo requerente.
c) o recurso administrativo tramitará, no máximo, por três instâncias
administrativas, salvo disposição legal diversa.
d) entre outros, têm legitimidade para interpor recurso administrativo as
organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses
coletivos.
e) quando interposto fora do prazo, o recurso não será conhecido.
267. (ESAF / Ministério da Fazenda – 2012) Determinado servidor
do Ministério da Fazenda recorre da decisão do Chefe da Divisão de
Recursos Humanos – DRH do órgão em que está lotado, que lhe negou
o pedido de gozo de sua licença capacitação.
O único fundamento utilizado pelo recorrente centrou-se na
ausência de competência do chefe da DRH para decidir a respeito de seu
pleito.
O recorrente sustenta que, ante a ausência de previsão específica
da competência decisória no regimento interno do órgão para a referida
DRH, somente o dirigente máximo poderia decidir o pleito.
Tendo em mente o caso concreto acima narrado e os termos da Lei
n. 9.784/99, que regula o processo administrativo em âmbito federal,
assinale a opção que contenha a resposta correta.
a) Assiste razão ao recorrente. A ausência de previsão legal específica
desloca a competência decisória para a autoridade de maior grau.
b) A autoridade competente para julgar o recurso do servidor poderá
delegar esta competência desde que para agente de grau hierárquico superior
ao da primeira instância decisória.
c) A delegação da competência para julgamento do recurso deve ter sido
prévia a sua interposição e divulgada na internet do órgão.
d) A competência para decidir acerca da licença capacitação era da DRH,
unidade organizacional de menor nível na hierarquia, não sendo admissível em
nenhuma hipótese, a avocatória.
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e) Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo
deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir.
268. (ESAF / Ministério da Fazenda - 2013) Considerando as
normas pertinentes ao processo administrativo contidas na Lei n.
9.784/99, assinale a opção correta.
a) A competência para instauração do processo administrativo será
delegada, em parte, quando se tratar da edição de atos de caráter normativo.
b) Permite-se a avocação temporária de competência atribuída a órgão
hierarquicamente superior.
c) O indeferimento de alegação de suspeição para atuar em processo
administrativo é decisão irrecorrível.
d) O prazo de decadência contar-se-á da percepção do último pagamento,
no caso de efeitos patrimoniais contínuos.
e) Caso um parecer obrigatório e vinculante deixe de ser emitido no prazo
fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação.
269.

(ESAF / Mtur – 2014) São direitos dos administrados, exceto:

a) expor os fatos conforme a verdade.
b) ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores.
c) formular alegações e apresentar documentos antes da decisão.
d) fazer-se assistir, facultativamente, por advogado.
e) ter vista dos autos, obter cópias de documentos e ciência da tramitação
do processo administrativo em que tenha a condição de interessado.
270. (ESAF / Mtur – 2014) Julgue os itens abaixo e, a seguir,
assinale a opção correta.
I. A Administração tem o direito de explicitamente emitir decisão nos
processos administrativos.
II. Nos processos administrativos será observada atuação segundo
padrões éticos de probidade e adequação entre meios e fins.
III. Constitui-se direito do administrado prestar as informações que lhe
forem solicitadas.
IV. A competência é renunciável e se exerce pelos órgãos administrativos
a que foi atribuída como própria, salvo nos casos de delegação ou avocação.
V. A intimação pode ser efetuada por ciência no processo.
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a) apenas I e IV estão corretos.
b) apenas II, III e V estão corretos.
c) apenas IV está correto.
d) apenas I, II e IV estão corretos.
e) apenas II e V estão corretos.
271. (ESAF / Mtur – 2014) Em se tratando dos princípios que a
Administração Pública deve obedecer, assinale a opção incorreta.
a) Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório e eficiência.
b) Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
c) Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade e
moralidade.
d) Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
e) Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
probidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse público e eficiência.
272. (ESAF / Ministério da Fazenda – 2014) Assinale a opção
incorreta em relação às regras sobre a contagem de prazos no processo
administrativo federal.
a) Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial,
excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.
b) Caso o vencimento venha a cair em dia em que não houver expediente
ou este for encerrado antes da hora normal, considera-se prorrogado o prazo
até o primeiro dia útil seguinte.
c) Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo.
d) Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se, no
mês do vencimento, não houver o dia equivalente àquele do início do prazo,
tem-se como termo o último dia do mês.
e) Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos
processuais se suspendem.
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273. (ESAF / AFRFB – 2014) Nos termos da lei, a Administração
Pública Federal observará, em se tratando do processo administrativo,
princípios específicos, exceto:
a) princípio da segurança jurídica.
b) princípio da razoabilidade.
c) princípio da eficiência.
d) princípio da insignificância.
e) princípio da motivação.
274. (ESAF / PGFN – 2015) A respeito da Lei n. 12.527/2011,
conhecida como Lei de Acesso à Informação, analise as afirmativas
abaixo, classificando-as em verdadeiras (V) ou falsas (F). Ao final,
assinale a opção que contenha a sequência correta.
( ) Trata-se de uma lei que contém normas gerais e, sob este aspecto, de
caráter nacional.
( ) A referida lei consagra o que se convencionou chamar de transparência
ativa.
( ) A informação em poder dos órgãos e entidades públicas pode ser
classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada, quando a restrição
temporária ou permanente de acesso ao seu conteúdo for imprescindível à
segurança da sociedade ou do Estado.
( ) Externados os motivos e demonstrado o interesse do solicitante,
qualquer interessado pode apresentar pedido de acesso a informações aos
órgãos e entidades sujeitos à Lei n.º 12.527/2011.
a) V, V, V, F
b) V, F, V, F
c) F, V, F, V
d) V, V, V, V
e) V, V, F, F
275. (ESAF / DNIT - 2013) Acerca dos novos conceitos trazidos
pela Lei do Acesso à Informação, correlacione as colunas abaixo e, ao
final, assinale a opção que contenha a sequência correta para a para a
Coluna II.
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COLUNA I

COLUNA II

(1)
Documento.

( ) Qualidade do que foi
coletado
na
fonte,
sem
modificações.

(2)
Primariedade.

( ) Unidade de registro
de informações, qualquer que
seja o suporte ou formato.

(3)
Integridade.

( ) Qualidade daquilo que
não foi modificado, inclusive
quanto à origem, trânsito e
destino.

a) 1 / 2 / 3
b) 3 / 2 / 1
c) 2 / 1 / 3
d) 3 / 1 / 2
e) 1 / 3 / 2
276. (ESAF / DNIT - 2013) A Lei n. 12.527/2011 garantiu ao
cidadão o direito de obter informação acumulada pelo Poder Público. A
mesma lei definiu, também, as restrições de acesso à informação.
Assinale a opção que identifica informações restritas.
a) Informação pertinente à administração do patrimônio público.
b) Informação relativa à implementação, acompanhamento e resultados
dos programas e projetos públicos.
c) Informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades públicos.
d) Informação sobre projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou
tecnológico de interesse estratégico nacional.
e) Informação sobre violação dos direitos humanos praticadas por agentes
públicos.
277. (ESAF / STN - 2013) A chamada Lei de Acesso à Informação
(Lei n. 12.527, de 18 de novembro de – 2011) foi um marco nas relações
entre cidadão e Estado. Ela estabelece que as informações de interesse
coletivo ou geral deverão ser divulgadas de ofício pelos órgãos públicos,
espontânea e proativamente, independentemente de solicitações.
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Sinteticamente, estabelece que o acesso à informação pública é a
regra, e o sigilo, a exceção. Sobre esta lei, avalie os itens a seguir e
assinale a opção incorreta.
a) São estabelecidos prazos para que sejam repassadas as informações ao
solicitante. A resposta deve ser dada imediatamente, se estiver disponível, ou
em até 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias.
b) Justificado o pedido, e identificado o requerente, o serviço de busca e
fornecimento das informações é gratuito, salvo cópias de documentos.
c) Nos casos em que a informação estiver sob algum tipo de sigilo previsto
em Lei, é direito do requerente obter o inteiro teor da negativa de acesso.
d) Quando a informação for parcialmente sigilosa, fica assegurado o acesso,
por meio de certidão, extrato ou cópia, com a ocultação da parte sob sigilo.
e) Informações sob a guarda do Estado que dizem respeito à intimidade,
honra e imagem das pessoas, por exemplo, não são públicas e só podem ser
acessadas pelos próprios indivíduos e por terceiros, apenas em casos
excepcionais previstos na Lei.
278. (ESAF / EPPGG - 2013) A Lei Federal n. 12.527, de 18 de
novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI),
trata dos procedimentos que, obrigatoriamente, devem ser adotados
por órgãos municipais, estaduais e federais para garantir o acesso à
informação sobre as ações públicas aos cidadãos. Segundo o texto, é
direito de todos os brasileiros obter de forma clara, e por meio de
linguagem clara, dados de interesse particular, coletivo ou geral sobre
as ações realizadas pelas esferas públicas. Entre as informações que
deverão ser divulgadas, independente de requerimento de algum
cidadão, estão corretas as afirmativas abaixo, exceto:
a) as pertinentes à administração do patrimônio público.
b) instrumentos de acompanhamento e resultados dos programas e
projetos finalizados, mas não projetos em andamento, suas metas e indicadores.
c) a utilização de recursos públicos.
d) edital de licitação.
e) contratos administrativos.
279. (ESAF / EPPGG - 2013) Os procedimentos previstos na Lei de
Acesso à Informação (Lei n. 12.527, de 18 de novembro de – 2011)
destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação
e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da
administração pública. No entanto, o art. 23 da mesma Lei prevê
algumas exceções da Lei de Acesso às Informações consideradas
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imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado. Nesse sentido,
a Lei prevê, no art. 23, portanto, passíveis de classificação, as
informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam atingir as
seguintes situações, exceto:
a) pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do
território nacional.
b) pôr em risco a vida, a segurança e a saúde da população nas fronteiras
nacionais e países com os quais tenhamos celebrados acordos ou tratados de
segurança.
c) prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças
Armadas.
d) pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades
nacionais ou estrangeiras e seus familiares.
e) comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou
fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de
infrações.
280. (ESAF / Ministério da Fazenda - 2013) Considerando as
normas de acesso à informação contidas na Lei n. 12.527/2011,
assinale a opção correta.
a) Considera-se tratamento de informação a que for submetida
temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua
imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado.
b) O próprio requerente pesquisará a informação de que necessite, ante os
meios oferecidos pela entidade.
c) As informações podem ser classificadas como sigilosas, restritas e de
segurança máxima, nos termos da lei.
d) As informações pessoais relativas à intimidade terão seu acesso vedado
pelo prazo máximo de 50 (cinquenta) anos.
e) A pessoa física que detiver informações em virtude de vínculo com o
poder público e não observar o disposto na Lei n. 12.527/2011 estará sujeita à
suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de 02 (dois) anos.
281. (ESAF / Mtur – 2014) A Lei n. 12.527, de 2011, assegura o
direito fundamental de acesso à informação e deve ser executado em
conformidade com os princípios básicos da administração pública.
Assinale a opção correta.
a) Os órgãos devem observar a publicidade como preceito geral, inclusive
para as informações consideradas sigilosas.
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b) Os órgãos devem divulgar as informações de interesse público, mediante
solicitações.
c) Cabe aos órgãos assegurar a gestão transparente da informação,
coibindo o amplo acesso a ela.
d) O acesso a informações públicas será assegurado mediante a criação de
serviço de informações ao cidadão, em local com condições apropriadas para
atender e orientar o público quanto ao acesso a informações.
e) Os órgãos devem divulgar as informações relacionadas à pessoa natural
identificada.
282. (ESAF / Ministério da Fazenda – 2014) São procedimentos
que se destinam a assegurar o direito fundamental de acesso à
informação, exceto:
a) Observância do sigilo como exceção.
b) Utilização de meios de comunicação viabilizados pela TI (Tecnologia da
Informação).
c) Divulgação de informações de interesse público mediante solicitação.
d) Desenvolvimento do controle social na Administração Pública.
e) Fomento ao desenvolvimento da cultura da transparência.
283. (ESAF / AFRFB – 2014) Em se tratando do acesso à
informação no âmbito federal, é correto afirmar:
a) cabe recurso a ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias e dirigido
diretamente à Controladoria-Geral da União do indeferimento a pedido de acesso
a informações classificadas como sigilosas contidas em Ministérios integrantes
do Poder Executivo Federal.
b) são classificadas como ultrassecretas, cujo prazo de restrição de acesso
à informação é de 25 (vinte e cinco) anos, as informações que coloquem em
risco a segurança do Presidente da República e respectivos cônjuge e filhos (as).
c) compete ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República rever a classificação de informações ultrassecretas ou secretas, de
ofício, a cada 04 (quatro) anos, ou mediante provocação de pessoa interessada.
d) é assegurado, por lei, o sigilo da identificação do requerente que
apresentar pedido de acesso a informações de interesse particular contidas nas
Cortes de Contas.
e) mediante anuência do requerente é que a informação armazenada em
formato digital será fornecida no referido formato.
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14.

Bens Públicos

284. (ESAF / Ministério da Fazenda - 2013) Sob o aspecto jurídico,
há duas modalidades de bens públicos: os do domínio público do Estado
e os do domínio privado do Estado.
285. (ESAF / SUSEP – 2006) O chamado domínio eminente, como
expressão da soberania nacional, é o poder político, pelo qual o Estado
submete à sua vontade
a) os bens públicos de uso comum.
b) os denominados bens dominiais.
c) todos os bens próprios do Estado.
d) todas as coisas de seu território.
e) todas as coisas de interesse público.
286. (ESAF / Ministério da Fazenda - 2013) A Secretaria do
Patrimônio da União (SPU) conduz a Política Nacional de Gestão do
Patrimônio da União (PNGPU) desde a constituição do Grupo de
Trabalho Interministerial sobre Gestão do Patrimônio da União – GTI
(Decreto Presidencial de 11/9/2003) no qual foram estabelecidos os
princípios e diretrizes da política de gestão do patrimônio imobiliário e
fundiário da União. A Lei n. 9.636, de 15/05/1998 dispõe sobre a
regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis
de domínio da União, altera dispositivos dos Decretos-Leis nos 9.760,
de 5 de setembro de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987,
regulamenta o § 2o do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, e dá outras providências. Assinale a opção incorreta.
a) Caberá ao Poder Executivo organizar e manter sistema unificado de
informações sobre os bens de que trata a Lei n. 9.636, que conterá as
informações relevantes relativas a cada imóvel.
b) A alienação de bens imóveis da União não depende de autorização,
mediante ato do Presidente da República, desde que haja parecer da SPU quanto
à sua oportunidade e conveniência.
c) A venda de bens imóveis da União será feita mediante concorrência ou
leilão público.
d) No caso de venda por leilão público, o arrematante pagará, no ato do
pregão, sinal correspondente a, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor da
arrematação, complementando o preço no prazo e nas condições previstas no
edital, sob pena de perder, em favor da União, o valor correspondente ao sinal
e, em favor do leiloeiro, se for o caso, a respectiva comissão.
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e) O preço mínimo de venda de imóveis da União será fixado com base no
valor de mercado do imóvel, estabelecido em avaliação de precisão feita pela
SPU, cuja validade será de seis meses.
287. (ESAF / SUSEP – 2010) Sobre o tema "bens públicos", é
correto afirmar:
a) bens dominicais precisam ser desafetados antes de serem alienados.
b) o uso comum dos bens públicos pode ser oneroso, caso assim determine
lei da pessoa jurídica à qual o bem pertença.
c) prédios públicos abandonados que venham a ser ocupados por membros
de movimentos sociais estão sujeitos a usucapião.
d) em casos de reparação de dano causado por dolo de agente público,
apenas os bens de uso especial e dominicais podem ser penhorados.
e) bibliotecas são exemplos claros de bens de uso comum do povo.
288. (ESAF / Ministério da Fazenda - 2013) Quanto aos Bens
Públicos, é correto afirmar:
a) sob o aspecto jurídico, há duas modalidades de bens públicos: os do
domínio público do Estado e os do domínio privado do Estado.
b) da imprescritibilidade exsurge a impossibilidade de oneração dos bens
públicos.
c) no caso de uso privativo estável, como é o caso da permissão, a
precariedade do uso encontra-se já na origem do ato de outorga.
d) na permissão de uso, a utilização do bem não é conferida com vistas à
utilidade pública, mas no interesse privado do utente.
e) no uso compartilhado, há a utilização de um bem público pelos membros
da coletividade sem que haja discriminação entre os usuários, nem
consentimento estatal específico para esse fim.
289. (ESAF / Ministério da Fazenda - 2013) Considerando o uso de
espaços integrantes de áreas da propriedade de pessoas diversas com
a finalidade de instalação de serviços de gás canalizado por meio de
dutos implantados no subsolo, assinale a opção correta.
a) Uso envolvendo pessoas particulares: resolve-se por meio de convênios,
motivo pelo qual o proprietário da área ajusta a cobrança de preços para referida
utilização.
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b) Uso de área integrante do domínio público: o uso não depende de
autorização do ente público sob cujo domínio se encontra o bem, embora enseje
remuneração pelo uso em virtude da prevalência do interesse público.
c) Uso de área non aedificandi pertencente a particular: o prestador não
pode usá-la livremente e o proprietário tem direito à remuneração ou
indenização em caso de prejuízo advindo de dano à propriedade.
d) Uso de área privada, além da faixa non aedificandi, o uso é regulado
pelo direito público e por isso não depende de autorização do proprietário,
embora a empresa prestadora do serviço deva pagar remuneração pelo uso
sendo vedada a cessão gratuita.
e) Uso de área pública sujeita à operação por pessoa privada: o uso deve
resultar de contrato entre as partes sendo cabível a remuneração pelo uso do
solo ou do subsolo.
290. (ESAF / AFRFB – 2014) Quanto às formas de aquisição dos
Bens Públicos, é correto afirmar:
a) aluvião é uma das formas de efetivação da acessão.
b) a legislação atual manteve as enfiteuses já existentes no antigo Código
Civil, por meio das quais o credor obtém o direito de adquirir os bens praceados.
c) a arrematação exige a posse do bem por determinado período e a boafé.
d) o contrato é uma forma de aquisição originária da propriedade.
e) os bens desapropriados repassados a terceiros, no caso da reforma
agrária, não mais possuem natureza de bens públicos, mesmo que não se dê a
transferência.
291. (ESAF / CGU – 2006) As terras devolutas da União incluemse entre os seus bens
a) afetados.
b) aforados.
c) de uso comum.
d) de uso especial.
e) dominicais.
292. (ESAF / DNIT - 2013) Correlacione os bens constantes da
Coluna I às nomenclaturas da Coluna II.
Ao final, assinale a sequência correta para a Coluna I.
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Coluna I

Coluna II

( ) Ruas e Praças.

(1) Bens dominicais.

( ) Escolas e Hospitais
Públicos.
( ) Terrenos de marinha.

(2) Bens públicos de uso comum do
povo.
(3) Bens de uso especial.

( ) Terras devolutas.
( ) Veículos oficiais.
a) 2 / 3 / 2 / 2 / 1
b) 2 / 3 / 2 / 2 / 3
c) 2 / 2 / 1 / 1 / 3
d) 3 / 2 / 1 / 1 / 2
e) 2 / 3 / 1 / 1 / 3
293. (ESAF / Ministério da Fazenda - 2013) Em razão da
destinação que lhes pode ser dada, os imóveis públicos federais são
classificados em três tipos de bens.
Assinale as assertivas com V para as Verdadeiras e com F para as
Falsas e, a seguir, indique a opção correta.
( ) Bens de uso comum do povo são aqueles tidos como necessários à
coletividade, tais como rios, praças, ruas, praias etc.
( ) Bens de uso especial são afetos ao interesse do serviço público, como
os prédios das repartições públicas, os fortes etc.
( ) Bens dominiais são aqueles que não têm destinação definida, e cuja
propriedade vem sendo objeto de disputa judicial.
a) V, F, V
b) F, V, F
c) V, V, F
d) F, F, V
e) F, V, V
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294. (ESAF / AFT – 2006) O regime jurídico-administrativo
ampara-se, entre outros, no princípio da supremacia do interesse
público. Esse princípio protege o patrimônio público. Desse modo,
assinale, no rol abaixo, o único instituto que se aplica, conforme o
regime jurídico-administrativo, ao patrimônio público.
a) desafetação
b) usucapião
c) hipoteca
d) penhora
e) arresto
295. (ESAF / STN – 2008) Quanto às características dos bens
públicos, analise os itens abaixo e assinale a opção correta.
I. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são
inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei
determinar.
II. Os créditos de terceiros contra a Fazenda Pública, em virtude de
sentença judicial, são pagos por meio de precatórios, conforme disposto no art.
100 da CF/88, uma vez que os bens públicos não se sujeitam ao regime de
penhora.
III. Apenas os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial
são imprescritíveis, ou seja, insuscetíveis de aquisição por usucapião.
IV. A alienação dos bens públicos imóveis, em qualquer dos Poderes,
depende de autorização do chefe máximo do Poder a que está submetido o órgão
alienante.
a) Nenhum item está correto.
b) Apenas estão corretos os itens I e II.
c) Apenas estão corretos os itens I e III.
d) Apenas estão corretos os itens II e IV.
e) Todos os itens estão corretos.
296. (ESAF / MIN – 2012) Uma das características dos bens
públicos é a sua imprescritibilidade, o que significa dizer que tais bens
não podem
a) ser alienados.
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b) ser usucapidos.
c) ser penhorados.
d) ter destinação para uso particular.
e) ser objeto de ações por cobranças de dívidas.
297. (ESAF / CGU – 2008) A respeito do instituto da cessão, a Lei
n. 9.636, de 15 de maio de 1998, em seu art. 18 dispõe que: imóveis da
União poderão ser cedidos a critério do Poder Executivo, gratuitamente
ou em condições essenciais, sob qualquer dos regimes previstos no
Decreto-lei n. 9.760, de 1946. Quanto à cessão de bens públicos, é
correto afirmar que a competência para autorizar a cessão de que trata
o dispositivo supra
a) não poderá ser delegada ao Ministro de Estado da Fazenda, sendo
vedada a subdelegação.
b) poderá ser delegada ao Ministro de Estado da Fazenda, sendo permitida
a subdelegação.
c) poderá ser delegada ao Ministro de Estado da Fazenda, sendo vedada a
subdelegação.
d) não poderá ser delegada ao Ministro de Estado da Fazenda, porém é
permitida a subdelegação.
e) não poderá ser delegada ao Ministro de Estado da Fazenda, mas somente
ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, sendo vedada a
subdelegação.
298. (ESAF / TRT7 – 2005) Tratando-se de bens públicos da União
Federal, a Lei nº 9.636/98 dispõe sobre o respectivo mecanismo de
alienação. Sobre esse tema, assinale a afirmativa falsa.
a) A alienação de bens imóveis da União dependerá de autorização,
mediante ato do Presidente da República.
b) A Secretaria de Patrimônio da União − SPU deverá sempre se pronunciar
previamente quanto à conveniência e oportunidade da alienação.
c) A competência para autorizar a alienação poderá ser delegada ao
Ministro de Estado do Planejamento e Gestão, permitida a subdelegação.
d) A alienação ocorrerá quando não houver interesse público, econômico
ou social em manter o imóvel no domínio da União.
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e) A decisão quanto à alienação observará a inconveniência no
desaparecimento do vínculo de propriedade com a União em face da preservação
ambiental e da defesa nacional.
15.

Intervenção do Estado na propriedade privada

299. (ESAF / PGFN – 2007) Com relação aos bens públicos analise
os itens a seguir:
I. as margens dos rios navegáveis são de domínio público, insuscetíveis de
expropriação e, por isso mesmo, excluídas de indenização.
II. servidão de trânsito não-titulada, mas tornada permanente, sobretudo
pela natureza das obras realizadas, considera-se não-aparente, não conferindo
direito à proteção possessória.
III. uma das características das servidões públicas é a perpetuidade,
entretanto, a coisa dominante também se extingue caso seja desafetada, não
podendo extinguir-se pela afetação.
IV. em regra não cabe direito à indenização quando a servidão decorre
diretamente da lei.
V. o tombamento pode atingir bens de qualquer natureza: móveis ou
imóveis, materiais ou imateriais, públicos ou privados.
Assinale a opção correta.
a) Apenas os itens II e III estão incorretos.
b) Apenas os itens I e II estão corretos.
c) Apenas o item III está incorreto.
d) Apenas o item I está correto.
e) Todos os itens estão incorretos.
300. (ESAF / EPPGG – 2005) Em decorrência do denominado
regime jurídico-administrativo, o Poder Público apresenta-se em
posição de supremacia em relação ao administrado. Tal posição de
supremacia ampara a existência de diversos institutos jurídicos de
intervenção na propriedade privada, de forma a atender ao interesse
público.
No rol abaixo, assinale o instituto que não se enquadra neste
conceito.
a) desapropriação
b) interdição
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c) tombamento
d) servidão administrativa
e) requisição administrativa
301. (ESAF / AFRFB – 2012) A coluna I traz características
fundamentais dos diversos meios de intervenção do Estado na
propriedade. A coluna II relaciona o nomen iuris de cada um desses
institutos.
Correlacione as colunas e, ao final, assinale a opção que apresenta
a sequência correta para a coluna II.

COLUNA I

COLUNA II

(1) Ônus real incidente sobre imóvel
alheio para permitir utilização pública.

() Requisição.

(2) Direito pessoal da Administração
Pública que, diante de um perigo iminente, de
( ) Ocupação
forma transitória, pode utilizar-se de bens Temporária.
móveis, imóveis ou serviços.
(3) Intervenção pela qual o Poder Público
usa transitoriamente imóveis privados como
( ) Servidão
meio de apoio à execução de obras e serviços Administrativa.
públicos.
(4)
Restrição
geral
imposta
( ) Limitações
indeterminadamente
às
propriedades
Administrativas.
particulares em benefício da coletividade.
a) 1, 3, 2, 4
b) 2, 3, 4, 1
c) 3, 2, 1, 4
d) 4, 3, 1, 2
e) 2, 3, 1, 4
302.

(ESAF / GDF – 2007) Analise os itens abaixo:
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I. A desapropriação-confisco, disciplinada no art. 243 da Constituição
Federal de 1988, tem por objetivo a expropriação de glebas em que sejam
localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas, as quais passam a ser
destinadas ao assentamento de colonos para cultivo de produtos alimentícios e
medicamentosos, gerando ao Poder Público o dever de indenizar o proprietário,
face o princípio do enriquecimento sem causa Estatal, sem prejuízo das sanções
previstas em lei;
II. Requisição é o instituto que autoriza o Poder Público a usar propriedade
imóvel privada para permitir a execução de obra e serviços de interesse coletivo;
III. As terras devolutas não compreendidas entre as da União pertencem
aos Municípios;
IV. É ilícito à Administração Pública exigir retribuição pecuniária para a
utilização de bem público comum do povo;
V. As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas
pelos Estados, autorizam apenas o uso, permanecendo o domínio com a União.
A quantidade de itens corretos é igual a:
a) 4
b) 2
c) 3
d) 1
e) 5
303. (ESAF / CGU – 2001) Em relação à desapropriação, não é
correto afirmar:
a) Os ônus e direitos que existiam em relação ao bem expropriado
extinguem-se e ficam sub-rogados no preço.
b) A desapropriação é forma originária de aquisição de propriedade.
c) A prova de domínio deverá ser feita, pelo proprietário, apenas no
momento de levantar a indenização.
d) Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não
podem ser objeto de reivindicação.
e) Para propositura da ação judicial de desapropriação é essencial a
identificação do proprietário do bem.
304. (ESAF / Bacen – 2002) O artigo 35 do Decreto-Lei nº
3.365/41, que trata da desapropriação, tem a seguinte redação:
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"Art. 35 - Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda
Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em
nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada
procedente, resolver-se-á em perdas e danos."
Este dispositivo relaciona-se diretamente com o seguinte instituto:
a) afetação
b) desapropriação indireta
c) tredestinação
d) investidura de área remanescente
e) retrocessão
305.
afirmar:

(ESAF / Bacen – 2001) Em relação à desapropriação, pode-se

a) a desapropriação é uma forma originária de aquisição da propriedade.
b) é necessário que se conheça o proprietário da coisa para se ajuizar a
ação expropriatória.
c) o processo de desapropriação pode ser contestado por motivo de evicção
em relação ao imóvel expropriado.
d) o requerimento para imissão provisória na posse pode ser renovado por
duas vezes, no prazo de 360 dias contados da alegação de urgência.
e) a desapropriação por interesse social é privativa da União Federal.
306.

(ESAF / PGFN – 2003) Assinale a opção correta.

a) A competência para desapropriar imóvel rural para fins de reforma
agrária pertence exclusivamente à União e aos Estados.
b) São imunes a impostos federais, estaduais, municipais e distritais, as
operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma
agrária.
c) Na desapropriação de imóvel rural por interesse social, para fins de
reforma agrária, o pagamento da indenização, inclusive das benfeitorias úteis e
necessárias, será feito em títulos da dívida agrária.
d) Os títulos da dívida agrária não decorrem do sistema financeiro comum,
motivo pelo qual não são passíveis de negociação no mercado.
e) Apenas nos casos expressamente estabelecidos em lei, poderá a
propriedade produtiva ser desapropriada para fins de reforma agrária.
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307. (ESAF / PGFN – 2006) Determinado Município pretende
desapropriar direitos representativos do capital de instituição cujo
funcionamento depende de autorização do Governo Federal, e que se
submete à fiscalização deste. Tal pretensão
a) não poderá se concretizar, pois direitos representativos de capital de
uma determinada instituição não podem ser objeto de desapropriação.
b) não encontra amparo no Direito Brasileiro, pois os Municípios só têm
competência para desapropriar áreas urbanas.
c) não poderá se concretizar, pois somente a União poderia realizar a
referida desapropriação.
d) somente poderá se concretizar se houver prévia autorização do
Presidente da República, por meio de Decreto.
e) poderá se concretizar, desde que a instituição tenha funcionamento
exclusivamente no próprio Município, e independentemente de prévia
autorização de membros de outro ente da Federação, sob pena de violação do
pacto federativo.
308. (ESAF / PGFN – 2006) A desapropriação que ocorre em uma
área maior que a necessária à realização de uma obra, com vistas a que
seja reservada para posterior desenvolvimento da própria obra, é
hipótese de
a) desapropriação indireta, por já ter o Supremo Tribunal Federal pacificado
o entendimento de ser inconstitucional a perda de propriedade por alguém para
que o bem fique, simplesmente, reservado para utilização futura.
b) desapropriação indireta, vez que a desapropriação em área maior do que
a inicialmente necessária somente seria juridicamente viável para
assentamentos rurais, em atividades concernentes à Reforma Agrária.
c) direito de extensão, reconhecido ao poder público quando razões de
utilidade pública ou interesse social justifiquem a medida.
d) desapropriação por zona, expressamente prevista em legislação que
disciplina a desapropriação por utilidade pública.
e) desapropriação por interesse social, tendo em vista que a destinação do
bem se dará no interesse da coletividade.

309. (ESAF / DNIT - 2013) No que se refere à desapropriação por
utilidade pública e interesse social, com base no Decreto-Lei n.
3.365/41 e na Lei n. 4.132/62, é incorreto afirmar que:
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a) a desapropriação por interesse social será decretada para promover a
justa distribuição da propriedade ou condicionar o seu uso ao bem estar social.
b) consideram-se de interesse social, entre outros, a proteção do solo e a
preservação de cursos e mananciais de água e de reservas florestais, além das
terras e águas suscetíveis de valorização extraordinária, pela conclusão de obras
e serviços públicos, notadamente de saneamento, portos, transporte,
eletrificação, armazenamento de água e irrigação, no caso em que não sejam
ditas áreas socialmente aproveitadas.
c) são prerrogativas do Poder Executivo tomar a
desapropriação e praticar os atos necessários à sua efetivação.

iniciativa

da

d) a declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Poder
Executivo.
e) aquele cujo bem for prejudicado extraordinariamente em sua destinação
econômica pela desapropriação de áreas contíguas terá direito a reclamar perdas
e danos do expropriante.
310. (ESAF / TCU – 2006) Tratando-se de patrimônio histórico,
quando do estudo do domínio público, temos, no Brasil, legislação sobre
o instituto do tombamento.
Sobre esse tema, assinale a afirmativa verdadeira.
a) O tombamento de coisa pertencente a pessoa natural somente se fará
de modo compulsório.
b) Excluem-se do patrimônio histórico e artístico nacional todas as obras
de origem estrangeira.
c) O tombamento somente recairá sobre bens móveis e imóveis.
d) Caso o bem tombado não seja mantido e preservado pelo Poder Público,
poderá o seu proprietário, que não tiver condições financeiras, requerer que seja
cancelado o seu tombamento.
e) O direito de preferência do Poder Público para a aquisição da coisa
tombada inibe o proprietário de gravá-la por meio de penhor ou hipoteca.
311. (ESAF / DNIT - 2013) A respeito do tombamento e
considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do
tema, assinale a opção incorreta.
a) Cabe ao proprietário a responsabilidade pela conservação e manutenção
do bem tombado.
b) É atribuição do Instituto de Patrimônio Histórico Nacional fiscalizar e
proteger o patrimônio histórico e cultural no uso regular de seu poder de polícia.
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c) O Estado, em situação de emergência, somente tem obrigação de
providenciar o início dos trabalhos necessários à conservação do bem tombado
após a comunicação do proprietário.
d) A ação civil pública pode ser intentada para proteger os bens de valor
histórico.
e) Na comprovação de incapacidade econômico-financeira do proprietário,
compete ao Poder Público o encargo de conservar e reparar o bem tombado.
312. (ESAF / DNIT - 2013) Segundo o Decreto-Lei N. 25, de 30 de
novembro de 1937, “constitui o patrimônio histórico e artístico nacional
o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja
conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos
memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor
arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico (artigo 1º)”.
Entre as afirmativas abaixo, sobre o patrimônio histórico e artístico
brasileiro e sobre o Decreto-Lei N. 25, 30/11/37, assinale a opção
correta.
a) Não são sujeitos a tombamento sítios naturais e as paisagens.
b) Estão incluídas ao patrimônio histórico e artístico nacional as obras de
origem estrangeira que pertençam às representações diplomáticas ou consulares
acreditadas no país.
c) O tombamento de coisa pertencente à pessoa natural ou à pessoa
jurídica de direito privado se fará somente de forma voluntária.
d) As coisas tombadas, que pertençam à União, aos Estados ou aos
Municípios, inalienáveis por natureza, só poderão ser transferidas de uma à
outra das referidas entidades.
e) A coisa tombada não poderá sair do Brasil.
313. (ESAF / MDIC – 2002) O recente Estatuto da Cidade (Lei
Federal nº 10.257/2001) instituiu uma nova forma de aquisição de bem
público, que se dá pelo exercício do direito de preferência, pelo Poder
Público, para a aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa
entre particulares. Este instituto denomina-se:
a) direito de superfície
b) solo criado
c) outorga onerosa
d) aquisição compulsória
e) direito de preempção
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314. (ESAF / CGU – 2002) O instituto jurídico de intervenção do
Estado na propriedade privada, impositiva de ônus real de uso pela
Administração, para assegurar a realização e conservação de obras e
serviços públicos ou de utilidade pública, mediante indenização dos
prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário, é uma forma de
a) desapropriação
b) servidão administrativa
c) limitação administrativa
d) requisição administrativa
e) ocupação temporária
16.
315.
pela(o)

Controle da Administração Pública
(CGU 2012 – ESAF) As contas de gestão do TCU são julgadas

a) Congresso Nacional.
b) Câmara dos Deputados.
c) Tribunal de Contas da União.
d) Senado Federal.
e) Supremo Tribunal Federal.
316. (ESAF / APO – 2015) As opções a seguir correspondem a
meios de controle dos atos administrativos previstos na Constituição
Federal, exceto:
a) Ação Popular, que objetiva a anulação ou a declaração de nulidade de
atos lesivos ao Patrimônio Público, à moralidade Administrativa, ao Meio
Ambiente e ao Patrimônio Histórico e Cultural.
b) Ação de Improbidade Administrativa, que visa proteger o patrimônio
público, o meio ambiente e outros direitos difusos e coletivos; é ajuizada pelo
Ministério Público.
c) Habeas Corpus, que visa proteger o direito de locomoção sempre que
alguém ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade
de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
d) Habeas Data, que visa proteger o direito a informações relativas à
pessoa do impetrante, constante de registro ou banco de dados de entidades
governamentais ou de cará ter público.
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e) Mandado de Injunção, utilizado sempre que a falta de norma
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades
constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à
cidadania.
317. (ESAF / PGFN – 2015) O Prefeito do Município X decidiu
construir, defronte à sede da Prefeitura, um monumento em
homenagem a seu avô, fundador da universidade local. A obra teria 20
metros e seria esculpida em mármore e aço. A associação de pais de
crianças portadoras de necessidades especiais ajuizou ação civil pública
para impedir a construção do monumento, sob a alegação de que os
recursos envolvidos na aludida homenagem seriam suficientes para a
reforma e adaptação de acessibilidade das escolas municipais, de forma
a proporcionar o pleno acesso de pessoas com deficiência. Os
procuradores do município argumentaram que a construção do
monumento visa a preservar a memória da cidade, bem como que a
alocação de recursos seria ato discricionário do Prefeito. Diante do
relatado e com base na jurisprudência atual sobre o controle
jurisdicional da administração pública, assinale a opção correta.
a) O ato do Prefeito, embora discricionário, é passível de controle pelo
Poder Judiciário, a fim de que este avalie a conformidade desse ato com os
mandamentos constitucionais.
b) O Poder Judiciário, se entender pela violação a princípio da administração
pública, poderá revogar o ato administrativo expedido pelo Prefeito.
c) O ato discricionário não é sindicável pelo Poder Judiciário.
d) Neste caso, o Poder Judiciário poderá decidir pela alteração do projeto e
do material a ser utilizado no monumento, de forma a diminuir os custos da
obra.
e) A associação de pais de crianças portadoras de necessidades especiais
não tem legitimidade para ajuizar ação civil pública.
318. (ESAF / AFT – 2010) O estudo do tema 'controle da
administração pública' nos revela que:
a) submetem-se a julgamento todas as contas prestadas por responsáveis
por bens ou valores públicos, aí incluído o Presidente da República.
b) no exercício do poder de autotutela, a administração pública pode rever
seus atos, mas não pode declará-los nulos.
c) em respeito ao princípio da separação dos poderes, é vedado o controle
transversal de um Poder sobre os outros.
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d) o controle interno é exercido pelo Congresso Nacional, com o auxílio do
Tribunal de Contas da União.
e) o Poder Judiciário exerce apenas controle jurisdicional sobre seus atos
administrativos.
319. (ESAF / AFT – 2010) Quanto ao controle da Administração
Pública, em especial, quanto ao momento em que ele se efetiva,
assinale:
(1) para controle prévio;
(2) para controle sucessivo ou concomitante;
(3) para controle corretivo ou posterior.
E escolha a opção que represente a sequência correta.
( ) Aprovação, pelo Senado Federal, de operação ﬁnanceira externa de
interesse da União.
( ) Auditorias realizadas pelo TCU em obras públicas federais.
( ) Aprovação, pelo Senado Federal, dos Ministros do TCU indicados pelo
Presidente da República.
( ) Julgamento das contas dos gestores públicos pelo TCU.
( ) Registro, pelo TCU, das admissões, aposentadorias e pensões no âmbito
das pessoas jurídicas de direito público da Administração Pública Federal.
a) 3 / 1 / 2 / 1 / 3
b) 2 / 2 / 1 / 3 / 3
c) 2 / 3 / 3 / 1 / 2
d) 1 / 1 / 3 / 3 / 2
e) 1 / 2 / 1 / 3 / 3
320. (ESAF / Ministério da Fazenda - 2013) Quanto ao controle da
administração pública, é correto afirmar:
a) o controle da esfera federal é denominado de tutela, o qual somente
pode ser exercido nos limites estabelecidos em lei.
b) o controle político abrange aspectos ligados somente ao mérito do ato
administrativo e não a aspectos de legalidade.
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c) o controle financeiro previsto na constituição federal compreende
também o controle da legitimidade.
d) não é possível a apreciação judicial dos atos discricionários praticados
pela Administração Pública por se tratar de "mérito", principalmente quanto à
"motivação", visto que abrangido pela oportunidade e conveniência do
administrador público.
e) o recurso administrativo próprio é dirigido a órgão ou autoridade
estranha à hierarquia da que expediu o ato recorrido e por esse órgão ou
autoridade julgado.
321. (ESAF / MTur – 2014) Referente ao controle da administração
pública, assinale a opção correta.
a) O Senado Federal não tem o poder de convocar Ministro de Estado para
prestar pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado.
b) Não é possível supervisão ministerial de empresas estatais.
c) O Congresso Nacional não possui a função de julgar anualmente as
contas prestadas pelo Presidente da República.
d) O Poder Judiciário não tem sistema de controle interno.
e) Ação popular não pode ser proposta por pessoa jurídica.
322. (ESAF / MTur – 2014) O conjunto de instrumentos que o
ordenamento jurídico estabelece a fim de que a própria Administração
Pública, os Poderes Judiciário e Legislativo e ainda o povo, diretamente
ou por meio de órgãos especializados, possam exercer o poder de
fiscalização, orientação e revisão da atuação administrativa de todos os
órgãos, entidades e agentes públicos em todas as esferas de poder
enuncia o significado do:
a) Princípio da legitimidade.
b) Princípio da separação de poderes.
c) Controle administrativo.
d) Controle interno.
e) Controle externo.
323. (ESAF / MTur – 2014) A Coluna I enuncia dois tipos de
controle administrativo, conforme a presença ou não do quesito
hierarquia.
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A Coluna II traz hipóteses concretas na qual há o exercício do
controle.
Correlacione as Colunas I e II conforme a presença ou não da
hierarquia no exercício do controle nas hipóteses elencadas na Coluna
II.
Ao final, assinale a opção que expresse a sequência correta para a
Coluna I.
COLUNA I

COLUNA II

(1)
Administrativo
Hierárquico

Controle

( ) Controle exercido entre os órgãos
da administração direta que sejam
escalonados verticalmente em cada poder.

(2)
Administrativo
Hierárquico.

Controle
Não

( ) Entre órgãos que embora integrem
uma só pessoa jurídica, não estão na
mesma linha de escalonamento vertical.
( ) Entre órgãos de cada entidade da
administração
indireta
que
sejam
escalonados verticalmente, no âmbito
interno da própria entidade.
( ) Entre a administração direta e a
administração indireta (tutela ou controle
finalístico)

a) 1, 1, 2, 2
b) 1, 2, 1, 2
c) 2, 2, 2, 1
d) 1, 2, 2, 1
e) 2, 1, 2, 1
324. (ESAF / MDIC – 2012) Fundamentada no seu poder de
autotutela administrativa, a Administração pública Federal procedeu à
revisão nas vantagens concedidas a servidor público que repercutiu
diretamente na sua esfera patrimonial, ocasionando-lhe diminuição
remuneratória.
A partir do caso concreto acima narrado, assinale a opção que
exprime a posição do Supremo Tribunal Federal − STF acerca do tema.
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a) A autotutela administrativa, per si, afasta a necessidade de abertura de
procedimento administrativo garantidor do contraditório.
b) O devido processo legal administrativo é exigível tanto nos casos de
anulação quanto de revogação do ato administrativo.
c) O acesso ao Poder Judiciário já representa a garantia do contraditório e
da ampla defesa, estando a Administração desincumbida de fazê-lo.
d) Somente nos casos de revogação do ato administrativo a Administração
deve garantir o contraditório e a ampla defesa.
e) Considerando-se que o ato da administração retirava do servidor
pagamento indevido, a executoriedade autorizava-lhe a suspender o referido
pagamento sem o devido processo legal.
325. (ESAF / MPGOG – 2010) Os sistemas de controle interno e de
controle externo da administração pública federal se caracterizam por:
a) constituírem um mecanismo de retroalimentação de uso obrigatório
pelos sistemas de Planejamento e Orçamento.
b) no caso do controle interno, integrar o Poder Executivo; no caso do
controle externo, integrar o Poder Judiciário.
c) serem instâncias julgadoras das contas prestadas por gestores e demais
responsáveis pelo uso de recursos públicos.
d) não poderem atuar ou se manifestar no caso de transferências
voluntárias da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
e) serem autônomos entre si, não havendo subordinação hierárquica entre
um e outro.
326. (ESAF / EPPGG - 2013) É por meio da Administração Pública
que o Estado dispõe dos elementos necessários para implementar as
prioridades do Governo. Assim, é de extrema relevância o estudo acerca
das ações empreendidas pelo gestor da coisa pública, destacando
especial atenção ao grau de aderência ao interesse público. O objetivo
principal do controle interno é o de possuir ação preventiva antes que
ações ilícitas, incorretas ou impróprias possam atentar contra os
princípios expostos pela Constituição da República Federativa do Brasil.
O controle interno se funda em razões de ordem administrativa, jurídica
e mesmo política. Sem controle não há nem poderia haver, em termos
realistas, responsabilidade pública. A responsabilidade pública depende
de uma fiscalização eficaz dos atos do Estado. Neste contexto, o controle
interno opera na organização compreendendo o planejamento e a
orçamentação dos meios, a execução das atividades planejadas e a
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avaliação periódica da atuação. O controle é instrumento eficaz de
gestão e não é novidade do ordenamento jurídico brasileiro.
Assinale, entre as opções abaixo, a opção incorreta acerca do
controle público.
a) O Artigo 70 da Constituição Federal afirma que a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração
direta,
indireta,
quanto
à
legalidade,
legitimidade,
economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será exercida
pelo Poder Judiciário, mediante controle externo, e pelo sistema de controle
interno de cada poder.
b) O Artigo 71 da Constituição Federal afirma que o controle externo, a
cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas
da União, instrumento do Poder Legislativo.
c) O Artigo 74 da Constituição Federal afirma que os Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle
interno.
d) O Artigo 76 da Lei n. 4.320/64 estabelece que o Poder Executivo
exercerá os três tipos de controle da execução orçamentária: 1) legalidade dos
atos que resultem arrecadação da receita ou a realização da despesa, o
nascimento ou a extinção de direitos e obrigações; 2) a fidelidade funcional dos
agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos; 3) o
cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em
termos de realização de obras e prestação de serviços.
e) A Lei n. 4.320/64 inovou ao consagrar os princípios de planejamento, do
orçamento e do controle, estabelecendo novas técnicas orçamentárias para a
eficácia dos gastos públicos.
327. (ESAF / ATRFB – 2009) O controle externo da Administração
Pública, no que está afeto ao Tribunal de Contas da União (TCU),
compreende
a) o julgamento das contas prestadas anualmente pelo Presidente da
República.
b) a fiscalização da aplicação dos recursos financeiros repassados pela
União para os Estados, mediante convênio.
c) o julgamento das contas relativas à aplicação das cotas dos Fundos de
Participação transferidas para os Estados e Municípios.
d) o registro prévio das licitações e respectivos contratos, para compras,
obras e serviços.
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e) o registro prévio dos atos de admissão dos servidores públicos federais,
bem como o das concessões de aposentadorias, reformas e pensões.
328. (ESAF / Susep – 2010) Na esfera federal, o julgamento das
contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens
e valores públicos:
a) compete exclusivamente ao Poder Judiciário, tendo em vista que, nos
termos da Constituição Federal, o órgão de controle externo não tem o poder de
julgar, propriamente, mas apenas de apreciar tais contas.
b) é de competência própria do Poder Legislativo (Congresso Nacional),
titular do controle externo, com o auxílio do Tribunal de Contas da União - TCU,
que sobre elas emitirá parecer.
c) é de competência privativa do TCU.
d) é de competência própria do TCU, com possibilidade de reforma pelo
Congresso Nacional.
e) é de competência própria do TCU, que sobre elas emitirá parecer.
329. (ESAF / AFRFB – 2012) Ex-presidente de uma autarquia sofre
tomada de contas especial determinada pelo Tribunal de Contas da
União – TCU em razão de apuração de denúncia recebida naquele
Tribunal.
A autarquia instaurou a tomada de contas especial com a finalidade
de quantificar o montante de recursos gastos com o fretamento de
aeronaves (taxi aéreo) pelo seu ex-presidente.
Tal procedimento resultou na apuração de despesas relativas a 59
(cinquenta e nove) voos no período de sua gestão desde sua posse até
a data em que foi afastado do cargo.
A comissão condutora da tomada de contas especial, não obstante
as considerações do interessado, concluiu pela ausência de motivação
para a contratação dos voos realizados.
A referida comissão ressaltou também que encontrou reportagens
de jornais da época do fato, todas juntadas aos autos, noticiando que o
então presidente da autarquia, por ter pretensão de ocupar cargo
político, acompanhava o governante do Estado onde a autarquia era
sediada em viagens e auxiliava outros governantes em suas respectivas
plataformas políticas, com a utilização da autarquia que presidia como
"trampolim político".
Endossando o entendimento da comissão de tomada de contas
especial, o TCU considerou que o ex-presidente da referida autarquia
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praticou ato antieconômico e julgou pela irregularidade de suas contas,
aplicando-lhe multa.
Considerando o caso concreto acima narrado e a jurisprudência do
TCU acerca do seu papel no exercício do controle da administração
pública, avalie as questões a seguir, assinalando falso (F) ou verdadeiro
(V) para cada uma delas, em seguida, marque a opção que apresenta a
sequência correta.
( ) A motivação para a instauração da tomada de contas especial foi
indevida, porquanto invadiu o mérito administrativo, na medida em que compete
ao administrador a escolha do meio de transporte que melhor lhe aprouver.
( ) Quando se examina o interesse público sob a ótica da economicidade, a
partir de parâmetros e metas de eficiência, eficácia e efetividade e tendo
presente o princípio da razoabilidade, devem ser identificadas as situações em
que os administradores públicos tenham adotado soluções absurdamente
antieconômicas. Caso seja possível identificar, a partir da razoabilidade essas
soluções, a conclusão é a de que elas são ilegítimas.
( ) Não é da competência do TCU, invocando os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, manifestar-se sobre o mérito administrativo, posto que
teria sido tomado na órbita da discricionariedade a que a lei reserva ao
administrador público.
( ) A análise da discricionariedade administrativa mostra-se viável para a
verificação da sua regularidade em relação às causas, aos motivos e à finalidade
que ensejam os dispêndios de recursos públicos, devendo o gestor público
observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade no exercício de
suas funções administrativas.
( ) O controle da economicidade envolve questão de mérito para verificar
se o órgão procedeu, na aplicação da despesa pública, de modo mais econômico,
atendendo, por exemplo, a uma adequada relação custo-benefício.
a) F, V, V, V, F
b) F, V, F, V, F
c) F, V, F, V, V
d) V, F, F, V, F
e) F, F, F, V, V
330. (ESAF / EPPGG - 2013) As competências e as atribuições dos
Tribunais de Contas foram ampliadas consideravelmente no que tange
à abrangência e ao alcance dos poderes até então conferidos a tais
instituições e estão definidas, em linhas gerais, no caso do Tribunal de
Contas da União, nos Artigos 70 e 71 da Constituição Federal de 1988,
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cujas disposições se aplicam, também, no que couber aos Tribunais de
Contas dos Estados, do Distrito Federal e aos Conselhos de Contas dos
Municípios. Da análise dos referidos artigos, conclui-se que o exercício
das atribuições e competências do Controle Externo Técnico visa
garantir o estrito respeito aos princípios fundamentais da administração
pública, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, princípios esses traçados no Artigo 37 da
mesma Constituição Federal. Os Tribunais de Contas, amparados por
suas competências constitucionais, desempenham, entre outras, as
seguintes atividades principais, assinale a opção correta.
a) Auxiliam o Poder Judiciário em suas atribuições de efetuar o julgamento
do agente titular de cada poder, emitindo parecer prévio recomendando a
aprovação ou rejeição de suas contas.
b) Julgam, por intermédio de analistas de orçamento e finanças do Poder
Executivo, as contas dos ordenadores de despesa e demais responsáveis por
dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, e as contas
daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que
resulte prejuízo ao erário. Assim o fazem emitindo decisão reprovando ou
aprovando, com ou sem ressalvas, as contas prestadas ou tomadas de tais
responsáveis.
c) Procedem, por iniciativa própria ou por solicitação do Poder Judiciário, à
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos
poderes das respectivas esferas de governo e das demais entidades.
d) Apreciam, para fins de registro, mediante a emissão de acórdão, a
legalidade dos atos de admissão de pessoal, na administração direta e indireta,
bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões,
ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato
concessório.
e) Da atribuição de julgador conferido aos Tribunais de Contas pelas
atribuições do Poder Judiciário previstas no texto constitucional, resulta, em
consequência, a competência sancionadora de imputar débito ou multa a cuja
decisão a Constituição Federal em seu art. 71, § 3o, conferiu a eficácia de título
executivo, que é aquele que goza de liquidez e certeza da decisão judicial.
331. (ESAF / MTur – 2014) Suponha que o Ministério do Turismo
esteja planejando o estabelecimento de uma sociedade de economia
mista, com a finalidade de administrar hotéis ao redor do Brasil.
Discussões internas no âmbito ministerial foram travadas, com a
finalidade de avaliar questões específicas daquele tipo de entidade da
Administração Indireta. Logo abaixo, são trazidas algumas das
conclusões derivadas desses debates, de sorte que deve ser assinalada
a opção correta, no tocante às características da sociedade de economia
mista.

www.estrategiaconcursos.com.br

a) A sua criação é efeito direto da lei, tornando-se desnecessário ato
posterior.
b) A sociedade de economia mista, por ser entidade federal, possuiria
personalidade jurídica de direito público.
c) A sociedade de economia mista não poderia ser sociedade anônima.
d) Os trabalhadores da sociedade de economia mista seriam contratados
pelo regime estatutário.
e) A sociedade de economia mista estaria sujeita à fiscalização do Tribunal
de Contas.
332. (ESAF / MTur – 2014) A respeito do controle realizado pelo
Tribunal de Contas da União, analise as afirmativas abaixo,
classificando-as em verdadeiras (V) ou falsas (F).
Ao final, assinale a opção que contenha a sequência correta.
( ) Os tribunais de contas, no desempenho de suas atribuições, podem
realizar o controle de constitucionalidade das leis.
( ) O Tribunal de Contas da União dispõe de competência para determinar
a quebra do sigilo bancário das pessoas submetidas a seu controle.
( ) No caso de contrato administrativo, cabe ao próprio Tribunal de Contas
da União sustar a sua execução, dando ciência dessa providência à Câmara dos
Deputados e ao Senado Federal.
a) F, V, V
b) V, F, F
c) V, V, V
d) F, F, V
e) V, F, V
333. (ESAF / MPOG – 2012) Segundo a Controladoria Geral da
União (CGU) o Controle Social tem a finalidade de verificar se o dinheiro
público está sendo usado de maneira adequada ou se está sendo
desviado para outras finalidades. Isso significa que o Controle Social
permite:
a) substituir os controles realizados pelos órgãos que fiscalizam os recursos
públicos.
b) substituir as ações de controle interno dos órgãos públicos pelo Controle
Social.
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c) complementar os controles realizados pelos órgãos que fiscalizam os
recursos públicos (que geralmente não dispõem de quantidade suficiente de
fiscais e auditores para monitorar e verificar cada despesa realizada).
d) que os cidadãos orientem a administração na gestão dos recursos
públicos, mas sem exigir que o gestor público preste contas de sua atuação.
e) substituir, mediante convênio entre entidades do Terceiro Setor e a
administração pública, os órgãos de controle interno.
334. (ESAF / Pref/RJ – 2010) Em relação ao controle da
Administração Pública, assinale a opção correta.
a) Ação popular pode ser proposta por pessoa jurídica.
b) No âmbito do município do Rio de Janeiro, o controle externo será
exercido pela Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas do
Município.
c) Não é condição para propositura do Habeas Data prévio requerimento
administrativo.
d) As decisões do Tribunal de Contas das quais resulte imputação de débito
ou multa não terão eficácia de título executivo, devendo ser inscritas em Dívida
Ativa.
e) As contas do município do Rio de Janeiro ficarão, durante trinta dias,
anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o
qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.
335. (ESAF / CGU – 2012) A respeito dos instrumentos para o
exercício do controle externo da Administração Pública Federal, à
disposição do Ministério Público da União e do Tribunal de Contas da
União, assinale a opção correta.
a) O inquérito civil público e a ação civil pública caracterizam-se como
instrumentos à disposição do Ministério Público Federal.
b) A Prestação de Contas, a Tomada de Contas Especial, a auditoria e a
interpelação judicial caracterizam-se como instrumentos à disposição do
Tribunal de Contas da União.
c) A Recomendação e o Termo de Ajustamento de Conduta caracterizamse como instrumentos à disposição do Tribunal de Contas da União.
d) O inquérito policial federal, o inquérito civil público e a auditoria
caracterizam-se como instrumento à disposição do Ministério Público da União.
e) A Tomada de Contas Especial e a Ação Civil Pública caracterizam-se como
instrumentos à disposição do Tribunal de Contas da União.
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336. (ESAF / AFT – 2010) É sabido, nos termos do art. 50, inciso
LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que o mandado
de segurança é ação constitucional por intermédio da qual se dá ensejo
ao controle jurisdicional dos atos da Administração Pública. São
considerados requisitos necessários ao cabimento do mandado de
segurança, exceto:
a) tratar-se de ato de autoridade pública, ou de particular, no exercício de
funções públicas.
b) tratar-se de ato que caiba recurso administrativo com efeito suspensivo,
independentemente de caução.
c) o ato importar lesão ou ameaça de lesão a direito subjetivo.
d) o ato importar ilegalidade ou abuso de poder.
e) o ato violar direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou
habeas data.
337. (ESAF / MPOG – 2008) Acompanhando as mudanças do papel
do Estado e dos modelos de gestão, a função controle vem se
desenvolvendo nas últimas décadas, levando ao fortalecimento das
instituições encarregadas do controle interno e externo. No Brasil, o
sistema de controle não inclui:
a) os Tribunais de Contas da União, dos Estados e dos Municípios.
b) o Congresso Nacional.
c) as agências regulatórias.
d) a supervisão ministerial.
e) o Ministério Público.
338. (ESAF / ATRFB – 2002) Na área federal, o Tribunal de Contas
da União (TCU) exerce o monopólio do controle contábil, financeiro e
orçamentário, da Administração Pública Federal Direta e Indireta,
quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade.
a) Correta essa assertiva.
b) Incorreta a assertiva, porque esse controle é exercido com exclusividade
pelo Congresso Nacional (CN).
c) Incorreta a assertiva, porque tal função cabe ao sistema de controle
interno, com exclusividade.
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d) Incorreta a assertiva, porque tal fiscalização é compartilhada entre CN,
TCU e sistema de controle interno.
e) Incorreta a assertiva, porque esse controle exercido pelo TCU se
restringe à Administração Direta.
339. (ESAF / TCE/GO – 2007) Sobre o controle externo, a cargo do
Congresso Nacional, exercido com o auxílio do Tribunal de Contas,
assinale a opção correta.
a) Pode a Constituição estadual atribuir competência exclusiva à
Assembléia Legislativa para julgar as contas do Poder Legislativo, do Tribunal de
Contas, do Tribunal de Justiça e das Mesas Diretoras das Câmaras Municipais.
b) Ofende a Constituição da República dispositivo da Constituição Estadual
que submeta o Tribunal de Contas a controle financeiro e orçamentário pelo
Poder Legislativo.
c) As normas constitucionais, que conformam o modelo federal de
organização do Tribunal de Contas da União, não são de observância
compulsória pelas Constituições dos Estados-membros, podendo as
Constituições Estaduais regular o assunto de acordo com a realidade regional.
d) O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a
constitucionalidade de leis e atos normativos do poder público.
e) As decisões definitivas dos Tribunais de Contas, no exercício de sua
competência com jurisdição nacional, não estão sujeitas a controle pelo Poder
Judiciário, somente pelo Poder Legislativo.
340. (ESAF / SUSEP – 2010) As atribuições do Tribunal de Contas
da União têm assento constitucional e é possível constatar alguns tipos
de fiscalização a serem desempenhadas por aquela Corte de Contas. É
correto afirmar que não é tipo de fiscalização:
a) o controle da legitimidade.
b) o controle da legalidade.
c) o controle de conveniência política e oportunidade administrativa.
d) o controle de resultados, de cumprimento de programa de trabalho e de
metas.
e) o controle de fidelidade funcional dos agentes da Administração
responsável por bens e valores públicos.
341. (ESAF / CGU – 2012) Nos termos da Constituição Federal,
tanto o Congresso Nacional quanto os sistemas de controle interno de
cada Poder podem exercer fiscalizações da seguinte ordem, exceto:
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a) Contábil.
b) Ambiental.
c) Patrimonial.
d) Operacional.
e) Financeira.
17.

Improbidade administrativa

342. (ESAF / STN - 2013) Determinado reitor de uma Universidade
Federal laborou na assinatura de contrato que posteriormente foi
considerado pelo Ministério Público Federal como o início de um
esquema delituoso.
Em ação judicial específica, foi deferida a indisponibilidade dos bens
do referido reitor.
Acerca do caso concreto acima narrado, e tendo em mente a
jurisprudência do STJ a respeito do tema, analise as assertivas abaixo
classificando-as como verdadeiras(V) ou falsas(F). Ao final, assinale a
opção que contenha a sequência correta.
( ) A medida constritiva de indisponibilidade de bens pela Lei n. 8.429/92
deve observar, no mínimo, a data de vigência da referida Lei.
( ) A decretação de indisponibilidade de bens em decorrência da apuração
de atos de improbidade administrativa deve limitar-se aos bens necessários ao
ressarcimento integral do dano, somente sendo passíveis de constrição os bens
adquiridos posteriormente ao fato ímprobo.
( ) A possibilidade de indisponibilidade de bens está condicionada à prévia
manifestação dos réus.
( ) A natureza jurídica da indisponibilidade de bens prevista na Lei de
Improbidade Administrativa é manifestamente acautelatória, pois visa assegurar
o resultado prático de eventual ressarcimento ao erário causado pelo ato
ímprobo.
a) F, F, V, V
b) V, V, F, V
c) F, F, V, F
d) V, V, V, F
e) F, F, F, V
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343. (ESAF / Ministério da Fazenda - 2013) Quanto à improbidade
administrativa, é correto afirmar:
a) o ato de improbidade, em si, constitui crime cuja sanção consiste em
perda da função pública e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 anos.
b) para a Lei de Improbidade Administrativa enquadra-se como sujeito
ativo os servidores públicos que mantenham vínculo empregatício.
c) ato que cause lesão ao erário, por meio de ação culposa, não constitui
ato de improbidade administrativa, por ausência de vontade direcionada
intencionalmente para esta finalidade.
d) na ação de improbidade, eventual indenização reverterá em benefício da
pessoa jurídica prejudicada.
e) a todo servidor que se reconhecer a prática de ato de improbidade,
também lhe será imposta a obrigação de ressarcir valores pecuniários ao erário
público.
344. (ESAF / MTur – 2014) No que concerne à interpretação de
disposições constitucionais e legais que tratam de improbidade
administrativa, assinale a opção correta.
a) Segundo a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça,
as sanções previstas pela Lei de Improbidade Administrativa podem ser
aplicadas retroativamente, para alcançar fatos anteriores à sua vigência.
b) Consoante mandamento constitucional, os atos de improbidade
administrativa importarão a cassação dos direitos políticos, a perda da função
pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
c) Conforme disposição contida na Lei de Improbidade Administrativa,
reputa-se agente público, para os efeitos da aludida norma, todo aquele que
exerce, ainda que transitoriamente, mas apenas de forma remunerada,
mandato, cargo, emprego ou função nas entidades públicas mencionadas na
referida lei.
d) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se
enriquecer ilicitamente não está sujeito às cominações da Lei de Improbidade
Administrativa.
e) A aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa
independe da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno
ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.
345. (ESAF / AFRFB – 2009) Quanto à disciplina da Lei de
Improbidade Administrativa - Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992, é
incorreto afirmar:
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a) considera-se agente público todo aquele que exerce, ainda que
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação,
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo,
emprego ou função nas entidades mencionadas no art. 1º da Lei.
b) aplicam-se também as disposições da Lei de Improbidade
Administrativa, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público,
induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie
sob qualquer forma direta ou indireta.
c) o Supremo Tribunal Federal excluiu da sujeição à Lei de Improbidade
Administrativa os agentes políticos que estejam sujeitos ao regime de crime de
responsabilidade.
d) ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou
culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano e,
no caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro
beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio.
e) tratando-se de penalidades personalíssimas, em nenhuma hipótese,
poderá o sucessor ser alcançado por sanções previstas na Lei de Improbidade
Administrativa.
346. (ESAF / ATRFB – 2012) Segundo a Lei n. 8.429, de 2 de junho
de 1992, que trata dos atos de improbidade administrativa, é correto
afirmar que:
a) somente servidor público pode ser sujeito ativo de ato de improbidade
administrativa.
b) o integral ressarcimento do dano causado ao patrimônio público somente
se dá se o agente tiver agido com dolo.
c) no caso de enriquecimento ilícito, o agente público beneficiário somente
perderá os bens adquiridos até o limite do valor do dano causado ao patrimônio
público.
d) o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se
enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações da referida Lei até o limite do
valor da herança.
e) a referida Lei apresenta rol taxativo de condutas que importam o
cometimento de atos de improbidade administrativa.
347. (ESAF / AFT – 2010) Um funcionário público regido pela Lei
n. 8.112/90 praticou um ato regular e lícito, o qual era da sua
competência e de interesse da empresa que prestava serviços para o
órgão no qual ele trabalha. Pela presteza e boa vontade com que
cumpriu a sua obrigação, a empresa beneﬁciada ofereceu-lhe passagem
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e hospedagem, por três dias, num resort de luxo, com tudo incluso
(todas as refeições e bebidas). Ele aceitou a oferta e a utilizou. Neste
caso, o funcionário:
a) não poderá ser punido penalmente porque não recebeu vantagem
indevida para a prática de um ato no exercício das funções. O que recebeu foi
uma espécie de reconhecimento pela presteza no cumprimento do dever
funcional.
b) não poderá ser punido nas esferas penal, civil e administrativa porque a
vantagem lhe foi oferecida após a prática do ato administrativo. Teria cometido,
no máximo, uma infração de natureza ética.
c) não poderá ser punido nas esferas penal, civil e administrativa porque o
ato administrativo que praticou foi regular e lícito e se inseria no ambito das
suas atribuições.
d) poderá ser punido penalmente, por crime de corrupção passiva;
civilmente, por ato de improbidade administrativa; administrativamente, por ter
recebido uma vantagem indevida em razão das suas atribuições; e eticamente,
por ter descumprido uma proibição estabelecida no Código de Ética Proﬁssional
do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.
e) caso seja punido administrativamente, não o poderá ser civilmente,
porque conﬁguraria "bis in idem".
348. (ESAF / CGU – 2008) A respeito da improbidade
administrativa de que trata a Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992, é
incorreto afirmar que:
a) caracteriza-se como ilícito disciplinar, mas não constitui ato de
improbidade administrativa, deixar de prestar contas quando estiver obrigado a
fazê-lo.
b) se constitui pela aquisição, para si ou para outrem, no exercício de
mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo
valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente
público.
c) caracteriza ato de improbidade administrativa utilizar-se o agente
público de veículo oficial para realizar compras para sua família, mesmo quando
autorizado por superior hierárquico.
d) agente público que exerce atividade de consultoria ou assessoramento
para pessoa física ou jurídica, que tenha interesse suscetível de ser atingido ou
amparado por ação ou omissão decorrente de suas atribuições, durante a
atividade, incorre em ato de improbidade administrativa.
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e) retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício configura
improbidade administrativa.
349. (ESAF / CGU – 2012) Com fundamento nas disposições
atinentes à improbidade administrativa, de que trata a Lei n. 8.429/92,
assinale a opção correta.
Servidor que ingressou no serviço público federal em 2008,
informando em sua declaração de bens e rendas que na data da posse
não possuía bens e, percebendo remuneração mensal de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), adquiriu para si, no exercício do cargo público federal,
em 2010, uma embarcação náutica pagando a vista o valor de R$
700.000,00 (setecentos mil reais), o qual não consegue informar a
origem lícita dos valores para aquisição do bem, incorre em
a) ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário.
b) ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento
ilícito.
c) ato de improbidade administrativa por favorecimento a terceiros.
d) ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento sem
causa.
e) ato de improbidade administrativa por inobservância de princípios.
350. (ESAF / MDIC – 2012) Correlacione as colunas I e II para ao
final assinalar a opção que apresente a sequência correta para a coluna
II.
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a) 1, 2, 3
b) 2, 1, 3
c) 1, 3, 2
d) 3, 2, 1
e) 2, 3, 1
351. (ESAF / CVM – 2010) O servidor que pratica ato de
improbidade administrativa, segundo o texto constitucional, não está
sujeito à(ao):
a) ação penal cabível.
b) cassação dos direitos políticos.
c) perda da função pública.
d) indisponibilidade dos bens.
e) ressarcimento ao Erário.
352. (ESAF / Pref/RJ – 2010) O princípio da moralidade
administrativa, estabelecido no art. 37 da Constituição Federal, pode ser
visto, também, sob o aspecto da probidade na administração pública,
que tem especial destaque no § 4º desse mesmo artigo, segundo o qual:
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I. as penas aplicáveis em casos de atos de improbidade administrativa são:
a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade
de bens e o ressarcimento do erário;
II. a gradação dessas penas deve ser feita por lei;
III. a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos são penas
alternativas, não sendo lícito ao julgador aplicá-las cumulativamente;
IV. a punição por ato de improbidade impede que se intente a ação penal
pelos mesmos fatos;
V. a indisponibilidade de bens restringe-se aos adquiridos com o produto
do enriquecimento ilícito.
Estão corretas:
a) apenas as afirmativas I e II.
b) apenas as afirmativas I, III, IV e V.
c) apenas as afirmativas II, III e V.
d) apenas as afirmativas I, II, III e V.
e) as afirmativas I, II, III, IV e V.
353. (ESAF / AFRE/CE – 2007) São conseqüências da prática de
ato de improbidade pelo agente público infrator, exceto:
a) a perda da função pública, após sentença condenatória transitada em
julgado.
b) a perda dos direitos políticos, após sentença condenatória transitada em
julgado.
c) ressarcimento integral do dano, se houver.
d) pagamento de multa civil.
e) proibição de contratar com o Poder Público.
354. (ESAF / GDF – Procurador – 2007) Com relação aos aspectos
penais da Lei n. 8.249/92, marque a opção correta.
a) A Constituição Federal atribui aos atos de improbidade natureza penal.
Tal conclusão pode ser inferida da ressalva que faz em seu texto quanto à
possibilidade de propositura da ação penal cabível, o que não fez ao se referir
às sanções administrativas e civis.
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b) A atuação do Ministério Público, para a apuração de ilícito penal previsto
na Lei n. 8.249/92, independe da prévia existência de procedimento
administrativo por ato de improbidade, podendo, a seu critério, requisitar a
instauração de inquérito policial.
c) A aprovação ou rejeição das contas pelo Tribunal de Contas é condição
de punibilidade das sanções penais previstas na Lei de Improbidade
Administrativa.
d) A Lei n. 8.249/92 não contém disposição própria que defina como crime
a representação por ato de improbidade, relativamente ao terceiro apontado
como beneficiário do agente público, quando o autor da denúncia o sabe
inocente.
e) A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos
independem do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
355. (ESAF / CGU – 2012) Com fundamento nas disposições
atinentes à improbidade administrativa, de que trata a Lei n. 8.429/92
e o Decreto n. 5.483/05, assinale a opção incorreta.
a) Na declaração de bens e valores, de apresentação obrigatória pelo
servidor para posse e exercício em cargo público, se incluem os bens e valores
do cônjuge, companheiro, filhos ou outras pessoas que vivam sob a sua
dependência econômica.
b) A declaração de bens e valores é obrigatória, entre outras hipóteses,
para a posse em cargos de direção e assessoramento superior.
c) Agentes públicos, do Poder Executivo Federal, têm o dever de atualizar
a declaração de bens e valores anualmente.
d) Será instaurada sindicância patrimonial contra o agente público que se
recusar a apresentar declaração dos bens e valores na data própria, ou que a
prestar falsa.
e) A Controladoria-Geral da União, no âmbito do Poder Executivo Federal,
poderá analisar, sempre que julgar necessário, a evolução patrimonial do agente
público, a fim de verificar a compatibilidade desta com os recursos e
disponibilidades que compõem o seu patrimônio.
356. (ESAF / Pref/RJ – 2010) Analise as assertivas abaixo
relativas à improbidade administrativa, nos termos da Lei n. 8.429/92,
assinalando a correta.
a) O Ministério Público não é parte legítima para promover ação civil pública
visando o ressarcimento do dano ao erário público.
b) Uma sanção prevista na Lei n. 8.429/92 é a multa civil.

www.estrategiaconcursos.com.br

c) Será punido com a pena de suspensão o agente público que se recusa a
prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar
falsamente.
d) A ação de improbidade terá o rito sumário.
e) Não é possível o pedido de sequestro dos bens do agente público.
18.

Ética na Administração Pública

357. (ESAF / Ministério da Fazenda - 2013) A respeito da ética
profissional do servidor público civil do poder executivo federal, analise
as afirmativas abaixo, classificando-as como verdadeiras (V) ou falsas
(F). Ao final, assinale a opção que contenha a sequência correta.
( ) O servidor público deve pautar sua conduta pelo princípio da legalidade,
devendo sempre decidir entre o legal e o ilegal, abstendo-se de agir segundo a
ponderação entre o honesto e o desonesto.
( ) O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor
público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo.
( ) Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la, ainda
que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da Administração
Pública.
a) V, V, V
b) F, V, V
c) F, F, F
d) V, F, V
e) V, F, F
358. (ESAF / MTur – 2014) As comissões de ética pública,
dispostas no Decreto n. 1.171/1994, constituem-se de:
I. órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta.
II. órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta.
III. autarquias e fundações.
IV. qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo
poder público.
V. órgãos e entidades da Administração Pública e Poder Judiciário.
Está correto o que se afirma em:
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a) I e II apenas.
b) II e IV apenas.
c) IV e V apenas.
d) I, II, III e IV apenas.
e) Todas estão corretas.
359. (ESAF / MTur – 2014) De acordo com o Código de Ética,
conforme Decreto n. 1.171, de 22 de junho de 1994, assinale a opção
incorreta.
a) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios
morais devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função,
ou fora dele.
b) A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto,
não se integra na vida particular de cada servidor público.
c) A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o
bem e o mal.
d) Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente
significa causar-lhe dano moral.
e) A ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de
desmoralização do serviço público.
360. (ESAF / Ministério da Fazenda – 2014) O anexo do Decreto n.
1.171, de 22 de junho de 1994, dispõe sobre o Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. O
referido ato normativo traz várias disposições relacionadas com tal
matéria. Diante do exposto, assinale a opção incorreta, no tocante aos
principais deveres do servidor público ali abordados.
a) O servidor público deve comunicar imediatamente a seus superiores todo
e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências
cabíveis.
b) O servidor público deve manter-se atualizado com as instruções, as
normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas funções.
c) O servidor público deve apresentar-se ao trabalho com vestimentas
adequadas ao exercício da função.
d) O servidor público deve ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza
de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo
negativamente em todo o sistema.
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e) O servidor público deve ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda
a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas
opções, a melhor e a mais vantajosa para o interessado.
361. (ESAF / Ministério da Fazenda – 2014) Assinale a opção
incorreta em relação às vedações ao Servidor Público constantes no
Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo
Federal.
a) Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de
direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material.
b) Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente.
c) Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de
cidadãos que deles dependam.
d) Retirar, da repartição pública, salvo com autorização hierárquica,
qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público.
e) Exercer atividade profissional
empreendimentos de cunho duvidoso.

aética

ou

ligar

o

seu

nome

a

362. (ESAF / MIN – 2012) Considerando-se as normas aplicáveis
ao Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, assinale a
opção incorreta.
a) As pessoas jurídicas de direito privado podem provocar a atuação de
Comissão de Ética para apuração de infração ética imputada a agente público.
b) As Comissões de Ética, ao concluir pela existência de falta de ética,
poderão aplicar ao servidor penas disciplinares como a de advertência e
suspensão.
c) A abertura de processo para apuração de infração de natureza ética não
depende de recebimento de denúncia.
d) Até sua conclusão, os procedimentos instaurados para apuração de
possíveis infrações das normas éticas serão mantidos com a chancela de
"reservado".
e) Nem sempre a identidade do denunciante de infração às normas éticas
será mantida sob reserva.
363. (ESAF / MTur – 2014) Julgue os itens a seguir e assinale a
opção correta.
I. A Comissão de Ética Pública será integrada por cinco brasileiros que
preencham os requisitos de idoneidade moral e reputação ilibada e notória
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experiência, designados pelo Presidente da República, para mandatos de três
anos, permitida uma única recondução.
II. A atuação na Comissão de Ética Pública enseja remuneração para seus
membros e os trabalhos nela desenvolvidos são considerados prestação de
relevante serviço público.
III. Compete à Comissão de Ética Pública apurar condutas em desacordo
com as normas nele previstas, quando praticadas pelas autoridades a ele
submetidas.
IV. A Comissão de Ética Pública contará com uma Secretaria-Executiva,
vinculada à Casa Civil da Presidência da República, à qual competirá prestar o
apoio técnico e administrativo aos trabalhos da Comissão.
V. À pessoa que esteja sendo investigada, é assegurado o direito de ter
vista dos autos, no recinto das Comissões de Ética, somente após ter sido
notificada da existência do procedimento investigatório.
a) apenas I e IV estão corretos.
b) apenas II, III e IV estão corretos.
c) apenas III e IV estão corretos.
d) apenas I, II e III estão corretos.
e) Todos estão corretos.
364. (ESAF / MIN – 2012) Sobre o tema do conflito de interesses
no serviço público, assinale a opção correta.
a) A participação de autoridades públicas em conselhos fiscais e de
administração em empresas privadas é absolutamente vedada.
b) O trabalho meramente voluntário em organizações do terceiro setor,
sem finalidade lucrativa, não é apto a suscitar conflitos de interesses com a
Administração.
c) Suscita conflito de interesses o exercício de atividade que possa
transmitir à opinião pública dúvida sobre a integridade da autoridade.
d) A caracterização do conflito de interesses depende da obtenção de algum
ganho pela autoridade pública.
e) A ausência de integral dedicação aos cargos caracteriza conflito de
interesses apenas quando tratar-se de cargos de provimento efetivo.
365. (ESAF / MTur – 2014) Não suscita conflito de interesse a
atividade que:
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a) viole o princípio da integral dedicação pelo ocupante de cargo em
comissão ou função de confiança.
b) possa implicar o uso de informação à qual a autoridade tenha acesso em
razão do cargo.
c) possa transmitir à opinião pública dúvida a respeito da integridade,
moralidade e decoro da autoridade.
d) seja compatível com as atribuições do cargo ou função pública da
autoridade.
e) implique a prestação de serviços a terceiros ou pessoa jurídica que tenha
interesse em decisão individual ou coletiva da autoridade.
366. (ESAF / ANAC – 2016) Acerca dos poderes do Estado, analise
as afirmativas abaixo classificando-as em verdadeiras (V) ou falsas (F)
para, ao final, assinalar a opção que contenha a sequência correta.
( ) O poder disciplinar da administração pública decorre do poder punitivo
do Estado (jus puniendi).
( ) Somente as pessoas que possuem algum vínculo jurídico específico com
a administração pública são alcançadas pelo poder disciplinar.
( ) O poder de polícia decorre de um vínculo geral entre os indivíduos e a
administração pública.
( ) A competência para a expedição dos decretos ou regulamentos de
execução não é passível de delegação
a) F, F, V, V
b) V, F, V, V
c) F, V, F, V
d) F, V, V, V
e) V, V, V, V
367. (ESAF / ANAC – 2016) Classifique as atuações relacionadas
abaixo como exercício preventivo ou repressivo do poder de polícia
marcando (P) para o exercício preventivo e (R) para o exercício
repressivo. Ao final, assinale a opção que contenha a sequência correta.
( ) Atividade de fiscalização.
( ) Concessão do alvará de licença.
( ) Aplicação de sanção.
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( ) Concessão de alvará de autorização.
a) R, P, R, P
b) P, P, R, P
c) R, R, R, P
d) P, R, R, R
e) R, R, R, R
368. (ESAF / ANAC – 2016) Analise as afirmativas abaixo
classificando-as como verdadeiras (V) ou falsas (F) para, ao final,
assinalar a opção que contenha a sequência correta.
( ) Os atos políticos não estão sujeitos à teoria geral dos atos
administrativos.
( ) Os atos gerais são sempre discricionários quanto ao seu conteúdo.
( ) O recurso administrativo é a forma adequada para a impugnação direta
do ato administrativo geral.
( ) A nomeação dos candidatos aprovados em concurso público é
classificada como ato administrativo geral por sua natureza plúrima.
a) V, F, V, F
b) V, V, V, F
c) F, V, F, V
d) F, F, V, V
e) V, V, F, F
369. (ESAF / ANAC – 2016) Correlacione as colunas I e II,
classificando os atos administrativos relacionados na coluna I com as
espécies elencadas na coluna II. Ao final, assinale a opção que contenha
a sequência correta para a coluna I.
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a) 2, 1, 3, 1, 1, 2
b) 3, 2, 3, 2, 2, 1
c) 3, 2, 3, 1, 1, 2
d) 1, 2, 1, 1, 1, 3
e) 2, 2, 3, 1, 1, 3
370. (ESAF / ANAC – 2016) A respeito das licitações, analise as
afirmativas abaixo classificando-as em verdadeiras (V) ou falsas (F). Ao
final, assinale a opção que contenha a sequência correta.
( ) Seguindo as políticas adotadas em outros países, o Brasil utiliza o
enorme peso econômico das compras governamentais como um instrumento
capaz de incrementar o desenvolvimento nacional sustentável.
( ) Em face da legislação reitora das licitações atualmente em vigor, é
possível, por exemplo, que em uma licitação do tipo menor preço a proposta
vencedora não seja aquela que, entre as classificadas, efetivamente apresente
o preço mais baixo.
( ) A adjudicação é o ato final do procedimento licitatório.
( ) Somente depois de passar pelo crivo de adequação ao edital, que
acarreta a desclassificação das propostas que desatenderam às condições nele
estipuladas é que passa a ser estabelecida a ordem de classificação das
propostas.
a) F, F, V, V
b) V, V, V, V
c) F, F, F, V
d) F, F, F, F
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e) V, V, F, F
371. (ESAF / ANAC – 2016) É dispensável a licitação, exceto:
a) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem.
b) quando a licitação anterior foi deserta e não puder ser repetida sem
prejuízo para a administração pública, mantidas, neste caso, todas as condições
preestabelecidas.
c) no caso de alienação aos legítimos possuidores diretos de bem imóvel
para fins residenciais construídos em núcleos urbanos anexos a usinas
hidrelétricas, desde que considerados dispensáveis na fase de operação dessas
unidades e não integrem a categoria de bens reversíveis ao final da concessão.
d) para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos de
autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do
órgão ou entidade.
e) na contratação realizada por empresa pública, ou sociedade de economia
mista com suas subsidiárias e controladas, para a aquisição ou alienação de
bens, prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja
compatível com o praticado no mercado.
372. (ESAF / ANAC – 2016) A respeito dos cargos públicos e das
funções de confiança, assinale a opção incorreta.
a) A existência do cargo público está condicionada à adoção de regime
jurídico estatutário.
b) Quando o agente público tem sua relação jurídica com o poder público
definida diretamente por lei, o lugar a ser ocupado pelo agente,
independentemente de se tratar de agente político ou de servidor público, dentro
da estrutura da administração pública estatal, será um cargo público.
c) Todo cargo tem função, há situações excepcionais, todavia, em que o
agente público poderá desempenhar função sem ocupar cargo público.
d) Desde que o servidor ocupe cargo efetivo, ele pode ser nomeado para
exercer função de confiança.
e) Os ocupantes dos cargos em comissão são servidores públicos.
373. (ESAF / ANAC – 2016) A respeito do controle da
administração, analise as afirmativas abaixo classificando-as em
verdadeiras (V) ou falsas (F). Ao final, assinale a opção que contenha a
sequência correta.

www.estrategiaconcursos.com.br

( ) A essência da teoria da separação dos poderes se sustenta na ideia de
que nenhum poder do Estado deve assumir atribuições que não possam ser, de
algum modo, controladas por outro poder.
( ) Por controle se deve entender a possibilidade de verificação e correção
de atos ou de atividades.
( ) O controle hierárquico é exemplo de controle interno e, nesse sentido,
o superior hierárquico está autorizado a exercer controle de mérito sobre os atos
e as atividades desenvolvidas pelos subordinados.
( ) Todos os atos praticados pela administração pública estão sujeitos ao
controle de legalidade, à exceção daqueles praticados no exercício da
discricionariedade técnica ou em razão da aplicação dos conceitos jurídicos
indeterminados.
a) V, V, V, F
b) V, F, V, F
c) F, V, F, V
d) V, F, F, V
e) F, V, V, V
374. (ESAF / ANAC – 2016) Acerca da responsabilidade civil do
Estado, analise as afirmativas abaixo classificando-as em verdadeiras
(V) ou falsas (F) para, ao final, eleger a opção que contenha a sequência
correta.
( ) Segundo a teoria do risco integral, basta a existência do evento danoso
e do nexo causal para que surja a obrigação de indenizar para o Estado,
admitindo-se, porém, a alegação de excludentes de responsabilidade em sua
defesa.
( ) Toda a administração pública, direta e indireta, está abrangida pelo §
6º do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, que consagra a
responsabilidade objetiva do Estado na modalidade de risco administrativo.
( ) Há responsabilidade civil objetiva nas empresas que prestam serviço
público mesmo em relação aos danos que sua atuação cause a terceiros não
usuários do respectivo serviço público.
( ) O agente causador do dano, cuja conduta foi imputada à pessoa jurídica,
a qual está vinculado somente será responsabilizado se for comprovado que ele
atuou com dolo ou culpa, ou seja, sua responsabilidade é subjetiva na
modalidade culpa comum.
a) V, F, V, F
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b) F, V, F, V
c) V, V, F, F
d) F, F, F, V
e) F, F, V, V
375. (ESAF / ANAC – 2016) Segundo a Lei n. 8.112/1990,
caracterizam-se como proibições ao servidor, exceto:
a) cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei,
o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu
subordinado.
b) levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao
conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de
envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para
apuração.
c) recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado.
d) cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei,
o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu
subordinado.
e) recusar fé a documentos públicos.
376. (ESAF / ANAC – 2016) A respeito dos contratos
administrativos, analise as afirmativas abaixo classificando-as em
verdadeiras (V), ou falsas (F). Ao final, assinale a opção que contenha
a sequência correta.
( ) Em qualquer hipótese, é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com
a administração.
( ) A administração pode dispensar o instrumento de contrato,
independentemente de valor, nos casos de compra com entrega imediata e
integral dos bens adquiridos da qual não resultem obrigações futuras.
( ) Da aplicação das penas de advertência, suspensão temporária e multa
cabe recurso, sempre com efeito suspensivo, no prazo determinado em lei.
( ) A exceção do contrato não cumprido não é oponível, mesmo diante do
atraso de pagamento superior a noventa dias, em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra.
a) V, F, V, V
b) F, V, F, V
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c) V, V, F, V
d) F, F, F, V
e) F, V, V, V
377. (ESAF / ANAC – 2016) Analise as afirmativas abaixo acerca do
processo de contratação de soluções em tecnologia da informação
classificando-as em verdadeiras (V) ou falsas (F). Ao final, assinale a
opção que contenha a sequência correta.
( ) Nos casos de contratação direta sem a realização de licitação, a fase de
planejamento da contratação poderá ser abreviada.
( ) Nas licitações do tipo técnica e preço, deve-se proceder à avaliação do
impacto de pontuação atribuída em relação ao total de pontos, observando-se
se os critérios de maior peso são os mais relevantes e se a ponderação atende
ao princípio da razoabilidade.
( ) Caberá à área de tecnologia conduzir as etapas da fase de seleção do
fornecedor.
( ) A fase de gestão do contrato visa acompanhar e garantir a adequada
prestação dos serviços e o fornecimento dos bens que compõem a solução de
tecnologia da informação durante todo o período de execução do contrato.
a) F, F, V, V
b) V, F, V, F
c) F, V, F, V
d) F, F, F, V
e) V, V, F, V
378. (ESAF / ANAC – 2016) Assinale a opção correta.
a) A Lei n. 8.429/92 não estabelece sanções penais pela prática de atos de
improbidade.
b) A aplicação das sanções previstas na Lei n. 8.429/92 depende da rejeição
das contas pelo órgão de controle interno ou pelo tribunal ou conselho de contas.
c) A aplicação das sanções enumeradas na Lei n. 8.429/92 é de
competência exclusiva do Poder Judiciário.
d) O enquadramento da conduta do agente nas categorias de atos de
improbidade previstas na Lei n. 8.429/92 exige a demonstração do elemento
subjetivo, consubstanciado pelo dolo no caso dos tipos previstos nos arts. 9º,
10 e 11.
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e) Admite-se a transação penal nas ações por atos de improbidade
administrativa.
379. (ESAF / ANAC – 2016) Assinale a opção correta.
a) O termo de colaboração é o instrumento que a Administração Pública
deverá adotar em caso de transferências voluntárias de recursos para a
consecução de planos de trabalho propostos pelas organizações da sociedade
civil.
b) A organização da sociedade civil indicará ao menos um dirigente que se
responsabilizará de forma subsidiária pela execução das atividades e pelo
cumprimento das metas pactuadas na parceria.
c) A eventual inadimplência da organização da sociedade civil no
pagamento dos encargos trabalhistas relativos ao cumprimento do termo de
colaboração ou de fomento é de sua responsabilidade, havendo apenas a
responsabilidade subsidiária da administração pública parceira.
d) Como regra, a Administração Pública, para poder celebrar as parcerias
previstas na Lei n. 13.019/2014, está obrigada a realizar o chamamento público,
ressalvadas as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de tal procedimento.
e) Nas contratações de bens e serviços que efetuem com o uso de recursos
transferidos pela Administração Pública, as organizações da sociedade civil estão
obrigadas a realizar licitação nos termos da Lei n. 8.666/93.
380. (ESAF / ANAC – 2016) Acerca do sistema de registro de
preços, analise as afirmativas abaixo classificando-as em verdadeiras
(V) ou falsas (F). Ao final, assinale a opção que contenha a sequência
correta.
( ) A ata de registro de preços obriga tanto os fornecedores quanto a
administração em relação à contratação.
( ) Na licitação para registro de preços, não é necessária a indicação de
dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato
ou de instrumento hábil.
( ) O Decreto n. 7.892/2013 permite que órgãos e entidades da
Administração Pública Federal adiram à ata de registro de preços gerenciada por
órgão ou entidade municipal, estadual ou distrital.
a) F, F, F
b) V, F, F
c) F, V, F
d) V, V, V
www.estrategiaconcursos.com.br

e) F, V, V
381. (ESAF / ANAC – 2016) Correlacione as definições da Coluna I
com os elementos do ato administrativo constantes da Coluna II. Ao
final, assinale a opção que contenha a sequência correta para a Coluna
I.

a) 2, 3, 1, 5, 4
b) 1, 3, 4, 2, 5
c) 3, 2, 1, 4, 5
d) 1, 3, 2, 4, 5
e) 1, 3, 5, 2, 4
382. (ESAF / ANAC – 2016) A respeito da sanatória na
Administração Pública, analise as afirmativas abaixo classificando-as
em verdadeiras (V) ou falsas (F). Ao final, assinale a opção que
contenha a sequência correta.
( ) A ratificação, retroagindo à origem do ato, opera ex tunc, com natureza
declaratória.
( ) A reforma é o ato administrativo derivado pelo qual se elimina de um
ato defeituoso sua parte viciada, mantendo-se a eficácia da parte sadia.
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( ) Além da modalidade de conversão operada por ato administrativo,
poderá também o legislador, de modo abstrato e geral, sanar genericamente
uma categoria de atos defeituosos, atribuindo-lhes efeitos de atos legalmente
íntegros.
a) V, F, V
b) V, F, F
c) V, V, F
d) F, V, F
e) V, V, V
383. (ESAF / ANAC – 2016) Entre os princípios informativos
específicos dos serviços públicos, pode-se afirmar ser o princípio
setorial mais importante por marcar sua vocação universal, isonômica e
democrática o princípio da
a) continuidade.
b) eficiência.
c) regularidade.
d) generalidade.
e) segurança.
384. (ESAF / ANAC – 2016) Complete as lacunas em branco com os
termos descentralização ou desconcentração.
Ao final, assinale a opção que contenha a sequência correta.
I. Em nenhuma forma de _____________ há hierarquia.
II. Ocorre a chamada ______________ quando o Estado desempenha
algumas de suas atribuições por meio de outras pessoas e não pela sua
administração direta.
III. Trata-se, a ____________________, de mera técnica administrativa
de distribuição interna de competências.
IV. Porque a ______________ ocorre no âmbito de uma pessoa jurídica,
surge relação de hierarquia, de subordinação, entre os órgãos dela resultantes.
a) descentralização/desconcentração/desconcentração/ descentralização
b) descentralização/descentralização/desconcentração/ desconcentração
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c) desconcentração/desconcentração/descentralização/ descentralização
d) desconcentração/descentralização/desconcentração/ descentralização
e) desconcentração/descentralização/descentralização/ desconcentração
385. (ESAF / ANAC – 2016) Considerando-se os elementos do ato
administrativo, sabemos que alguns deles são sempre vinculados,
enquanto outros podem ser ora vinculados, ora discricionários.
Assinale a opção em que os dois elementos nela listados admitam
tanto a vinculação quanto a discricionariedade.
a) Finalidade / motivo.
b) Forma /objeto.
c) Competência / finalidade.
d) Motivo / objeto.
e) Finalidade / forma.
386. (ESAF / ANAC – 2016) A respeito do controle externo da
administração, analise as afirmativas abaixo classificando-as em
verdadeiras (V) ou falsas (F) para, ao final, assinalar a opção que
contenha a sequência correta.
( )O exercício da competência de julgamento pelo Tribunal de Contas não
fica subordinado ao crivo posterior do Poder Legislativo.
( )Somente o ente público beneficiário da condenação patrimonial imposta
pelos Tribunais de Contas possui legitimidade processual para ajuizar a ação de
execução.
( )A tomada de contas especial aplica-se a todas as sociedades de economia
mista, não importa se prestadoras de serviços públicos ou exploradoras de
atividades econômicas.
( )O controle de constitucionalidade das leis é competência privativa do
Poder Judiciário, sendo vedado aos Tribunais de Contas o afastamento da
aplicação de uma lei ou ato normativo por entendê-lo inconstitucional.
a) V, V, V, V
b) V, F, V, F
c) F, V, F, V
d) V, V, V, F
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e) F, F, F, V
387. (ESAF / ANAC – 2016) Correlacione as definições contidas na
Coluna I com as nomenclaturas descritas na Coluna II.
Ao final, assinale a opção que contenha a sequência correta para a
Coluna I.
COLUNA I
( ) É a modalidade de licitação, sempre do tipo menor preço, destinada à
aquisição de bens e serviços comuns, que pode ser utilizada para qualquer valor
de contrato.
( ) Modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a escolha de
trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou
remuneração dos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado
na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 dias.
( ) Modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou
que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento até o
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a
necessária qualificação.
( ) Modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial
de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de
qualificação exigidos no edital para a execução do seu objeto.
COLUNA II
(1) Concurso
(2) Pregão
(3) Concorrência
(4) Tomada de Preços
a) 3, 1, 4, 2
b) 1, 3, 2, 4
c) 2, 1, 3, 4
d) 1, 2, 3, 4
e) 2, 1, 4, 3
388. (ESAF / ANAC – 2016) Determinado ato administrativo
interministerial tem o escopo de autorizar a contratação de duzentos

www.estrategiaconcursos.com.br

profissionais para atuarem em pessoa jurídica de direito público da
administração federal.
O ato foi praticado mediante assentamento expresso de que era
crescente o número de demandas e enorme passivo de procedimentos
administrativos a serem analisados, da existência de disponibilidade
orçamentária para seu custeio e da comprovação de que as atividades a
serem desempenhadas, ainda que permanentes, eram de natureza
temporária para suprir interesse público relevante.
A respeito da situação concreta acima narrada e tendo em mente a
legislação aplicável ao caso e a jurisprudência dos tribunais superiores,
analise as afirmativas abaixo classificando-as em verdadeiras (V) ou
falsas (F) para, ao final, eleger a opção que contenha a sequência
correta.
( ) A necessidade circunstancial agregada ao excepcional interesse público
na prestação de serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza
a contratação nos moldes do art. 37, inciso IX da Constituição da República
Federativa do Brasil.
( ) A contratação temporária de pessoal direcionada para suprimento de
atividades finalísticas da contratante por si só viola o princípio do concurso
público.
( ) A utilização da contratação temporária de que trata o inciso IX do art.
37 da Constituição da República Federativa do Brasil é válida inclusive para
funções meramente burocráticas.
( ) Os contratados para exercer a função pública remunerada temporária
firmarão contrato de trabalho propriamente dito com a pessoa jurídica
contratante.
( ) A administração pública deve demonstrar que a adoção do serviço
extraordinário previsto no art. 74 da Lei n. 8.112/90 não atende ao interesse
público a que se visa satisfazer com a contratação temporária.
a) V, V, F, F, V
b) V, V, V, F, F
c) F, V, F, F, V
d) F, V, F, V, V
e) V, F, V, V, F
389. (ESAF / ANAC – 2016) A respeito do regime diferenciado de
contratações, analise as afirmativas abaixo classificando-as em
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verdadeiras (V) ou falsas (F) para, ao final, assinalar a opção que
contenha a sequência correta.
( ) Na contratação integrada é o próprio contratado quem elabora o projeto
executivo e também o projeto básico.
( ) O critério de julgamento técnica e preço é obrigatório quando da
realização de contratação integrada.
( ) Nas licitações efetuadas sob o regime diferenciado de contratações, a
regra geral é a habilitação ocorrer depois do julgamento.
( ) Devido ao seu conteúdo específico, a Lei n. 12.462/2011 aplica-se
apenas à União, sendo, portanto, uma lei federal.
a) F, V, V, V
b) V, V, V, F
c) F, V, V, F
d) F, F, V, V
e) V, F, V, F
390. (ESAF / ANAC – 2016) A respeito dos convênios, dos contratos
de repasse e dos termos de execução descentralizada na administração
pública federal, assinale a opção correta.
a) É delegável a competência do Ministro de Estado ou do dirigente máximo
da entidade da administração pública federal concedente para a assinatura dos
convênios e dos contratos de repasse.
b) Para que o convenente possa receber os recursos federais, será dele
exigida uma contrapartida, sempre financeira, a qual corresponderá à sua
participação econômica na consecução do objeto do convênio.
c) A inadimplência da entidade privada convenente em relação aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais transfere de forma subsidiária à
administração pública concedente a responsabilidade pelo seu pagamento.
d) A celebração de convênio ou contrato de repasse com entidades privadas
sem fins lucrativos deverá ser precedida de chamamento público, que deverá
ser sempre realizado pelo órgão ou pela entidade concedente, visando à seleção
de projetos ou entidades que tornem mais eficaz o objeto do ajuste.
e) A aquisição de produtos e a contratação de serviços com recursos da
União transferidos a entidades privadas sem fins lucrativos deverão observar os
princípios da impessoalidade, da moralidade e da economicidade, não se
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exigindo, porém, a realização de licitação, que poderá ser substituída por
cotação prévia de preços no mercado antes da celebração do contrato.
391. (ESAF / ANAC – 2016) Acerca dos bens públicos, analise as
afirmativas abaixo classificando-as em verdadeiras (V) ou falsas (F)
para, ao final, selecionar a opção que contenha a sequência correta.
( ) Somente são bens públicos os bens pertencentes às pessoas jurídicas
de direito público.
( ) Os bens das pessoas jurídicas de direito privado integrantes da
administração pública não são bens públicos, embora possam estar sujeitos a
regras próprias do regime jurídico dos bens públicos quando estiverem sendo
utilizados na prestação de um serviço público.
( ) A inalienabilidade dos bens públicos não é absoluta.
( ) Embora os bens públicos sejam impenhoráveis, é possível, em hipóteses
constitucionalmente previstas, ocorrer o sequestro de valores necessários à
satisfação de dívidas constantes de precatórios judiciais.
a) V, V, V, F
b) V, V, V, V
c) F, F, V, V
d) V, V, F, F
e) V, V, F, V
392. (ESAF / ANAC – 2016) Assinale a opção correta.
a) O poder das agências de regular determinado segmento de mercado
inclui-se no poder regulamentar conferido ao Poder Executivo.
b) Na definição das potestades conferidas às agências reguladoras, incluise a definição e a formulação de políticas públicas.
c) Atividades que envolvem o exercício do poder de polícia com a aplicação
de sanções não podem ser atribuídas, nem mesmo por lei, a pessoas jurídicas
de direito privado, portanto a atividade regulatória pressupõe o exercício por
pessoa jurídica de direito público.
d) A autarquia pode ser desqualificada de agência reguladora caso ela
descumpra exigências estabelecidas na legislação ou no contrato de gestão.
e) Uma agência reguladora nunca poderá ser qualificada como agência
executiva.
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393. (ESAF / ANAC – 2016) As agências reguladoras federais, como
autarquias especiais, possuem características diferenciadas das demais
autarquias federais. Analise as assertivas abaixo, escolhendo a opção
correta.
I. As agências reguladoras são submetidas ao controle externo do Tribunal
de Contas da União (TCU), mas não são obrigadas à prestação de contas
convencional aos órgãos de controle interno.
II. A ANAC, por ser uma agência reguladora e gozar de independência
administrativa, não se submete ao controle do Tribunal de Contas da União,
especialmente no que se refere a procedimentos licitatórios no setor de
aquisições e compra de serviços para a aviação civil.
III. A independência política das agências reguladoras é decorrente da
nomeação de sua diretoria pelo Poder Executivo, após aprovação do Senado
Federal, para o exercício de mandatos fixos e não coincidentes.
a) Todas são verdadeiras.
b) Somente a III é verdadeira.
c) Todas são falsas.
d) Somente a II e a III são verdadeiras.
e) Somente a I, II e III são verdadeiras.
Gabarito Direito Administrativo
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Questões ESAF – Direito Constitucional
1.

Conceito de Constitucionalismo

1.
(ESAF / PGFN – 2015) Sobre “neoconstitucionalismo”, é
correto afirmar que se trata:
a) de expressão doutrinária, de origem inglesa, desenvolvida com a série
de julgados da Câmara dos Lordes, que retém competência legislativa e
judicante.
b) de expressão doutrinária, que tem como marco histórico o direito
constitucional europeu, com destaque para o alemão e o italiano, após o fim da
Segunda Guerra mundial.
c) do novo constitucionalismo de expressão doutrinária, que tem origem e
marco histórico no direito brasileiro com a redemocratização e as inovações
constantes da Constituição de 1946.
d) de expressão doutrinária, de origem anglo-saxã, desenvolvida na
Suprema Corte dos Estados Unidos à época em que John Marshall era seu
presidente, caracterizada pelo amplo ativismo judicial.
e) de expressão doutrinária atribuída ao constitucionalista argentino Bidart
Campos e tem como marco histórico a reforma constitucional de 1957.
2.
(ESAF / CGU – 2004) A ideia de uma Constituição escrita,
consagrada após o sucesso da Revolução francesa, tem entre seus
antecedentes históricos os pactos, os forais, as cartas de franquia e os
contratos de colonização.
2.

Jusnaturalismo, Positivismo e Pós-Positivismo

3.
(ESAF / TCU - 2006) Para o positivismo jurídico, o poder
constituinte originário tem natureza jurídica, sendo um poder de direito,
uma vez que traz em si o gérmen da ordem jurídica.
3.

Conceito de Constituição

4.
(ESAF / AFRFB – 2009) O conceito ideal de constituição, o
qual surgiu no movimento constitucional do século XIX, considera como
um de seus elementos materiais caracterizadores que a constituição não
deve ser escrita.
5.
(ESAF / ENAP - 2006) Na concepção sociológica, defendida
por Ferdinand Lassale, a Constituição seria o resultado de uma lenta
formação histórica, do lento evoluir das tradições, dos fatos
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sociopolíticos, que se cristalizam como normas fundamentais da
organização de determinado Estado.
6.
(ESAF / Procurador da Fazenda Nacional – 2007) Para
Ferdinand Lassale, a constituição é dimensionada como decisão global
e fundamental proveniente da unidade política, a qual, por isso mesmo,
pode constantemente interferir no texto formal, pelo que se torna
inconcebível, nesta perspectiva materializante, a ideia de rigidez de
todas as regras.
7.
(ESAF / STN - 2005) Na concepção de constituição em seu
sentido político, formulada por Carl Schmitt, há uma identidade entre o
conceito de constituição e o conceito de leis constitucionais, uma vez
que é nas leis constitucionais que se materializa a decisão política
fundamental do Estado.
8.
(ESAF / PGFN - 2007) Carl Schmitt, principal protagonista da
corrente doutrinária conhecida como decisionista, advertia que não há
Estado sem Constituição, isso porque toda sociedade politicamente
organizada contém uma estrutura mínima, por rudimentar que seja; por
isso, o legado da Modernidade não é a Constituição real e efetiva, mas
as Constituições escritas.
9.
(ESAF / Auditor Fiscal-RN - 2005) A constituição em sentido
político pode ser entendida como a fundamentação lógico-política de
validade das normas constitucionais-positivas.
10.
(ESAF / AFT - 2003) Para Hans Kelsen, a norma fundamental,
fato imaterial instaurador do processo de criação das normas positivas,
seria a constituição em seu sentido lógico-jurídico.
4.

A Pirâmide de Kelsen – A Hierarquia das Normas

11.
(ESAF / Advogado IRB – 2006) Segundo o novel
entendimento do Supremo Tribunal Federal, é possível a aplicação, no
direito brasileiro, do conceito de inconstitucionalidade de normas
constitucionais originárias, defendido na obra de Otto Bachof, uma vez
que a enumeração de cláusulas pétreas, no texto original da
Constituição, importa uma hierarquia entre as normas constitucionais
originárias.
12.
(ESAF / ATA - 2012) Diante de um conflito entre uma lei
federal e uma lei estadual, aquela deve prevalecer.
13.
(ESAF / ATA - 2012) Há hierarquia entre as normas
constitucionais originárias e as normas constitucionais inseridas na
Constituição por meio de emenda constitucional.
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14.
(ESAF / Ministério da Integração – 2012) A Constituição
Federal é a norma fundamental de nosso ordenamento jurídico desde
que não revele incompatibilidade com os tratados internacionais de
direitos humanos pactuados pelo País.
15.
(ESAF / Ministério da Integração – 2012) As leis
complementares são hierarquicamente superiores às leis ordinárias.
16.
(ESAF / CGU - 2014) Segundo a jurisprudência do STF, se uma
lei complementar disciplinar uma matéria não reservada a esse tipo de
instrumento normativo, pelo princípio da hierarquia das leis, não poderá
uma lei ordinária disciplinar tal matéria.
17.
(ESAF / SEFAZ-CE - 2007) Lei ordinária que regulamentou
matéria atribuída pela Constituição à lei complementar é formal e
materialmente inconstitucional, independentemente de apreciação e
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.
18.
(ESAF / MPOG - 2003) Na Federação brasileira, a Constituição
do Estado-membro tem o mesmo status hierárquico da Constituição
Federal.
19.
(ESAF / MPOG - 2003) A lei federal, qualquer que seja o seu
conteúdo, há de prevalecer sobre a lei estadual ou municipal que lhe
seja contrária.
5.

Classificação das Constituições

20.
(ESAF / MDIC - 2012) Sabe-se que a doutrina
constitucionalista classifica as constituições. Quanto às classificações
existentes, é correto afirmar que:
I. Quanto ao modo de elaboração, pode ser escrita e não escrita.
II. Quanto à forma, pode ser dogmática e histórica.
III. Quanto à origem, pode ser promulgada e outorgada.
IV. Quanto ao conteúdo, pode ser analítica e sintética.
Assinale a opção verdadeira.
a) II, III e IV estão corretas.
b) I, II e IV estão incorretas.
c) I, III e IV estão corretas.
d) I, II e III estão corretas.
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e) II e III estão incorretas.
21.
(ESAF / AFRFB – 2012) O Estudo da Teoria Geral da
Constituição revela que a Constituição dos Estados Unidos se ocupa da
definição da estrutura do Estado, funcionamento e relação entre os
Poderes, entre outros dispositivos. Por sua vez, a Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988 é detalhista e minuciosa. Ambas,
entretanto, se submetem a processo mais dificultoso de emenda
constitucional. Considerando a classificação das constituições e
tomando-se como verdadeiras essas observações, sobre uma e outra
Constituição, é possível afirmar que
a) a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é escrita,
analítica e rígida, a dos Estados Unidos, rígida, sintética e negativa.
b) a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é do tipo
histórica, rígida, outorgada e a dos Estados Unidos rígida, sintética.
c) a Constituição dos Estados Unidos é do tipo consuetudinária, flexível e a
da República Federativa do Brasil de 1988 é escrita, rígida e detalhista.
d) a Constituição dos Estados Unidos é analítica, rígida e a da República
Federativa do Brasil de 1988 é histórica e consuetudinária.
e) a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é democrática,
promulgada e flexível, a dos Estados Unidos, rígida, sintética e democrática.
22.
(ESAF / DNIT - 2013) A Constituição Federal de 1988 pode
ser classificada como:
a) material, escrita, histórica, promulgada, flexível e analítica.
b) material, escrita, dogmática, outorgada, imutável e analítica.
c) formal, escrita, dogmática, promulgada, rígida e analítica.
d) formal, escrita, dogmática, promulgada, semirrígida e sintética.
e) material, escrita, histórica, promulgada, semirrígida e analítica.
23.
(ESAF / PGFN - 2007) As constituições outorgadas não são
precedidas de atos de manifestação livre da representatividade popular
e assim podem ser consideradas as Constituições brasileiras de 1824,
1937 e a de 1967, com a Emenda Constitucional n. 01 de 1969.
24.
(ESAF / MPOG - 2009) São classificadas como dogmáticas,
escritas e outorgadas as constituições que se originam de um órgão
constituinte composto por representantes do povo eleitos para o fim de
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as elaborar e estabelecer, das quais são exemplos as Constituições
brasileiras de 1891, 1934, 1946 e 1988.
25.
(ESAF / IRB - 2006) Uma constituição é classificada como
popular, quanto à origem, quando se origina de um órgão constituinte
composto de representantes do povo.
26.
(ESAF / TRT 7ª Região - 2005) Chama-se Constituição
outorgada aquela que é votada pelos representantes do povo
especialmente convocados para elaborar o novo Estatuto Político.
27.
(ESAF / AFRFB – 2009) A constituição sintética, que é
constituição negativa, caracteriza-se por ser construtora apenas de
liberdade-negativa ou liberdade-impedimento, oposta à autoridade.
28.
(ESAF / AFRFB – 2009) A constituição escrita, também
denominada de constituição instrumental, aponta efeito racionalizador,
estabilizante, de segurança jurídica e de calculabilidade e publicidade.
29.
(ESAF / AFRFB – 2009) A constituição dogmática se
apresenta como produto escrito e sistematizado por um órgão
constituinte, a partir de princípios e ideias fundamentais da teoria
política e do direito dominante.
30.
(ESAF / CGU – 2006) Uma constituição rígida não pode ser
objeto de emenda.
31.
(ESAF / CGU – 2006) Nem toda constituição classificada como
dogmática foi elaborada por um órgão constituinte.
32.
(ESAF / CGU – 2006) Segundo a doutrina, não há relação
entre a rigidez constitucional e o princípio da supremacia da
constituição.
33.
(ESAF / CGU – 2004) Em sua concepção materialista ou
substancial, a Constituição se confundiria com o conteúdo de suas
normas, sendo pacífico na doutrina quais seriam as matérias
consideradas como de conteúdo constitucional e que deveriam integrar
obrigatoriamente o texto positivado.
34.
(ESAF / CGU – 2004) Na história do Direito Constitucional
brasileiro, apenas a Constituição de 1824 pode ser classificada, quanto
à estabilidade, como uma constituição semirrígida.
35.
(ESAF / CGU – 2004) As constituições outorgadas, sob a ótica
jurídica, decorrem de um ato unilateral de uma vontade política
soberana e, em sentido político, encerram uma limitação ao poder
absoluto que esta vontade detinha antes de promover a outorga de um
texto constitucional.
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36.
(ESAF / CGU – 2004) Segundo a classificação das
Constituições, adotada por Karl Lowenstein, uma constituição
nominativa é um mero instrumento de formalização legal da intervenção
dos dominadores de fato sobre a comunidade, não tendo a função ou a
pretensão de servir como instrumento limitador do poder real.
37.
(ESAF / CGU – 2004) Segundo a melhor doutrina, a tendência
constitucional moderna de elaboração de Constituições sintéticas se
deve, entre outras causas, à preocupação de dotar certos institutos de
uma proteção eficaz contra o exercício discricionário da autoridade
governamental.
38.
(ESAF / CGU – 2006) Quanto ao sistema da Constituição, as
constituições se classificam em constituição principiológica - na qual
predominam os princípios - e constituição preceitual - na qual
prevalecem as regras.
6.

Aplicabilidade das normas constitucionais

39.
(ESAF / ANAC – 2016) Considerando a Aplicabilidade das
Normas Constitucionais, é correto afirmar:
a) As normas constitucionais de eficácia absoluta são plenamente eficazes
desde sua entrada em vigor para disciplinarem as relações jurídicas ou o
processo de sua efetivação, por conterem todos os elementos imprescindíveis
para que haja a possibilidade da produção imediata dos efeitos previstos.
b) As normas que são de aplicação diferida e não de aplicação ou execução
imediata, mais do que comandos-regras, explicitam comandos-valores;
conferem elasticidade ao ordenamento constitucional; têm como destinatário
primacial ─ embora não único ─ o legislador; cuida-se de normas com eficácia
contida.
c) Quando o legislador constituinte regula suficientemente os interesses
relativos à determinada matéria, mas deixa margem à atuação restritiva por
parte da competência discricionária do poder público, nos termos que a lei
estabelecer, cuida-se de normas constitucionais de eficácia contida.
d) Quando os preceitos constitucionais recebem do constituinte
normatividade capaz de reger os interesses, mas contêm, em seu bojo, a
prescrição de meios normativos ou de conceitos que restringem a produção de
seus efeitos, cuida-se de normas programáticas.
e) Quanto às normas consideradas intangíveis, contra as quais nem mesmo
há o poder de emendar, incidindo seus efeitos imediatamente, sem necessidade
de legislação complementar posterior, cuida-se de normas constitucionais de
eficácia plena.
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40.
(ESAF / PGFN – 2015) A concepção de normas constitucionais
autoaplicáveis (self-executing) e não autoexecutáveis (not selfexecuting) tem origem na Inglaterra, resultado da lenta construção do
seu sistema constitucional consuetudinário.
41.
(ESAF / PGFN - 2012) Sobre as classiﬁcações atribuídas às
normas constitucionais, pode-se afirmar que “norma de eﬁcácia
contida”, ou “norma de eﬁcácia restringível”, é aquela que independe
de regulação infraconstitucional para a sua plena eﬁcácia, porém pode
vir a ter a sua eﬁcácia ou o seu alcance restringido por legislação
infraconstitucional.
42.
(ESAF / PGFN - 2012) Na tradição da doutrina norteamericana, incorporada por diversos autores brasileiros, as normas não
autoaplicáveis
são
aquelas
que
independem
de
regulação
infraconstitucional para a sua plena eﬁcácia.
43.
(ESAF / ATPS - 2012) Normas constitucionais de eﬁcácia
limitada são de aplicabilidade mediata e reduzida, também conhecida
como de aplicabilidade diferida.
44.
(ESAF / ATPS - 2012) Normas constitucionais de eﬁcácia
plena e aplicabilidade direta, imediata e integral, são também
conhecidas como normas autoaplicáveis.
45.
(ESAF / ATPS - 2012) Normas constitucionais de eﬁcácia
contida ou prospectiva têm aplicabilidade direta e imediata, mas
possivelmente não integral, e são também conhecidas como de eﬁcácia
redutível ou restringível, apesar de sua aplicabilidade plena.
46.
(ESAF / AFRE-RN – 2005) Uma norma constitucional de
eficácia limitada possui eficácia plena após a sua promulgação, porém
essa eficácia poderá ser restringida por uma lei, conforme
expressamente previsto no texto da norma.
47.
(ESAF / AFRFB – 2005) O art. 5º, inciso XXII, da Constituição
Federal de 1988, que estabelece "Art. 5º [...] inciso XXII - é garantido
o direito de propriedade", é uma norma constitucional de eficácia
contida ou restringível.
48.
(ESAF / CGU – 2006) Uma norma constitucional de eficácia
contida não possui eficácia plena, no momento da promulgação do texto
constitucional, só adquirindo essa eficácia após a edição da norma que
nela é referida.
49.
(ESAF / AFT – 2006) As normas de aplicabilidade limitada
dependem sempre de uma lei que lhes complete a normatividade, de
maneira que possam produzir seus efeitos essenciais.
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50.
(ESAF / PGFN - 2007) No caso das normas constitucionais de
eficácia
contida,
a
atividade
integradora
do
legislador
infraconstitucional é vinculada e não discricionária, ante a necessidade,
para fins de auto execução, de delimitar o ambiente da sua atuação
restritiva.
51.
(ESAF / PGFN - 2007) As normas programáticas não são
autoaplicáveis porque retratam apenas diretrizes políticas que devem
ser alcançadas pelo Estado Brasileiro, não possuindo caráter vinculante
imediato.
52.
(ESAF / SEFAZ-CE - 2007) As normas constitucionais de
eficácia contida são aquelas que apresentam aplicabilidade reduzida,
haja vista necessitarem de norma ulterior para que sejam aplicadas.
53.
(ESAF / SEFAZ-CE - 2007) As normas constitucionais de
eficácia limitada estreitam-se com o princípio da reserva legal, haja
vista regularem interesses relativos à determinada matéria,
possibilitando a restrição por parte do legislador ordinário.
54.
(ESAF / AFT - 2003) Segundo a melhor doutrina, as normas
constitucionais de eficácia limitada são do tipo normas declaratórias de
princípios institutivos quando: determinam ao legislador, em termos
peremptórios, a emissão de uma legislação integrativa; ou facultam ao
legislador a possibilidade de elaborar uma lei, na forma, condições e
para os fins previstos; ou possuem esquemas gerais, que dão a
estrutura básica da instituição, órgão ou entidade a que se referem,
deixando para o legislador ordinário a tarefa de estruturá-los, em
definitivo, mediante lei.
55.
(ESAF / AFRF - 2002) As normas constitucionais
programáticas não produzem efeito jurídico algum, a não ser depois de
desenvolvidas pelo legislador ordinário.
7.

Poder Constituinte

56.
(ESAF / PGFN - 2012) O poder constituinte originário é inicial,
ilimitado e incondicionado.
57.
(ESAF / PGFN - 2012) A soberania é atributo inerente ao
poder constituinte originário.
58.
(ESAF / MDIC - 2012) O Poder Constituinte Originário não é
totalmente autônomo, tendo em vista ser necessária a observância do
procedimento imposto pelo ordenamento então vigente para sua
implantação.
59.
(ESAF / MDIC - 2012) As formas básicas de expressão do
Poder Constituinte são outorga e convenção.
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60.
(ESAF / MDIC - 2012) O Poder Constituinte Originário é
condicionado à forma prefixada para manifestar sua vontade, tendo que
seguir
procedimento
determinado
para
realizar
sua
constitucionalização.
61.
(ESAF / PGFN - 2012) O poder constituinte derivado é
limitado e condicionado.
62.
(ESAF / PGFN - 2012) O poder constituinte decorrente, típico
aos Estados Nacionais unitários, é limitado, porém incondicionado.
63.
(ESAF / MDIC - 2012) No Poder Constituinte Derivado
Decorrente, há a possibilidade de alteração do texto constitucional,
respeitando-se a regulamentação especial prevista na própria
Constituição. No Brasil é exercitado pelo Congresso Nacional.
64.
(ESAF / MDIC - 2012) No Poder Constituinte Derivado
Reformador, não há observação a regulamentações especiais
estabelecidas na própria Constituição, vez que com essas limitações não
seria possível atingir o objetivo de reformar.
65.
(ESAF / TCU - 2006) Para o positivismo jurídico, o poder
constituinte originário tem natureza jurídica, sendo um poder de direito,
uma vez que traz em si o gérmen da ordem jurídica.
66.
(ESAF/ PGFN - 2006) Consolidou-se o entendimento de que é
possível invocar direito adquirido em face de decisão do poder
constituinte originário.
67.
(ESAF / AFRFB - 2009) O Poder Constituinte Originário é
ilimitado e autônomo, pois é a base da ordem jurídica.
68.
(ESAF / SEFAZ-CE - 2007) O poder constituinte derivado
decorrente é aquele atribuído aos parlamentares no processo
legiferante, em que são discutidas e aprovadas leis, observadas as
limitações formais e materiais impostas pela Constituição.
69.
(ESAF/ PGFN - 2006) Do poder constituinte dos Estadosmembros é possível dizer que é inicial, limitado e condicionado.
70.
(ESAF / Auditor da Receita Federal - 2009) O Poder
Constituinte Derivado decorre de uma regra jurídica de autenticidade
constitucional.
71.
(ESAF / SEFAZ-CE - 2007) O titular do poder constituinte é
aquele que, em nome do povo, promove a instituição de um novo regime
constitucional ou promove a sua alteração.
8.

Aplicação das normas constitucionais no tempo
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72.
(ESAF / PGFN - 2006) Uma lei federal sobre assunto que a
nova Constituição entrega à competência privativa dos Municípios fica
imediatamente revogada com o advento da nova Carta.
73.
(ESAF / PGFN - 2006) Para que a lei anterior à Constituição
seja recebida pelo novo Texto Magno, é mister que seja compatível com
este, tanto do ponto de vista da forma legislativa como do conteúdo dos
seus preceitos.
74.
(ESAF / PGFN - 2006) A Doutrina majoritária e a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal convergem para afirmar
que normas da Constituição anterior ao novo diploma constitucional,
que com este não sejam materialmente incompatíveis, são recebidas
como normas infraconstitucionais.
75.
(ESAF / PGFN - 2006) Normas não recebidas pela nova
Constituição são consideradas, ordinariamente, como sofrendo de
inconstitucionalidade superveniente.
76.
(ESAF / CGU - 2006) Segundo a doutrina majoritária e o
Supremo Tribunal Federal, no caso brasileiro, como efeito do exercício
do poder constituinte derivado sobre a legislação infraconstitucional
existente, no caso da incompatibilidade material da norma com o novo
texto constitucional, temos uma inconstitucionalidade superveniente.
77.
(ESAF / PGE-DF - 2004) Suponha a existência de uma lei
ordinária regularmente aprovada com base no texto constitucional de
1969, a qual veicula matéria que, pela Constituição de 1988, deve ser
disciplinada por lei complementar. Com base nesses elementos, podese dizer que tal lei incorreu no vício de inconstitucionalidade
superveniente em face da nova Constituição.
78.
(ESAF / TRT 7ª Região - 2005) Normas de lei ordinária
anteriores à nova Constituição que sejam com essa materialmente
compatíveis são tidas como recebidas, mesmo que se revistam de forma
legislativa que já não mais é prevista na nova Carta.
79.
(ESAF / IRB - 2004) Os decretos-leis editados antes da
vigência da Constituição de 1988 perderam eficácia com a promulgação
desta, uma vez que a ordem constitucional em vigor não previu tal
instrumento normativo.
80.
(ESAF / PGE-DF - 2004) Suponha a existência de uma lei
ordinária regularmente aprovada com base no texto constitucional de
1969, a qual veicula matéria que, pela Constituição de 1988, deve ser
disciplinada por lei complementar. Com base nesses elementos, podese dizer que pode ser revogada por outra lei ordinária.
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81.
(ESAF / PGE-DF - 2004) A legislação federal anterior à
Constituição de 1988 e regularmente aprovada com base na
competência da União definida no texto constitucional pretérito é
considerada recebida como estadual ou municipal se a matéria por ela
disciplinada passou segundo a nova Constituição para o âmbito de
competência dos Estados ou dos Municípios, conforme o caso, não se
podendo falar em revogação daquela legislação em virtude dessa
mudança de competência promovida pelo novo texto constitucional.
82.
(ESAF / IRB - 2004) As normas da Constituição de 1967/1969
que não destoam, no seu conteúdo, da Constituição de 1988, são
consideradas como recebidas pela nova ordem, com status de lei
complementar.
9.

Interpretação da Constituição

83.
(ESAF / ANAC – 2016) Alguns princípios e regras norteiam a
interpretação das normas constitucionais. Neste sentido, é incorreto
afirmar:
a) ante a força normativa da Constituição, entre as interpretações possíveis,
deve ser adotada aquela que garanta maior eficácia, aplicabilidade e
permanência das normas constitucionais.
b) ao se exigir a coordenação e a combinação dos bens jurídicos em conflito
de forma que se evite o sacrifício total de uns em relação aos outros, observase o princípio da harmonização.
c) pelo princípio da unidade da Constituição, a interpretação constitucional
deve ser realizada de maneira que sejam evitadas contradições entre suas
normas.
d) os preceitos constitucionais devem ser interpretados explicitamente,
pois, apesar da existência de princípios implícitos, o verdadeiro significado da
norma é extraído da interpretação explícita.
e) com base no princípio do efeito integrador, na resolução dos problemas
jurídico-constitucionais, deverá ser dada maior primazia aos critérios
favorecedores da integração política e social, bem como ao reforço da unidade
política.
84.
(ESAF / PGFN – 2015) A interpretação constitucional
experimentou ampla evolução desde a primeira decisão judicial que
declarou a inconstitucionalidade de um ato normativo, primazia da
Suprema Corte dos Estados Unidos, em 1803, no caso Marbury v.
Madison. A respeito desse tema, princípio da interpretação
constitucional, é correto afirmar que:
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a) denomina-se “princípio da unidade da Constituição” aquele que
possibilita separar a norma do conjunto e aplicar o texto da Constituição
mediante sua divisão em diversos sistemas.
b) por sua característica de documento fundamental, fruto de soberana
outorga popular a um poder especial que se denomina de Poder Constituinte
Originário, os dispositivos da Constituição encerram, em sua grande e
esmagadora maioria, um compromisso político, desprovido de eficácia normativa
imediata.
c) o princípio da interpretação conforme a constituição tem como
característica fundamental a prevalência da súmula vinculante na interpretação
de cânone constitucional de natureza fundamental.
d) o princípio da concordância prática manifesta sua utilidade nas hipóteses
de conflito entre normas constitucionais, quando os seus programas normativos
se abalroam.
e) pelo princípio da eficácia integradora, os instrumentos de controle de
constitucionalidade, especialmente a ADI, devem ser interpretados de modo a,
tanto quanto possível, integrar o texto impugnado à Constituição.
85.
(ESAF / MTE-AFT - 2010) Praticamente toda a doutrina
constitucionalista cita os princípios e regras de interpretações
enumeradas por Canotilho. Entre os princípios e as regras de
interpretação abaixo, assinale aquele (a) que não foi elencado por
Canotilho.
a) Unidade da constituição.
b) Da máxima efetividade ou da eficiência.
c) Da supremacia eficaz.
d) Do efeito integrador.
e) Da concordância prática ou da harmonização.
86.
(ESAF / CGU - 2006) No método de interpretação
constitucional tópico problemático, há prevalência da norma sobre o
problema concreto a ser resolvido.
87.
(ESAF / CGU - 2006) O método de interpretação
hermenêutico-concretizador prescinde de uma pré-compreensão da
norma a ser interpretada.
88.
(ESAF / Auditor-Fiscal-RN - 2005) O método de interpretação
constitucional, denominado hermenêutico-concretizador, pressupõe a
www.estrategiaconcursos.com.br

pré-compreensão do conteúdo da norma a concretizar e a compreensão
do problema concreto a resolver.
89.
(ESAF/ AFRF – 2005) De acordo com o princípio da máxima
efetividade ou da eficiência, princípio de interpretação constitucional, a
interpretação de uma norma constitucional exige a coordenação e
combinação dos bens jurídicos em conflito, de forma a evitar o sacrifício
total de uns em relação a outros.
90.
(ESAF / Promotor-CE - 2001) O princípio da concordância
prática ou da harmonização, numa sociedade democrática, determina
que se dê sempre prevalência aos bens protegidos como direitos
fundamentais em caso de conflito com outros bens também
constitucionalmente protegidos.
91.
(ESAF / IRB - 2004) Segundo o princípio da unidade da
Constituição, as normas constitucionais devem ser consideradas, não
isoladamente, mas como preceitos integrados num sistema interno
unitário de regras e princípios.
92.
(ESAF / STN - 2008) E preciso, pois, dizer o óbvio: a
Constituição constitui (no sentido fenomenológico-hermenêutico); a
Constituição vincula (não metafisicamente); a Constituição estabelece
as condições do agir político-estatal. Afinal, como bem assinala Miguel
Angel Pérez, uma Constituição democrática é, antes de tudo, normativa,
de onde se extrai duas conclusões: que a Constituição contém mandatos
jurídicos obrigatórios, e que estes mandatos jurídicos não somente são
obrigatórios senão que, muito mais do que isso, possuem uma especial
força de obrigar, uma vez que a Constituição é a forma suprema de todo
o ordenamento jurídico."
(STRECK, Lenio Luiz, Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma
crítica do direito. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.287).

Assinale a opção que indica com exatidão os princípios de
hermenêutica constitucional utilizados no texto para sustentar a
aplicabilidade das normas constitucionais.
a) Unidade da Constituição e razoabilidade.
b) Eficácia integradora e lógica do razoável.
c) Harmonização e proporcionalidade.
d) Reserva do possível e conformidade funcional.
e) Máxima efetividade e força normativa da Constituição.
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93.
(ESAF / AFRFB – 2009) A técnica denominada interpretação
conforme não é utilizável quando a norma impugnada admite sentido
unívoco.
94.
(ESAF / PFN - 2006) A interpretação conforme a Constituição
consiste em procurar extrair o significado de uma norma da Lei Maior a
partir do que dispõem as leis ordinárias que preexistiam a ela.
10.

Princípios Fundamentais

95.
(ESAF / ANAC – 2016 - adaptada) Considerando os Princípios
Fundamentais dispostos na Constituição Federal, julgue os itens abaixo,
classificando-os como certos ou errados.
I. Em suas relações internacionais, a República Federativa do Brasil regese pelo princípio do pluralismo político.
II. A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República
Federativa do Brasil.
III. A prevalência dos direitos humanos constitui um dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil.
IV. Constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, o
repúdio ao racismo.
V. A igualdade entre os Estados é um dos princípios que rege as relações
internacionais da República Federativa do Brasil.
Estão incorretos apenas os itens
a) I e V.
b) II e III.
c) IV e V.
d) I e IV.
e) I, III e IV.
96.
(ESAF/AFRFB – 2014) Em 16 de março de 2014, a Criméia
realizou consulta popular que resultou em ampla maioria favorável à
separação da Ucrânia, abrindo caminho para sua anexação à Rússia, que
restou implementada nos dias seguintes. A Criméia pertenceu à Rússia
até 1953, quando o líder Nikita Kruschev resolveu que a Península
deveria integrar a Ucrânia. Considerando esses acontecimentos,
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assinale a opção correta, tomando por fundamento a Constituição
Federal de 1988.
a) A Constituição Federal de 1988 não se ocupa do tema em epígrafe, vale
dizer, não trata de questões internacionais e não menciona os respectivos
princípios que devem guiar as relações internacionais da República Federativa
do Brasil.
b) A Constituição Federal de 1988 se ocupa do tema em epígrafe, porém,
não menciona qualquer princípio de relações internacionais, deixando para o
Congresso Nacional a tarefa de criá-los, via legislação ordinária.
c) A Constituição Federal de 1988 se ocupa do tema em epígrafe,
estabelecendo, como princípio, que a República Federativa do Brasil somente
intervirá em outro Estado soberano na hipótese de requisição, em defesa da
Democracia e dos Direitos Humanos, com ou sem mandato da Organização das
Nações Unidas.
d) A Constituição Federal de 1988 se ocupa do tema em epígrafe,
estabelecendo, como princípios da República Federativa do Brasil, no plano
internacional, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e
da livre iniciativa.
e) A Constituição Federal de 1988 se ocupa do tema em epígrafe,
estabelecendo, como princípios da República Federativa do Brasil, no plano
internacional, os princípios da autodeterminação dos povos e a não intervenção.
97.
(ESAF / SEFAZ-SE - 2007) A República é a forma de
organização do Estado adotada pela Constituição Federal de 1988.
Caracteriza-se pela temporariedade do mandato dos governantes e pelo
processo eleitoral periódico.
98.
(ESAF / Técnico da Receita Federal - 2006) Em função da
forma de governo adotada na Constituição de 1988, existe a obrigação
de prestação de contas por parte da administração pública.
99.

(ESAF / ATA - 2012) No Brasil vige a democracia direta.

100. (ESAF / ATA - 2012) São princípios fundamentais da
República Federativa do Brasil a soberania, a cidadania, a dignidade da
pessoa humana, o pluralismo político e a liberdade de pensamento.
101. (ESAF / PGFN - 2012) A República Federativa do Brasil é
formada pela união dissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito
Federal.
102. (ESAF / PGFN - 2012) São entes da Federação, dentre outros,
as Regiões Metropolitanas.
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103. (ESAF / PGFN - 2012) A União é pessoa jurídica de direito
público externo.
104. (ESAF / CGU - 2006) Não é elemento essencial do princípio
federativo a existência de dois tipos de entidade - a União e as
coletividades regionais autônomas.
105. (ESAF / AFT - 2006) Na República Federativa do Brasil, a
União exerce a soberania do Estado brasileiro e se constitui em pessoa
jurídica de Direito Público Internacional, a fim de que possa exercer o
direito de celebrar tratados, no plano internacional.
106. (ESAF / MPOG - 2008) A Constituição acolhe uma sociedade
conflitiva, de interesses contraditórios e antagônicos, na qual as
opiniões não ortodoxas podem ser publicamente sustentadas, o que
conduz à poliarquia, um regime onde a dispersão do Poder numa
multiplicidade de grupos é tal que o sistema político não pode funcionar
senão por uma negociação constante entre os líderes desses grupos
(SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 25. ed.
São Paulo: Malheiros, 2005, pp. 143-145, com adaptações). Assinale a
opção que indica com exatidão o fundamento do Estado brasileiro
expressamente previsto na Constituição, a que faz menção o texto
transcrito.
a) Soberania.
b) Pluralismo político.
c) Dignidade da pessoa humana.
d) Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
e) Cidadania.
107. (ESAF / AFT - 2006) Na condição de fundamento da República
Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana tem seu sentido
restrito à defesa e à garantia dos direitos pessoais ou individuais de
primeira geração ou dimensão.
108. (ESAF / AFRF – 2005) A especialização funcional, elemento
essencial do princípio de divisão de poderes, implica o exercício
exclusivo das funções do poder político - legislativa, executiva e
judiciária - pelo órgão ao qual elas foram cometidas no texto
constitucional.
109. (ESAF / ATA - 2012) No Brasil o Poder Judiciário e o Poder
Legislativo são subordinados ao Poder Executivo.
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110. (ESAF / PGFN - 2012) Dentre os objetivos da República
Federativa do Brasil, ﬁxados na Constituição Federal de 1988, encontrase a redução das desigualdades sociais e regionais com consequente
discriminação de origem ou de outras formas correlatas entre
brasileiros.
111. (ESAF / ATA - 2012) Constitui objetivo fundamental da
República Federativa do Brasil assegurar a liberdade de expressão de
forma irrestrita.
112. (ESAF / ATPS – 2012) Assinale a assertiva que não
representa fundamento, nem objetivo fundamental da República
Federativa do Brasil:
a) A construção de uma sociedade livre, justa e solidária.
b) A cidadania.
c) A garantia do desenvolvimento nacional.
d) A liberdade de imprensa.
e) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
113. (ESAF / ATA - 2012) Nas suas relações internacionais, a
República Federativa do Brasil rege-se, dentre outros, pelo princípio da
autodeterminação dos povos.
114. (ESAF / PGFN - 2012) A República Federativa do Brasil regese nas suas relações internacionais, dentre outros, pelo princípio de
repúdio ao terrorismo e ao racismo.
115. (ESAF / ATRFB - 2012) A República Federativa do Brasil regese nas suas relações internacionais pelo princípio da concessão de asilo
político.
11.

Teoria Geral dos Direitos Fundamentais

116. (ESAF / Ministério da Fazenda – 2013) Acerca dos direitos e
garantias fundamentais, é correto afirmar que:
a) os direitos e garantias fundamentais não são absolutos, encontrando
limites tanto no próprio texto constitucional quanto em normas
infraconstitucionais, neste último caso quando há previsão de reserva legal.
b) não são extensíveis aos estrangeiros, mesmo aqueles residentes no país,
os direitos e garantias individuais elencados na Constituição Federal.
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c) tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três
quintos dos votos dos respectivos membros, ingressarão no ordenamento
jurídico brasileiro em nível hierárquico imediatamente inferior às normas
constitucionais.
d) nas relações entre particulares, não há incidência dos direitos e garantias
individuais, uma vez que deve prevalecer, nesses casos, a plena autonomia de
vontade.
e) as pessoas jurídicas e o próprio Estado não podem ser considerados
titulares de direitos e garantias fundamentais previstos constitucionalmente.
117. (ESAF / DNIT - 2013) Os direitos fundamentais de primeira
geração são titularizados pelos indivíduos em oposição ao Estado, sendo
eles, entre outros, o direito à vida, à liberdade e à propriedade.
118. (ESAF / ATRFB – 2012) Enquanto os direitos de primeira
geração realçam o princípio da igualdade, os direitos de segunda
geração acentuam o princípio da liberdade.
119. (ESAF / DNIT - 2013) A eficácia horizontal dos direitos
fundamentais pressupõe plena incidência desses direitos nas relações
entre particulares.
120. (ESAF / Banco Central - 2002) O princípio constitucional da
autonomia da vontade impede que os direitos fundamentais tenham
incidência nas relações entre particulares.
121. (ESAF / ATRFB – 2009) As violações a direitos fundamentais
não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado,
mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas
de direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela
Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos,
estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos
poderes privados.
122. (ESAF / TCU - 2002) No sistema constitucional brasileiro, os
direitos fundamentais apenas podem ser arguidos em face dos poderes
públicos, não podendo ser invocados nas relações entre particulares.
123. (ESAF / ATRFB – 2009) A Constituição Federal de 1988 previu
expressamente a garantia de proteção ao núcleo essencial dos direitos
fundamentais.
124. (ESAF / ATRFB – 2009) Quanto à delimitação do conteúdo
essencial dos direitos fundamentais, a doutrina se divide entre as
teorias absoluta e relativa. De acordo com a teoria relativa, o núcleo
essencial do direito fundamental é insuscetível de qualquer medida
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restritiva, independentemente das peculiaridades que o caso concreto
possa fornecer.
125. (ESAF / DNIT - 2013) Os direitos fundamentais não têm
caráter absoluto e, por isso, não podem ser utilizados para justificar
atividades ilícitas ou afastar as penalidades delas decorrentes.
126. (ESAF / SEFAZ-APO - 2010) Os direitos fundamentais
assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os
poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos
particulares em face dos poderes privados.
127. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) A Constituição Federal de 1988
estabeleceu cinco espécies de direitos e garantias fundamentais:
direitos e garantias individuais e coletivos; direitos sociais; direitos de
nacionalidade; direitos políticos; e direitos relativos à existência e
funcionamento dos partidos políticos.
128. (ESAF / ATRFB - 2012) Sob a perspectiva objetiva, os direitos
fundamentais outorgam aos indivíduos posições jurídicas exigíveis do
Estado, ao passo que, na perspectiva subjetiva, os direitos
fundamentais representam uma matriz diretiva de todo o ordenamento
jurídico, bem como vinculam atuação do Poder Público em todas as
esferas.
129. (ESAF / ATRFB - 2012) O estatuto constitucional das
liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão
sujeitas, permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica,
destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e,
de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois
nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem
pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros.
130. (ESAF / ATRFB - 2012) Os direitos fundamentais se revestem
de caráter absoluto, não se admitindo, portanto, qualquer restrição.
131. (ESAF / CGU - 2008) O Estado brasileiro também é regido por
um princípio de estatura constitucional que visa a impedir que sejam
frustrados os direitos políticos, sociais, culturais e econômicos já
concretizados,
tanto
na
ordem
constitucional
como
na
infraconstitucional, em atenção aos objetivos da República Federativa
do Brasil, que são os de promover o bem de todos, sem quaisquer
formas de discriminação, constituir uma sociedade livre, justa e
solidária, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as
desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação. Assinale a opção que denomina com exatidão
o princípio constitucional descrito.
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a) Proibição do retrocesso no domínio dos direitos fundamentais e sociais.
b) Proibição de juízo ou tribunal de exceção.
c) Proibição de privação da liberdade ou de bens patrimoniais sem o devido
processo legal.
d) Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir de quatorze anos.
e) Proibição de privação de direitos por motivo de crença religiosa ou de
convicção filosófica ou política.
12.

Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

132. (ESAF / Ministério do Turismo – 2014) Nos termos da
Constituição Federal, sobre os direitos e garantias fundamentais, é
correto afirmar que:
a) é plena a liberdade de associação para fins lícitos, mesmo a de caráter
paramilitar se realmente for para fins lícitos
b) a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada
pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes
de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu
desenvolvimento.
c) a lei complementar estabelecerá o procedimento para desapropriação por
necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia
indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos em lei.
d) ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado,
salvo nos casos previstos em lei.
e) a lei complementar assegurará aos autores de inventos industriais
privilégio perpétuo 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 particular e o desenvolvimento
tecnológico e econômico do País.
133. (ESAF / Ministério da Fazenda - 2013) É correto afirmar,
quanto à liberdade de associação prevista na Constituição Federal:
a) é livre a criação de associações para fins lícitos, mas, uma vez criadas,
elas não poderão ser dissolvidas senão com autorização do Poder Público local.
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b) os Municípios poderão intervir na organização das associações e
cooperativas, desde que o façam de modo genérico, com o objetivo de
regulamentar as agendas das suas reuniões e a realização de eventos públicos.
c) as atividades das associações poderão ser suspensas por ato do Poder
Público, desde que precedido de processo administrativo, no qual deverão ser
garantidos a ampla defesa e o contraditório.
d) as associações serão dissolvidas compulsoriamente somente por meio de
decisão judicial transitada em julgado.
e) a obrigatoriedade de associação para profissionais liberais deve estar
prevista e regulamentada em lei complementar.
134. (ESAF / Ministério do Turismo – 2014) A Constituição prevê
que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou
de convicção filosófica ou política, nem mesmo quando tal convicção
implicar o titular ter que se eximir de obrigação legal a todos imposta.
135. (ESAF / Ministério do Turismo – 2014) O art. 5° , inciso VII,
da Constituição Federal, dispõe que é assegurada, nos termos da lei, a
prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de
internação coletiva. A expressão nos termos da lei indica que é a lei que
vai outorgar o direito.
136. (ESAF / Ministério do Turismo – 2014) Entre os direitos
garantidos pela Constituição, está que a casa é asilo inviolável do
indivíduo. Para que haja uma real proteção ao direito do indivíduo, a
casa referida pelo legislador constituinte deve ser interpretada da forma
mais ampla possível. Por isso, o dispositivo aplica-se aos bares, cafés,
restaurantes, lojas e estabelecimentos durante o período em que
estejam abertos ao público, mesmo os seus proprietários não residindo
neles.
137. (ESAF / CGU - 2012) A Constituição assegura aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no país, em igualdade de condições, os
direitos e garantias individuais tais como: a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, mas aos
estrangeiros não se estende os direitos sociais destinados aos
brasileiros.
138. (ESAF / PFN - 2006) Os estrangeiros não residentes estão
alijados da titularidade dos direitos fundamentais entre nós.
139. (ESAF / Banco Central - 2001) Os direitos fundamentais
previstos na Constituição Federal somente podem ter por titulares
brasileiros -natos ou naturalizados.
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140. (ESAF / Técnico da Receita Federal - 2002) Somente podem
ser considerados titulares de direito fundamental os brasileiros ou os
estrangeiros aqui residentes que tenham atingido a maioridade.
141. (ESAF / MRE - 2002) Em nenhum caso os brasileiros não
residentes no Brasil são alcançados pela declaração de direitos
fundamentais inscrita na Constituição Federal.
142. (ESAF / SEFAZ-MG - 2005) Os direitos fundamentais são
garantidos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Os
demais estrangeiros não podem invocar direitos fundamentais no Brasil.
143. (ESAF / PGFN - 2012) Homens e mulheres não são iguais em
direitos e obrigações quando assim ﬁxado nos termos da própria
Constituição Federal de 1988.
144. (ESAF / SUSEP - 2010) Os direitos configurados nos incisos
do art. 5º da Constituição não são, em verdade, concretização e
desdobramento dos direitos genericamente previstos no “caput”.
145. (ESAF / SUSEP - 2010) A igualdade de todos perante a lei foi
suficiente, não tendo havido necessidade de a Constituição reforçar o
princípio com outras normas sobre a igualdade.
146. (ESAF / PGFN - 2012) Como direito fundamental geral, o
princípio da legalidade se conﬁgura em que os indivíduos são livres em
suas ações privadas, salvo se a lei impuser que ele e abstenha de alguma
iniciativa ou lhe determinar a realização de alguma iniciativa.
147. (ESAF / ATRFB - 2012) A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal ﬁrmou entendimento no sentido de que afronta o princípio da
isonomia a adoção de critérios distintos para a promoção de integrantes
do corpo feminino e masculino da Aeronáutica.
148. (ESAF / ATRFB - 2012) O súdito estrangeiro, mesmo aquele
sem domicílio no Brasil, tem direito a todas as prerrogativas básicas que
lhe assegurem a preservação da liberdade e a observância, pelo Poder
Público, da cláusula constitucional do devido processo legal.
149. (ESAF / ATRFB - 2012) É livre a manifestação do pensamento,
sendo permitido o anonimato.
150. (ESAF / ATRFB - 2012) O princípio da isonomia, que se
reveste de autoaplicabilidade, não é suscetível de regulamentação ou
de complementação normativa. Esse princípio deve ser considerado sob
duplo aspecto: (i) o da igualdade na lei; e (ii) o da igualdade perante a
lei.
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151. (ESAF / ATRFB - 2012) Segundo a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, o foro especial para a mulher nas ações de separação
judicial e de conversão da separação judicial em divórcio ofende o
princípio da isonomia entre homens e mulheres ou da igualdade entre
os cônjuges.
152. (ESAF / DNIT - 2013) Havendo prévio aviso à autoridade
competente e desde que não frustrem outra reunião anteriormente
convocada para o mesmo local, todos podem reunir-se pacificamente
em locais abertos, sem armas, independentemente de autorização.
153. (ESAF / ATPS - 2012) É plena a liberdade de associação de
caráter paramilitar para ﬁns lícitos.
154. (ESAF / DNIT - 2013) As associações só poderão ser
compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por
decisão final em processo administrativo no qual tenham sido
garantidos o contraditório e a ampla defesa.
155. (ESAF / ATPS - 2012) Ninguém pode ser compelido a
associar-se, sendo lícita a manutenção compulsória do associado.
156. (ESAF / AFT - 2010) Já está pacificado pelo Supremo Tribunal
Federal que locais onde se exerce a profissão como escritório
profissional não é domicílio para fins de aplicação do direito à
inviolabilidade domiciliar, pois apesar de fechado tem livre acesso ao
público.
157. (ESAF/ AFT - 2010) O Supremo Tribunal Federal decidiu que
é impossível a interceptação de carta de presidiário pela administração
penitenciária, por violar o direito ao sigilo de correspondência e de
comunicação garantido pela Constituição Federal.
158. (ESAF / MDIC - 2012) A interceptação telefônica tem exceção
criada pela Constituição para a violação das comunicações telefônicas,
quais sejam, ordem judicial, finalidade de investigação criminal e
instrução processual penal ou nas hipóteses e na forma que a lei
complementar estabelecer.
159. (ESAF / PGFN – 2012) Sobre o direito fundamental à
informação previsto na Constituição, pode-se afirmar que é assegurado
a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando
necessário ao exercício proﬁssional.
160. (ESAF / CGU - 2012) A liberdade de reunião não está plena e
eﬁcazmente assegurada, pois depende de lei que preveja os casos em
que será necessária a comunicação prévia à autoridade bem como a
designação, por esta, do local da reunião.
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161. (ESAF / AFT - 2010) A tutela jurídica do direito de reunião se
efetiva pelo habeas corpus, vez que o bem jurídico a ser tutelado é a
liberdade de locomoção.
162. (ESAF / SMF-RJ - 2010) Sobre os direitos fundamentais
individuais e coletivos referidos à associação, é correto afirmar que é
plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter
paramilitar.
163. (ESAF / MDIC - 2012) A finalidade lícita de que trata o direito
à associação está ligada somente às normas de direito penal.
164. (ESAF / SMF-RJ - 2010) Sobre os direitos fundamentais
individuais e coletivos referidos à associação, é correto afirmar que as
entidades associativas, quando expressamente autorizadas pelo Poder
Executivo municipal, têm legitimidade para representar seus filiados
judicial ou extrajudicialmente.
165. (ESAF / SMF-RJ - 2010) Sobre os direitos fundamentais
individuais e coletivos referidos à associação, é correto afirmar que as
associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas
atividades suspensas por decisão judicial ou administrativa, exigindose, no primeiro caso, o trânsito em julgado.
166. (ESAF / SMF-RJ - 2010) Sobre os direitos fundamentais
individuais e coletivos referidos à associação, é correto afirmar que os
civilmente incapazes poderão ser compelidos a associar-se ou a
permanecer associados.
167. (ESAF / SMF-RJ - 2010) Sobre os direitos fundamentais
individuais e coletivos referidos à associação, é correto afirmar que a
criação de associações independe de autorização, sendo vedada a
interferência estatal em seu funcionamento.
168. (ESAF
/
ATRFB
2012)
O
sigilo
profissional
constitucionalmente
determinado
exclui
a
possibilidade
de
cumprimento de mandado de busca e apreensão em escritório de
advocacia.
169. (ESAF / ATRFB - 2012) Os dados obtidos em interceptação de
comunicações telefônicas, judicialmente autorizadas para produção de
prova em investigação criminal ou em instrução processual penal, não
podem ser usados em procedimento administrativo disciplinar
instaurado contra a mesma pessoa investigada, haja vista que prevalece
no texto constitucional o regime da independência das instâncias.
170. (ESAF / ATRFB - 2012) O Supremo Tribunal Federal
reconheceu a necessidade do diploma de curso superior para o exercício
da proﬁssão de jornalista.
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171. (ESAF / ATRFB - 2012) As associações só poderão ser
compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por
decisão do Ministro da Justiça.
172. (ESAF / ATRFB - 2012) Ressalvadas as situações
excepcionais taxativamente previstas no texto constitucional, nenhum
agente público, ainda que vinculado à administração tributária do
Estado, poderá, contra a vontade de quem de direito, ingressar, durante
o dia, sem mandado judicial, em espaço privado não aberto ao público,
onde alguém exerce sua atividade proﬁssional, sob pena de a prova
resultante da diligência de busca e apreensão assim executada reputarse inadmissível.
173. (ESAF / ATRFB - 2012) A atividade de músico deve ser
condicionada ao cumprimento de condições legais para o seu exercício,
não sendo cabível a alegação de que, por ser manifestação artística,
estaria protegida pela garantia da liberdade de expressão.
174. (ESAF / ATRFB - 2012) A defesa da legalização das drogas em
espaços públicos não constitui exercício legítimo do direito à livre
manifestação do pensamento, sendo, portanto, vedada pelo
ordenamento jurídico pátrio.
175. (ESAF / ATRFB - 2012) O exercício concreto da liberdade de
expressão assegura ao jornalista o direito de expender críticas a
qualquer pessoa, ainda que em tom áspero, contundente, sarcástico,
irônico ou irreverente, especialmente contra as autoridades e aparelhos
de Estado. No entanto, deve responder penal e civilmente pelos abusos
que cometer, e sujeitar-se ao direito de resposta previsto no texto
constitucional.
176. (ESAF / ATRFB - 2012) Ninguém poderá ser compelido a
associar-se ou a permanecer associado, salvo quando houver previsão
especíﬁca em lei.
177. (ESAF / ATPS - 2012) A propriedade deve atender sua função
material.
178.

(ESAF / ATPS - 2012) É garantido o direito de propriedade.

179. (ESAF / SMF-RJ - 2010) O direito de propriedade é garantido
sempre que a propriedade atenda a sua função de valor imobiliário.
180. (ESAF / PGFN - 2012) Sobre o regime constitucional da
propriedade, é correto afirmar que, no bojo dos direitos fundamentais
contemplados na Constituição Federal de 1988, é, concomitantemente,
garantido o direito de propriedade e exigido que a propriedade atenda
à sua função social.
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181. (ESAF/ SMF-RJ - 2010) A lei estabelecerá o procedimento
para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por
interesse social, mediante posterior compensação tributária do valor
devido ao proprietário.
182. (ESAF / PGFN - 2012) Sobre o regime constitucional da
propriedade, é correto afirmar que a lei estabelecerá o procedimento
para desapropriação por utilidade pública, mediante justa e prévia
indenização em dinheiro ou bens da União.
183. (ESAF / SMF-RJ - 2010) No caso de iminente perigo público,
a autoridade competente poderá usar de propriedade particular,
dispensada indenização posterior.
184. (ESAF / PGFN - 2012) Sobre o regime constitucional da
propriedade, é correto afirmar que, no caso de iminente perigo público,
a autoridade competente poderá usar de propriedade privada
independentemente de prévia disciplina legal ou ato de desapropriação,
assegurado ao proprietário apenas indenização ulterior se houver dano.
185. (ESAF / SMF-RJ - 2010) Sobre os direitos fundamentais
individuais e coletivos referidos ao direito de propriedade, é correto
afirmar que no caso de iminente perigo público, a autoridade
competente poderá usar de propriedade particular, dispensada
indenização posterior.
186. (ESAF / SMF-RJ - 2010) A pequena propriedade rural, assim
definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de
penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade
produtiva.
187. (ESAF / SMF-RJ - 2010) Sobre os direitos fundamentais
individuais e coletivos referidos ao direito de propriedade, é correto
afirmar que é garantido o direito de legado e, nos limites da lei, o direito
de herança.
188. (ESAF / ATPS - 2012) A garantia do direito de herança não se
aﬁgura como direito e garantia fundamental.
189. (ESAF / MRE - 2004) A sucessão de bens estrangeiros
situados no Brasil será sempre regulada pela lei brasileira, em benefício
do cônjuge ou dos filhos brasileiros.
190. (ESAF / CGU - 2006) A lei assegurará aos autores de inventos
industriais privilégio apenas temporário para sua utilização.
a

191. (ESAF / SRF - 2006) Segundo a Constituição Federal de 1988,
lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio
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permanente para sua utilização, bem como proteção às criações
industriais e à propriedade das marcas.
192. (ESAF / PGFN - 2012) São a todos assegurados,
independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em
repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de
situações de interesse pessoal.
193. (ESAF / Ministério da Integração Nacional - 2012) São a
todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a
obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos
e esclarecimento de situações de interesse pessoal.
194. (ESAF / SMF-RJ – 2010) Sobre os direitos fundamentais
individuais e coletivos referidos ao acesso à informação, é correto
afirmar:
a) que todos têm direito a receber dos órgãos públicos e das entidades
privadas informações de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no
prazo da lei, sob pena de responsabilidade.
b) que todos têm direito a receber dos órgãos públicos e dos registros e
bancos de dados de entidades de caráter público informações de seu interesse
particular, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade,
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade, do
Estado e à inviolabilidade da própria intimidade, vida privada, honra e imagem
das pessoas.
c) que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão presta- das no
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja
imprescindível à segurança da sociedade, do Estado e à inviolabilidade da
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.
d) que os agentes públicos têm direito a receber das entidades de caráter
público informações de seu interesse particular, que serão prestadas no prazo
fixado em regulamento executivo.
e) que
informações
autoriza- do
aquelas cujo

todos têm direito a receber das entidades de caráter público
de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas, quando
pelo Poder Executivo competente, no prazo da lei, ressalvadas
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade.

195. (ESAF / PGFN - 2012) Todos têm direito a receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado.
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196. (ESAF / Ministério da Integração Nacional - 2012) Todos têm
direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse
particular, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
preservação ou da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem
de outras pessoas, ou à segurança da sociedade e do Estado.
197. (ESAF / ATRFB - 2009) Todos têm direito a receber dos
órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado.
198. (ESAF / CGU - 2008) Todos têm direito a receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado.
199. (ESAF / Auditor Municipal de Natal - 2008) Todos têm direito
a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular,
ou de interesse coletivo ou geral, inclusive aquelas cujo sigilo seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
200. (ESAF / ATRFB - 2009) A garantia da irretroatividade da lei,
prevista no texto constitucional, não é invocável pela entidade estatal
que a tenha editado.
201. (ESAF / SMF–RJ - 2010) Sobre os direitos fundamentais
individuais e coletivos referidos ao acesso à jurisdição e às garantias
processuais, pode-se afirmar que a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, mas pode condicionar tal
acesso ao prévio esgotamento das instâncias administrativas.
202. (ESAF / AFT - 2010) O princípio do juiz natural deve ser
interpretado buscando não só evitar a criação de tribunais de exceção,
mas também de respeito absoluto às regras objetivas de determinação
de competência, para que não sejam afetadas a independência e
imparcialidade do órgão julgador.
203. (ESAF / TCE-GO - 2007) Ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente.
204. (ESAF / PGFN - 2012) Como direito fundamental
especiﬁcamente voltado à liberdade individual em face do ordenamento
e da persecução penais, à vista do princípio da legalidade somente há
conﬁguração de tipo criminal mediante sua prévia deﬁnição por lei em
sentido formal e material.
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205. (ESAF / AFTRFB - 2009) A lei penal pode retroagir para
beneficiar ou prejudicar o réu.
206. (ESAF / Prefeitura de Natal - 2008) Constituem crimes
inafiançáveis e imprescritíveis a prática da tortura, o tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes
hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que,
podendo evitá-los, se omitirem.
207. (ESAF / Prefeitura de Natal - 2008) A lei considerará crime
inafiançável e insuscetível de graça ou anistia a ação de grupos
armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado
democrático.
208. (ESAF / CGU - 2008) A prática do racismo constitui crime
inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da
lei.
209. (ESAF / CGU - 2008) Nenhuma pena passará da pessoa do
condenado, mas a obrigação de reparar o dano e a decretação do
perdimento de bens vai até o limite do valor do patrimônio dos
sucessores.
210. (ESAF / ATRFB – 2009) Nenhuma pena passará da pessoa do
condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do
perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e
contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.
211. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) O princípio da personificação da
pena, contemplado no texto constitucional, informa que nenhuma pena
passará da pessoa do condenado. Logo, se o condenado vier a falecer
antes de restituir à vítima o equivalente aos danos que proporcionou,
não poderá o seu espólio ser acionado para que cumpra a obrigação.
212.

(ESAF / ATA-MF - 2009) O Brasil admite a pena de morte.

213. (ESAF / ACE-MDIC - 2012) No Brasil é terminantemente
proibida a pena de morte pela Constituição, não havendo exceção de
tempo ou lugar.
214. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) A pena de morte, vedada pelo
Sistema Constitucional Brasileiro atual, impede que o Poder Legislativo
edite lei nesse sentido. Contudo, a Constituição Federal de 1988 prevê
que a consulta popular, por meio de plebiscito, poderá autorizar o
Congresso Nacional a instituir a referida pena.
215. (ESAF / ATRFB - 2009) A Constituição Federal proíbe a
aplicação de pena de morte em caso de guerra declarada.
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216. (ESAF / Processo Seletivo Simplificado - 2008) Sobre os
direitos e garantias fundamentais, nos termos da Constituição da
República, é correto afirmar que, desde que previstas em lei, é permitida
a aplicação de penas:
a) de morte, agravada no caso de guerra declarada.
b) de trabalhos forçados.
c) de suspensão ou interdição de direitos.
d) de banimento.
e) cruéis.
217. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) A pena de caráter perpétuo,
vedada pela Constituição Federal de 1988, não impede que o Poder
Judiciário condene determinado indivíduo ao cumprimento efetivo de
pena que ultrapasse cem anos de prisão.
218. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) A pena de banimento refere-se à
expulsão de estrangeiro do país, nas situações em que cometer infração
que atente contra a segurança nacional, a ordem política e social, a
tranquilidade ou moralidade pública e a economia popular.
219. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) No Brasil, não se admite a
aplicação de penas cruéis, salvo em caso de guerra declarada pelo
Presidente da República, no caso de agressão estrangeira, autorizado
pelo Congresso Nacional ou referendado por ele.
220. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) A pena de trabalhos forçados,
expressamente rejeitada pela Constituição Federal de 1988, não impede
que o preso exerça atividade laboral remunerada e que seja deduzido o
período trabalhado da pena remanescente a ser cumprida.
221. (ESAF / CGU - 2008) A pena será cumprida em
estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade
e o sexo do apenado.
222. (ESAF / CGU - 2008) Às presidiárias serão asseguradas
condições para que possam permanecer com seus filhos durante o
período de amamentação.
223. (ESAF / MPOG - 2010) O brasileiro naturalizado,
comprovadamente envolvido com tráfico ilícito de entorpecentes, não
poderá ser extraditado se o crime em comento for cometido depois da
concessão da cidadania brasileira.
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224. (ESAF / ATRFB - 2009) Nenhum brasileiro será extraditado,
salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes ou
depois da naturalização.
225. (ESAF / AFT - 2006) Não será concedida a extradição de
estrangeiro por crime político, salvo se esse crime político tiver sido
tipificado em tratado internacional.
226. (ESAF / ATRFB – 2009) É cabível a extradição de estrangeiro
por crime político.
227. (ESAF / SMF-RJ - 2010) Ninguém será privado da liberdade
ou de seus bens sem o devido processo legal.
228. (ESAF / TCE-GO - 2007) Ninguém será privado da liberdade
ou de seus bens sem o devido processo legal.
229. (ESAF / SMF-RJ - 2010) Sobre os direitos fundamentais
individuais e coletivos referidos ao acesso à jurisdição e às garantias
processuais, pode-se afirmar que que aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
230. (ESAF / MPOG - 2009) A Constituição trouxe, entre os direitos
e garantias fundamentais, o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Esse direito, nos termos da Constituição, é destinado somente àqueles
litigantes que demandem em processos:
a) judiciais criminais e nos processos administrativos disciplinares.
b) judiciais de natureza criminal.
c) judiciais de natureza cível.
d) judiciais e administrativos.
e) judiciais criminais e cíveis.
231. (ESAF/ ATRFB - 2009) O defensor do indiciado não tem
acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento
investigatório realizado pela polícia judiciária.
232. (ESAF / TCE-GO - 2007) Aos litigantes são assegurados, em
processo administrativo, o contraditório e a ampla defesa, se a
respectiva legislação de regência assim o dispuser.
233. (ESAF / PGFN - 2007) Na esfera administrativa do inquérito
policial não sobressai a garantia constitucional expressa da ampla
defesa e do contraditório, motivo pelo qual, visando à eficiência das
investigações, e no contexto do princípio da proporcionalidade, é válida
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a vedação de consulta dos autos pelo defensor do indiciado, em se
tratando de procedimento sigiloso.
234. (ESAF / PGDF - 2007) As garantias constitucionais da ampla
defesa e do devido processo legal têm aplicação exclusiva nos processos
administrativos ou judiciais em que alguém se acha na condição de
acusado de infração administrativa ou criminal.
235. (ESAF / TCE-GO - 2007) São inadmissíveis, no processo, as
provas obtidas por meios ilícitos.
236. (ESAF / SMF-RJ - 2010) Sobre os direitos fundamentais
individuais e coletivos referidos ao acesso à jurisdição e às garantias
processuais, pode-se afirmar que ninguém será considerado culpado até
o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
237. (ESAF / PGDF - 2007) O princípio constitucional da presunção
de inocência tornou inconstitucional toda a prisão que não encontre
causa numa sentença penal transitada em julgado.
238. (ESAF / PGDF - 2007) A existência, em um processo
administrativo ou penal, de prova ilicitamente obtida contamina
necessariamente todo o feito, tornando-o nulo.
239. (ESAF / PGFN - 2007) Pelo princípio da árvore dos frutos
envenenados
ou
proibidos,
a
tão-só
existência
de
prova
reconhecidamente ilícita no processo basta para que a condenação seja
nula, porquanto a proibição constitucional se harmoniza com a
exigência de um processo contraditório, em que se assegure ampla
defesa.
240. (ESAF / ATA-MF - 2009) O civilmente identificado pode ser
submetido à identificação criminal, nos termos da lei.
241. (ESAF / CGU - 2006) A Constituição Federal veda a
identificação criminal do civilmente identificado.
242. (ESAF / MPOG - 2005) Nos termos da Constituição Federal,
não há possibilidade do civilmente identificado ser obrigado a ser
submetido à identificação criminal.
243. (ESAF / ATA-MF – 2009) Será admitida ação privada nos
crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal.
244. (ESAF / ATA-MF - 2009) A lei não poderá restringir a
publicidade dos atos processuais.
245. (ESAF / TCE-GO - 2007) A lei só poderá restringir a
publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o
interesse social o exigirem.
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246. (ESAF / ANEEL - 2004) A defesa da intimidade ou o interesse
social podem fazer com que a lei restrinja a publicidade dos atos
processuais.
247. (ESAF / ATRFB - 2009) Segundo entendimento atual do
Supremo Tribunal Federal, a prisão civil por dívida pode ser determinada
em caso de descumprimento voluntário e inescusável de prestação
alimentícia e também na hipótese de depositário infiel.
248. (ESAF / AFRFB - 2009) A prisão civil por dívida é cabível em
se tratando de depositário infiel.
249.
dívida.

(ESAF / ATA-MF - 2009) O Brasil admite a prisão civil por

250. (ESAF/ AFRFB – 2014) O mandado de segurança impetrado
com vistas a anular ato lesivo ao patrimônio público isenta o autor de
custas judiciais e do ônus da sucumbência.
251. (ESAF/ AFRFB – 2014) O habeas corpus protege o direito
constitucional de ir e vir, o habeas data o direito líquido e certo não
amparado por habeas corpus e pelo mandado de injunção.
252. (ESAF/ AFRFB – 2014) Por sua natureza de norma definidora
de direitos e garantias, o habeas data não sofre qualquer tipo de
restrição ou limitação constitucional.
253. (ESAF / ATA-MF – 2009) Podem impetrar mandado de
segurança coletivo:
a) Partido político com representação no Congresso Nacional e organização
sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em
funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus
membros ou associados.
b) Partido político com representação no Senado Federal e organização
sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída, em defesa dos
interesses de seus membros ou associados.
c) Partido político e organização sindical, entidade de classe ou associação
legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos seis meses, em
defesa dos interesses de seus membros e associados.
d) Partido político com representação no Congresso Nacional e organização
sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em
funcionamento há pelo menos um ano, para anular ato lesivo ao patrimônio
público ou de entidade de que o Estado participe.
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e) Partido político com representação no Congresso Nacional e organização
sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída, em defesa dos
interesses de seus membros ou associados.
254. (ESAF / ATRFB - 2012) Conceder-se-á mandado de injunção
para proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus”
ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de
poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício
de atribuições do Poder Público.
255. (ESAF / AFT - 2010) A Constituição da República previu a
chamada Tutela Constitucional das Liberdades. Pode-se afirmar que o
“habeas corpus” - trata-se de um recurso, estando, por isso,
regulamentado no capítulo a eles destinados no Código de Processo
Penal.
256. (ESAF / PGFN - 2012) O “habeas corpus” será concedido,
inclusive de ofício, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de
sofrer violência ou coação em sua liberdade de manifestação, por
ilegalidade ou abuso de poder.
257. (ESAF / AFRF - 2005) Como definido no texto constitucional,
o “habeas corpus” poderá ser utilizado para fazer cessar coação à
liberdade de locomoção promovida por ato ilegal de particular.
258. (ESAF/ ACE-MDIC - 2012) O “habeas corpus” deverá ser
impetrado somente contra ato de autoridade, não sendo aplicável contra
ato praticado por particular.
259. (ESAF / ACE-MDIC - 2012) O “habeas corpus” poderá ser
utilizado para a correção de qualquer inidoneidade, mesmo que não
implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir.
260. (ESAF / ACE-MDIC - 2012) Será possível à pessoa jurídica
figurar como paciente na impetração de “habeas corpus”.
261. (ESAF / SEFAZ - 2010) O habeas data é instrumento
adequado à defesa do indivíduo que se encontra privado ilegalmente do
direito de liberdade de locomoção para que a autoridade esclareça os
motivos que levaram à sua prisão.
262. (ESAF / PGFN - 2007) O direito de livre locomoção pode
sofrer restrição, conforme previsto na Constituição, por meio da
chamada reserva legal qualificada.
263. (ESAF / PGDF - 2007) Dada a sua concepção constitucional,
o “habeas corpus” é incabível, quando visar a obter o reconhecimento
de nulidade de processo criminal em que a pena imposta foi declarada
extinta.
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264. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) O “habeas corpus” poderá ser
utilizado não só contra uma decisão que viole a liberdade de locomoção
de um indivíduo, por ilegalidade ou abuso de poder, como poderá ser
impetrado de forma cautelar (salvo-conduto) contra possível ameaça de
constrangimento ilegal quanto à sua liberdade.
265. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) Não há restrição constitucional
para a impetração de “habeas corpus”, de modo que as punições e
transgressões disciplinares relacionadas às Forças Armadas poderão
ser analisadas e julgadas, em seu mérito, pelo Poder Judiciário.
266. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) A pena pecuniária, quando se
constituir ilegal e abusiva, promovendo ao agente gravame que limite a
sua condição social, poderá ser objeto de questionamento judicial pela
via do “habeas corpus”.
267. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) O “habeas corpus” não poderá ser
impetrado por estrangeiro que se encontre de passagem pelo Brasil e
possua residência em outro país, haja vista o direito fundamental à
liberdade de locomoção cingir-se ao estrangeiro residente no Brasil.
268. (ESAF / ATRFB - 2009) É cabível “habeas corpus” contra
decisão condenatória a pena de multa.
269. (ESAF / PGDF - 2007) Cabe “habeas corpus” para impugnar
decisão penal condenatória à pena de multa.
270. (ESAF / ATRFB - 2009) É cabível “habeas corpus” contra a
imposição da pena de perda da função pública.
271. (ESAF / AFT - 2010) A Constituição da República previu a
chamada Tutela Constitucional das Liberdades. Pode-se afirmar que, no
mandado de segurança, a natureza civil da ação impede o ajuizamento
de mandado de segurança em matéria criminal, inclusive contra ato de
juiz criminal, praticado no processo penal.
272. (ESAF / AFT - 2010) É sabido, nos termos do art. 5º, inciso
LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que o mandado
de segurança é ação constitucional por intermédio da qual se dá ensejo
ao controle jurisdicional dos atos da Administração Pública. É
considerado requisito necessário ao cabimento do mandado de
segurança tratar-se de ato de autoridade pública, ou de particular, no
exercício de funções públicas.
273. (ESAF / AFT - 2010) É sabido, nos termos do art. 5º, inciso
LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que o mandado
de segurança é ação constitucional por intermédio da qual se dá ensejo
ao controle jurisdicional dos atos da Administração Pública. É
considerado requisito necessário ao cabimento do mandado de
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segurança tratar-se de ato que caiba recurso administrativo com efeito
suspensivo, independentemente de caução.
274. (ESAF / ACE-MDIC - 2012) O cabimento do mandado de
segurança ocorrerá mesmo quando existir decisão judicial da qual caiba
recurso suspensivo.
275. (ESAF / AFT - 2010) É sabido, nos termos do art. 5º, inciso
LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que o mandado
de segurança é ação constitucional por intermédio da qual se dá ensejo
ao controle jurisdicional dos atos da Administração Pública. É
considerado requisito necessário ao cabimento do mandado de
segurança o ato importar ilegalidade ou abuso de poder.
276. (ESAF / AFT - 2010) É sabido, nos termos do art. 5º, inciso
LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que o mandado
de segurança é ação constitucional por intermédio da qual se dá ensejo
ao controle jurisdicional dos atos da Administração Pública. É
considerado requisito necessário ao cabimento do mandado de
segurança o ato violar direito líquido e certo não amparado por “habeas
corpus” ou habeas data.
277. (ESAF / SEFAZ - 2010) O mandado de segurança é ação
voltada para fins cíveis, não constituindo instrumento adequado para
defesa de direito líquido e certo no âmbito do processo penal.
278. (ESAF / PGFN - 2007) Segundo o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, não cabe a impetração de mandado de segurança
objetivando assegurar direito líquido e certo à insubmissão a certa
modalidade de tributação, na hipótese de o ato coator apontado se
confundir com a própria adoção de medida provisória.
279. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) O mandado de segurança confere
aos indivíduos a possibilidade de afastar atos ilegais ou praticados com
abuso de direito. Contudo, o remédio constitucional não poderá ser
utilizado contra atos vinculados, na medida em que, nessa situação, o
agente público que praticou o ato não agiu com liberalidade, mas o
praticou em atenção à norma.
280. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) Ao impetrar mandado de
segurança contra lei em tese, o demandante não necessita demonstrar
o justo receio de sofrer violação de direito líquido e certo, bastando a
indicação, em Juízo, do dispositivo que considera abusivo.
281. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) É possível a impetração de
mandado de segurança contra ato jurisdicional. Todavia, para que seja
admitido, deve o impetrante demonstrar, além da violação de direito
líquido e certo, a inexistência de recurso com efeito suspensivo e que o
provimento do recurso cabível não seria suficiente à reparação do dano.
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282. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) É condição de admissibilidade do
mandado de segurança, o exaurimento da via administrativa, haja vista
ser temerária à segurança jurídica decisões administrativa e judicial
conflitantes.
283. (ESAF / MPOG - 2008) O mandado de injunção será concedido
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus
ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de
poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício
de atribuições do Poder Público.
284. (ESAF / PGFN - 2007) A conformação constitucional do
mandado de injunção tem recebido novas leituras interpretativas do
Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual a decisão nele proferida não
se encontra mais limitada à possibilidade de declaração da existência
da mora legislativa para a edição da norma regulamentadora específica,
sendo atualmente aceitável a possibilidade, dentro dos limites e das
possibilidades do caso concreto, de uma regulação provisória pelo
próprio Judiciário.
285. (ESAF / PGFN - 2012) Cabe mandado de injunção quando a
falta de norma regulamentadora torne viável o exercício dos direitos e
liberdades constitucionais.
286. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) O mandado de segurança coletivo
poderá ser interposto por entidade de classe ou associação legalmente
constituída, independentemente do prazo de sua constituição e
funcionamento, para a defesa de interesses líquidos e certos de seus
representados.
287. (ESAF / PGFN - 2012) O mandado de segurança coletivo pode
ser impetrado por partido político com representação no Congresso
Nacional
em
favor
de
qualquer
pessoa
ou
coletividade,
independentemente do prazo de constituição e funcionamento do
partido e da condição da(s) pessoa(s) beneﬁciada(s) pela impetração
como sua(s) ﬁliada(s).
288. (ESAF / ATRFB - 2009) A impetração do mandado de
segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados
depende da autorização destes.
289. (ESAF / ATRFB - 2009) O mandado de segurança coletivo
pode ser impetrado por partido político que não tenha representação no
Congresso Nacional, desde que, no entanto, tenha representação em
Assembleia Legislativa Estadual ou em Câmara de Vereadores
Municipal.
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290. (ESAF / ANEEL - 2006) Sempre que um grupo de indivíduos
sofre uma mesma lesão a direito individual pode buscar reparação por
meio de mandado de segurança coletivo por ele mesmo impetrado.
291. (ESAF / União-Processo Seletivo Simplificado - 2008) O
mandado de injunção será concedido sempre que a falta de norma
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades
constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à
soberania e à cidadania.
292. (ESAF / AFT - 2010) A Constituição da República previu a
chamada Tutela Constitucional das Liberdades. Pode-se afirmar que as
normas constitucionais que permitem o ajuizamento do mandado de
injunção não decorrem de todas as espécies de omissões do Poder
Público, mas tão-só em relação às normas constitucionais de eficácia
limitada de princípio institutivo e de caráter impositivo e das normas
programáticas vinculadas ao princípio da legalidade, por dependerem
de atuação normativa ulterior para garantir sua aplicabilidade.
293. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) Caberá mandado de injunção
sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício
de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à
nacionalidade, à soberania e à cidadania. Logo, poderá ser impetrado o
remédio constitucional para sanar a omissão de norma de eficácia
contida.
294. (ESAF / AFT - 2010) A Constituição da República previu a
chamada Tutela Constitucional das Liberdades. Pode-se afirmar que, em
razão da ausência constitucional, não é possível o mandado de injunção
coletivo, não tendo sido, por isso, atribuída a legitimidade para as
associações de classe, ainda que devidamente constituída.
295. (ESAF / ACE-MDIC - 2012) Os processos de habeas data terão
prioridade sobre qualquer outro processo.
296. (ESAF / PGFN - 2007) O habeas data, que serve de garantia
ao direito de acesso a informações, é prerrogativa das pessoas físicas e
não jurídicas, sendo de competência, a depender da entidade
governamental violadora, do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça.
297. (ESAF / PGFN - 2012) Conceder-se-á habeas data para
assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do
impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades
governamentais ou de caráter público.
298. (ESAF / ACE-MDIC - 2012) O entendimento pacificado nos
Tribunais Superiores é o de que não se concederá habeas data caso não
tenha havido uma negativa do pedido no âmbito administrativo.
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299. (ESAF / MPOG - 2008) O mandado de injunção será concedido
para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo
sigiloso, judicial ou administrativo.
300. (ESAF / MPOG - 2008) O mandado de injunção será concedido
para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do
impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades
governamentais ou de caráter público.
301. (ESAF / CGU - 2006) Todo brasileiro está legitimado para
propor ação popular em defesa do patrimônio público contra lesões
provenientes de atos ilegítimos dos poderes públicos.
302. (ESAF / PGFN - 2012) Qualquer cidadão é parte legítima para
propor ação popular que vise ratiﬁcar ato lesivo ao patrimônio público
ou de entidade de que o Estado participe.
303. (ESAF / PGDF - 2007) A nacionalidade brasileira é condição
necessária e suficiente para que se proponha ação popular visando à
anulação de ato lesivo ao patrimônio público.
304. (ESAF / ATRFB - 2009) Qualquer pessoa física é parte
legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao
patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico
e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas
judiciais e do ônus da sucumbência.
305. (ESAF / MPOG - 2008) O mandado de injunção será concedido
para anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o
Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao
patrimônio histórico e cultural.
306. (ESAF / PGFN - 2007) As normas definidoras de direitos e
garantias fundamentais são consideradas normas de aplicação mediata,
embora direta e potencialmente não integral.
307. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) As normas definidoras dos direitos
e garantias fundamentais têm aplicação imediata e eficácia plena.
308. (ESAF / STN - 2008) Do regime e dos princípios adotados pela
Constituição Federal ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte não podem decorrer quaisquer direitos e
garantias que não estejam expressamente previstos na própria
Constituição.
309. (ESAF / ATRFB - 2009) Os tratados e convenções
internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada
Casa do Congresso Nacional, em turno único, por três quintos dos votos
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dos
respectivos
constitucionais.

membros,

serão

equivalentes

às

emendas

310. (ESAF / STN - 2008) Os tratados e convenções internacionais
sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros, serão equivalentes às leis complementares.
311. (ESAF / CGU - 2008) A respeito dos direitos e garantias
fundamentais, é possível afirmar que os tratados e convenções sobre
direitos humanos que forem aprovados, em cada casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos
membros, serão equivalentes às (aos):
a) emendas constitucionais.
b) leis ordinárias.
c) leis complementares.
d) decretos legislativos.
e) leis delegadas.
312. (ESAF / Prefeitura de Natal - 2008) Os tratados e convenções
internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos
dos
respectivos
membros,
serão
equivalentes
às
emendas
constitucionais.
313. (ESAF / ANA - 2009) No que se refere ao tratamento dado
pela jurisprudência que atualmente prevalece no Supremo Tribunal
Federal, ao interpretar a Constituição Federal, relativa aos tratados e
convenções internacionais sobre direitos humanos ratificados pelo
Brasil, pode-se afirmar que estes se incorporam à Constituição Federal,
porque os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja
parte.
314. (ESAF / ANA - 2009) No que se refere ao tratamento dado
pela jurisprudência que atualmente prevalece no Supremo Tribunal
Federal, ao interpretar a Constituição Federal, relativa aos tratados e
convenções internacionais sobre direitos humanos ratificados pelo
Brasil, pode-se afirmar que se incorporam ao ordenamento jurídico
como lei ordinária federal porque a Constituição confere ao Supremo
Tribunal Federal, competência para julgar, mediante recurso
extraordinário, as causas decididas em única ou última instância,
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quando a decisão recorrida declarar a inconstitucionalidade de tratado
ou lei federal.
315. (ESAF / ANA - 2009) No que se refere ao tratamento dado
pela jurisprudência que atualmente prevalece no Supremo Tribunal
Federal, ao interpretar a Constituição Federal, relativa aos tratados e
convenções internacionais sobre direitos humanos ratificados pelo
Brasil, pode-se afirmar que a legislação infraconstitucional anterior ou
posterior ao ato de ratificação que com eles seja conflitante é
inaplicável, tendo em vista o status normativo supralegal dos tratados
internacionais sobre direitos humanos subscritos pelo Brasil.
316. (ESAF / ATA-MF - 2009) Os tratados e convenções
internacionais sobre direitos fundamentais que forem aprovados, no
Congresso Nacional, serão equivalentes às emendas constitucionais.
13.

Direitos Sociais

317. (ESAF / PGFN – 2015) Sobre os direitos sociais coletivos dos
trabalhadores, assinale a opção correta.
a) É livre a criação de sindicatos, condicionados ao registro no órgão
competente, cabendo aos trabalhadores ou empregadores interessados
estabelecer a base territorial respectiva, não inferior à área de um município.
b) Para a Súmula Vinculante n. 40, do Supremo Tribunal Federal, a
contribuição assistencial só é exigível dos filiados ao sindicato.
c) Cabe aos trabalhadores, diante do princípio da liberdade e autonomia
sindical, artigo 8º, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, decidir pela participação dos sindicatos nas negociações coletivas de
trabalho.
d) Nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de
um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o
entendimento direto com os empregadores, sendo vedada a dispensa do
representante eleito, a partir do registro da candidatura e, se eleito, ainda que
suplente, até um ano após o término do mandato.
e) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 confere, como
direito fundamental coletivo, o exercício do direito de greve, sendo vedada
regulamentação por lei ordinária.
318. (ESAF / Prefeitura de Fortaleza - 2003) Assinale a opção que
contém direito classificado como direito social pela Constituição de
1988.
a) Direito à saúde.
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b) Direito de herança.
c) Liberdade de expressão.
d) Inviolabilidade de domicílio.
e) Liberdade de culto religioso.
319. (ESAF/ PFN - 2006) As limitações do financeiramente
possível não têm aplicação quando se trata de definir o âmbito
normativo dos direitos sociais previstos na Constituição.
320. (ESAF/ ATPS - 2012) Considerando os direitos sociais
estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, assinale a opção que descreve, corretamente, direito dos
trabalhadores urbanos e rurais:
a) o seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário.
b) igualdade de direito entre o trabalhador, exceto o trabalhador avulso em
relação ao vínculo permanente.
c) proteção, na forma da lei, em face da automação.
d) repouso semanal remunerado obrigatoriamente aos domingos, exceto
para serviços permanentes.
e) participação nos lucros ou resultados, vinculada à remuneração.
321. (ESAF / ATRFB - 2006) A irredutibilidade do salário não é um
direito absoluto do empregado, podendo ocorrer redução salarial, desde
que ela seja aprovada em convenção ou acordo coletivo.
322. (ESAF / TRF – 2002) Não constitui direito social
expressamente previsto pelo constituinte direito a piso salarial
proporcional à extensão e complexidade do trabalho.
323. (ESAF / CGU - 2006) Nos termos da Constituição Federal, o
piso salarial deverá ser proporcional à extensão e à complexidade do
trabalho.
324. (ESAF / CGU - 2006) A garantia constitucional de
recebimento de salário nunca inferior ao mínimo não se aplica aos
autônomos nem aos trabalhadores que percebem remuneração variável.
325. (ESAF / TRF - 2000) Em relação aos direitos sociais relativos
aos trabalhadores, pode-se dizer que a Constituição vigente contemplou
o direito de participação nos lucros em duas formas: (a) participação
nos lucros, prejuízos e resultados; (b) participação na diretoria ou
conselho de acionistas das empresas estatais.
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326. (ESAF / CGU - 2006) A Constituição Federal reconhece a
igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício
permanente e o trabalhador avulso, ressalvado o direito ao décimo
terceiro salário com base na remuneração integral.
327. (ESAF / AFRF – 2005) O salário-família, pago em razão do
dependente, é direito apenas do trabalhador considerado de baixa
renda, nos termos da lei.
328. (ESAF / CGU - 2006) É direito social do trabalhador duração
do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta
semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada,
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.
329. (ESAF / ATRFB - 2006) A duração do trabalho normal tem
previsão constitucional, não havendo a possibilidade de ser estabelecida
redução da jornada de trabalho.
330. (ESAF / AFRF – 2005) Para o trabalho realizado em turnos
ininterruptos de revezamento, a jornada será sempre de seis horas.
331. (ESAF / AFRF – 2005) A Constituição Federal fixa que a
remuneração do serviço extraordinário será superior em cinquenta por
cento à do normal.
332. (ESAF / ATRFB - 2006) Nos termos da Constituição Federal, a
existência de seguro contra acidentes de trabalho, pago pelo
empregador, impede que ele venha a ser condenado a indenizar o seu
empregado, em caso de acidente durante a jornada normal de trabalho.
333. (ESAF / CGU - 2006) A Constituição Federal proíbe, sob
qualquer modalidade, o trabalho do menor de dezesseis anos.
334. (ESAF / SFC - 2001) A Constituição veda o emprego de todo
menor com menos de 18 anos.
335. (ESAF/2003/Prefeitura do Recife) A Constituição Federal
determina que a lei estabeleça tratamento diferenciado entre
profissionais que desempenham trabalho manual com relação aos que
desempenham trabalho intelectual.
336. (ESAF / ATRFB - 2012) O texto constitucional prevê o direito
ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço à categoria dos
trabalhadores domésticos.
337. (ESAF / ATRFB - 2012) A fundação de sindicato depende de
autorização do Ministério do Trabalho.
338. (ESAF / ATRFB - 2012) O aposentado ﬁliado não tem direito
a ser votado nas organizações sindicais.
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339. (ESAF / AFRFB – 2009) A Constituição Federal de 1988 não
previu os direitos sociais como direitos fundamentais.
340. (ESAF / CGU - 2008) Ainda que os Poderes Legislativo e
Executivo detenham prerrogativas de formular e executar políticas
públicas, o Poder Judiciário pode determinar a órgãos estatais
inadimplentes que implementem políticas públicas definidas pela
própria Constituição, cuja omissão possa comprometer a eficácia e a
integridade de direitos sociais e culturais.
341. (ESAF / Prefeitura de Natal - 2008) O exercício dos direitos
sociais como educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança,
previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos
desamparados, depende da existência de lei disciplinando cada um
desses direitos.
342. (ESAF / SRF - 2006) Não integra os direitos sociais, previstos
na Constituição Federal, a assistência aos desamparados.
343. (ESAF / TRF – 2002) Assinale a opção em que não consta um
direito classificado como direito social:
a) Direito de associação para fins lícitos.
b) Direito à educação.
c) Direito à saúde.
d) Direito à moradia.
e) Direito ao trabalho.
344. (ESAF / SUSEP – 2010) A Constituição Federal garante a
inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, além de outros decorrentes do regime e dos princípios
por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte. Sobre a inviolabilidade dos direitos, é
correto afirmar que a Constituição não preordena exatamente
disposições e mecanismos que a assegurem.
345. (ESAF / SUSEP – 2010) A Constituição Federal garante a
inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, além de outros decorrentes do regime e dos princípios
por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte. Sobre a inviolabilidade dos direitos, é
correto afirmar que apesar de serem direitos inerentes à dignidade da
pessoa humana, sua inviolabilidade não é um elemento de sua própria
conceituação, nem de sua própria existência.
346.

(ESAF / AFRFB - 2009) O lazer é um direito social.
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347. (ESAF / AFT - 2010) A distinção entre trabalhadores urbanos
e rurais ainda tem sua importância, pois ainda não gozam dos mesmos
direitos.
348. (ESAF / SUSEP - 2010) Os diversos direitos garantidos pela
constituição aos trabalhadores são elencados de forma exemplificativa.
349. (ESAF / SUSEP – 2010) Os diversos direitos garantidos pela
Constituição aos trabalhadores são elencados de forma taxativa.
350. (ESAF / SUSEP - 2010) A Constituição não conferiu uma
garantia absoluta do emprego.
351. (ESAF / AFT - 2010) A proteção do mercado de trabalho da
mulher não é autoaplicável.
352. (ESAF / AFT - 2006) A redução da jornada de trabalho é
vedada expressamente pela Constituição Federal.
353. (ESAF / Prefeitura de Natal - 2008) É assegurada licença à
gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 180
dias.
354. (ESAF / Prefeitura de Natal - 2008) É assegurada assistência
gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 24 anos de
idade, em creches e, de acordo com a idade e a evolução pessoal, em
estabelecimentos de ensino fundamental, de ensino médio e de ensino
superior.
355. (ESAF / CGU - 2008) O amparo às crianças e adolescentes
carentes constitui um dos deveres do Estado com a assistência social e
será efetivado inclusive mediante a garantia de educação infantil, em
creche e pré-escola, às crianças com até cinco anos de idade.
356. (ESAF / MPU - 2004) O seguro contra acidentes do trabalho,
quando feito pelo empregador, substitui eventuais indenizações por ele
devidas quando o acidente com o empregado se der por culpa do
empregador.
357. (ESAF / Prefeitura de Natal – 2008) Proíbe-se trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer
trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir
de 14 anos.
358. (ESAF / AFT - 2010) A doutrina constitucionalista tem
comentado muito sobre os direitos dos trabalhadores garantidos
constitucionalmente. Sobre tais direitos, considerando a doutrina de
José Afonso da Silva, é correto afirmar que a Constituição conferiu
direito à participação nos lucros ou resultados da empresa. Tal direito
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já pode ser exercido de imediato, em razão de a norma constitucional
ser autoaplicável.
359. (ESAF / AFRF - 2005) Nos termos da Constituição Federal, é
assegurada ao empregado a participação nos lucros, ou resultados,
vinculada à remuneração, e à participação na gestão da empresa.
360. (ESAF / AFRFB - 2009) A mulher é protegida quanto ao
mercado de trabalho, mediante incentivos específicos.
361. (ESAF / AFRFB - 2009) O trabalhador com vínculo
empregatício permanente e o trabalhador avulso têm igualdade de
direitos.
362. (ESAF / AFT - 2010) A Constituição Federal garantiu o direito
ao gozo de férias anuais remuneradas estabelecendo o período de 30
dias.
14.

Nacionalidade

363. (ESAF / ATA - 2012) São brasileiros naturalizados os
estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República
Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem
condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.
364. (ESAF / ATA - 2012) São brasileiros natos os nascidos na
República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde
que estes não estejam a serviço de seu país.
365. (ESAF / ATA - 2012) São brasileiros natos os nascidos no
estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam
registrados em repartição brasileira competente.
366. (ESAF / ATA - 2012) São brasileiros natos os nascidos no
estrangeiro, de pai brasileiro e mãe brasileira, desde que qualquer deles
esteja a serviço da República Federativa do Brasil.
367. (ESAF / ATA - 2012) São brasileiros naturalizados os que, na
forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos
originários de países de língua portuguesa apenas residência por um
ano ininterrupto e idoneidade moral.
368. (ESAF / ATRFB - 2012) O cargo de Ministro da Fazenda é
privativo de brasileiro nato.
369. (ESAF / ATRFB - 2012) O cargo de Ministro do Tribunal
Superior do Trabalho é privativo de brasileiro nato.
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370. (ESAF / ATRFB - 2012) O brasileiro nato poderá ser
extraditado no caso de comprovado envolvimento em tráﬁco ilícito de
entorpecentes e drogas aﬁns.
371. (ESAF / ATRFB - 2012) São brasileiros natos os nascidos no
estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer
deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil.
372. (ESAF / ATRFB - 2012) No sistema jurídico-constitucional
pátrio, é cabível a aquisição da nacionalidade brasileira como efeito
direto e imediato resultante do casamento civil.
373. (ESAF / AFT - 2010) A nacionalidade pode ter repercussões
na vida de brasileiros e estrangeiros. Nos termos da Constituição
Brasileira, são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do
Brasil, ainda que de pais estrangeiros e mesmo que estes não estejam
a serviço de seu país.
374. (ESAF / AFT - 2010) A nacionalidade pode ter repercussões
na vida de brasileiros e estrangeiros. Nos termos da Constituição
Brasileira, são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai
brasileiro ou mãe brasileira, ainda que nenhum deles esteja a serviço da
República Federativa do Brasil.
375. (ESAF / AFT - 2010) A nacionalidade pode ter repercussões
na vida de brasileiros e estrangeiros. Nos termos da Constituição
Brasileira, são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai
brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em
repartição brasileira competente, ou venham residir na República
Federativa do Brasil antes da maioridade e, alcançada esta, opte, em
qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira.
376. (ESAF / SUSEP - 2010) A Constituição Federal garante a
inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, além de outros decorrentes do regime e dos princípios
por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte. Sobre a inviolabilidade dos direitos, é
correto afirmar que para a Constituição, a sobrevivência da
nacionalidade é valor mais importante que a vida individual de quem
porventura venha a trair a pátria em momentos cruciais.
377. (ESAF / AFT - 2010) A nacionalidade pode ter repercussões
na vida de brasileiros e estrangeiros. Nos termos da Constituição
Brasileira, são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai
brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em
repartição brasileira competente, ou venham residir na República
Federativa do Brasil antes da maioridade e, alcançada esta, optem, em
qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira.
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378. (ESAF / AFT - 2010) A nacionalidade pode ter repercussões
na vida de brasileiros e estrangeiros. Nos termos da Constituição
Brasileira, são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai
brasileiro ou mãe brasileira, desde que venham a residir na República
Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, pela nacionalidade
brasileira.
379. (ESAF / AFT - 2010) A nacionalidade pode ter repercussões
na vida de brasileiros e estrangeiros. Nos termos da Constituição
Brasileira, são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai
brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em
repartição brasileira competente ou venham a residir na República
Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a
maioridade, pela nacionalidade brasileira.
380.
nato:

(ESAF / ATRFB - 2009) São cargos privativos de brasileiro

a) Presidente da República, Senador, Deputado e Ministro do Supremo
Tribunal Federal.
b) Presidente do Senado Federal, Ministro do Superior Tribunal Militar e
Ministro de Estado da Defesa.
c) Presidente da República, Ministro do Supremo Tribunal Federal e Ministro
da Justiça.
d) Vice-Presidente da República, Ministro de Estado da Defesa e Presidente
da Câmara dos Deputados.
e) Vice-Presidente da República, Governador de Estado e Diplomata.
381. (ESAF / CGU - 2008) Assinale a opção correta. São privativos
de brasileiro nato os cargos, exceto:
a) de Presidente e Vice-Presidente da República.
b) de Ministro do Supremo Tribunal Federal.
c) de Deputados e Senadores.
d) de Oficial das Forças Armadas.
e) da carreira diplomática.
382. (ESAF / PGDF - 2007) Apenas o brasileiro nato pode ser
Governador do Distrito Federal.
15.

Direitos Políticos e Partidos Políticos
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383. (ESAF / ATPS - 2012) Estão dispensados da obrigatoriedade
de alistamento eleitoral e do voto: os analfabetos, os maiores de setenta
anos e os menores de dezoito e os maiores de dezesseis anos.
384. (ESAF / ATPS - 2012) É condição de elegibilidade a idade
mínima de 18 anos para vereador e prefeito, e de 21 anos para deputado
estadual e federal.
385. (ESAF / ATPS - 2012) São inelegíveis os inalistáveis e os
analfabetos.
386. (ESAF / MDIC - 2012) Segundo a doutrina, o sufrágio restrito
poderá ser censitário, quando o nacional tiver que preencher
qualificação econômica, ou capacitário, quando necessitar apresentar
alguma característica especial (natureza intelectual por exemplo).
387. (ESAF / MDIC - 2012) É garantido o exercício do direito ao
voto em plebiscitos e referendos. Enquanto o plebiscito é convocado
com posterioridade a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao
povo a respectiva ratificação ou rejeição, o referendo é convocado com
anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo
voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido.
388. (ESAF / MDIC - 2012) A Constituição determina que não
podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do
serviço militar obrigatório, os conscritos. Não se enquadra no conceito
de conscritos os médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários que
prestam serviço militar obrigatório.
389. (ESAF/MDIC - 2012) A inelegibilidade absoluta é excepcional
e somente pode ser estabelecida, taxativamente, em lei ordinária
específica.
390. (ESAF/MDIC - 2012) A inelegibilidade absoluta, a despeito da
denominação absoluta, não consiste em impedimento eleitoral para
todos os cargos eletivos.
391.

(ESAF / DNIT – 2013) Assinale a opção incorreta.

a) Estão previstas entre as condições de elegibilidade a nacionalidade
brasileira, o alistamento eleitoral e pleno exercício dos direitos políticos.
b) Para o exercício do direito de propor ação popular, é necessário o
alistamento eleitoral.
c) Apesar de terem o direito de votar, os maiores de dezesseis anos e
menores de dezoito anos e os analfabetos não são elegíveis.
d) Em algumas situações, para ratificar ou rejeitar ato legislativo, a
população é convocada para votar em plebiscito.
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e) A incapacidade civil absoluta gera suspensão dos direitos políticos.
392. (ESAF / PGFN - 2012) Sobre os direitos políticos previstos na
Constituição, é correto afirmar:
a) que a soberania popular será exercida, independentemente de qualquer
disposição legislativa infraconstitucional, mediante plebiscito ou referendo.
b) que o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos
funcionais.
c) que, nos termos da lei, é condição de elegibilidade, dentre outras, a
nacionalidade brasileira nata.
d) que o militar alistável é elegível, atendida, dentre outras, a condição de
que, se contar com menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da
atividade.
e) é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se
dará havendo condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os
seus efeitos.
393. (ESAF / CGU – 2006) O alistamento eleitoral e o voto são
obrigatórios para todos os brasileiros maiores de dezoito anos.
394. (ESAF / CGU – 2006) Se já forem titulares de mandato
eletivo, não são inelegíveis, no território de jurisdição do chefe do Poder
Executivo, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o
segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador
de Estado ou Território, do Distrito Federal e de Prefeito.
395. (ESAF / CGU – 2006) A ação de impugnação de mandato,
proposta em face de prática de abuso do poder econômico, corrupção
ou fraude pelo candidato diplomado, tramitará em segredo de justiça,
respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta máfé.
396. (ESAF / PGFN - 1998) A Constituição de 1988 consagra um
regime de democracia representativa absolutamente incompatível com
qualquer forma de democracia direta ou "de identidade".
397. (ESAF / AFRF - 2005) A condenação criminal, transitada em
julgado, de brasileiro naturalizado implica a perda dos seus direitos
políticos.
398. (ESAF / Banco Central - 2001) As hipóteses de inelegibilidade
estão dispostas taxativamente no texto constitucional.
399. (ESAF / Banco Central - 2001) A condenação por improbidade
administrativa não pode ensejar a cassação de direitos políticos.
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400. (ESAF / Promotor de Justiça do Ceará - 2001) Atos de
improbidade administrativa acarretam a perda dos direitos políticos.
401. (ESAF / Prefeitura de Natal - 2008) Aos partidos políticos é
assegurada autonomia para definir sua estrutura interna, organização e
funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas
coligações eleitorais, com obrigatoriedade de vinculação entre as
candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal,
devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade
partidária.
402. (ESAF / ATPS - 2012) Os partidos políticos adquirem
personalidade jurídica com o ato de registro de seus estatutos junto ao
Tribunal Superior Eleitoral.
16.
Organização político-administrativa. União, Estados, Distrito
Federal, Municípios e Territórios. Repartição de Competências.
Intervenção.
403. (ESAF / AFRFB – 2014) Com relação aos bens da União e dos
Estados, é correto afirmar que:
a) a faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das
fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada
fundamental para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão
reguladas por Resolução do Senado Federal.
b) os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica
exclusiva pertencem à União, sendo assegurada, nos termos da lei, a outras
unidades federativas, a participação no resultado da exploração de petróleo, gás
natural e outros recursos minerais e de recursos hídricos para fins de geração
de energia elétrica.
c) em razão de sua localização, as ilhas oceânicas e costeiras são de
propriedade da União, sem exceção.
d) pertencem aos Estados as cavidades naturais subterrâneas e os sítios
arqueológicos e pré-históricos localizados dentro de sua respectiva área
territorial.
e) a exploração de recursos minerais de qualquer espécie será objeto de
autorização conjunta da União e do Estado quando os recursos estiverem
localizados em área territorial do Estado.
404. (ESAF / ATA - 2012) A organização político-administrativa da
República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, todos soberanos, nos termos da
Constituição.
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405. (ESAF / ATPS - 2012) A capital federal é o Distrito Federal,
sendo Brasília uma região administrativa deste.
406. (ESAF / ATRFB - 2012) As terras tradicionalmente ocupadas
pelos índios são bens da União.
407. (ESAF / ATRFB - 2012) Os recursos minerais do subsolo são
bens dos Municípios.
408. (ESAF / DNIT - 2013) Quanto à organização políticoadministrativa da República Federativa do Brasil, é correto aﬁrmar que
para ﬁns de desmembramento de um Estado, deve haver consulta prévia
à população diretamente interessada, compreendendo esta somente a
população da área a ser destacada.
409. (ESAF / ATA - 2012) É vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios estabelecer cultos religiosos ou
igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter
com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança,
ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.
410. (ESAF / ATA - 2012) É vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou
preferencias entre si.
411. (ESAF / ATPS - 2012) Com fundamento na organização
político-administrativa do Estado brasileiro, este compreende a União,
os Estados e os Municípios, nestes incluindo-se Brasília, todos
autônomos.
412. (ESAF / ATRFB - 2012) Os Estados podem incorporar-se entre
si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou
formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação
da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do
Congresso Nacional, por lei ordinária.
413. (ESAF / ATA - 2012) Os Estados podem incorporar-se entre
si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou
formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação
da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do
Congresso Nacional, por lei complementar.
414. (ESAF / ATRFB - 2012) A fusão de Municípios far-se-á por lei
estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal,
e dependerá de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos
Municípios envolvidos, sendo prescindível a realização de Estudo de
Viabilidade Municipal.
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415. (ESAF / ATPS - 2012) A divulgação dos Estudos de Viabilidade
Municipal, precede a consulta prévia mediante plebiscito, para criação,
incorporação, fusão e desmembramento de Municípios.
416. (ESAF / PGFN - 2007) São integrantes do pacto federativo
brasileiro os Estados-Membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos
autônomos, já que a soberania é atributo exclusivo da União.
417. (ESAF / CGU - 2006) Não é elemento essencial do princípio
federativo a existência de dois tipos de entidade - a União e as
coletividades regionais autônomas.
418. (ESAF / AFRF - 2005) No caso do Federalismo brasileiro, a
soberania é um atributo da União, o qual distingue esse ente da
federação dos estados e municípios, ambos autônomos.
419. (ESAF / STN - 2005) Por expressa determinação
constitucional, na organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil, é assegurada soberania à União e autonomia aos
Estados, Distrito Federal e Municípios.
420. (ESAF / MPOG - 2008) Assinale a opção que contempla todos
os entes da organização político-administrativa da República Federativa
do Brasil, nos termos da Constituição.
a) União, Estados, Distrito Federal e Municípios, todos soberanos.
b) União, Estados, Distrito Federal, Territórios Federais e Municípios, todos
soberanos.
c) União, Estados, Distrito Federal, Territórios Federais e Municípios, todos
independentes.
d) União, Estados, Distrito Federal, Territórios Federais e Municípios, todos
autônomos.
e) União, Estados, Distrito Federal e Municípios, todos autônomos.
421. (ESAF / CGU - 2008) No que concerne à República Federativa
do Brasil, ela compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, todos soberanos, nos termos da Constituição.
422. (ESAF / MPOG - 2009) A organização político-administrativa
da União compreende os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
todos autônomos na forma do disposto na própria Constituição Federal.
423. (ESAF / CGU - 2008) O Distrito Federal é chamado de Brasília
e com esse nome constitui a Capital Federal.
424.

(ESAF / MPOG - 2009) Brasília é a Capital Federal.
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425. (ESAF / Ministério da Integração - 2012) O mar territorial é
bem da União.
426. (ESAF / PGFN - 2012) São bens da União, cabendo aos
Estados na forma da lei apenas participação no resultado da exploração
ou compensação pela sua ocorrência, os recursos naturais da
plataforma continental e da zona econômica exclusiva.
427. (ESAF / TCE-GO - 2007) São bens da União as bacias
hidrográficas que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com
outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele
provenham.
428. (ESAF / MPOG - 2005) As terras tradicionalmente ocupadas
pelos índios pertencem à União, salvo após a sua demarcação, quando
passarão a ser bens da comunidade indígena que as ocupe de forma
tradicional.
429. (ESAF / PGFN - 2012) São do domínio da União os lagos, rios
e quaisquer correntes de água interiores às terras tradicionalmente
ocupadas pelos índios.
430. (ESAF / PGFN - 2012) São bens da União os potenciais de
energia hidráulica, mesmo quando situados em águas do domínio dos
Estados.
431. (ESAF / SRF - 2006) Em razão de alteração promovida por
emenda constitucional, a ilha costeira que seja sede da capital do Estado
passou a ser considerada bem estadual.
432. (ESAF / ENAP - 2006) Em razão de emenda ao texto
constitucional de 1988, todas as áreas das ilhas oceânicas ou costeiras
que contenham sede de Municípios deixaram de ser bens da União.
433. (ESAF / CGU - 2006) As cavidades naturais subterrâneas e os
sítios arqueológicos e pré-históricos, desde que não situados em terras
de propriedade dos Estados, pertencem à União.
434. (ESAF / Ministério da Fazenda - 2009) O número de
Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da
representação do Estado na Câmara dos Deputados.
435. (ESAF / SRF - 2006) O subsídio dos Deputados Estaduais, que
é fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, tem por limite o
valor correspondente a um percentual, definido na Constituição Federal,
que é aplicado sobre o subsídio, em espécie, estabelecido para os
Deputados Federais.
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436. (ESAF / CGU - 2006) Em face de emenda constitucional, o
subsídio dos Deputados Estaduais tem por limite a remuneração dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado.
437. (ESAF / MPOG - 2005) Os subsídios dos Governadores de
Estado e dos membros das Assembleias Legislativas estaduais devem
ser fixados por ato do Congresso Nacional.
438. (ESAF / CGU - 2006) Os subsídios dos Secretários de Estado
serão fixados por lei de iniciativa do Poder Executivo.
439. (ESAF / AFRE-RN - 2005) Nos termos da Constituição Federal,
a fixação dos subsídios dos vereadores dependerá, tão-somente, do
número de habitantes do município e do valor do subsídio do Deputado
Estadual.
440. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009) Os Estados podem instituir regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas
por agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar a organização,
o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.
441. (ESAF / PGFN - 2007) Compete aos Estados-Membros, no
âmbito
de
sua
autonomia,
instituir
regiões
metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões.
442. (ESAF / Ministério da Fazenda - 2009) Incluem-se entre os
bens dos estados as terras devolutas não compreendidas entre as da
União.
443. (ESAF / PGFN - 2012) São bens dos Estados as terras
devolutas não compreendidas entre as da União.
444. (ESAF / PGFN - 2012) São do domínio dos Estados as águas
superficiais em depósito.
445. (ESAF/ AFRE-RN - 2005) As terras devolutas localizadas no
território brasileiro, são, por força de disposição constitucional, bens da
União.
446. (ESAF / CGU - 2006) Pertencem aos Estados as ilhas fluviais
localizadas em seu território, que não se situem na zona limítrofe com
outros países.
447. (ESAF / TCE-GO - 2007) Incluem-se entre os bens dos
Estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e
em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes
de obras dos Municípios.
448. (ESAF / TRF - 2006) Segundo a Constituição Federal de 1988,
todas as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em
www.estrategiaconcursos.com.br

depósito, que estejam exclusivamente dentro de seu território, serão
bens dos Estados.
449. (ESAF / SRF - 2006) A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito
de um município só terá segundo turno se, simultaneamente, nenhum
dos candidatos obtiver a maioria absoluta dos votos válidos e o
município tiver mais de duzentos mil habitantes.
450. (ESAF / CGU - 2004) Segundo a CF/88, as eleições para
Prefeito seguirão as mesmas regras definidas na Constituição para a
eleição do Presidente da República, se o município tiver mais de
duzentos mil habitantes.
451. (ESAF / TCU - 2006) O subsídio dos vereadores será fixado
pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a
subsequente, observados os limites estabelecidos pela Constituição,
definidos em razão do número de habitantes.
452. (ESAF / TRF - 2006) O subsídio dos Vereadores, fixado por
ato da Câmara Municipal, nos termos da Constituição Federal, só entrará
em vigência no ano seguinte ao da publicação do ato, observados os
critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os limites máximos
estabelecidos no texto constitucional.
453. (ESAF / TRF - 2006) Para fins de verificação da adequação do
total da despesa do Poder Legislativo municipal com o limite
estabelecido no texto constitucional, os gastos com os subsídios dos
Vereadores devem ser incluídos no valor total da despesa e os gastos
com inativos, excluídos.
454. (ESAF / TRF - 2006) Se um prefeito municipal realizar o
repasse de recursos do Poder Legislativo Municipal após o dia vinte de
cada mês, ele estará incorrendo em hipótese de crime de
responsabilidade.
455. (ESAF / TCE-GO - 2007) A criação, a transformação em
Estado ou a reintegração ao Estado de origem dos Territórios Federais
serão reguladas em lei complementar.
456. (ESAF / TCE-GO - 2007) Em torno da organização políticoadministrativa do Estado brasileiro pode-se dizer que os Territórios
Federais integram a União.
457. (ESAF / MPOG - 2009) Os Territórios Federais integram a
União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao
Estado de origem serão reguladas em lei complementar.
458. (ESAF / CGU - 2006) A reintegração de um Território Federal
ao seu Estado de origem, depende de emenda constitucional.
www.estrategiaconcursos.com.br

459. (ESAF / MPOG - 2005) Nos Territórios divididos em
Municípios, as contas do governo do território serão submetidas à
Câmara Territorial, com prévio parecer do Tribunal de Contas Territorial.
460. (ESAF / MPOG - 2009) Os Estados podem incorporar-se entre
si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou
formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação
da população diretamente interessada, por meio de plebiscito, e do
Congresso Nacional, por lei complementar.
461. (ESAF / TCE-GO - 2007) Os Estados podem incorporar-se
entre si, subdividir- se ou desmembrar-se para se anexarem a outros,
ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante
aprovação da população diretamente interessada, por meio de
plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.
462. (ESAF / TCE-GO - 2007) Conforme a jurisprudência
tradicional do Supremo Tribunal Federal, o conceito de "população
diretamente interessada", para fins de oitiva visando à aprovação de
iniciativas
concernentes
à
incorporação,
subdivisão
ou
desmembramento de Estados, apenas compreende a parcela da
população residente na área a ser incorporada, subdividida ou
desmembrada, e não a totalidade da população do(s) Estado(s)
afetado(s) pela iniciativa.
463. (ESAF / SUSEP - 2010) Poderá ocorrer a fusão entre Estados.
Nesse caso, nem todos perdem a primitiva personalidade, pois, ao surgir
o Estado novo, este adquire a personalidade de um deles.
464. (ESAF / SUSEP - 2010) Os Territórios Federais transformados
em Estados não podem mais restabelecer a situação anterior.
465. (ESAF / SUSEP – 2010) Qualquer processo de transformação
do Estado deve passar por um pronunciamento plebiscitário favorável à
alteração, devendo o processo ser remetido ao Senado, a quem cabe a
aprovação das alterações, mediante lei.
466. (ESAF / Ministério da Fazenda - 2009) A criação, a
incorporação, a fusão e o desmembramento dos Estados far-se-ão por
lei complementar federal, após divulgação dos Estudos de Viabilidade,
apresentados e publicados na forma da lei.
467. (ESAF / CGU - 2008) A criação de territórios federais, que
fazem parte da União, depende de emenda à Constituição.
468. (ESAF / MPOG - 2009) A criação, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do
período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de
consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios
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envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal,
apresentados e publicados na forma da lei.
469. (ESAF / PGFN - 2007) Para a criação de novos Municípios é
necessária prévia consulta por plebiscito convocado pela Câmara de
Vereadores.
470. (ESAF / AFRE-RN - 2005) A divisão dos Territórios em
municípios depende de lei e poderá ser feita, apenas, nos Territórios
cuja população seja superior ao limite mínimo estabelecido no texto
constitucional.
471. (ESAF / TCE-GO - 2007) A criação, a incorporação, a fusão e
o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do
período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de
consulta prévia, mediante plebiscito, à população residente na área que
será incorporada, fusionada ou desmembrada.
472. (ESAF / CGU - 2008) A criação de Municípios deve ser feita
por lei complementar federal.
473. (ESAF / Ministério da Integração Nacional - 2012) É vedado
à União recusar fé aos documentos públicos.
474. (ESAF / Ministério da Fazenda - 2009) É vedado aos Estados
manter relação de aliança com representantes de cultos religiosos ou
igrejas, resguardando- se o interesse público.
475. (ESAF / CGU - 2006) Por ser a República Federativa do Brasil
um Estado laico, a Constituição Federal veda qualquer forma de aliança
com cultos religiosos.
476. (ESAF / CGU - 2008) É vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou
estrangeiros.
477. (ESAF / PGFN - 2007) É vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios recusar fé aos documentos públicos,
salvo nas hipóteses previstas em lei.
478. (ESAF / SEFAZ-MG - 2005) O Estado-membro não pode
recusar fé aos documentos que ele próprio expediu, mas pode recusá-la
aos documentos públicos produzidos nos Municípios.
479. (ESAF / IRB - 2006) A intervenção da União no Estado, para
prover a execução de decisão judicial, far-se-á, tão-somente, por meio
de requisição do Supremo Tribunal Federal.
480. (ESAF / CGU - 2006) A intervenção da União no Estado, com
vistas a reorganizar as finanças da unidade da Federação, dar-se-á
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apenas na hipótese de suspensão do pagamento da dívida fundada por
mais de dois anos consecutivos.
481. (ESAF / TRT 7ª Região - 2005) A intervenção para garantir o
livre exercício do Poder Legislativo de um Estado-membro depende de
solicitação ao Presidente da República do poder coacto.
482. (ESAF / AFRE-RN - 2005) A intervenção da União em um
Estado, em razão de impedimento do livre exercício do Poder Judiciário
estadual, depende de solicitação, ao presidente da República, do Poder
Judiciário impedido, feita pelo presidente do Tribunal.
483. (ESAF / ENAP - 2006) A intervenção da União nos Estados
dependerá de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de
representação do Procurador-Geral da República, no caso de recusa à
execução de lei federal.
484. (ESAF / MPOG - 2005) A decretação da intervenção federal
em um Estado, no caso de recusa à execução de lei federal, dependerá
de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do
procurador-geral da República.
485. (ESAF / MRE - 2004) A decretação de intervenção federal em
um Estado, para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública,
depende de aprovação, pelo Supremo Tribunal Federal, de
representação proposta pelo procurador-geral da República.
486. (ESAF / MPU - 2004) A Constituição não admite a hipótese de
intervenção federal no Distrito Federal.
487. (ESAF / SEFAZ-MG - 2005) A autonomia dos Municípios na
Constituição em vigor é incompatível com toda e qualquer intervenção
estadual no âmbito municipal.
488. (ESAF / SEFAZ-MG - 2005) Os Municípios hoje existentes na
Federação brasileira que deixarem de cumprir ordem judicial emanada
de tribunal federal não estão sujeitos a intervenção federal.
489. (ESAF / CGU - 2004) Segundo o STF, por falta de previsão
expressa no texto da CF/88, não é possível ao Tribunal de Justiça do
Estado requisitar a intervenção estadual no município, na hipótese de
descumprimento por este de ordem ou decisão judicial.
490. (ESAF / CGU - 2006) O decreto de intervenção do Estado no
município sempre deverá especificar a amplitude, o prazo e as condições
de execução, sendo submetido à apreciação da Assembleia Legislativa
do Estado, no prazo de vinte e quatro horas.
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491. (ESAF / PGFN – 2015) Sobre “competência”, é correto
afirmar que compete:
a) à União emitir moeda, manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;
e aos Estados compete explorar, diretamente ou mediante autorização,
concessão ou permissão, os serviços de transporte rodoviário interestadual de
passageiros.
b) privativamente à União legislar sobre registros públicos e compete à
União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre
populações indígenas.
c) à União planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades
públicas, especialmente as secas e as inundações e compete à União, aos
Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre educação, cultura,
ensino e desporto.
d) privativamente à União legislar sobre propaganda comercial, e aos
Estados legislar sobre emigração e imigração.
e) à União e aos Estados autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de
material bélico.
492. (ESAF / ATRFB - 2012) Compete privativamente à União
legislar sobre registros públicos.
493. (ESAF / ATRFB - 2012) Compete à União, aos Estados e ao
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre desapropriação.
494. (ESAF / DNIT - 2013) A União poderá, por meio de lei
ordinária, delegar aos Estados e ao Distrito Federal questões especíﬁcas
acerca das matérias de sua competência legislativa privativa.
495. (ESAF / ATRFB - 2012) Compete privativamente à União
legislar sobre direito penitenciário.
496. (ESAF / ATRFB - 2012) Compete privativamente à União
legislar sobre juntas comerciais.
497. (ESAF / ATRFB - 2012) No âmbito da legislação concorrente,
a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados não estão
autorizados a exercer a competência legislativa plena.
498. (ESAF / DNIT - 2013) A competência da União para legislar
sobre normas gerais e dos Estados e do Distrito Federal para legislar
sobre normas especíﬁcas é chamada competência legislativa
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concorrente e compreende, entre outras matérias, orçamento, juntas
comerciais, direito tributário e registros públicos.
499. (ESAF / PGFN - 2012) Compete à União explorar, diretamente
ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços e
instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos
cursos de água, em articulação com os Municípios onde se situam os
potenciais hidroenergéticos.
500. (ESAF / SMF-RJ - 2010) Sobre a repartição constitucional de
bens e de competências entre a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, é correto afirmar que os Estados organizam-se e regemse pelas Constituições e leis que adotarem, observado o disposto na
legislação federal.
501. (ESAF / Receita Federal - 2009) Compete privativamente à
União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e
militar do Distrito Federal.
502. (ESAF / TCU - 2006) A competência da União de legislar
privativamente sobre normas gerais de licitação e contratação pela
Administração Pública impede que Estados e Municípios possam legislar
sobre licitações e contratos públicos.
503. (ESAF / PGFN - 2012) No âmbito da competência privativa da
União, lei complementar federal poderá autorizar os Estados a legislar
sobre questões específicas.
504. (ESAF / SUSEP - 2010) Quanto à competência legislativa
privativa da União, é possível classificá-la em direito material
substancial e direito material administrativo. Sobre o tema, é correto
afirmar que o direito marítimo é classificado como direito material
administrativo.
505. (ESAF / SUSEP - 2010) Quanto à competência legislativa
privativa da União, é possível classificá-la em direito material
substancial e direito material administrativo. Sobre o tema, é correto
afirmar que a água, a energia, a informática, as telecomunicações e a
radiodifusão são classificadas como direito material substancial.
506. (ESAF / SUSEP - 2010) Quanto à competência legislativa
privativa da União, é possível classificá-la em direito material
substancial e direito material administrativo. Sobre o tema, é correto
afirmar que as requisições civis e militares são classificadas como
direito material substancial.
507. (ESAF / SUSEP - 2010) Quanto à competência legislativa
privativa da União, é possível classificá-la em direito material
substancial e direito material administrativo. Sobre o tema, é correto
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afirmar que o direito agrário é classificado como direito material
administrativo.
508. (ESAF / SUSEP - 2010) Quanto à competência legislativa
privativa da União, é possível classificá-la em direito material
substancial e direito material administrativo. Sobre o tema, é correto
afirmar que a desapropriação é classificada como um direito material
administrativo.
509. (ESAF / ENAP - 2006) A utilização, pelo Governo do Distrito
Federal, das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar é
matéria que se insere dentro da competência legislativa exclusiva desse
ente da Federação.
510. (ESAF / MPOG - 2005) Em relação à polícia militar do Distrito
Federal, compete ao Distrito Federal disciplinar a sua remuneração, uma
vez que os policiais militares do Distrito Federal são servidores do
Distrito Federal.
511. (ESAF / Ministério da Integração Nacional - 2012) Compete à
União planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades
públicas, especialmente as secas e as inundações.
512. (ESAF / Ministério da Integração Nacional - 2012) Em torno
das funções da União na organização político-administrativa do Estado
brasileiro, pode-se afirmar que lei complementar federal pode autorizar
Municípios a legislar sobre questões específicas das matérias atinentes
à competência legislativa privativa da União.
513. (ESAF / Ministério da Integração Nacional - 2012) Compete
privativamente à União legislar sobre defesa civil e mobilização
nacional.
514. (ESAF / Ministério da Integração Nacional - 2012) No âmbito
das competências comuns, compete a todos os entes da federação
brasileira legislar sobre sistema estatístico, sistema cartográfico e de
geologia nacionais.
515. (ESAF / Ministério da Integração Nacional - 2012) É
competência constitucional concorrente à União, aos Estados e ao
Distrito Federal legislar sobre defesa civil e gerenciamento de riscos e
desastres.
516. (ESAF / SMF-RJ - 2010) Compete exclusivamente à União
emitir moeda.
517. (ESAF / CGU - 2008) É competência material comum da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios combater as
causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a
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integração social dos setores desfavorecidos, estabelecer e implantar
política de educação para a segurança do trânsito.
518. (ESAF / CGU - 2008) É competência material comum da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios estabelecer
princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação e promover
programas de construção de moradias e a melhoria das condições
habitacionais e de saneamento básico.
519. (ESAF / CGU - 2008) É competência material comum da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios elaborar e
executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de
desenvolvimento econômico e social e preservar as florestas, a fauna e
a flora.
520. (ESAF / CGU - 2008) É competência material comum da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios instituir
diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação,
saneamento básico e transportes urbanos e cuidar da saúde e
assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência.
521. (ESAF / CGU - 2008) É competência material comum da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios exercer a
classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de
programas de rádio e televisão e planejar promover a defesa
permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e
as inundações.
522. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009) Cabe aos Estados planejar e
promover a defesa permanente contra as calamidades públicas,
especialmente as secas e as inundações.
523. (ESAF / TCE-GO - 2007) Compete à União gerenciar os
recursos hídricos do País e definir critérios de outorga de direitos de seu
uso.
524. (ESAF / SRF - 2006) Compete à União explorar diretamente,
ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de
transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros.
525. (ESAF / PGFN - 2012) Compete aos Estados e ao Distrito
Federal, na forma de lei federal ou mediante convênio de cooperação,
entre aqueles diretamente envolvidos, explorar os serviços de
transporte interestadual de passageiros.
526. (ESAF / PGFN - 2007) Compete privativamente à União
manter o serviço postal e o correio aéreo nacional.
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527. (ESAF / PGFN - 2007) Compete exclusivamente à União
legislar sobre sistema monetário, mas a legislação sobre direito
econômico é de natureza privativa.
528. (ESAF / PGFN - 2012) Compete aos Estados e aos Municípios,
respectivamente no que for de âmbito intermunicipal e local, legislar
sobre transporte e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, o transporte coletivo.
529. (ESAF / Receita Federal - 2009) É constitucional a lei ou ato
normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de
consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias.
530. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009) Compete à União, aos Estados e ao
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre desapropriação.
531. (ESAF / Receita Federal - 2009) Compete à União, aos
Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre trânsito
e transporte.
532. (ESAF / SRF - 2006) Disciplinar a propaganda comercial é
competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
533. (ESAF / Ministério da Integração Nacional - 2012) É
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios proteger o meio ambiente, combatendo os desastres
nacionais de qualquer natureza.
534. (ESAF / ENAP - 2006) O registro, o acompanhamento e a
fiscalização das concessões de direitos de pesquisa e exploração de
recursos hídricos e minerais são ações que se inserem na competência
exclusiva da União.
535. (ESAF / Ministério da Integração Nacional - 2012) É
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios preservar as florestas, a fauna e a flora.
536. (ESAF / SMF-RJ - 2010) É competência comum da União e dos
demais entes da federação promover programas de construção de
moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento
básico.
537. (ESAF / SMF-RJ - 2010) É competência comum dos Estados e
do Distrito Federal, mas não explicitamente dos Municípios, zelar pela
guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas.
538. (ESAF / CGU - 2008) É competência material comum da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios estabelecer
princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação e promover
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programas de construção de moradias e a melhoria das condições
habitacionais e de saneamento básico.
539. (ESAF / CGU - 2008) É competência material comum da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios elaborar e
executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de
desenvolvimento econômico e social e preservar as florestas, a fauna e
a flora.
540. (ESAF / CGU - 2006) Compete à União elaborar e executar
planos nacionais e regionais de ordenação do território.
541. (ESAF / CGU - 2008) É competência material comum da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios Instituir
diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação,
saneamento básico e transportes urbanos e cuidar da saúde e
assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência.
542. (ESAF / TRF - 2006) Nos termos da Constituição Federal, é
competência da União instituir diretrizes para o desenvolvimento
urbano.
543. (ESAF / CGU - 2006) É competência remanescente dos
Estados implantarem política de educação para a segurança do trânsito.
544. (ESAF / TCU - 2006) O estabelecimento de uma política de
educação para a segurança do trânsito é uma competência privativa da
União.
545. (ESAF / TRF - 2006) De acordo com a técnica de repartição
de competência adotada na Constituição Federal, as competências
estaduais são sempre remanescentes ou reservadas.
546. (ESAF / DNIT - 2013) As competências administrativas dos
Municípios são residuais, ou seja, lhes compete aquilo que não for das
áreas administrativas dos Estados e da União.
547. (ESAF / SEFAZ-MG - 2005) A guarda da Constituição Federal
é matéria da competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
548. (ESAF / PGFN - 2007) No caso da competência concorrente,
a cooperação entre os entes federados deverá ser estabelecida em lei
complementar federal.
549. (ESAF / PGFN - 2012) No âmbito da competência material
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, leis
complementares fixarão normas para a cooperação entre os diversos
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entes da federação, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e o
bem-estar em âmbito nacional, sem prejuízo da eventual disciplina, por
meio de lei, dos consórcios públicos e dos convênios de cooperação
entre os mesmos entes federados.
550. (ESAF / Ministério da Integração - 2012) No âmbito das
competências concorrentes, compete aos Municípios a fixação de
normas gerais de direito orçamentário.
551. (ESAF / SMF-RJ - 2010) No âmbito da legislação concorrente,
a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas
especificamente para si.
552. (ESAF / PGFN - 2012) No âmbito da competência concorrente
da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar a competência
federativa da União limitar-se-á ao estabelecimento de normas gerais,
sem prejuízo da por igual competência da União para legislar, no mesmo
ou em outro diploma legal, sobre a regulação específica de suas próprias
ações administrativas.
553. (ESAF / PGFN - 2012) No âmbito da competência concorrente
da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar, que inclui o
direito tributário, o direito financeiro, a matéria orçamentária e os
procedimentos em matéria processual, inexistindo lei federal sobre
normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena
para dispor sobre situações urgentes e transitórias de suas
peculiaridades administrativas.
554. (ESAF / Auditor-Fiscal do Ceará - 2008) O modelo de
competência legislativa concorrente consagrado na Constituição
Federal condiciona a elaboração de ato normativo estadual à existência
prévia da norma federal.
555. (ESAF / TRF - 2006) Em relação à disciplina legal de
determinada matéria submetida à competência legislativa concorrente
entre União e Estados, a colisão entre a norma estadual e a norma
federal implica a revogação da lei estadual, por expressa previsão
constitucional.
556. (ESAF / SMF-RJ - 2010) É competência concorrente da União,
dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre direito tributário.
557. (ESAF / SEFAZ-MG - 2005) Sobre a competência para legislar
sobre Direito Tributário, somente a União pode legislar a respeito.
558. (ESAF / SEFAZ-MG - 2005) Sobre a competência para legislar
sobre Direito Tributário, o Estado pode legislar a respeito, mas estará
sujeito às regras gerais que a União expedir sobre a matéria em lei
federal.
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559. (ESAF / SEFAZ-MG - 2005) Sobre a competência para legislar
sobre Direito Tributário, nessa matéria, o Estado goza de competência
legislativa exclusiva.
560. (ESAF / SEFAZ-MG - 2005) Sobre a competência para legislar
sobre Direito Tributário, tanto o Estado como a União podem legislar
livremente a respeito, mas, em caso de conflito entre as disposições
normativas, prevalecerá invariavelmente a legislação federal.
561. (ESAF / SEFAZ-MG - 2005) Sobre a competência para legislar
sobre Direito Tributário, a competência para legislar, no caso, é
concorrente, sendo que somente a União pode legislar sobre normas
gerais, estando vedada a legislação suplementar por parte do Estado.
562. (ESAF / PGFN - 2007) A competência suplementar,
correlativa da competência concorrente, significa a possibilidade de
disposição sobre o mesmo assunto ou matéria por entes federados
diferentes, que nesse ponto atuam juntamente e em pé de igualdade.
563. (ESAF / CGU - 2006) A competência para legislar sobre
orçamento é privativa da União.
564. (ESAF / CGU - 2008) Assinale a opção correta. Compete
privativamente à União legislar sobre:
a) direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico.
b) produção e consumo.
c) orçamento.
d) floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e
dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição.
e) trânsito e transporte.
565. (ESAF / TRF - 2006) Um Estado ao aprovar uma lei sobre
produção e consumo estará invadindo competência legislativa privativa
da União.
566. (ESAF / Receita Federal - 2009) Compete privativamente à
União legislar sobre direito econômico.
567. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009) Os Estados podem instituir regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas
por agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar a organização,
o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.
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568. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009) Compete aos Municípios explorar
diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás
canalizado.
569. (ESAF / PGFN - 2012) Compete à União, aos Estados e aos
Municípios, respectivamente no que se configurar como “diretrizes
nacionais”, “normas gerais estaduais” e “âmbito de interesse local”,
legislar e explorar, na forma da lei, diretamente ou mediante concessão,
os serviços locais de gás canalizado.
570. (ESAF / Receita Federal - 2009) Cabe aos Estados explorar
diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás
canalizado, vedada a edição de medida provisória para a sua
regulamentação.
571. (ESAF / TCU - 2006) A exploração dos serviços locais de gás
canalizado pode ser feita pelos Estados, desde que a União, mediante
instrumento próprio, faça uma autorização, concessão ou permissão
para a sua execução.
572. (ESAF / CGU - 2006) Compete ao Município manter, com a
cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de
educação pré-escolar, fundamental e médio.
573. (ESAF / TCE-GO – 2007) Compete aos Municípios organizar e
prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os
serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo,
que tem caráter essencial.
574. (ESAF / PGFN - 2012) Compete aos Municípios, observadas
as exceções fixadas na Constituição Federal, organizar e prestar,
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços
públicos de interesse local.
575. (ESAF / PGFN - 2007) Compete privativamente à União
legislar sobre trânsito e transporte, contudo, o transporte coletivo é de
competência municipal.
576. (ESAF / TRF - 2006) O município não possui competência
para suplementar a legislação federal, cabendo-lhe, tão-somente, a
suplementação da legislação estadual.
577. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009) Cabe aos Estados organizar e
prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os
serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo,
que tem caráter essencial.
578. (ESAF / ENAP - 2006) Compete ao município organizar e
prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os
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serviços públicos de interesse local, incluídos o de transporte coletivo e
o de exploração local de gás canalizado, os quais têm caráter essencial.
579. (ESAF / SMF-RJ - 2010) Compete aos Estados legislar sobre
assuntos de interesse local, incluindo a instituição e arrecadação dos
tributos de sua competência e de competência municipal.
17.

Poder Legislativo:

580. (ESAF / PGFN – 2015) A Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) exerce importante papel no ordenamento jurídico brasileiro. A ela
a vigente Constituição Federal outorgou poderes que são próprios
àqueles historicamente outorgados ao Poder Judiciário. Sobre a CPI, é
correto afirmar que:
a) possui todas as prerrogativas outorgadas ao Judiciário, não se admitindo,
por força do princípio da Separação dos Poderes, controle judicial dos seus atos.
b) segundo entendimento do STF, é ilegítima a rejeição de criação de CPI
pelo plenário da Câmara dos Deputados, ainda que por expressa votação
majoritária, porquanto a Constituição protege a prerrogativa institucional de
investigar, especialmente a dos grupos minoritários que atuam no âmbito dos
corpos legislativos.
c) a criação de CPIs depende da assinatura de 1/3 dos membros da Câmara
dos Deputados, ou do Senado, ou da Câmara dos Deputados e do Senado, na
hipótese de CPI mista, ou, alternativamente, de ato do Presidente da Câmara
ou do Senado.
d) compete à Justiça Federal no Distrito Federal julgar as ações ajuizadas
contra ato de Presidente de CPI, a exemplo de convocação para depor como
investigado ou testemunha.
e) a apuração de fato determinado, tal qual estabelece o art. 58, § 3.º, da
CF/88, pode ser objeto de especificação após a criação da CPI, vale dizer, ele
não necessariamente deve preexistir à criação da Comissão.
581. (ESAF / ATA - 2012) O Congresso Nacional se compõe da
Câmara dos Deputados, integrada por representantes dos Estados e do
Distrito Federal, e do Senado Federal, que é formado pelos
representantes do povo.
582. (ESAF / ATRFB - 2012) As Comissões Parlamentares de
Inquérito podem decretar a quebra do sigilo bancário ou ﬁscal,
independentemente de qualquer motivação, uma vez que tal exigência
está restrita às decisões judiciais.
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583. (ESAF / MPOG - 2008) A Câmara dos Deputados compõe-se
de representantes do povo, eleitos, pelo princípio majoritário, em cada
Estado, em cada Território e no Distrito Federal.
584. (ESAF / CGU - 2008) A Câmara dos Deputados compõe-se de
representantes do povo de cada Município e do Distrito Federal eleitos
pelo sistema proporcional.
585. (ESAF / MPU - 2004) Os deputados federais são eleitos pelo
sistema majoritário, obedecendo-se às vagas estabelecidas, por meio
de lei complementar, para cada Estado e para o Distrito Federal.
586. (ESAF / Aneel - 2004) O número de representantes por
Estado no Senado Federal é estabelecido por lei complementar,
proporcionalmente à população de cada unidade da Federação.
587. (ESAF / MPU - 2004) A reunião de inauguração da sessão
legislativa do Congresso Nacional ocorrerá sempre no dia 15 de
fevereiro de cada ano.
588. (ESAF / MPOG - 2008) O Senado Federal compõe-se de
representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o
sistema proporcional.
589. (ESAF / CGU - 2008) O Senado compõe-se de três
representantes de cada Estado e do Distrito Federal eleitos segundo o
princípio majoritário para mandato de oito anos.
590. (ESAF / CVM - 2001) O Senado é composto por
representantes dos Estados-membros e do Distrito Federal, eleitos
segundo o sistema proporcional.
591. (ESAF / IRB - 2006) Nos termos da Constituição Federal, o
número total de Deputados Federais, bem como a representação por
Estado e pelo Distrito Federal, deve ser ajustado por lei,
proporcionalmente à população, no ano das eleições para o Congresso
Nacional.
592. (ESAF / CGU - 2006) A Câmara dos Deputados e o Senado
Federal se reunirão em sessão conjunta para deliberar sobre o veto e
sobre medidas provisórias.
593. (ESAF / CGU - 2006) Nos termos definidos no texto
constitucional, cada uma das Casas se reúne em sessões preparatórias,
no primeiro ano da legislatura.
594. (ESAF / CGU - 2006) Nos impedimentos do Presidente do
Senado Federal, a Presidência da Mesa do Congresso Nacional é
exercida pelo Primeiro-Vice Presidente do Senado Federal.
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595. (ESAF / MPOG - 2008) Os senadores podem encaminhar
individualmente pedidos escritos de informação aos Ministros de
Estado, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não
atendimento, no prazo de trinta dias.
596. (ESAF / MPOG - 2008) Os Ministros de Estado podem
comparecer por sua iniciativa a qualquer comissão do Senado Federal
para expor assunto de relevância de seu Ministério, independentemente
de comunicação prévia à Mesa respectiva.
597. (ESAF / MPOG - 2008) Qualquer comissão da Câmara dos
Deputados pode convocar Ministro de Estado para prestar,
pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado.
598. (ESAF / PGFN – 2012-adaptada) Sobre a organização
constitucional do Poder Legislativo, pode-se afirmar que a Câmara dos
Deputados, ou qualquer de suas comissões, poderá convocar Ministro
de Estado para prestar, pessoalmente, informações sobre assuntos
previamente determinados, ou, ainda, a Mesa da Câmara dos Deputados
poderá encaminhar pedidos escritos de informação a Ministro de Estado,
para adequado atendimento, sob pena de crime de responsabilidade, no
prazo de trinta dias.
599. (ESAF / CGU - 2006) Durante o recesso, funciona no
Congresso Nacional uma comissão representativa, eleita na última
sessão legislativa para atuar durante a sessão legislativa seguinte.
600. (ESAF / ENAP - 2006) As Comissões Permanentes da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal poderão convocar qualquer
autoridade ou cidadão para prestar depoimento sobre assunto
previamente estabelecido.
601. (ESAF / CGU - 2006) A Câmara dos Deputados e o Senado
Federal poderão convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de
órgãos da Administração Pública Direta para prestarem, pessoalmente,
informações sobre assunto previamente determinado, importando
crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada.
602. (ESAF / CGU - 2006) As Comissões Permanentes de cada uma
das Casas do Congresso Nacional podem convocar qualquer cidadão
para prestar depoimento sobre assunto pré-estabelecido.
603. (ESAF / MPU - 2004) As Comissões permanentes do Senado
Federal e da Câmara dos Deputados têm competência para convocar
autoridades do Poder Executivo ou qualquer cidadão para prestar
informações ou depoimentos perante o Plenário da Comissão.
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604. (ESAF / ANEEL - 2004) A Constituição proíbe expressamente
que as Comissões Parlamentares de Inquérito exerçam os poderes de
investigação próprios das autoridades judiciais.
605. (ESAF / Auditor-Fiscal da Receita da Federal - 2001) A
respeito das CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito), como
reguladas na Constituição Federal, é correto afirmar que são criadas, no
âmbito do Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados e pelo
Senado Federal, em conjunto ou separadamente, para a apuração de
fato determinado e por tempo certo.
606. (ESAF / Promotor-CE - 2001) As comissões parlamentares de
inquérito têm o poder de promover a responsabilidade penal dos
responsáveis por danos ao interesse público que tiverem apurado.
607. (ESAF / Promotor-CE - 2001) As comissões parlamentares de
inquérito não têm legitimidade para sindicar fatos relacionados com
negócios realizados entre particulares.
608. (ESAF / CGU - 2012) O poder investigativo da Comissão
Parlamentar de Inquérito é amplo e irrestrito, daí não dever observância
nem mesmo à separação dos poderes e à autonomia dos Estados
membros, Distrito Federal e Municípios, pois se assim não fosse a
amplitude do poder investigativo ﬁcaria comprometida.
609. (ESAF / Promotor-CE - 2001) As comissões parlamentares de
inquérito não têm o poder de anular atos do Executivo.
610. (ESAF / SFC - 2001) Sobre as comissões parlamentares de
inquérito, é correto afirmar que podem anular atos do Executivo que
considerem lesivos ao interesse público.
611. (ESAF / SEFAZ - 2010) A Comissão Parlamentar de Inquérito
pode funcionar por prazo indeterminado desde que haja expressa
deliberação colegiada sobre esse assunto, por maioria absoluta.
612. (ESAF / INSS - 2002) Sobre as comissões parlamentares de
inquérito, é correto afirmar que não têm prazo determinado para
encerrar os seus trabalhos, valendo o princípio de que, enquanto houver
o que investigar, permanece em funcionamento a comissão instaurada.
613. (ESAF / TCU - 2002) Instituída uma CPI, não tem ela prazo
para concluir os seus trabalhos.
614. (ESAF / INSS - 2002) Sobre as comissões parlamentares de
inquérito, é correto afirmar que elas têm competência para editar leis
novas, quando verificarem a inadequação da legislação em vigor.
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615. (ESAF / TCU - 2002) A CPI tem competência constitucional
para editar leis, com vistas ao aperfeiçoamento do sistema legislativo,
relativamente ao tema que ensejou a instauração da CPI.
616. (ESAF / Auditor-Fiscal da Receita Federal - 2001) A respeito
das CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito), como reguladas na
Constituição Federal, é correto afirmar que são órgãos do Congresso
Nacional
encarregados
de
legislar
sobre
irregularidades
da
Administração Pública.
617. (ESAF / SEFAZ - 2010) Ofende o princípio constitucional da
separação e independência dos poderes a intimação de magistrado para
prestar esclarecimentos perante Comissão Parlamentar de Inquérito
sobre ato jurisdicional praticado.
618. (ESAF / MPU - 2004) Uma Comissão Parlamentar de Inquérito
instaurada no plano federal não pode quebrar sigilo telefônico de
investigado.
619. (ESAF / TCU - 2002) As CPIs têm competência para quebrar
o sigilo bancário, fiscal e telefônico de pessoa - física ou jurídica - sob a
sua investigação, mediante decisão necessariamente fundamentada.
620. (ESAF / TCU - 1999) As Comissões Parlamentares de
Inquérito podem determinar a quebra de sigilo fiscal e bancário de
pessoa submetida à sua investigação.
621. (ESAF / MPU - 2004) Uma Comissão Parlamentar de Inquérito
instaurada no plano federal não pode investigar ato administrativo
algum de integrante do Judiciário.
622. (ESAF / MPU - 2004) Uma Comissão Parlamentar de Inquérito
instaurada no plano federal não pode quebrar sigilo bancário de
investigado.
623. (ESAF / TCE-PR - 2003) Os atos de uma CPI no âmbito do
Congresso Nacional são insuscetíveis de revisão judicial, por serem
oriundos de órgão da soberania nacional.
624. (ESAF / TCE-PR - 2003) Uma CPI pode decretar a
indisponibilidade de bens de investigado, sempre que isso seja
relevante para acautelar
625. (ESAF / SFC - 2001) Sobre as comissões parlamentares de
inquérito, é correto afirmar que podem decretar a indisponibilidade ou
a perda de bens de investigados, quando descobrem prova de desvio de
recursos públicos.
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626. (ESAF / Promotor-CE - 2001) As comissões parlamentares de
inquérito dispõem de todos os poderes de investigação próprios das
autoridades judiciais, estando hoje assentado que podem, inclusive,
decretar a busca e apreensão de documentos em escritórios e
residências particulares.
627. (ESAF / TCU - 1999) As Comissões Parlamentares de
Inquérito podem determinar a busca e apreensão de documentos, no
domicílio de pessoa submetida à sua investigação.
628. (ESAF / TCE-PR - 2003) Uma CPI pode decretar a quebra do
sigilo bancário, fiscal e telefônico de investigado, desde que por meio
de ato motivado.
629. (ESAF / TCU - 1999) As Comissões Parlamentares de
Inquérito podem determinar a interceptação ou escuta telefônica de
pessoa submetida à sua investigação.
630. (ESAF / Procurador da Fazenda - 2003) Suponha que, no
curso de uma CPI no Congresso Nacional, tenham sido decretadas as
medidas abaixo, com relação a certos investigados:
I. Quebra de sigilo bancário;
II. Busca domiciliar de documentos incriminadores;
III. Interceptação telefônica;
IV. Proibição de o investigado se ausentar do país;
V. Proibição de o investigado se comunicar com o seu advogado durante a
sua inquirição;
VI. Sequestro de bens mediante ato fundamentado em provas de desvio de
bens públicos.
Dessas medidas, quantas não poderiam ter sido decretadas pela
CPI:
a) Uma
b) Duas
c) Três
d) Quatro
e) Cinco
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631. (ESAF / MPU - 2004) Uma Comissão Parlamentar de Inquérito
instaurada no plano federal não pode anular ato do Executivo praticado
de modo comprovadamente contrário à moral e ao direito.
632. (ESAF / MPU - 2004) Uma Comissão Parlamentar de Inquérito
instaurada no plano federal não pode convocar integrante do Ministério
Público para depor.
633. (ESAF / MPOG - 2005) Assinale a decisão que a Comissão
Parlamentar de Inquérito não está legitimada para proferir:
a) determinação de quebra de sigilo bancário.
b) determinação de quebra de sigilo fiscal.
c) convocação de Ministro de Estado para depor.
d) determinação de indisponibilidade de bens do investigado.
e) determinação da prisão em flagrante de depoente.
634. (ESAF / PGDF - 2007) Os advogados dos chamados a prestar
depoimento perante uma CPI podem acompanhar os seus clientes e com
eles comunicar-se pessoal e diretamente, antes das respostas às
perguntas formuladas, para recomendar que não respondam a
questionamento que possa levar a afirmação auto-incriminadora.
635. (ESAF / SFC - 2001) Não há hipótese em que se admita o
direito de o depoente se calar perante uma CPI.
636. (ESAF / PGDF - 2007) As comissões parlamentares de
inquérito têm o poder de anular atos do Executivo.
637. (ESAF / PGDF - 2007) Não se exige motivação para as
decisões de natureza eminentemente política tomadas pelas comissões
parlamentares de inquérito, tais como a decretação da quebra do sigilo
bancário e telefônico de investigados.
638. (ESAF / Promotor-CE - 2001) As comissões parlamentares de
inquérito podem decretar a quebra do sigilo bancário e telefônico de
investigados, não necessitando motivar tais decisões, dada a sua
natureza política.
639. (ESAF / INSS - 2002) Sobre as comissões parlamentares de
inquérito, é correto afirmar que dependem de autorização judicial para
quebrar o sigilo fiscal e telefônico do investigado.
640. (ESAF / INSS - 2002) Sobre as comissões parlamentares de
inquérito, é correto afirmar que não podem exigir de testemunha que
responda a pergunta que não tenha pertinência com o objeto da CPI ou
que envolva assunto protegido pelo sigilo profissional.
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641. (ESAF / MRE - 2002) A comissão parlamentar de inquérito
não pode determinar a condução coativa de testemunha que se recuse,
injustificadamente, a prestar depoimento perante a Comissão.
642. (ESAF / MRE - 2002) A comissão parlamentar de inquérito
não pode determinar a quebra do sigilo bancário de pessoa ou empresa
investigada.
643. (ESAF / PGDF - 2007) As comissões parlamentares de
inquérito podem decretar a indisponibilidade de bens de investigado,
uma vez comprovada a origem espúria desses bens.
644. (ESAF / PGDF - 2007) Depoentes e indiciados podem ser
chamados a comparecer perante as Comissões Parlamentares de
Inquérito de modo informal, como por exemplo, por meio de telefone ou
fac-símile (fax).
645. (ESAF / MPOG - 2005) O Congresso Nacional pode ser
convocado extraordinariamente pelo presidente da República, pelo
presidente da Câmara dos Deputados, pelo presidente do Senado
Federal ou pelo presidente do Supremo Tribunal Federal.
646. (ESAF / CGU - 2006) A convocação extraordinária do
Congresso Nacional far-se-á pelo Presidente da República em caso de
decretação de estado de defesa.
647. (ESAF / SRF-Auditor-Fiscal - 2005) Não é possível, em uma
sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional deliberar sobre
matéria para a qual não foi convocado.
648. (ESAF / ENAP - 2006) Havendo medidas provisórias em vigor
na data de convocação extraordinária do Congresso Nacional, elas só
serão incluídas na pauta da convocação se o ato convocatório
expressamente indicar que elas serão objeto de deliberação durante a
sessão extraordinária.
649. (ESAF / MRE - 2004) É vedada a deliberação sobre medidas
provisórias, em vigor na data de convocação extraordinária do
Congresso Nacional, se as matérias por elas disciplinadas não forem
incluídas entre as matérias a serem apreciadas durante a sessão
legislativa extraordinária.
650. (ESAF / Ministério do Turismo - 2014) Sobre o Poder
Legislativo, é correto afirmar que:
a) compete privativamente à Câmara dos Deputados eleger membros do
Conselho da República.

www.estrategiaconcursos.com.br

b) é da competência exclusiva do Congresso Nacional fixar, por proposta do
Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
c) compete privativamente ao Senado Federal proceder à tomada de contas
do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional
dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa.
d) é da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar operações
externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios.
e) compete privativamente ao Senado Federal resolver definitivamente
sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
651. (ESAF / ATA - 2012) É competência exclusiva do Congresso
Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos
internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.
652. (ESAF / AFRFB - 2012) As imunidades de Deputados ou
Senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser
suspensas mediante o voto da maioria absoluta dos membros da Casa
respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso
Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida.
653. (ESAF / ENAP - 2006) Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, dispor sobre concessão de anistia.
654. (ESAF / MPU - 2004) A concessão de anistia é da competência
exclusiva do Congresso Nacional.
655. (ESAF / MPU - 2004) É competência exclusiva do Congresso
Nacional aprovar a decretação de intervenção federal e a decretação de
estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas.
656. (ESAF / TCE-GO - 2007) Não é da competência exclusiva do
Congresso Nacional aprovar o estado de defesa e a intervenção federal,
autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas.
657. (ESAF / MPOG - 2005) O ato que fixa os subsídios dos
membros do Congresso Nacional depende de sanção do Presidente da
República.
658. (ESAF / CGU - 2008) Compete privativamente ao Senado
Federal aprovar iniciativa do Poder Executivo referente a atividades
nucleares.
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659. (ESAF / CGU - 2008) Compete privativamente ao Senado
Federal e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo.
660. (ESAF / CGU - 2006) É competência exclusiva do Congresso
Nacional dispor sobre telecomunicações e radiodifusão.
661. (ESAF / SRF - 2005) É competência exclusiva do Congresso
Nacional a concessão de anistia.
662. (ESAF / IRB - 2006) Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, a fixação do subsídio dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal, por lei de iniciativa conjunta dos
Presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal
e do Supremo Tribunal Federal.
663. (ESAF / PGFN - 2012) Compete privativamente aos tribunais
elaborar seus regimentos internos e propor a criação de novas varas
judiciárias.
664. (ESAF / CGU - 2008) Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, fixar idêntico subsídio para
Deputados Federais e Senadores, assim como para o Presidente, o VicePresidente da República e Ministros de Estado.
665. (ESAF / TRF 1ª Região - 2011) É certo que, dentre outras
competências, cabe privativamente à Câmara dos Deputados:
a) aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta,

a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente.
b) avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional,
em sua estrutura e seus componentes.
c) aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício,
do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato.
d) proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não
apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da
sessão legislativa.
e) autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
666. (ESAF / MRE - 2004) A competência para a tomada de contas
do presidente da República, a qualquer tempo, é do Congresso Nacional.
667. (ESAF / CGU - 2008) Compete privativamente ao Senado
Federal autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de
processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os
Ministros de Estado.
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668. (ESAF / CGU - 2006) Compete ao Congresso Nacional, com
sanção do Presidente da República, fixar, por lei de iniciativa do
Presidente da República, os limites globais para o montante da dívida
consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
669. (ESAF / AFT - 2006) Compete à Câmara dos Deputados
aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de
ofício, do Procurador-Geral da República, antes do término de seu
mandato.
670. (ESAF / TCE-GO - 2007) Não é da competência exclusiva do
Congresso Nacional autorizar, por dois terços de seus membros, a
instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da
República e os Ministros de Estado.
671. (ESAF / CGU - 2008) Compete privativamente ao Senado
Federal proceder à tomada de contas do Presidente da República,
quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta
dias após abertura da sessão legislativa.
672. (ESAF / AFT - 2003) O julgamento dos Comandantes da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica, pelo Senado Federal, nos crimes
de responsabilidade, por eles praticados, conexos com crime de
responsabilidade praticado pelo Presidente da República, depende de
prévia autorização da Câmara dos Deputados.
673. (ESAF / CGU - 2006) Compete privativamente à Câmara dos
Deputados a fixação da remuneração de seus servidores.
674. (ESAF / ANEEL - 2004) A elaboração do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal depende da sanção do
presidente da República para entrar em vigor.
675. (ESAF / MPU - 2004) A fixação da remuneração dos
servidores da Câmara dos Deputados é da sua competência privativa,
sendo essa competência exercida por meio de resolução.
676. (ESAF / CGU - 2006) Compete privativamente ao Senado
Federal autorizar operações externas de natureza financeira, de
interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e
dos Municípios.
677. (ESAF / MRE - 2002) O princípio da independência dos
poderes, como adotado pela Constituição Federal, é incompatível com o
julgamento de membro do Judiciário pelo Poder Legislativo.
678. (ESAF / CGU - 2008) Compete privativamente ao Senado
Federal aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em
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sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter
permanente.
679. (ESAF / Agente Tributário-MT - 2001) Incumbe ao Senado
Federal aprovar previamente a escolha pelo Presidente da República de
todos os magistrados federais.
680. (ESAF / Agente Tributário-MT - 2001) Incumbe ao Senado
Federal autorizar operações externas de natureza financeira de
interesse dos Estados.
681. (ESAF / Agente Tributário-MT - 2001) Incumbe ao Senado
Federal revogar lei declarada inconstitucional pelo Superior Tribunal de
Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal.
682. (ESAF / Agente Tributário-MT - 2001) Incumbe ao Senado
Federal processar e julgar o Presidente da República, Ministros de
Estado além dos Ministros de Tribunais Superiores nos crimes comuns
que cometerem.
683. (ESAF / Agente Tributário-MT - 2001) Incumbe ao Senado
Federal declarar a inconstitucionalidade dos decretos do Presidente da
República, editados com ofensa a qualquer norma da Constituição
Federal.
684. (ESAF / MPU - 2004) O exercício da competência do Senado
Federal quanto à aprovação prévia da escolha do Procurador-Geral da
República é feito por meio de voto secreto, após a arguição, em sessão
secreta, do candidato indicado pelo presidente da República.
685. (ESAF / MPOG - 2005) Incumbe ao Senado Federal o
julgamento do presidente da República, por crimes comuns e de
responsabilidade.
686. (ESAF / ANEEL - 2004) Somente o Poder Judiciário tem
competência constitucional para julgar autoridades da República por
crimes de responsabilidade.
687. (ESAF / Procurador da Fazenda - 2003) O Advogado-Geral da
União é processado e julgado nos crimes comuns e de responsabilidade
pelo Supremo Tribunal Federal.
688. (ESAF / PGFN – 2012-adaptada) Sobre a organização
constitucional do Poder Legislativo, pode-se afirmar que ao Senado
Federal compete privativamente processar e julgar, nos crimes de
responsabilidade, o Advogado-Geral da União.
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689. (ESAF / MPU - 2004) Compete privativamente ao Senado
Federal avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário
Nacional, em sua estrutura e seus componentes.
690. (ESAF / ENAP - 2006) A partir do ato de sua posse, os
membros do Congresso Nacional passam a usufruir de imunidade
formal, somente podendo ser presos em caso de flagrante de crime
inafiançável.
691. (ESAF / AFRFB - 2002) Durante a vigência do seu mandato, o
Senador ou o Deputado Federal está livre de qualquer espécie de prisão.
692. (ESAF / CGU - 2008) Desde a expedição do diploma, os
Deputados e os Senadores não poderão ser proprietários, controladores
ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com
pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada.
693. (ESAF / PGFN – 2012-adaptada) Sobre a organização
constitucional do Poder Legislativo, pode-se afirmar que os deputados
e senadores não poderão, desde a expedição do diploma, firmar ou
manter contrato com pessoa jurídica de direito público ou empresa
concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a
cláusulas uniformes.
694. (ESAF / SRF-Auditor-Fiscal - 2005) A inviolabilidade civil e
penal dos Parlamentares, por quaisquer de suas opiniões, palavras e
votos, abrange atos praticados fora do exercício da atividade
parlamentar.
695. (ESAF / Auditor-Fiscal - 2002) A proteção resultante da
garantia da imunidade em sentido material dos Deputados Federais e
Senadores por suas palavras e opiniões limita-se aos casos em que
expendidas no exercício do mandato ou em razão deste.
696. (ESAF / SEFAZ - 2010) O Deputado Federal integrante de
Comissão Parlamentar de Inquérito que divulgar fato objeto de
investigação e que, em assim agindo, cause dano moral a investigado,
responderá civilmente, pois a imunidade parlamentar não alcança
ilícitos civis.
697. (ESAF / MPU - 2004) A inviolabilidade, ou imunidade
material, dos membros do Congresso Nacional afasta o dever de
indenizar qualquer pessoa por danos morais e materiais por ela sofridos
em razão de atos praticados pelo deputado ou senador, no estrito
exercício de sua atividade parlamentar.
698. (ESAF / INSS - 2002) Suponha que um Deputado Federal
suba à tribuna da Câmara a que pertence e, num discurso em que
enumera os males da Administração Pública, ataque ferozmente você,
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que já é, então, servidor público. Suponha, ainda, que esses ataques
sejam injustos, caluniosos, atribuindo a você crimes contra a
Administração que você de modo algum cometeu. Nessas
circunstâncias, assinale a opção correta.
a) Pelo fato, o Deputado poderá ser processado por crime de
responsabilidade no Superior Tribunal de Justiça, em ação a ser proposta pelo
Procurador-Geral da República.

b) O Supremo Tribunal Federal poderá julgar o Deputado por crime comum,
e deverá condená-lo, se demonstrado que você não cometeu os crimes que o
discurso disse que foram perpetrados.
c) O Supremo Tribunal Federal poderá processar criminalmente o Deputado,
dependendo, porém, de prévia licença da Câmara dos Deputados.
d) Demonstrado que o discurso é calunioso, o Deputado haverá de ser
condenado criminalmente perante Juízo Federal de primeira instância, que
também será competente para condená-lo a reparar danos morais.
e) Pelo fato, o Deputado não poderá ser processado criminalmente, nem
mesmo no STF; além disso, não estará sujeito à responsabilidade civil pelo
discurso que proferiu.
699. (ESAF / AFRFB - 2002) Suponha que um membro do
Congresso Nacional, em discurso proferido na tribuna da sua Casa
Legislativa, afirme que um certo servidor público cometeu diversos
crimes na condição de funcionário público federal. Esse servidor,
sentindo-se agredido, quer que o congressista seja criminalmente
punido, porque o Código Penal diz ser calúnia imputar a outrem
injustamente fato definido como crime. Tais as circunstâncias, assinale
a opção correta.
a) O servidor pode propor, ele próprio, ação penal pública contra o
congressista perante qualquer juiz de direito competente.
b) O servidor pode ajuizar, ele próprio, a ação penal pública, mas deve
endereçá-la ao Supremo Tribunal Federal.
c) O congressista deverá sofrer sanção penal pelo crime que cometeu, a ser
imposta pelo próprio Congresso Nacional, em processo penal aberto pelo
Ministério Público.
d) O congressista está sujeito a processo criminal no Supremo Tribunal
Federal, desde que a Casa a que ele pertence dê ao STF licença para o processo.
e) O congressista não pode ser processado criminalmente pelo discurso que
proferiu.
700. (ESAF / PGDF - 2007) Suponha que um Deputado Distrital
seja membro de uma Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI, e tenha
www.estrategiaconcursos.com.br

ido cumprir diligência fora do Distrito Federal. No outro Estado, faz
pronunciamento que, embora ligado à sua atuação na CPI, é tido como
agressivo à honra de adversário político, investigado pela Comissão.
Nessas circunstâncias, é correto dizer do Deputado Distrital em apreço
que ele:
a) poderá ser processado criminal e civilmente (neste último caso, visando
à reparação de danos morais), independentemente de licença prévia da Câmara
Distrital.
b) poderá ser processado civilmente, para reparação de danos morais, mas
não poderá ser processado criminalmente.
c) não poderá ser processado civilmente, para reparação de danos morais,
mas poderá ser processado criminalmente.
d) não poderá ser processado civilmente por danos morais nem
criminalmente.
e) poderá ser processado criminal e civilmente, desde que, nos dois casos,
seja concedida licença da Câmara Distrital para os processos.
701. (ESAF / ANEEL - 2004) Pelos discursos que profere no
Plenário da Câmara dos Deputados, em assuntos relacionados com a
competência do Legislativo, o deputado não pode ser punido
criminalmente, mesmo que o discurso agrida a imagem de outro
deputado.
702. (ESAF / CGU - 2006) Os Deputados e Senadores, desde a
posse, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal
Federal.
703. (ESAF / Auditor-Fiscal - 2002) Nos crimes comuns, o
Deputado Federal e o Senador são processados pelo Superior Tribunal
de Justiça, nos crimes de responsabilidade, pelo Supremo Tribunal
Federal.
704. (ESAF / MPOG - 2005) Inquérito policial aberto para
investigar suspeitas de atos impróprios atribuídos a membro do
Congresso Nacional, deve ter curso:
a) no Supremo Tribunal Federal, qualquer que seja o crime.
b) no Superior Tribunal de Justiça, qualquer que seja o crime.
c) no Tribunal Superior Eleitoral, sempre que se trate de crime eleitoral.
d) em Tribunal Regional Federal, qualquer que seja o crime.
e) perante Juiz Federal de primeira instância, qualquer que seja o crime.
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705. (ESAF / MPOG - 2009) As imunidades de Deputados ou
Senadores só podem subsistir durante o estado de sítio mediante o voto
de dois terços dos membros da Casa respectiva, nos casos de atos
praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam
compatíveis com a execução da medida.
706. (ESAF / MPOG - 2009) A partir da expedição do diploma, os
Deputados e Senadores não poderão ocupar cargo ou função de que
sejam demissíveis "ad nutum", em pessoa jurídica de direito público,
autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa
concessionária de serviço público.
707. (ESAF / MPOG - 2009) Deputado ou Senador que durante o
exercício do mandato patrocinar causa em que seja interessada pessoa
jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de
economia mista ou empresa concessionária de serviço público poderá
perder o mandato por declaração da Mesa da Casa respectiva, de ofício
ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido
político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.
708. (ESAF / CGU - 2006) O Senador não perderá o mandato se for
licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, desde que o
afastamento não ultrapasse cento e oitenta dias por sessão legislativa.
709. (ESAF / ENAP - 2006) Não perderá o mandato o Deputado ou
Senador investido no cargo de Secretário de Estado ou de Prefeitura.
710. (ESAF / IRB - 2006) Se um Senador, após a posse, continuar
como proprietário de empresa que goze de favor decorrente de contrato
com pessoa jurídica de direito público, ele estará sujeito à perda de
mandato, a ser declarada pela Mesa da Casa respectiva, de ofício ou
mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido
político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.
711. (ESAF / SRF-Auditor-Fiscal - 2005) A perda de mandato do
Parlamentar que sofrer condenação criminal em sentença transitada em
julgado será decidida pela Casa respectiva, por voto secreto e maioria
absoluta.
712. (ESAF / CGU - 2004) A perda de mandato de um Deputado ou
Senador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em
julgado será declarada pela Mesa da Casa respectiva, de ofício ou
mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido
político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.
713. (ESAF / CGU - 2006) As decisões de rejeição, adotadas pelo
Senado Federal, em relação aos pedidos do Supremo Tribunal Federal
(STF) de autorização para instauração de processo penal comum contra
Senadores, conservam sua eficácia, mesmo após a supressão do
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instituto da autorização prévia, em virtude da garantia de preservação
do ato jurídico perfeito.
714. (ESAF / MPOG - 2003) O princípio da separação de poderes é
incompatível com a possibilidade de membro do Congresso Nacional ser
processado criminalmente perante o Supremo Tribunal Federal sem
prévia licença da Casa legislativa a que pertence o acusado.
715. (ESAF / AFT - 2003) Tendo sido um Deputado Federal, no
exercício de seu primeiro mandato eletivo, denunciado, perante o STF,
por crime comum praticado durante a campanha eleitoral, o Supremo
Tribunal Federal, acatando a denúncia, dará ciência à Câmara dos
Deputados da abertura do devido processo penal, sendo possível, de
acordo com a CF/88, que, por iniciativa de partido político representado
na Câmara dos Deputados, e pelo voto da maioria dos membros dessa
Casa Legislativa, seja sustado o andamento da ação, até a decisão final.
716. (ESAF / Auditor-Fiscal - 2002) Somente depois de obtida
licença da Câmara dos Deputados, o membro dessa Casa do Congresso
Nacional pode ser processado por crime comum.
717. (ESAF / AFRFB - 2002) Iniciado o processo criminal contra o
Senador ou o Deputado Federal, o processo não poderá ser sustado pela
Casa Legislativa a que pertence o réu.
718. (ESAF / MPU - 2004) O deputado que sofrer condenação
criminal em sentença transitada em julgado terá a perda de seu
mandato declarada pela Mesa da Câmara dos Deputados.
719. (ESAF / CGU - 2006) Nos termos da Constituição Federal, é
da competência do Tribunal de Contas da União a avaliação do
cumprimento das metas previstas no plano plurianual.
720. (ESAF / CGU - 2008) Comprovar a legalidade e avaliar os
resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração
federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de
direito privado, são finalidades do sistema de controle interno que
devem ser mantidos de forma integrada pelos Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário.
721. (ESAF / CGU - 2006) Os responsáveis pelo controle interno
que deixarem de dar ciência ao Tribunal de Contas da União de
irregularidades
que
tomarem
conhecimento
assumirão
responsabilidade subsidiária em relação a eventual prejuízo ao Erário,
decorrente dessa irregularidade.
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722. (ESAF / TCU - 2000) As hipóteses para as quais se prevê o
controle externo excluem a possibilidade do exercício do controle
interno.
723. (ESAF / CGU - 2006) O Tribunal de Contas da União só pode
realizar inspeções de natureza operacional nas unidades do Poder
Executivo, quando solicitado pela Câmara dos Deputados, pelo Senado
Federal ou por Comissão Permanente ou Temporária do Congresso
Nacional ou de qualquer de suas Casas.
724. (ESAF / ANA - 2009) A fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade,
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será
exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo
sistema de controle interno de cada Poder.
725. (ESAF / CGU - 2006) Os Ministros do Tribunal de Contas da
União serão escolhidos entre brasileiros que, entre outros requisitos,
possuam notórios conhecimentos jurídicos, contábeis ou financeiros ou
de administração pública.
726. (ESAF / AFT - 2006) A nomeação dos Ministros do Tribunal de
Contas da União, órgão auxiliar do Poder Legislativo, é competência do
Presidente da Mesa do Congresso Nacional.
727. (ESAF / IRB - 2006) Compete ao Tribunal de Contas da União
apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de concessão de
aposentadorias, reformas e pensões, bem como a legalidade dos atos
de concessão de melhorias posteriores, mesmo que delas não decorra
alteração no fundamento legal do ato concessório.
728. (ESAF / MPU - 2004) Compete ao Tribunal de Contas da União
apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de concessão de
aposentadorias, reformas ou pensões e as melhorias posteriores, ainda
que essas melhorias não alterem o fundamento legal do ato concessório.
729. (ESAF / TRT 7ª Região - 2003) Compete ao Tribunal de Contas
apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República.
730. (ESAF / TCU - 2000) Incumbe ao Tribunal de Contas da União
julgar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República.
731. (ESAF / TRT 7ª Região - 2003) Compete ao Tribunal de Contas
representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos
apurados.
732. (ESAF / CGU - 2012) O Tribunal de Contas da União – TCU emite parecer prévio sobre as contas anuais do Presidente da República
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no prazo de 60 dias a contar do seu recebimento. O julgamento a
despeito de ser político, feito pelo Congresso Nacional, acaba por
vincular-se ao parecer emitido pelo TCU em razão dos fundamentos
técnicos, os quais, via de regra, são bem consistentes.
733. (ESAF / Prefeitura do Recife-Contador - 2003) Cabe aos
Tribunais de Contas emitir parecer sobre as contas dos Chefes do
Executivo, mas não lhes cabe julgá-las.
734. (ESAF / CVM - 2001) Cabe ao Congresso Nacional, e não ao
Tribunal de Contas da União, julgar anualmente as contas prestadas
pelo Presidente da República.
735. (ESAF / CGU - 2008) A respeito da fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União, é correto
afirmar que prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública,
exceto privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre
dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou
que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
736. (ESAF / CGU - 2008) O ato de sustar a execução de contrato
ilegal não é de competência do Tribunal de Contas da União porque deve
ser adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de
imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.
737. (ESAF / TCU - 2000) Uma vez repassados pela União recursos
a um Estado-membro, por força de convênio, a fiscalização da aplicação
dos mesmos deixa de ser do Tribunal de Contas da União para ser do
Tribunal de Contas do Estado beneficiado.
738. (ESAF / TCU - 2000) Cabe ao Congresso Nacional, no
exercício do controle externo, sustar contrato, em que se tenha
verificado ilegalidade.
739. (ESAF / TCE-PR - 2003) O Tribunal de Contas não tem o poder
de anular ou sustar contratos administrativos, mas pode determinar à
autoridade administrativa que promova a anulação do contrato.
740. (ESAF / CGU - 2004) Segundo a CF/88, o Tribunal de Contas
poderá sustar diretamente a execução de contratos administrativos,
desde que o responsável pela execução do contrato não adote no prazo
assinalado as providências necessárias para o exato cumprimento da
lei.
741. (ESAF / CGU - 2008) Deve prestar contas qualquer pessoa
física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde,
gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais
a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de
natureza pecuniária.
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742. (ESAF / CGU - 2006) As decisões do Tribunal de Contas da
União das quais resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de
título executivo judicial, quando forem proferidas em sede de processo
de tomada de contas especial.
743. (ESAF / TCU - 2002) As decisões do Tribunal de Contas da
União, de que resultem imputação de débito, conforme expressa
previsão constitucional,
a) terão eficácia de título executivo.

b) terão eficácia executiva de título judicial.
c) são exequíveis após inscrição como dívida ativa.
d) são exequíveis pelo próprio Tribunal.
e) são exequíveis na Procuradoria do Ministério Público junto ao Tribunal.
744. (ESAF / CGU - 2008) O Tribunal de Contas da União não
possui competência para realizar, por iniciativa própria, inspeções e
auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário.
745. (ESAF / CGU - 2008) As decisões do Tribunal de Contas da
União de que resulte imputação de débito ou multa não terão eficácia
de título executivo.
746. (ESAF / CGU - 2012) As multas aplicadas pelo TCU têm força
de título executivo e cabe ao Tribunal providenciar a cobrança, por
intermédio da Advocacia-Geral da União, a quem caberá o ajuizamento
da execução.
747. (ESAF / CGU - 2008) O Tribunal de Contas da União possui
competência para aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de
despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que
estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano
causado ao erário.
748. (ESAF / MPU - 2004) Compete ao Tribunal de Contas da União
comunicar ao Congresso Nacional os casos de ilegalidade de despesas
apurados, a fim de que tome as providências necessárias para a
aplicação aos responsáveis das sanções previstas em lei.
749. (ESAF / CGU - 2008) Tribunal de Contas da União
encaminhará ao Congresso Nacional, bimestral e anualmente, relatório
de suas atividades.
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750. (ESAF / TCU - 2000) O Tribunal de Contas da União deve
encaminhar, trimestral e anualmente, relatório das suas atividades para
o Ministério Público Federal, para fins de promoção de ações destinadas
a apurar responsabilidades civil e penal.
751. (ESAF / CGU - 2008) A respeito da fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União, é correto
afirmar que quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação
das subvenções e renúncia de receitas, será exercida diretamente pelo
Tribunal de Contas da União, mediante controle externo, e pelo sistema
de controle interno de cada poder.
752. (ESAF / TCE-GO - 2007) Diante de indícios de despesas não
autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados
ou de subsídios não aprovados, é correto afirmar que a Comissão mista
permanente de orçamento do Congresso Nacional:
a) Deverá informar os fatos ao Tribunal de Contas da União para que este

os investigue.

b) Decidirá soberanamente, sem prejuízo do recurso regimental cabível ao
Plenário do Congresso Nacional, quanto à regularidade das despesas.
c) Proporá à Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal a
sustação do ato causador das despesas.
d) Determinará ao Tribunal de Contas da União que aplique as multas
previstas em lei aos responsáveis, se os devidos esclarecimentos não forem
prestados pela autoridade governamental responsável ou forem considerados
insuficientes.
e) Poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo
de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários.
753. (ESAF / CGU - 2008) A respeito da fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União, é correto
afirmar que no caso de contrato, o ato de sustação será adotado
diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao
Poder Executivo as medidas cabíveis.
754. (ESAF / CGU - 2006) É atribuição do Tribunal de Contas da
União fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de
cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta.
755. (ESAF / CGU - 2006) Na composição dos Tribunais de Contas
dos Estados, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal, caberá ao
Governador a indicação de dois Conselheiros, sendo uma das vagas
ocupada, alternadamente, por integrante da carreira de auditor e por
integrante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.
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756. (ESAF / Auditor do Tesouro-Fortaleza - 2003) Todos os
membros do Tribunal de Contas do Estado são livremente escolhidos
pelo Governador do Estado, devendo o nome ser aprovado pela
Assembleia Legislativa.
757. (ESAF / Auditor do Tesouro-Fortaleza - 2003) Os
Conselheiros dos Tribunais de Contas estaduais devem necessariamente
ser bacharéis em Direito.
758. (ESAF / TCE-GO - 2007) Os membros do Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas da União integram o Ministério Público
Federal.
759. (ESAF / TCE-PR - 2003) Em face do princípio da unidade do
Ministério Público, o Ministério Público que atua junto ao Tribunal de
Contas do Estado é o mesmo que atua perante o Judiciário estadual.
760. (ESAF / CGU - 2012) As funções de Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas da União serão exercidas por instituição que
integra os quadros do Ministério Público da União especializado, assim
como ocorre com o Ministério Público Militar e do Trabalho.
761. (ESAF / Auditor Municipal de Fortaleza - 2003) Todos os
membros do Tribunal de Contas do Estado são livremente escolhidos
pelo Governador do Estado, devendo o nome ser aprovado pela
Assembleia Legislativa.
762. (ESAF / SRF - 2006) Após a Constituição de 1988, ficou
vedada a criação, no âmbito do Estado, de Tribunal de Contas dos
Municípios.
763. (ESAF / TCE-PR - 2003) É livre a criação, por Municípios, de
tribunais de contas municipais.
764. (ESAF / SEFAZ-MG - 2005) O Município pode, como
decorrência do seu poder de auto-organização, criar um tribunal de
contas municipal para efetuar o controle externo do Poder Executivo
municipal.
765. (ESAF / TCU - 2006) O parecer prévio sobre as contas
prestadas pelo prefeito, elaborado pelo órgão auxiliar da Câmara
Municipal, é meramente indicativo, podendo ser rejeitado pelos
vereadores, por decisão tomada pela maioria simples, presentes à
deliberação a maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal.
766. (ESAF / TCE-PR - 2003) O parecer do Tribunal de Contas
sobre as contas de prefeito municipal somente pode ser rejeitado na
Assembleia Legislativa do Estado pelo voto de 2/3 dos seus integrantes.
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767. (ESAF / ANA - 2009) No exercício do controle externo, ao
Congresso Nacional compete julgar as contas dos administradores e
demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da
administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades
instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles
que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que
resulte prejuízo ao erário público.
768. (ESAF / TCU - 2002) O julgamento de regularidade das contas
dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e
valores públicos federais constitui uma função de controle externo, cujo
exercício a Constituição confere:
a) ao Tribunal de Contas da União - TCU, em conjunto com o Congresso

Nacional - CN.
b) ao TCU, em conjunto com a Câmara dos Deputados.
c) ao TCU em conjunto com o Senado Federal.
d) ao TCU, privativamente.
e) ao TCU, com recurso para o CN.
18.

Poder Executivo:

769. (ESAF / ANAC – 2016) Na atual Constituição Federal, em
relação ao Poder Executivo, julgue os itens abaixo classificando-os
como certos ou errados. A seguir escolha a opção correta.
I. Não serão computados, em hipótese alguma, os votos em branco e os
nulos, para que seja considerado eleito Presidente o candidato que obtenha a
maioria absoluta dos votos, desde que o referido candidato esteja registrado por
partido político.
II. Caso ocorra vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da
República no primeiro ano do período presidencial, após nova eleição, os eleitos
exercerão novo mandato presidencial em sua integralidade pelo período de
quatro anos.
III. O sistema proporcional é o utilizado para a eleição do Presidente da
República, e a eleição deste importará na do Vice-Presidente com ele registrado.
IV. Havendo necessidade de realização de segundo turno, caso ocorra a
desistência de candidato, será convocado dentre os remanescentes o que
primeiro efetuou o registro.
V. O Presidente do Senado Federal somente será chamado ao exercício da
Presidência caso haja impedimento ou vacância dos cargos de Presidente e Vicewww.estrategiaconcursos.com.br

Presidente da República, após impossibilidade de exercer referido cargo o
Presidente da Câmara dos Deputados.
Estão corretos apenas os itens.
a) III e IV.
b) I e V.
c) I e IV.
d) II e V.
e) II e III.
770. (ESAF / ANAC – 2016) Nos termos da Constituição Federal,
caso um Presidente da República cometa crime que afronte a lei
orçamentária, será competente para julgá-lo, visto tratar-se de crime
de responsabilidade, o(a):
a) Senado Federal.
b) Supremo Tribunal Federal.
c) Congresso Nacional.
d) Câmara dos Deputados.
e) Conselho Nacional de Justiça.
771. (ESAF / ANAC – 2016) Em relação às atribuições do
Presidente da República, nos termos do disposto na Constituição
Federal, não compete a este
a) nomear o Advogado-Geral da União.
b) presidir o Conselho de Defesa Nacional.
c) expedir instruções para a execução das leis.
d) nomear os Ministros do Tribunal de Contas da União.
e) executar a Intervenção Federal.
772. (ESAF / Ministério do Turismo - 2014) Sobre o Poder
Executivo, é correto afirmar que:
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a) compete ao Presidente da República iniciar o processo legislativo, na
forma e nos casos previstos em Lei Complementar.
b) ao Presidente da República, compete expedir instruções para a execução
das leis, decretos e regulamentos.
c) compete ao Conselho da República decretar e executar a intervenção
federal.
d) consta, entre as competências do Conselho de Segurança Nacional,
praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou
delegadas pelo Presidente da República.
e) compete ao Presidente da República remeter mensagem e plano de
governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa,
expondo a situação do País e solicitando as providências que julgar necessárias.
773. (ESAF / ATA - 2012) Em caso de impedimento do Presidente
e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão
sucessivamente chamados ao exercício da Presidência, o Presidente do
Senado Federal, o da Câmara dos Deputados e o do Supremo Tribunal
Federal.
774. (ESAF / ATA - 2012) Compete privativamente ao Presidente
da República nomear, após aprovação pelo Congresso Nacional, os
Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os
Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o
presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores, quando
determinado em lei.
775. (ESAF / Procurador da Fazenda-1998) Será considerado
eleito Presidente o candidato que, computados os votos brancos e nulos,
obtiver a maioria absoluta de votos.
776. (ESAF / CGU - 2006) Na eleição para Presidente da República,
se antes do segundo turno ocorrer a morte do candidato a Presidente
da República, o candidato a Vice-Presidente assume a cabeça da chapa
e, no caso de sua eleição, em seus impedimentos, ele será substituído,
sucessivamente, pelo Presidente da Câmara dos Deputados, pelo
Presidente do Senado Federal e pelo Presidente do Supremo Tribunal
Federal.
777. (ESAF / IRB - 2006) Por força de disposição constitucional,
as posses do Presidente e do Vice-Presidente da República deverão ser
sempre simultâneas, sob pena dos cargos serem declarados vagos.
778. (ESAF / Receita Federal - 2009) Vagando os cargos de
Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição noventa dias
depois de aberta a última vaga.
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779. (ESAF / ENAP - 2006) Ocorrendo a vacância simultânea, nos
últimos dois anos do período presidencial, dos cargos de Presidente e
de Vice-Presidente da República, a eleição para ambos os cargos será
feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na
forma da lei.
780. (ESAF / ENAP - 2006) Em caso de impedimento do Presidente
e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão
sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente do
Senado Federal, o da Câmara dos Deputados e o do Supremo Tribunal
Federal.
781. (ESAF / PGFN - 2012) Sobre a organização constitucional do
Poder Executivo, é correto afirmar que em caso de impedimento do
Presidente e do Vice-Presidente da República, ou vacância dos
respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da
Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado
Federal, o do Supremo Tribunal Federal e o do Superior Tribunal de
Justiça.
782. (ESAF / CGU - 2006) Os eleitos para assumirem os cargos de
Presidente e Vice-Presidente da República, no caso de vacância dos dois
cargos, serão sempre eleitos apenas para completar o período que resta
do mandato, seja essa eleição uma eleição geral ou uma eleição indireta,
feita no âmbito do Congresso Nacional.
783. (ESAF / MPU - 2004) Haverá eleições indiretas para
Presidente e Vice-Presidente da República se ambos os cargos ficarem
vagos nos dois últimos anos do período presidencial.
784. (ESAF / PGFN - 2007) Compete ao Presidente da República a
nomeação dos Ministros de Estado, a qual, em certas situações, se
condiciona à aprovação do Conselho da República.
785. (ESAF / CGU - 2006) Conforme estabelece a Constituição
Federal, o Presidente da República só poderá comutar penas depois da
audiência prévia dos órgãos instituídos em lei.
786. (ESAF / MPU - 2004) Celebrar tratados, convenções e atos
internacionais e conceder indulto e comutar penas são atribuições
indelegáveis do presidente da República.
787. (ESAF / TCE-PR - 2003) O Presidente da República pode
delegar a atribuição de editar medidas provisórias aos Chefes dos
demais Poderes da República, em matéria da iniciativa legislativa
privativa destes.
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788. (ESAF / AFRF - 2002) O Presidente da República pode delegar
o poder de editar medida provisória a autoridades graduadas da
República.
789. (ESAF / CVM - 2001) Medidas provisórias podem ser editadas
pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, por expressa delegação
do Presidente da República, para tratamento de assunto afeto à
competência do Judiciário.
790. (ESAF / MPOG - 2003) Não se inclui entre as atribuições do
Presidente da República celebrar tratados internacionais.
791. (ESAF / MPOG - 2003) Não se inclui entre as atribuições do
Presidente da República declarar guerra.
792. (ESAF / MPOG - 2003) Não se inclui entre as atribuições do
Presidente da República conceder indulto e comutar penas.
793. (ESAF / MPOG - 2003) Não se inclui entre as atribuições do
Presidente da República extinguir cargos públicos federais, na forma da
lei.
794. (ESAF / PGFN - 2012) São crimes de responsabilidade os atos
do Presidente da República que provejam cargos públicos federais.
795. (ESAF / MPOG - 2003) Não se inclui entre as atribuições do
Presidente da República criar cargos públicos no âmbito da
Administração direta federal.
796. (ESAF / IRB - 2006) Compete ao Presidente da República
nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros dos
Tribunais Superiores, o presidente e os diretores do Banco Central.
797. (ESAF / PGFN - 2012) Compete privativamente ao Presidente
da República nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros
do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República, bem
assim, dispensada a aprovação pelo Senado Federal, o Advogado-Geral
da União e os juízes que compõem os Tribunais Regionais Federais.
798. (ESAF / STN - 2008) Os Ministros do Supremo Tribunal
Federal serão nomeados pelo Presidente da República, entre cidadãos
com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade,
de notável saber jurídico e reputação ilibada depois de aprovada a
escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, entre advogados,
promotores de justiça e membros do Poder Judiciário.
799. (ESAF / CGU - 1006) Compete ao Presidente da República
exercer o comando supremo das Forças Armadas e ao Ministro de Estado
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da Defesa, por força das suas atribuições administrativas, a nomeação
dos oficiais-generais para os cargos que lhes são privativos.
800. (ESAF / PGFN - 2007) Entre as competências do Presidente
se encontra a de convocar o Conselho da República e o Conselho de
Defesa Nacional, embora eventualmente possa delegar a atribuição de
presidi-los.
801. (ESAF / MPU - 2004) O presidente da República pode delegar
a edição de medidas provisórias, que versem sobre assunto de
organização do Poder Judiciário, ao presidente do Supremo Tribunal
Federal.
802. (ESAF / PGFN - 2007) As atribuições constitucionais do
Presidente da República na condição de Chefe de Estado são delegáveis
aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao
Advogado-Geral da União.
803. (ESAF / ENAP - 2006) A competência do Presidente da
República para permitir, nos casos previstos em lei complementar, que
forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente pode ser delegada ao Ministro de Estado
da Defesa, por expressa previsão constitucional.
804. (ESAF / CGU - 2006) Compete ao Presidente da República
dispor, mediante decreto, sobre a criação ou extinção de órgãos
públicos, desde que não implique aumento de despesa.
805. (ESAF / MPU - 2004) É da competência privativa do
presidente da república extinguir, mediante decreto, funções ou cargos
públicos.
806. (ESAF / PGFN - 2012) Sobre a organização constitucional do
Poder Executivo, é correto afirmar que compete privativamente ao
Presidente da República editar medidas provisórias com força de lei e
dispor,
mediante
decreto
autônomo,
sobre
organização
e
funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento
de despesa além dos limites fixados na corrente lei de diretrizes
orçamentárias.
807. (ESAF / PGFN - 2007) Como não se trata de matéria
constitucionalmente reservada à lei, o Presidente da República pode
dispor, mediante decreto, sobre a extinção de funções ou cargos
públicos, mesmo que a prática do ato crie ou extinga direitos e
obrigações.
808. (ESAF / Ministério do Trabalho - 2003) Embora a Constituição
Federal determine que a criação ou extinção de cargos, no âmbito do
Poder Executivo, deva ocorrer por meio de lei, no caso do cargo estar
www.estrategiaconcursos.com.br

vago, sua extinção poderá se dar por meio de Decreto do Presidente da
República.
809. (ESAF / AFT - 2003) Embora a Constituição Federal determine
que a criação ou extinção de cargos, no âmbito do Poder Executivo, deva
ocorrer por meio de lei, no caso do cargo estar vago, sua extinção
poderá se dar por meio de Decreto do Presidente da República.
810. (ESAF / CGU - 2008) Enquanto não sobrevier sentença
condenatória, nas infrações comuns, o Presidente da República não
estará sujeito à prisão.
811. (ESAF / Serpro - 2001) O Presidente da República não pode
ser preso enquanto durar o seu mandato.
812. (ESAF / CGU - 2006) O Presidente da República comete crime
de responsabilidade se praticar ato que atente contra a lei
orçamentária.
813. (ESAF / PGFN - 2007) Em caso de crime de responsabilidade
do Presidente da República, a competência para o julgamento é do
Senado Federal, sendo que a condenação depende da deliberação
favorável do equivalente a 2/3 dos votos daquela Casa Parlamentar.
814. (ESAF / AFRF - 2002) A respeito do Presidente da República,
pode-se afirmar que responde a processo criminal, qualquer que seja o
crime que lhe seja imputado, perante o Superior Tribunal de Justiça.
815. (ESAF / AFRF - 2002) A respeito do Presidente da República,
pode-se afirmar que poderá ser processado pelo Supremo Tribunal
Federal, qualquer que seja o crime cometido, uma vez obtida licença da
Câmara dos Deputados.
816. (ESAF / AFRF - 2002) A respeito do Presidente da República,
pode-se afirmar que na vigência do seu mandato, somente pode ser
processado por crime de responsabilidade.
817. (ESAF / AFRF - 2002) A respeito do Presidente da República,
pode-se afirmar que na vigência do seu mandato, não pode ser
responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.
818. (ESAF / AFRF - 2002) A respeito do Presidente da República,
pode-se afirmar que não pode ser processado criminalmente, enquanto
estiver no exercício do seu mandato, uma vez que representa a
soberania brasileira no cenário internacional.
819. (ESAF / ENAP - 2006) Admitida a acusação contra o
Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, por
infrações penais comuns ou por crimes de responsabilidade, ficará o
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Presidente da República, em consequência da admissão da acusação,
suspenso das suas funções até o término do processo.
820. (ESAF / MPU - 2004) Admitida a acusação contra o presidente
da República por infração penal comum, ele será submetido a
julgamento perante o Senado Federal.
821. (ESAF / IRB - 2006) Nas infrações penais comuns e nos
crimes de responsabilidade, o Presidente da República ficará suspenso
de suas funções após a aprovação, pela Câmara dos Deputados, da
instauração do processo por crime de responsabilidade ou do
recebimento da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal, nos crimes
comuns.
822. (ESAF / ANA - 2009) Admitida a acusação contra o Presidente
da República, por dois terços do Supremo Tribunal Federal, será ele
submetido a julgamento perante o Senado Federal, nas infrações penais
comuns, ou perante a Câmara dos Deputados, nos crimes de
responsabilidade.
823. (ESAF / CGU - 2004) Admitida pela Câmara dos Deputados a
denúncia ou queixa contra o Presidente da República por prática de
crime comum, está o Supremo Tribunal obrigado a receber a denúncia
ou queixa, dando início ao processo penal.
824. (ESAF / PGFN - 2007) O Presidente ficará suspenso de suas
funções nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade
quando autorizados os respectivos processamentos pela Câmara dos
Deputados.
825. (ESAF / MPU - 2004) O presidente da República ficará
suspenso de suas funções se, no caso de acusação de prática de
infrações penais comuns, for admitida a acusação, pela Câmara dos
Deputados, por quórum qualificado.
826. (ESAF / CGU - 2008) O Presidente ficará suspenso de suas
funções nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixacrime pelo Supremo Tribunal Federal.
827. (ESAF / CGU - 2008) O Presidente ficará suspenso de suas
funções nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo
pelo Senado Federal.
828. (ESAF / CGU - 1008) Se, decorrido o prazo de trezentos e
sessenta e cinco dias, o julgamento do Presidente não tiver sido
concluído, cessará o seu afastamento, sem prejuízo do regular
prosseguimento do processo.
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829. (ESAF / CGU - 2008) O Presidente da República, na vigência
de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao
exercício de suas funções.
830. (ESAF / PGFN - 2007) Se a Câmara dos Deputados autorizar
a abertura de processo contra o Presidente da República, o Senado, no
caso dos crimes de responsabilidade, poderá entender pelo nãoprosseguimento se verificar desde logo a impertinência das acusações.
831. (ESAF / SRF - 2002) O Presidente da República responde a
processo criminal, qualquer que seja o crime que lhe seja imputado,
perante o Superior Tribunal de Justiça.
832. (ESAF / SRF - 2002) O Presidente da República, na vigência
do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao
exercício de suas funções.
833. (ESAF / MPU – 2004) O presidente da República, na vigência
do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao
exercício de suas funções.
834. (ESAF / Serpro - 2001) O Presidente da República não
responde, enquanto durar o seu mandato, a processo criminal por fato
que não se conecte com o exercício das suas funções.
835. (ESAF / CGU - 2006) Nos termos da Constituição Federal, o
Presidente da República, na vigência de seu mandato, só pode ser
responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções
quando o ilícito for de natureza penal.
836. (ESAF / AFCE - 1998) Os Ministros de Estado somente
poderão ser processados e julgados nos processos por crime comum
após a autorização da Câmara dos Deputados.
837. (ESAF / PFN - 2006) Consolidou-se o entendimento de que o
Presidente da República não dispõe de foro por prerrogativa de função
para responder a ação por crime de responsabilidade.
838. (ESAF / AFCE - 1998) A imunidade a atos estranhos ao
exercício das funções, prevista na Constituição Federal em relação ao
Presidente da República, pode ser estendida aos Governadores de
Estado.
839. (ESAF / AFCE - 1998) A definição de crime de
responsabilidade e a fixação das regras do processo de impeachment no
âmbito estadual são da competência privativa da União.
das

840. (ESAF / MRE - 2002) Antes de nomear o Ministro de Estado
Relações
Exteriores
o
Presidente
da
República
deve
www.estrategiaconcursos.com.br

necessariamente submeter o nome por ele escolhido para o cargo à
aprovação de comissão da Câmara dos Deputados instituída para
acompanhar a política externa do Governo.
841. (ESAF / AFRFB - 2012) O Conselho da República é composto
pelo Vice-Presidente da República, pelo Presidente da Câmara dos
Deputados, pelo Presidente do Senado e pelo Ministro da Justiça e se
incumbe de opinar nos casos de pedido de asilo formulado ao Brasil.
842. (ESAF / AFRFB - 2012) O Conselho de Defesa Nacional é
composto pelo Vice-Presidente da República, pelo Presidente da Câmara
dos Deputados, pelo Presidente do Senado, pelo Ministro da Justiça,
pelo Ministro de Estado da Defesa, entre outros, e compete-lhe opinar
sobre declaração de guerra e celebração da paz.
843. (ESAF / ANA - 2009) O Conselho da República é órgão de
consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a
soberania nacional e a defesa do Estado democrático.
844. (ESAF / ENAP - 2006) Nos termos da Constituição Federal,
uma vez convocado, pelo Presidente da República, para pronunciar-se
sobre questões relevantes para a estabilidade das instituições
democráticas, as manifestações do Conselho da República serão
vinculativas das decisões e das ações executivas do governo.
845. (ESAF / IRB - 2006) Em razão de sua condição de mero órgão
de consulta, a audiência prévia do Conselho de Defesa Nacional, pelo
Presidente da República, para fins de decretação do estado de defesa é
facultativa, decorrendo de decisão discricionária do Presidente da
República.
846. (ESAF / MRE - 2004) No caso de decretação do estado de
defesa, pelo presidente da República, devem se pronunciar ou opinar
tanto o Conselho da República, como o Conselho de Defesa Nacional.
847. (ESAF / MPU - 2004) São membros natos do Conselho de
Defesa Nacional os líderes da maioria e da minoria, no Senado Federal
e na Câmara dos Deputados.
848. (ESAF / MPU - 2004) Integram o Conselho da República o
vice-presidente da República e o Ministro do Planejamento.
849. (ESAF / MPU - 2004) Compete ao Conselho de Defesa
Nacional, órgão superior de consulta do presidente da República, opinar
sobre as questões relevantes para a estabilidade das instituições
nacionais.
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850. (ESAF / PGFN - 2012) Compete ao Ministro de Estado, além
de outras atribuições previstas na Constituição Federal e nas leis,
retificar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República.
19.

Poder Judiciário:

851. (ESAF / PGFN - 2012) Compete à lei complementar de
iniciativa do Supremo Tribunal Federal dispor sobre o estatuto da
magistratura, observado, dentre outros, o princípio da publicidade dos
julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário, inclusive quanto às sessões
administrativas e ressalvadas as situações previstas em lei em favor da
preservação do direito à intimidade das partes ou de alguma delas.
852. (ESAF / MPOG - 2008) Compete privativamente aos Tribunais
de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo a alteração da
organização e da divisão judiciárias.
853. (ESAF / ANA - 2009) A justiça de paz, composta de cidadãos
eleitos pelo voto direto, universal e secreto, possui competência
privativa para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de ofício
ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e
exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de
outras previstas na legislação.
854. (ESAF / MPU - 2004) No âmbito da União, o encaminhamento,
para o Executivo, da proposta orçamentária dos órgãos do poder
judiciário é da competência do presidente do Supremo Tribunal Federal.
855. (ESAF / MPU – 2004) A inamovibilidade, como garantia do
juiz, não admite exceções.
856. (ESAF / TRT 7ª Região - 2003) Em razão da garantia
constitucional da inamovibilidade, os juízes não podem ser
compulsoriamente removidos, em hipótese alguma.
857. (ESAF / TRT 7ª Região - 2003) Os magistrados podem
participar da política partidária, podendo ser elegíveis.
858. (ESAF / TRT 7ª Região - 2003) Os magistrados são eleitos
pela população da circunscrição judicial.
859. (ESAF / TRT 7ª Região - 2003) Em virtude da garantia da
irredutibilidade de vencimentos, os magistrados não estão sujeitos ao
pagamento de tributos sobre sua remuneração.
860. (ESAF / IRB - 2006) Conforme dispõe o texto constitucional,
o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do
Tribunal.
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861. (ESAF / CGU - 2006) Nos tribunais com número superior a
vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o
mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, provendo-se
metade das vagas por merecimento e a outra metade por eleição pelo
tribunal pleno.
862. (ESAF / CGU - 2006) Pelas novas regras constitucionais, o
ingresso na carreira da magistratura exige a demonstração de que o
bacharel em direito concluiu há, no mínimo, três anos seu curso de
graduação.
863. (ESAF / CGU - 2006) O acesso dos juízes de primeiro grau aos
tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento,
alternadamente, apurados na última ou única entrância.
864. (ESAF / PGFN -2007) A garantia da inamovibilidade dos
Juízes não é absoluta, uma vez que é possível a remoção por interesse
público, devendo a decisão ser tomada pelo voto da maioria absoluta do
respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada a
ampla defesa.
865. (ESAF / MPU - 2004) Para concorrer à vaga de juiz em
Tribunal Regional Federal, no quinto constitucional, o membro do
Ministério Público deverá ter mais de dez anos de carreira e ser
indicado, pelo seu órgão, em lista sêxtupla, a ser encaminhada ao
respectivo tribunal.
866. (ESAF / STN - 2008) Um quinto dos juízes dos Tribunais
Regionais do Trabalho, composto por brasileiros com mais de trinta e
menos de sessenta e cinco anos, será nomeado pelo Presidente da
República, no prazo de vinte dias a partir do recebimento de lista tríplice
formada pelo respectivo tribunal, tendo como base lista sêxtupla
elaborada pelos órgãos de representação das respectivas classes de
advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e de
membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de
efetivo exercício.
867. (ESAF / STN - 2008) Um quinto dos juízes dos Tribunais
Regionais Federais, composto por brasileiros com mais de trinta e cinco
e menos de sessenta e cinco anos, será nomeado pelo Presidente da
República, no prazo de vinte dias a partir do recebimento de lista tríplice
formada pelo respectivo tribunal, tendo como base lista sêxtupla
elaborada pelos órgãos de representação das respectivas classes de
advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e de
membros do Ministério Público Federal com mais de dez anos de
carreira.
868. (ESAF / CGU - 2006) Só poderá ser promovido por
merecimento o juiz que demonstrar dois anos de exercício na respectiva
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entrância e que integrar a primeira quinta parte da lista de antiguidade
para a promoção.
869. (ESAF / CGU - 2008) A participação em curso oficial ou
reconhecido por escola nacional de formação e aperfeiçoamento de
magistrados constitui etapa obrigatória do processo de vitaliciamento
do juiz.
870. (ESAF / CGU - 2008) As decisões administrativas dos
tribunais serão motivadas e em sessão pública, inclusive as
disciplinares, que também devem ser tomadas pelo voto da maioria
absoluta de seus membros.
871. (ESAF / PGFN - 2007) As decisões administrativas dos
tribunais serão motivadas e em sessão pública, salvo as disciplinares,
as quais, ainda, deverão ser tomadas pelo voto da maioria absoluta de
seus membros.
872. (ESAF / CGU - 2006) Segundo determina o
constitucional, as decisões administrativas dos tribunais
motivadas e em sessão pública, salvo as sessões disciplinares.

texto
serão

873. (ESAF / MPU - 2004) Após a vitaliciedade, o juiz só perderá
seu cargo por deliberação administrativa tomada por maioria
qualificada do Pleno do Tribunal a que estiver vinculado.
874. (ESAF / SERPRO - 2001) A garantia da vitaliciedade dos
juízes de qualquer instância é adquirida depois de provada a sua
adequação ao cargo, no período de prova de dois anos.
875. (ESAF / AFRF - 2005) Nos termos da Constituição Federal, os
servidores do Poder Judiciário poderão receber delegação para a prática
de atos administrativos e atos de mero expediente com caráter
decisório, desde que, no último caso, a conduta estabelecida no ato já
esteja sumulada no Tribunal.
876. (ESAF / CGU - 2008) A lei pode limitar a presença, em
determinados atos, dos órgãos do Poder Judiciário, inclusive
julgamentos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a
estes.
877. (ESAF / Banco Central - 2001) As decisões tomadas por
membros do Judiciário em processos que correm em segredo de Justiça
não precisam ser fundamentadas.
878. (ESAF / AFRFB - 2009) São órgãos do Poder Judiciário os
Tribunais e Juízes Militares, os Tribunais Arbitrais e o Conselho Nacional
de Justiça.
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879.

(ESAF / TCE-GO - 2007) É órgão do Poder Judiciário o (a):

a) Advocacia-Geral da União.
b) Tribunal de Contas da União.
c) Ministério Público do Estado do Espírito Santo.
d) Superior Tribunal Militar.
e) Polícia Militar, quando investida em atividades de investigação criminal.
880. (ESAF / CGU - 2008) São órgãos do Poder Judiciário os
Tribunais e Juízes Eleitorais, inclusive as Juntas Eleitorais.
881. (ESAF / CGU - 2008) São órgãos do Poder Judiciário os
Tribunais e Juízes Militares, inclusive o Tribunal Marítimo.
882. (ESAF / AFRFB – 2014) Sobre o Conselho Nacional de Justiça,
é correto afirmar que:
a) seus integrantes são oriundos de cada um dos Poderes da República,
sem exceção.
b) sua criação decorre de manifestação do Poder Constituinte Originário.
c) a Constituição Federal assegura ao Advogado-Geral da União a
prerrogativa de manifestação nas suas sessões.
d)
o
Supremo
Tribunal
Federal
inconstitucionalidade relativas à sua criação.

afastou

as

alegações

de

e) nas ações diretas de inconstitucionalidade sob sua análise, a
inconstitucionalidade será declarada pela maioria absoluta dos seus membros.
883. (ESAF / CGU - 2006) Compete ao Conselho Nacional de
Justiça o controle do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes,
cabendo-lhe representar ao Ministério Público, no caso de crime contra
a administração pública ou de abuso de autoridade.
884. (ESAF / AFRF - 2005) Não pode o Conselho Nacional de
Justiça, quando da apreciação da legalidade dos atos administrativos
praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, desconstituir os
atos considerados irregulares, cabendo-lhe, apenas, fixar prazo para
que sejam adotadas as providências necessárias para sua legalização.
885. (ESAF / IRB - 2006) O Conselho Nacional de Justiça não pode,
de ofício, rever os processos disciplinares de juízes e membros de
tribunais julgados há menos de um ano.
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886. (ESAF / Aneel - 2006) Entre as competências do Conselho
Nacional de Justiça não se inclui a de rever decisões judiciais do
Supremo Tribunal Federal.
887. (ESAF / AFT - 2006) Compete ao Conselho Nacional de Justiça
receber e conhecer das reclamações contra órgãos prestadores de
serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder
público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e
correicional dos tribunais.
888. (ESAF / MPU - 2004) É do Supremo Tribunal Federal a
competência exclusiva para julgar os comandantes da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica nas infrações penais comuns e nos crimes de
responsabilidade.
889. (ESAF / PGFN - 2007) Cabe reclamação no Supremo Tribunal
Federal em face de qualquer ato judicial que contrarie decisões
proferidas em ações diretas de inconstitucionalidade, as quais possuem
eficácia contra todos e efeito vinculante, em relação aos demais órgãos
do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal.
890. (ESAF / Ministério do Turismo - 2014) É correto afirmar,
acerca do Poder Judiciário, que:
a) compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar
originariamente a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta
ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros
do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente
interessados.
b) compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente
o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado,
o Distrito Federal ou o Território.
c) compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar
originariamente todos os conflitos de competência entre quaisquer tribunais,
bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados
a tribunais diversos.
d) compete ao Superior Tribunal de Justiça rever, de ofício ou mediante
provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais
julgados há menos de um ano.
e) compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente
a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas
rogatórias.
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891. (ESAF / MPOG - 2008) Cabe ao Conselho da Justiça Federal
exercer a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal
de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com
poderes para determinar aos Tribunais Regionais Federais que
funcionem descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim
de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as
fases do processo.
892. (ESAF / ENAP - 2006) Compete ao Supremo Tribunal Federal,
julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única
ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei
federal, ou negar-lhes vigência.
893. (ESAF / CGU - 2006) As decisões do Conselho da Justiça
Federal, relativas à supervisão administrativa e orçamentária da Justiça
Federal, tomadas no exercício de seu poder correicional, terão caráter
vinculante.
894. (ESAF / MPOG - 2008) Nas hipóteses de grave violação de
direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de
assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados
internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, em
qualquer fase do inquérito ou processo, poderá determinar o
deslocamento da competência para a Justiça Federal.
895. (ESAF / IRB - 2006) Em razão de alteração do texto
constitucional promulgado em 1988, as causas relativas a violações de
direitos humanos passaram a ser de competência da Justiça Federal.
896. (ESAF / MPU - 2004) Compete ao Supremo Tribunal Federal
processar e julgar originariamente os mandados de segurança contra
ato de ministro de Estado.
897. (ESAF / MRE - 2004) Compete ao Supremo Tribunal Federal,
originariamente, processar e julgar o “habeas corpus” quando o coator
for ministro de Estado ou comandante da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica.
898. (ESAF / Banco Central - 2001) Assinale a opção que prevê
hipótese de competência originária do Supremo Tribunal Federal.
a) Julgamento de habeas corpus em que o Procurador-Geral da República
figura como paciente.
b) Julgamento de processo relativo a crime de responsabilidade atribuído
ao Presidente do Banco Central do Brasil.
c) Julgamento de ação popular proposta contra o Presidente da República.
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d) Julgamento de ação de improbidade contra o Presidente da República.
e) Julgamento de litígio judicial entre o Banco Central do Brasil e Município.
899. (ESAF / IRB - 2006) Compete ao Supremo Tribunal Federal
julgar, em recurso ordinário, os mandados de segurança decididos em
única instância pelos Tribunais Superiores.
900. (ESAF / MRE - 2002) A Constituição Federal atribui ao
Supremo Tribunal Federal competência para processar e julgar o litígio
entre um organismo internacional e um Estado-membro da Federação
brasileira.
901. (ESAF / PGFN - 2012) Compete ao Supremo Tribunal Federal
julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única
ou última instância, quando a decisão recorrida julgar válida lei local
contestada em face de lei federal.
902. (ESAF / STN - 2002) O Supremo Tribunal Federal é o foro
próprio para o julgamento de mandado de segurança contra ato do
Presidente da República.
903. (ESAF / AFT - 2003) A competência originária do STF para
julgar as causas e os conflitos entre autarquias da União e os Estados
não se restringe aos conflitos de atribuições que possam,
potencialmente, comprometer a harmonia do pacto federativo.
904. (ESAF / MPU - 2004) O mandado de segurança contra ato do
Procurador-Geral da República é julgado pelo:
a) Supremo Tribunal Federal.
b) Superior Tribunal de Justiça.
c) Tribunal Regional Federal com jurisdição no Distrito Federal.
d) Juiz Federal de primeira instância.
e) Conselho Superior do Ministério Público Federal.
905. (ESAF / MPU - 2004) Assinale a opção em que não consta
hipótese de competência originária do Supremo Tribunal Federal, fixada
expressamente na Constituição de 1988.
a) Julgamento de mandado de segurança contra ato do Presidente da
República.
b) Julgamento de habeas data contra ato do Presidente da República.
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c) Julgamento de ação popular em que o Presidente da República figura
como réu.
d) Julgamento de habeas corpus contra ato do Presidente da República.
e) Julgamento do Presidente da República por crimes comuns.
906. (ESAF / STN - 2002) O Supremo Tribunal Federal tem
competência exclusiva para julgar o Presidente da República nas ações
populares propostas contra ele.
907. (ESAF / SERPRO - 2001) Cabe ao STF julgar as ações penais,
as ações populares e as de improbidade administrativa em que o
Presidente da República figure como réu.
908. (ESAF / TRT 7ª Região - 2003) Nos crimes comuns, o
Presidente da República é julgado pelo:
a) Supremo Tribunal Federal.
b) Superior Tribunal de Justiça.
c) Congresso Nacional em sessão conjunta.
d) Tribunal de Justiça do Estado em que o fato aconteceu.
e) Juiz de Direito da comarca em que o fato aconteceu.
909. (ESAF / CGU - 2006) Compete ao Supremo Tribunal Federal
(STF) julgar, em recurso ordinário, as ações contra o Conselho Nacional
do Ministério Público.
910. (ESAF / IRB - 2004) O conflito de competência entre o
Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal de Justiça deve ser julgado
pelo Superior Tribunal de Justiça.
911. (ESAF / IRB - 2004) Cabe ao Supremo Tribunal Federal o
julgamento das ações rescisórias de decisões do Superior Tribunal de
Justiça.
912. (ESAF / MPU - 2004) Caberá ao Superior Tribunal de Justiça
o julgamento de recurso ordinário contra a decisão que concedeu a
segurança em mandado de segurança julgado em única instância pelo
Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
913. (ESAF / MPOG - 2008) Um quinto dos lugares do Superior
Tribunal de Justiça será composto de membros do Ministério Público,
com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber
jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva
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atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de
representação das respectivas classes.
914. (ESAF / ANA - 2009) Compete ao Supremo Tribunal Federal,
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, entre outras
funções, processar e julgar, originariamente a homologação de
sentenças estrangeiras e a concessão de “exequatur” às cartas
rogatórias.
915. (ESAF / TCU - 2006) Caberá ao Supremo Tribunal Federal a
concessão de “exequatur” às cartas rogatórias.
916. (ESAF / AFRF – 2005) A concessão de “exequatur” às cartas
rogatórias é competência do Supremo Tribunal Federal.
917. (ESAF / ANA - 2009) Compete ao Superior Tribunal de
Justiça, entre outras funções, processar e julgar, originariamente, nas
infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros
de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
918. (ESAF / MPU - 2004) Compete ao Superior Tribunal de Justiça
julgar, em recurso especial, as causas decididas em única ou última
instância, pelos Tribunais dos Estados, quando estes julgarem inválidos
lei ou ato de governo local, contestados em face de lei federal.
919. (ESAF / PGFN - 2012) Compete ao Superior Tribunal de
Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas em única ou
última instância pelos juizados especiais federais quando a decisão
recorrida der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja
atribuído outro juizado especial federal.
920. (ESAF / ENAP - 2006) Compete ao Superior Tribunal de
Justiça processar e julgar, originariamente, as causas entre Estado
estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa
domiciliada ou residente no País.
921. (ESAF / ANA - 2009) As causas intentadas contra a União
poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor,
naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda
ou onde esteja situada a coisa, ou ainda, no Distrito Federal, mas as
causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária
onde tiver domicílio a outra parte.
922. (ESAF / CGU - 2006) As causas em que a União for autora
serão aforadas na seção judiciária da Justiça Federal onde tiver
domicílio a outra parte.
923. (ESAF / ANA - 2009) Serão processadas e julgadas na justiça
estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas
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em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre
que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, hipótese em que
o recurso cabível também será para o tribunal estadual da área de
jurisdição do juiz de primeiro grau.
924. (ESAF / CGU - 2006) Quando, por ausência de vara do juízo
federal no domicílio do segurado, uma ação proposta pelo Instituto
Nacional de Seguridade Social contra um segurado for processada e
julgada na justiça estadual, o recurso cabível deverá ser interposto
junto ao Tribunal de Justiça estadual.
925. (ESAF / MPU - 2004) É competência dos Tribunais Regionais
Federais processar e julgar originariamente a disputa sobre direitos
indígenas.
926. (ESAF / Procurador da Fazenda - 2003) Deve ser ajuizado
perante juiz federal de primeira instância o habeas corpus impetrado
contra ato de Procurador da República com atuação no primeiro grau de
jurisdição.
927. (ESAF / Banco Central - 2002) Suponha que um membro do
Ministério Público Federal, com atuação na primeira instância da Capital
Federal, pratique ato que ponha em risco a liberdade de locomoção do
Presidente do Banco Central e do Ministro da Fazenda. Você é
consultado sobre medida judicial a ser adotada contra o ato. Das opções
abaixo, qual lhe parece ser a mais consentânea com a Constituição.
a) Impetrar habeas corpus perante a Justiça Federal de primeira instância.
b) Impetrar habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça.
c) Impetrar habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e Territórios.
d) Impetrar habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal em Brasília.
e) Impetrar habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal.
928. (ESAF / CGU - 2006) Compete ao Tribunal Regional Federal,
originariamente, processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas.
929. (ESAF / MPU - 2004) Compete ao Tribunal Regional Federal
julgar os recursos contra as decisões dos juízes estaduais prolatadas
em causas em que for parte instituição de previdência social federal.
930. (ESAF / CGU - 2006) Lei complementar, de iniciativa privativa
do Superior Tribunal de Justiça, disciplinará a remoção ou permuta de
juízes dos Tribunais Regionais Federais.
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931. (ESAF / PGDF - 2007) Suponha que um Promotor de Justiça
do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que atua perante
Juízo de primeiro grau, tenha convocado um diretor administrativo da
Procuradoria do Distrito Federal para prestar esclarecimentos,
cominando pena de prisão no caso de não-comparecimento. Decide-se
ajuizar um habeas corpus contra a determinação do Promotor. Esse
habeas corpus deve ser ajuizado perante:
a) o Superior Tribunal de Justiça.
b) Tribunal Regional Federal com jurisdição sobre o Distrito Federal.
c) Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
d) a Justiça comum de primeira instância do Distrito Federal.
e) a Justiça Federal de primeira instância da Seção Judiciária do Distrito
Federal.
932. (ESAF / MPU - 2004) A promoção de juiz federal para Tribunal
Regional Federal far-se-á, alternadamente, por antiguidade e
merecimento, exigindo-se do juiz a ser promovido mais de dez anos de
efetivo exercício da magistratura federal.
933. (ESAF / AGU - 1998) Ressalvada a competência da Justiça
Militar, compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes
cometidos a bordo de navios e aeronaves, bem como os crimes contra a
organização do trabalho.
934. (ESAF / AGU - 1999) Compete à Justiça Federal processar e
julgar as causas em que a União for interessada na condição de autora,
ré, assistente ou oponente, inclusive as de falência.
935. (ESAF / AGU - 1999) Compete à Justiça Federal processar e
julgar os crimes contra a organização do trabalho e, nos termos da lei,
os crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira.
936. (ESAF / AGU - 1999) Compete à Justiça Federal processar e
julgar as ações criminais movidas contra seus próprios juízes.
937. (ESAF / TCU - 1999) Compete ao Supremo Tribunal Federal
processar e julgar, originariamente, os crimes políticos.
938. (ESAF / MPU - 2004) Os Tribunais Regionais Federais são
compostos por juízes recrutados, obrigatoriamente, na respectiva
região.
939. (ESAF / TCU - 1999) Os crimes contra a organização do
trabalho devem ser julgados pela Justiça do Trabalho.
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940. (ESAF / IRB - 2006) Mesmo decorrentes da relação de
trabalho, as ações de indenização por dano moral não se inserem na
competência da Justiça do Trabalho, sendo processadas e julgadas na
Justiça Comum.
941. (ESAF / CGU - 2006) Em razão de alteração do texto
constitucional, recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva
ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar
dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho
decidir o conflito sem vinculação com as disposições convencionadas
anteriormente.
942. (ESAF / AGU - 1998) Compete à Justiça Federal processar e
julgar as ações propostas contra a União, entidade autárquica ou
empresa pública federal, inclusive aquelas relativas à falência e a
acidente de trabalho.
943. (ESAF / AFT - 2006) Compete à Justiça do Trabalho processar
e julgar as causas decorrentes da relação de trabalho que venham a ser
instauradas entre os entes da administração pública direta e os
servidores vinculados a esses entes por típica relação de ordem
estatutária.
944. (ESAF / ENAP - 2006) A criação de varas da Justiça do
Trabalho far-se-á por lei, podendo, nas comarcas não abrangidas por
sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, sendo, o recurso da
decisão, nesse caso, encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado ao
qual estiver subordinado o juiz.
945. (ESAF / AGU - 1999) Compete à Justiça Militar processar e
julgar todos os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves.
946. (ESAF / CGU - 2006) Só é possível a criação de Tribunal de
Justiça Militar nos Estados em que o efetivo da polícia militar seja
superior a vinte mil integrantes.
947. (ESAF / CGU - 2004) Segundo a CF/88, são irrecorríveis as
decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem
Constituição Federal e as denegatórias de “habeas corpus” ou mandado
de segurança.
20.

Administração Pública

948. (ESAF / APO-MPOG – 2015) Sobre a interpretação das
normas constitucionais relativas ao ingresso mediante concurso público
em cargos e funções públicas, assinale a opção correta.
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a) No caso de vício de legalidade, é lícito à Administração Pública anular
seus próprios atos. Contudo, em se tratando de anulação de nomeações, devese promover o devido processo legal, por ter consequências para terceiros.
b) O exame psicotécnico pode ser estabelecido para concurso público desde
que previamente previsto em edital, tendo por base critérios objetivos de
reconhecido caráter científico, devendo existir, inclusive, a possibilidade de
reexame.
c) A restrição da admissão a cargos públicos a partir da idade somente se
justifica se prevista em lei e quando situações concretas exigirem um limite
razoável, tendo em conta o grau de esforço a ser desenvolvido pelo ocupante do
cargo ou função. Nestes casos, permite-se a exigência de teste de esforço físico
com critérios diferenciados em razão da faixa etária.
d) A eliminação do candidato de concurso público que esteja respondendo
a inquérito ou ação penal não fere o princípio da presunção de inocência, nos
casos em que a lei de regência da respectiva carreira preveja a figura dos “bons
antecedentes".
e) Não viola o princípio constitucional da isonomia norma editalícia que
estabelece como título o exercício de função pública correlata com o cargo
pretendido.
949. (ESAF / PGFN – 2015) Sobre os servidores públicos, assinale
a opção incorreta.
a) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário
não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
b) O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em
lei complementar.
c) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies
remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
d) A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de
suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores
administrativos, na forma da lei.
e) A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
950. (ESAF / Ministério do Turismo – 2014) A Constituição Federal
reserva um capítulo para tratar da Administração Pública. Sobre a
Administração Pública, é correto afirmar que:
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a) os atos de improbidade administrativa importarão a perda dos direitos
políticos, a suspensão do exercício da função pública, a indisponibilidade dos
bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem
prejuízo da ação penal cabível.
b) a Constituição Federal dispõe sobre os requisitos e as restrições ao
ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite
o acesso a informações privilegiadas.
c) a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades
da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato.
d) a Constituição Federal estabelece prazos de prescrição para ilícitos
praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao
erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
e) os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário
poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
951. (ESAF / SMF-RJ - 2010) São princípios constitucionais gerais
da Administração Pública a legalidade, a impessoalidade, a moralidade,
a publicidade e a eficiência.
952. (ESAF / MRE - 2004) A Constituição Federal, no seu art. 37,
impõe à Administração Pública, direta e indireta, a obrigatoriedade de
obediência a vários princípios básicos, mas entre os quais não se inclui
a observância da:
a) eficiência.
b) imprescritibilidade.
c) impessoalidade.
d) legalidade.
e) moralidade.
953. (ESAF / AFRF - 2002) A Constituição prevê que a
Administração Pública deve obedecer aos princípios da legalidade,
moralidade e impessoalidade, mas não consagra o princípio da
eficiência.
954. (ESAF / SEFAZ-PI - 2001) O mais recente princípio
constitucional da Administração Pública, introduzido pela Emenda
Constitucional no 19/98, é o da:
a) Razoabilidade
b) Impessoalidade
c) Motivação
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d) Legalidade
e) Eficiência
955. (ESAF / SMF-RJ - 2010) Entre os princípios da Administração
Pública previstos expressamente na Constituição Federal, encontramse os da publicidade e da eficácia.
956. (ESAF / CGU - 2012) A União, Estados, Distrito Federal e os
Municípios têm autonomia para estabelecer a organização e o regime
jurídico de seus servidores, por isso, exceto a União, os demais entes
irão regulamentar o assunto em suas Constituições estaduais e Leis
Orgânicas Municipais, não estando adstritos à observância dos
princípios a esse respeito estatuídos nos arts. 37 a 42 da Constituição
Federal.
957. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) A discricionariedade atribuída à
autoridade administrativa, consubstanciada pela liberdade de atuação,
autoriza a edição de resolução que crie direitos e obrigações aos
administrados.
958. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) Na situação em que a autoridade
administrativa pratica ato com desvio de poder, pode-se afirmar que
ocorreu atentado ao princípio da moralidade, e não ao princípio da
legalidade.
959. (ESAF / AFRF - 2005) O princípio da moralidade
administrativa incide apenas em relação às ações do administrador
público, não sendo aplicável ao particular que se relaciona com a
Administração Pública.
960. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009) O ato administrativo em
consonância com a lei, mas que ofende os bons costumes, as regras da
boa administração e os princípios de justiça, viola o princípio da
moralidade.
961. (ESAF / SMF-RJ - 2010) O princípio da moralidade
administrativa não comporta juízos de valor elásticos, porque o conceito
de "moral administrativa" está definido de forma rígida na Constituição
Federal.
962. (ESAF / SEFAZ-MG - 2005) O princípio da moralidade
administrativa se vincula a uma noção de moral jurídica, que não se
confunde com a moral comum. Por isso, é pacífico que a ofensa à moral
comum não implica também ofensa ao princípio da moralidade
administrativa.
963. (ESAF / SMF-RJ - 2010) A publicidade dos atos, programas,
obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter
educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo
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constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos.
964. (ESAF / PGFN - 2012) Em aplicação aos princípios gerais da
impessoalidade e da moralidade, a publicidade dos atos, programas,
obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter
educativo, informativo ou de orientação social, dela somente podendo
constar símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridades eletivas se assim previamente fixado no correspondente
programa partidário-eleitoral.
965. (ESAF / Agente Tributário – MT - 2001) A vedação à utilização
de imagens e símbolos que possam significar promoção pessoal de
autoridades e servidores públicos justifica-se, basicamente, pelo
princípio da:
a) legalidade
b) publicidade
c) eficiência
d) moralidade
e) razoabilidade
966. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009) É decorrência do princípio da
publicidade a proibição de que conste nome, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos
em divulgação de atos, programas ou campanhas de órgãos públicos.
967. (ESAF / STN - 2008) Da publicidade dos atos e programas dos
órgãos públicos poderá constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos,
desde que tal iniciativa possua caráter educativo.
968. (ESAF / AFRF - 2005) O conteúdo do princípio da publicidade
não abrange a questão do acesso do particular aos atos administrativos,
concluídos ou em andamento, em relação aos quais tenha comprovado
interesse.
969. (ESAF / Processo Simplificado-União - 2008) Nos termos da
Constituição da República, são princípios a serem obedecidos pela
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto:
a) impessoalidade.
b) legalidade.
c) eficiência.
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d) essencialidade.
e) moralidade.
970. (ESAF / MPOG - 2008) Lei deve disciplinar as formas de
participação do usuário na administração pública direta e indireta, e
regular as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em
geral.
971. (ESAF / TCE-GO - 2007) A lei disciplinará as formas de
participação do usuário na administração pública direta e indireta,
regulando especialmente o acesso dos estrangeiros não residentes no
País a registros administrativos e a informações sobre atos de governo.
972. (ESAF / MPOG - 2008) A publicidade dos atos, programas,
obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter
educativo, informativo ou de cooptação social.
973. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) O princípio da impessoalidade
apresenta duas formas de abordagem. A primeira relaciona-se à
finalidade pública. A segunda indica que os atos administrativos não
devem ser imputados ao agente que os praticou, mas ao órgão ou
entidade administrativa a que está vinculado.
974. (ESAF / CVM - 2010) Segundo o princípio da impessoalidade,
a atuação do administrador público deve objetivar a realização do
interesse público.
975. (ESAF / PM Natal - 2001) O ato de remoção de servidor
público, de ofício, como forma de punição do mesmo, confronta o
seguinte princípio da Administração Pública:
a) legalidade
b) finalidade
c) publicidade
d) razoabilidade
e) ampla defesa
976. (ESAF / SEFAZ-MG - 2005) O princípio da impessoalidade
relaciona-se ao fim legal previsto para o ato administrativo.
977. (ESAF / SUSEP - 2006) O princípio constitucional do Direito
Administrativo, cuja observância forçosa, na prática dos atos
administrativos, importa assegurar que, o seu resultado, efetivamente,
atinja o seu fim legal, de interesse público, é o da:
a) legalidade.
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b) publicidade.
c) impessoalidade.
d) razoabilidade.
e) moralidade.
978. (ESAF / SMF-RJ - 2010) A exigência de concurso público para
ingresso nos cargos públicos reflete uma aplicação constitucional do
princípio da impessoalidade.
979. (ESAF / MRE - 2004) A determinação constitucional de
tratamento isonômico encontra, na Administração Pública, seu principal
apoio no seguinte princípio:
a) impessoalidade.
b) moralidade.
c) eficiência.
d) legalidade.
e) razoabilidade.
980. (ESAF / TRT 7ª Região - 2005) A estrutura lógica do Direito
Administrativo está toda amparada em um conjunto de princípios que
integram o denominado regime jurídico-administrativo. Assim, para
cada instituto desse ramo do Direito Público há um ou mais princípios
que o regem. Assinale, no rol abaixo, o princípio identificado pela
doutrina como aquele que, fundamentalmente, sustenta a exigência
constitucional de prévia aprovação em concurso público para o
provimento de cargo público:
a) Moralidade
b) Legalidade
c) Impessoalidade
d) Publicidade
e) Razoabilidade
981. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) A publicidade não se constitui
elemento formador do ato administrativo, mas requisito de eficácia e
moralidade. Portanto, não se faz possível a restrição dos atos de
publicidade, sob o risco de se ferir o interesse público.
982. (ESAF / AFRF - 2005) Segundo a doutrina, o conteúdo do
princípio da eficiência relaciona-se com o modo de atuação do agente
público e o modo de organização, estruturação e disciplina da
Administração Pública.
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983. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) São exemplos da aplicação do
princípio da impessoalidade, exceto:
a) licitação.
b) concurso público.
c) precatório.
d) otimização da relação custo/benefício.
e) ato legislativo perfeito.
984. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009) O modo de atuação do agente
público, em que se espera melhor desempenho de suas funções, visando
alcançar os melhores resultados e com o menor custo possível, decorre
diretamente do princípio da razoabilidade.
985. (ESAF / AFRF - 2005) O princípio da impessoalidade não
guarda relação com a proibição, prevista no texto constitucional, de que
conste da publicidade oficial nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos.
986. (ESAF / SMF – RJ - 2010) O princípio da impessoalidade é
violado quando se utiliza na publicidade oficial de obras e de serviços
públicos o nome ou a imagem do governante, de modo a caracterizar
promoção pessoal do mesmo.
987. (ESAF / ANA - 2009) Em obediência ao princípio da
publicidade, instituição financeira não pode invocar sigilo bancário para
negar ao Ministério Público informações e documentos sobre nomes de
beneficiários de empréstimos concedidos com recursos subsidiados pelo
erário, em se tratando de requisição para instruir procedimento
administrativo instaurado em defesa do patrimônio público.
988. (ESAF / AFRF - 2005) Segundo a doutrina, há perfeita
identidade do conteúdo do princípio da legalidade aplicado à
Administração Pública e o princípio da legalidade aplicado ao particular.
989. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009) O princípio da legalidade significa
que existe autonomia de vontade nas relações travadas pela
Administração Pública, ou seja, é permitido fazer tudo aquilo que a lei
não proíbe.
990. (ESAF / SUSEP - 2006) A legalidade, como princípio básico da
Administração Pública, especificamente, consiste mais em que, a
autoridade administrativa só pode praticar atos, quando:
a) autorizados ou permitidos em lei.
b) não vedados em lei.
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c) indicada sua fundamentação.
d) tenha competência para tanto.
e) objetivam interesse público.
991. (ESAF / TCU - 2000) Ao contrário dos particulares, que podem
fazer tudo aquilo que a lei não veda, pelo princípio da legalidade, a
Administração só pode realizar o que lhe é expressamente autorizado
em lei.
992. (ESAF / STN - 2002) A legalidade, como elemento sempre
essencial dos atos administrativos em geral, consiste em que o seu
objeto:
a) não seja vedado em lei.
b) não viole expressa disposição de lei.
c) seja expressamente previsto em lei.
d) seja expressamente autorizado em lei.
e) seja autorizado ou permitido em lei.
993. (ESAF / SEFAZ-MG - 2005) Não se pode dizer que todos os
servidores públicos estejam sujeitos ao princípio da legalidade, na
medida em que, para alguns, sua conduta profissional é regida
precipuamente por regulamentos, editados pelo Poder Executivo.
994. (ESAF / ANA - 2009) Os bens e o interesse público são
indisponíveis, porque pertencem à coletividade. O Administrador é mero
gestor da coisa pública e não tem disponibilidade sobre os interesses
confiados à sua guarda e realização em razão do princípio da
indisponibilidade do interesse público, que não pode ser atenuado.
995. (ESAF / SEFAZ - 2010) Enquanto a instituição de empresa
pública federal deve ser autorizada por lei específica, a participação de
uma de suas subsidiárias em quadros societários de empresas privadas
pode se dar por decreto do Presidente da República.
996. (ESAF / CGU - 2008) Somente por lei específica poderá ser
criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de
sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei
complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.
997. (ESAF / CGU - 2006) Por força de disposição constitucional,
as áreas de atuação de uma fundação devem ser definidas por lei
complementar.
998. (ESAF / AFRF - 2002) Não depende de lei a criação de
autarquias.
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999. (ESAF / TRF - 2002) A finalidade, como elemento essencial à
validade dos atos administrativos, é aquele reconhecido como o mais
condizente com a observância pela Administração do princípio
fundamental da:
a) legalidade
b) impessoalidade
c) moralidade
d) eficiência
e) economicidade
1000. (ESAF / TCU - 2000) Pelo princípio da finalidade, não se
admite outro objetivo para o ato administrativo que não o interesse
público.
1001. (ESAF / SMF-RJ - 2010) O nepotismo é uma das formas de
ofensa ao princípio da impessoalidade.
1002. (ESAF / TRT 7ª Região - 2003) A vedação do nepotismo no
serviço público vincula-se, diretamente, ao seguinte princípio da
Administração Pública:
a) razoabilidade
b) indisponibilidade do interesse público
c) finalidade
d) proporcionalidade
e) segurança jurídica
1003. (ESAF / SMF-RJ - 2010) Durante o prazo improrrogável
previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público
de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre
novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira,
ressalvada apenas a prioridade em favor dos portadores de deficiência
ou doença grave.
1004. (ESAF / TRF - 2002) Fere o princípio da isonomia que a lei
estabeleça limites mínimos de altura para candidatos em concurso
público, qualquer que seja o cargo a ser provido.
1005. (ESAF / STN - 2002) Macula o princípio da isonomia a
exigência, em edital de concurso público, de altura mínima do
candidato, para provimento de cargo público inerente à carreira de
policial militar.
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1006. (ESAF / PGFN - 2007) As empresas públicas se sujeitam ao
regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos
direitos e obrigações trabalhistas, motivo pelo qual não necessitam
observar a regra rígida de contratação de servidores mediante concurso
público.
1007. (ESAF / CVM - 2010) Em razão do princípio da isonomia, é
vedada a adoção de quaisquer discriminações positivas pela
Administração Pública.
1008. (ESAF / TRF - 2002) O legislador pode fixar limites etários
máximos para a admissão de pessoal no serviço público em atenção à
natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
1009. (ESAF / CGU - 2004) Segundo a jurisprudência do STF, não é
permitida a regionalização de critérios de concorrência em concursos
para acesso a cargos públicos, por ofensa ao princípio da universalidade
que informa esse tipo de concurso.
1010. (ESAF / CGU - 2012) A contratação de pessoal temporário
para atender à necessidade temporária de excepcional interesse
público, depende de regulamentação por lei. Ao regulamentar a matéria,
a lei deve atingir não apenas a Administração Federal direta, autárquica
e fundacional, mas também as empresas públicas e sociedade de
economia mista. Deve, ainda, regular a matéria no âmbito dos Estados,
Distrito Federal e Municípios, por ser considerada uma norma geral e,
portanto, de âmbito nacional.
1011. (ESAF / PGFN - 2012) É admissível, nos termos da lei, a
contratação por tempo determinado, desde que exclusivamente para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.
1012. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009) É vedada a contratação por tempo
determinado para atender à necessidade temporária de excepcional
interesse público.
1013. (ESAF / CGU - 2006) A Constituição Federal autoriza à
Administração Pública a contratação por tempo determinado, desde que
obedecidos critérios de proporcionalidade entre os servidores
concursados e os servidores temporários que ela estabelece.
1014. (ESAF / SMF-RJ - 2010) A investidura em cargos ou emprego
públicos, que são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei assim como aos estrangeiros na forma da lei,
depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de
provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo
ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
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1015. (ESAF / AFRF – 2002) Somente aos brasileiros é aberto o
acesso a cargos públicos.
1016. (ESAF / ANEEL - 2006) Somente brasileiro (nato ou
naturalizado) pode ocupar cargo, função ou emprego público na
Administração Pública.
1017. (ESAF / ANA - 2009) A Constituição Federal não proíbe a
nomeação de cônjuge, companheiro, ou parente, em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante
ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção,
chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de
confiança, ou, ainda, de função gratificada na Administração Pública
direta e indireta, em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
1018. (ESAF / SMF-RJ - 2010) Tendo em vista o caráter restritivo
da medida, é necessária lei formal para coibir a prática de nepotismo no
âmbito da Administração Pública, tornando-se inviável, assim, sustentar
tal óbice com base na aplicação direta dos princípios previstos no art.
37, caput, da Constituição Federal.
1019. (ESAF / MPOG - 2008) Os cargos em comissão, preenchidos
exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, destinam-se
às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
1020. (ESAF / ANEEL - 2004) A lei pode transformar qualquer cargo
público de provimento efetivo em cargo em comissão, sempre que a
realização de concurso público seja onerosa e demorada.
1021. (ESAF / ATRFB - 2009) A investidura em cargos públicos,
efetivos ou comissionados, depende de prévia aprovação em concurso.
1022. (ESAF / CGU - 2008) O prazo de validade do concurso público
será de até quatro anos, prorrogável uma vez, por igual período.
1023. (ESAF / CGU - 2008) O prazo de validade do concurso público
será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.
1024. (ESAF / CGU - 2008) Os cargos, empregos e funções públicas
são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei, estando vedado o acesso pelos estrangeiros, na
forma da lei.
1025. (ESAF / CGU - 2006) Os cargos, empregos e funções públicas
só são acessíveis aos brasileiros e, ainda assim, se forem preenchidos
os requisitos estabelecidos em lei.
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1026. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009) As nomeações para cargo em
comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, dependem
de seleção simplificada para admissão.
1027. (ESAF / PGFN - 2012) Sobre a configuração constitucional da
Administração Pública, é correto afirmar que os cargos, empregos e
funções públicas são acessíveis aos brasileiros natos que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma
da lei, dependendo ainda, salvo no caso de nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, da
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos.
1028. (ESAF / MPOG - 2005) Na Administração Pública, as funções
de confiança, a serem preenchidas por servidores de carreira nos casos,
condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas
às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
1029. (ESAF / CGU - 2006) Os cargos em comissão e as funções de
confiança serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes
de cargo de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições
previstos em lei.
1030. (ESAF / ATA-MF - 2009) As funções de confiança serão
preenchidas por servidores de carreira nos casos, condições e
percentuais mínimos previstos em lei.
1031. (ESAF / ANEEL - 2004) Somente brasileiros podem ocupar
cargos públicos da Administração Pública direta.
1032. (ESAF / MPU - 2004) As funções de confiança destinam-se
apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, sendo
exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo ou de cargo em
comissão.
1033. (ESAF / SEFAZ-PI - 2001) Apenas brasileiros, natos ou
naturalizados, podem ser nomeados para cargos públicos.
1034. (ESAF / ANA - 2009) Antes do provimento do cargo, o
candidato tem mera expectativa de direito à nomeação ou, se for o caso,
à participação na segunda etapa do processo seletivo, mas a
Administração Pública não pode, enquanto não concluído e homologado
o concurso público, alterar as condições do certame constantes do
respectivo edital, para adaptá-las à nova legislação aplicável à espécie.
1035. (ESAF / IRB - 2006) É garantido ao servidor público, nos
termos de lei específica, o direito à livre associação sindical.
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1036. (ESAF / TRF - 2006) Nos termos da Constituição Federal, é
garantido ao servidor público civil o direito à associação sindical, nos
termos definidos em lei específica.
1037. (ESAF / CGU - 2008) É garantido aos servidores civis e
militares o direito à livre associação sindical.
1038. (ESAF / ACE-MDIC – 2012) O direito de greve será exercido
nos termos e nos limites definidos em lei complementar.
1039. (ESAF / CGU - 2012) Sobre a Administração Pública, é correto
aﬁrmar que a norma constitucional que tratou do direito de greve é uma
norma de eﬁcácia contida, o que signiﬁca dizer que o direito está
previsto na Constituição, mas será criado pela norma regulamentadora,
bem como será restringido por ela.
1040. (ESAF / ANEEL - 2004) A Constituição proíbe o direito de
greve dos servidores públicos civis e militares.
1041. (ESAF / SEFAZ-PI - 2001) Os servidores públicos têm direito
amplo de greve, que não pode ser restringido ou regulamentado pelo
legislador.
1042. (ESAF / MPOG - 2001) Enquanto não for editada lei que
regule o direito de greve de servidores públicos, não são legítimos os
movimentos paredistas de servidores da Administração Pública direta.
1043. (ESAF / SMF-RJ - 2010) É vedada a vinculação ou equiparação
de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de
pessoal do serviço público.
1044. (ESAF / CGU - 2008) A vinculação ou equiparação de
quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de
pessoal do serviço público tem amparo na Constituição.
1045. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009) É possível a vinculação ou
equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de
remuneração de pessoal do serviço público.
1046. (ESAF / ATA-MF - 2009) É vedada a vinculação ou
equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de
remuneração de pessoal do serviço público.
1047. (ESAF / ENAP - 2006) É vedada a vinculação ou equiparação
de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de
pessoal do serviço público, salvo as hipóteses expressamente previstas
em lei complementar.
1048. (ESAF / MPOG
constitucional, é vedada

a

2005) Por expressa determinação
vinculação de quaisquer espécies
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remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço
público, salvo no caso de carreiras estruturadas que desenvolvam
atividades correlatas.
1049. (ESAF / PGFN - 2012) Salvo nas hipóteses ressalvadas na
Constituição Federal, é permitida, na forma da lei, a vinculação ou
equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de
remuneração de pessoal do serviço público.
1050. (ESAF / IRB - 2006) Com a nova redação constitucional para
os limites de remuneração do servidor público, os vencimentos dos
cargos do Poder Legislativo e do Poder Executivo não poderão ser
superiores aos pagos pelo Poder Judiciário.
1051. (ESAF / CGU - 2008) Os vencimentos dos cargos do Poder
Executivo e Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder
Judiciário.
1052. (ESAF / CGU - 2012) A respeito do teto constitucional
remuneratório, o Conselho Nacional de Justiça, interpretando a
Constituição de 1988, entendeu que, no âmbito do Poder Judiciário,
ﬁcam excluídas da incidência do teto remuneratório as verbas
permanentes referentes à remuneração ou provento decorrente do
exercício do magistério.
1053. (ESAF / TRF - 2006) A remuneração dos servidores públicos
deve ser fixada por lei específica, assegurada a revisão geral anual,
depois de decorrido o prazo mínimo de um ano do último reajuste
concedido à categoria.
1054. (ESAF / TRF - 2006) Os Estados não podem, mediante
previsão em suas Constituições estaduais, fixar o subsídio mensal dos
desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça como limite único
para a remuneração dos servidores públicos estaduais.
1055. (ESAF / CVM - 2010) Os Estados e o Distrito Federal podem
fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e
Lei Orgânica, como teto único, o subsídio mensal dos Desembargadores
do respectivo Tribunal de Justiça.
1056. (ESAF / MPU - 2004) O somatório das remunerações dos
ocupantes
de
cargos,
constitucionalmente
acumuláveis,
da
administração direta, excetuados os valores correspondentes às
vantagens pessoais, não poderá exceder o subsídio mensal, em espécie,
dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
1057. (ESAF / CVM - 2010) Estão sujeitas ao redutor do teto
remuneratório as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.
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1058. (ESAF / CVM – 2010) A remuneração e o subsídio dos
ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração
direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não poderão
exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, não se aplicando essa regra aos subsídios dos
detentores de mandato eletivo.
1059. (ESAF / TRF - 2002) Uma vez verificado que o legislador não
estendeu certa vantagem financeira a uma categoria funcional análoga
à que foi contemplada expressamente pela lei com a benesse, ao
Judiciário compete, em princípio, corrigir o vício da quebra da isonomia,
realizando a extensão da vantagem omitida pela lei.
1060. (ESAF / STN - 2002) Se a Administração Pública concedeu
vantagem ilegal a um grupo de indivíduos, não poderá, por força do
princípio da isonomia, negar a mesma vantagem a outro grupo que
esteja em situação de fato análoga.
1061. (ESAF
/
STN
2002)
Chamado
a
apreciar
a
constitucionalidade de uma lei que concede benefício a um grupo de
pessoas, excluindo da vantagem, expressamente, outro grupo de
indivíduos, o juiz, de regra, não poderá, a pretexto de restabelecer o
princípio da isonomia, estender a vantagem ao grupo preterido pelo
legislador.
1062. (ESAF / ANEEL - 2004) É inconstitucional a lei que estabeleça
que todos os aumentos recebidos por membros de certa carreira do
Executivo serão automaticamente estendidos a integrantes de outra
carreira do mesmo Poder.
1063. (ESAF / AFRF - 2002) É legítimo que o legislador ordinário,
reconhecendo que cargos de diferentes carreiras têm a mesma
relevância e semelhantes responsabilidades, estabeleça que, no futuro,
sempre que um desses cargos for contemplado com aumento de
remuneração, o outro, automaticamente, também receberá o mesmo
percentual de aumento.
1064. (ESAF / SEFAZ-Analista de Planejamento e Orçamento 2010) A possibilidade de acumulação de dois cargos privativos de
médico é exceção que não se estende a outros profissionais de saúde
com profissões regulamentadas.
1065. (ESAF / ATRFB - 2009) É vedada a acumulação de todo e
quaisquer cargos, empregos e funções públicas, bem como de subsídios
e vencimentos com proventos de inatividade.
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1066. (ESAF / MPOG - 2005) Nos termos da Constituição, é vedada
a acumulação remunerada de dois empregos privativos de profissionais
de saúde, com profissões regulamentadas, salvo dois cargos de médico.
1067. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009) É permitida a acumulação
remunerada de cargos públicos, independentemente da compatibilidade
de horário, mas desde que sejam dois cargos de médico.
1068. (ESAF / MPOG - 2008) A proibição de acumulação
remunerada de cargos, empregos e funções públicas não abrange
sociedades de economia mista quando houver compatibilidade de
horários.
1069. (ESAF / ATA-MF - 2009) A proibição de acumular cargos
estende-se a empregos e funções e abrange as sociedades de economia
mista, como é o caso do Banco do Brasil S/A.
1070. (ESAF / ANEEL - 2006) Os cargos de uma autarquia podem
ser cumulados com empregos em sociedades de economia mista, com a
única condição de haver compatibilidade de horário de trabalho entre
eles.
1071. (ESAF / CGU - 2006) A vedação de acumulação remunerada
de empregos e funções públicas não se estende às autarquias e
empresas públicas.
1072. (ESAF / ENAP - 2006) Em razão de emenda constitucional, a
vedação de percepção simultânea de proventos de aposentadoria,
decorrentes de aposentadoria pelo regime de previdência do servidor
público, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, se
estende à acumulação desses proventos com a remuneração de cargos
em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.
1073. (ESAF / MPU - 2004) Após a alteração do texto constitucional,
feita pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, foi
expressamente vedada a percepção simultânea de proventos de
aposentadoria decorrente do regime de previdência do servidor público
com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados,
apenas, os casos de acumulações já constituídos quando da
promulgação da citada emenda constitucional.
1074. (ESAF / CGU - 2004) Nos termos da CF/88, não há
possibilidade de acumulação de proventos da inatividade, decorrente de
aposentadoria em cargo público, com a remuneração de qualquer outro
cargo público efetivo.
1075. (ESAF / ANEEL - 2006) O aposentado pode sempre acumular
proventos com a remuneração de outro cargo público a que tenha
chegado por concurso público.
www.estrategiaconcursos.com.br

1076. (ESAF / CGU - 2004) Segundo a CF/88, não é possível a
percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de
previdência do servidor público.
1077. (ESAF / CGU - 2006) Para os servidores que ingressaram no
serviço público após 19 de dezembro de 2003, data da promulgação da
Emenda Constitucional n. 41, a lei disporá sobre a concessão do
benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do
servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor
em atividade na data de seu falecimento.
1078. (ESAF / MPU - 2004) É possível a percepção simultânea dos
proventos decorrentes da aposentadoria como médico, pelo regime de
previdência dos servidores públicos federais, com a remuneração de
outro cargo técnico ou científico, em uma empresa pública federal.
1079. (ESAF / PGFN - 2012) É permitida a acumulação remunerada
de dois cargos públicos técnicos ou científicos, quando houver
compatibilidade de horários e observados os limites remuneratórios
constitucionalmente fixados.
1080. (ESAF / TRF - 2006) A Constituição Federal não permite que
nenhum
servidor
perceba,
simultaneamente,
proventos
de
aposentadoria pagos pelo regime de previdência do servidor público e
remuneração de um cargo público.
1081. (ESAF / TRF - 2006) Para fins de aplicação do limite imposto
pela Constituição Federal à remuneração dos servidores públicos,
devem ser computados proventos, pensões ou outras espécies
remuneratórias, percebidos cumulativamente com a remuneração, bem
como as vantagens pessoais, e excluídas as parcelas de caráter
indenizatório previstas em lei.
1082. (ESAF / TRF - 2006) A acumulação remunerada de um cargo
de professor com outro, técnico ou científico, é possível se houver
correlação de matérias e compatibilidade de horários.
1083. (ESAF / TRF - 2006) A proibição de acumulação remunerada
de funções e empregos públicos não se estende às sociedades que são
apenas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.
1084. (ESAF / SEFAZ - 2010) É constitucional a redução de
percentual de gratificação paga a servidor público, respeitada a
irredutibilidade de vencimentos, porque não há direito adquirido a
regime jurídico.
1085. (ESAF / SEFAZ-Analista de Planejamento - 2010) Enquanto a
instituição de empresa pública federal deve ser autorizada por lei
específica, a participação de uma de suas subsidiárias em quadros
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societários de empresas privadas pode se dar por decreto do Presidente
da República.
1086. (ESAF / TRF - 2006) A autorização para a criação de
subsidiárias de sociedade de economia mista deve ser feita, por lei
específica, caso a caso, sendo vedada uma autorização geral feita por
meio de lei.
1087. (ESAF / MPU - 2004) A criação de subsidiárias, por empresa
pública, depende de autorização legislativa específica, para cada
subsidiária que se pretender criar.
1088. (ESAF / SEFAZ-PI - 2001) Os servidores públicos podem
acumular a remuneração de até dois cargos públicos quaisquer, desde
que haja compatibilidade de horário.
1089. (ESAF / MPOG - 2001) O servidor que ocupa dois cargos
públicos de médico, em duas jornadas distintas (matutina e vespertina),
pode também ser Professor de universidade pública, se as suas aulas
forem sempre noturnas.
1090. (ESAF / SFC - 2001) Sobre as empresas públicas e sociedades
de economia mista que exploram atividade econômica de prestação de
serviços ou comercialização de bens, tem-se que a proibição de
acumular cargos públicos estende-se também a essas empresas.
1091. (ESAF / TRF - 2006) Apenas nos casos em que uma sociedade
de economia mista é prestadora de serviço público considerado
essencial à segurança nacional, a lei poderá dispor sobre os requisitos
e as restrições para quem nela ocupe cargo que possibilite o acesso a
informações privilegiadas.
1092. (ESAF / CGU - 2006) A lei disporá sobre os requisitos e as
restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e
indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.
1093. (ESAF / SEFAZ-Analista de Planejamento e Orçamento 2010) O servidor público investido de mandato eletivo municipal será
afastado do cargo, emprego ou função, mas o tempo de serviço será
contado para todos os fins legais.
1094. (ESAF / ENAP - 2006) O período de afastamento do servidor
público da administração direta, autárquica e fundacional, para
exercício de mandato eletivo, não será contado como tempo de serviço
para todos os efeitos legais, salvo para promoção por merecimento ou
por antiguidade.
1095. (ESAF / PGDF - 2007) O art. 38 da Constituição Federal
estabelece que o tempo de serviço do servidor público da administração
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direta autárquica e fundacional, em qualquer caso que exija o seu
afastamento para o exercício de mandato eletivo, será contado para
todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.
1096. (ESAF / PGDF - 2007) Para efeito de benefício previdenciário,
no caso de afastamento de servidor público para o exercício de mandato
eletivo, os valores serão determinados como se em exercício estivesse.
1097. (ESAF / MPU - 2004) O servidor público que exerce mandato
eletivo quando afastado do cargo, contribui para o sistema
previdenciário com base na remuneração do mandato político.
1098. (ESAF / MPU - 2004) O servidor público que exerce mandato
eletivo pode, em qualquer hipótese, optar por sua remuneração.
1099. (ESAF / TRF - 2006) O servidor público investido no mandato
de vereador poderá sempre optar por perceber as vantagens de seu
cargo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.
1100. (ESAF / MPU - 2004) O servidor público que exerce mandato
eletivo não pode afastar-se do cargo, quando investido no mandato de
vereador.
1101. (ESAF / MPOG - 2005) O servidor público da administração
direta, investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, não
lhe sendo facultado optar pela remuneração do cargo que exercia.
1102. (ESAF / CGU - 2004) O servidor público da administração
direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo
federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou
função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
1103. (ESAF
servidor público
efetivo com o
compatibilidade,

/ MPU - 2004) Havendo compatibilidade de horário, o
eleito vereador acumulará a remuneração do cargo
subsídio do cargo eletivo e, não havendo essa
perceberá o subsídio de vereador.

1104. (ESAF / MPU - 2004) O tempo de afastamento do servidor
público para o exercício de mandato eletivo será contado como tempo
de serviço para todos os efeitos legais, exceto para a sua promoção.
1105. (ESAF / MPU - 2004) O servidor público que exerce mandato
eletivo, quando afastado do cargo, possui direito à contagem do tempo
de serviço para todos os efeitos legais, exceto para promoção por
merecimento.
1106. (ESAF / MPOG - 2005) É possível disciplinar por lei a
aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com
despesas correntes em cada órgão no desenvolvimento de programas
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de produtividade, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de
produtividade.
1107. (ESAF / SUSEP - 2010) Com relação à formação e ao
aperfeiçoamento de servidores públicos, a Constituição determina que:
a) apenas a União mantenha escolas de governo.
b) cada ente federativo terá liberdade para definir a instituição de escolas
de governo.
c) a União, os Estados e os Municípios mantenham escolas de governo.
d) a União, os Estados e o Distrito Federal mantenham escolas de governo.
e) os entes federados celebrem convênios ou contratos para tal fim.
1108. (ESAF / ENAP - 2006) Extinto o cargo ou declarada a sua
desnecessidade, o servidor estável ou que tiver cumprido, pelo menos,
dois terços de seu estágio probatório ficarão em disponibilidade, com
remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado
aproveitamento em outro cargo.
1109. (ESAF / MPU - 2004) Extinto o cargo ocupado por servidor
estável, ele ficará em disponibilidade, com remuneração integral, até
seu adequado aproveitamento em outro cargo.
1110. (ESAF / MPOG - 2008) Assinale a opção incorreta, nos termos
da Constituição Federal de 1988, o que ocorre caso seja invalidada, por
sentença judicial, a demissão de servidor estável.
a) Será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável,
reconduzido ao cargo de origem.
b) O servidor estável, quando posto em disponibilidade em virtude de
extinção do cargo, após ser reintegrado, perceberá remuneração até seu
adequado aproveitamento em outro cargo.
c) Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável
ficará em disponibilidade.
d) O eventual ocupante da vaga, ao ser reconduzido ao cargo de origem,
faz jus à indenização, visto que não agiu de má-fé.
e) A aquisição da estabilidade exige lapso temporal de efetivo exercício e
avaliação especial de desempenho de forma obrigatória.
1111. (ESAF / ATA-MF - 2009) Eventual ocupante de vaga de
servidor reintegrado, se estável, será reconduzido ao cargo de origem
mediante prévia e justa indenização proporcional ao tempo de serviço.
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1112. (ESAF / STN - 2008) Invalidada por sentença judicial a
demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual
ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem
direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em
disponibilidade, garantida remuneração integral.
1113. (ESAF / STN - 2008) Até que seja adequadamente
aproveitado em outro cargo, o servidor estável ficará em
disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço,
quando o cargo que ocupar for declarado desnecessário ou extinto.
1114. (ESAF / MPU - 2004) A extinção de cargo ocupado por
servidor estável obriga a administração a aproveitá-lo, de imediato, em
outro cargo.
1115. (ESAF / ATA-MF - 2009) O servidor estável do Distrito Federal
pode ser exonerado a fim de que o limite legal de despesa com pessoal
seja observado.
1116. (ESAF / MPOG - 2001) É condição necessária e suficiente,
para a estabilidade no serviço público, que o servidor complete três anos
de exercício em cargo de provimento efetivo.
1117. (ESAF / STN - 2008) A Constituição Federal faculta que a
Administração adote o instrumento da avaliação especial de
desempenho por comissão instituída para essa finalidade como
condição para a aquisição da estabilidade.
1118. (ESAF / STN - 2008) O procedimento de avaliação periódica
de desempenho não pode ensejar a perda do cargo do servidor público
estável.
1119. (ESAF / ENAP - 2006) É vedada a adoção de requisitos e
critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria pelo regime
de previdência do servidor público, ressalvados, nos termos definidos
em leis complementares, os casos, entre outros, de servidores que
exerçam atividades de risco.
1120. (ESAF / MDIC – Analista de Comércio Exterior - 2012) É
vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão
de aposentadoria aos servidores titulares de cargos efetivos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, ressalvados, nos termos definidos em leis
complementares, os casos de servidores: portadores de deficiência; que
exerçam atividades de risco e aqueles cujas atividades sejam exercidas
sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física.
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1121. (ESAF / IRB - 2006) Os requisitos de idade e de tempo de
contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação aos requisitos
estabelecidos para os demais servidores públicos, para os professores
que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções
de magistério.
1122. (ESAF / PGDF - 2007) Os requisitos de idade e de tempo de
contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao §1º, III, "a"
do art. 40 da CF, para o professor que comprove exclusivamente tempo
de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no
ensino superior, médio e fundamental.
1123. (ESAF / IRB - 2006) A contribuição para custeio da
previdência social não incidirá sobre os proventos de aposentadoria e
de pensão, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de
doença incapacitante.
1124. (ESAF / ATA-MF - 2009) O tempo de contribuição federal,
estadual ou municipal será contado para efeito de disponibilidade, nos
termos da Constituição Federal.
1125. (ESAF / IRB - 2006) É possível, nos termos definidos em lei,
a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria para servidores públicos que sejam portadores de
deficiência.
1126. (ESAF / MDIC-Analista de Comércio Exterior - 2012) Lei
complementar reservará percentual dos cargos e empregos públicos
para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua
admissão.
1127. (ESAF / MPU - 2004) O servidor ocupante, exclusivamente,
de cargo declarado em lei de livre nomeação contribuirá para o regime
de previdência do servidor público.
1128. (ESAF / CVM - 2010) Ao servidor ocupante, exclusivamente,
de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
aplica-se o regime geral de previdência social.
1129. (ESAF / CGU - 2006) Ao servidor ocupante, exclusivamente,
de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração,
aplica-se o regime de previdência do servidor público se ele ocupar, de
forma contínua, o cargo em comissão, durante o período
correspondente ao tempo de contribuição necessário para a sua
aposentadoria.
1130. (ESAF / CVM - 2010) A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, desde que instituam regime de previdência
complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo
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efetivo, poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a
serem concedidas pelo regime próprio de previdência, o limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.
1131. (ESAF / CVM - 2010) O servidor público será aposentado
compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição.
1132. (ESAF / ATA-MF - 2009) Fica autorizada a existência de mais
de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares
de cargos efetivos, desde que pertencentes a mais de uma unidade
gestora, nos termos da lei.
1133. (ESAF / CVM - 2010) A lei não poderá estabelecer qualquer
forma de contagem de tempo de contribuição fictício.
1134. (ESAF / PGDF - 2007) O art. 40 da CF expressamente veda à
lei o estabelecimento de qualquer forma de contagem de tempo de
contribuição fictício.
1135. (ESAF / CVM - 2010) São integrais os proventos decorrentes
de aposentadoria por invalidez permanente.
1136. (ESAF / ATA-MF - 2009) Em caso de invalidez permanente, os
servidores abrangidos pelo regime de previdência, nos termos da
Constituição Federal, receberão proventos integrais.
1137. (ESAF / MPU - 2004) Se um servidor titular de cargo efetivo
da União for aposentado por invalidez permanente, seus proventos
serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto, apenas, nas
hipóteses em que a invalidez decorrer de acidente em serviço, moléstia
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.
1138. (ESAF / ATRFB - 2009) A administração fazendária e seus
servidores fiscais terão, dentro de sua área de competência e jurisdição,
precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei.
1139. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009) A administração fazendária e seus
servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e
jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos.
1140. (ESAF / CGU - 2008) A administração fazendária e seus
servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e
jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na
forma da lei.
1141. (ESAF / ATA-MF - 2009) A administração fazendária e seus
servidores fiscais terão precedência sobre os demais setores
administrativos dentro de suas áreas de competência.
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1142. (ESAF / TCE-GO - 2007) Ressalvados os casos especificados
na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão
contratados mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação, sempre
que demonstrável, pela Administração Pública, o caráter vantajoso
deste procedimento e respeitadas as exigências de qualificação técnica
e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
1143. (ESAF / ATRFB - 2009) São nulas as contratações de
compras, obras e serviços feitas sem licitação pública.
1144. (ESAF / TRF - 2006) Todas as obras, compras, alienações e
serviços realizados no âmbito da Administração Pública deverão ser
contratados mediante processo de licitação.
1145. (ESAF / ANEEL - 2006) Toda contratação de obra e serviço
pela Administração Pública deve ser precedida de licitação, não podendo
a lei excepcionar essa obrigação.
1146. (ESAF / PGFN – 2015) Sobre os servidores públicos, assinale
a opção incorreta.
a) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário
não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
b) O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em
lei complementar.
c) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies
remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
d) A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de
suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores
administrativos, na forma da lei.
e) A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
1147. (ESAF / MDIC-Analista de Comércio Exterior - 2012) As
administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado,
exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos
prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma
integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de
informações fiscais, na forma da lei complementar.
1148. (ESAF / CGU - 2006) A Constituição veda, em razão do direito
à privacidade, o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais
pelas administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
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1149. (ESAF / TRF - 2006) As administrações tributárias da União e
dos Estados poderão compartilhar cadastros e informações fiscais, na
forma da lei ou convênio.
1150. (ESAF / MPU - 2004) As administrações tributárias da União
e dos Municípios atuarão de forma integrada, o que inclui o
compartilhamento de informações fiscais, na forma que for definida em
lei ou convênio.
1151. (ESAF / MPOG - 2008) A autonomia gerencial, orçamentária
e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta
poderá ser ampliada mediante ato do Chefe do Poder Executivo que fixe
metas de desempenho para os administradores do órgão ou entidade.
1152. (ESAF / MPU - 2004) A possibilidade de ampliação, por meio
de contrato entre os administradores e o poder público, da autonomia
gerencial do órgão, prevista no texto constitucional, não se aplica aos
órgãos integrantes da administração direta.
1153. (ESAF / TCU - 2000) Em relação ao princípio da autonomia
gerencial da Administração Pública, podemos afirmar que poderá ser
ampliado mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores
e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de
desempenho para o órgão ou entidade.
1154. (ESAF / TRF - 2006) A lei estabelecerá os prazos de
prescrição para ilícitos praticados por servidor público que causem
danos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
1155. (ESAF / TRF - 2006) Para evitar a duplicidade de sanção, os
atos de improbidade administrativa que importarem em suspensão dos
direitos políticos, em razão de trânsito em julgado de sentença
condenatória em ação de improbidade administrativa, não poderão ser
apreciados no âmbito de uma ação penal.
1156. (ESAF / ANEEL - 2004) Assinale a opção para a qual não
conste consequência expressamente prevista pelo constituinte para
atos de improbidade administrativa.
a) Eventual ação penal contra o ímprobo.
b) Suspensão dos direitos políticos do ímprobo.
c) Perda da função pública do ímprobo.
d) Ressarcimento ao erário.
e) Confisco dos bens do ímprobo.
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1157. (ESAF / CGU - 2012) O agente público que, visando à
autopromoção, gasta com publicidade utilizando verbas públicas,
afronta os princípios nucleares da ordem jurídica e ﬁca sujeito a
responder por improbidade administrativa. Tal improbidade decorre da
infração aos princípios constitucionais e legais da Administração
Pública, todavia torna-se necessário que do ato resulte enriquecimento
ilícito e haja dano material ao erário.
1158. (ESAF / MPOG - 2009) A Constituição da República previu
consequências graves para os administradores que praticam atos de
improbidade administrativa. Assinale, entre as opções abaixo, aquela
que não se coaduna com as consequências pela prática dos atos de
improbidade administrativa.
a) Suspensão dos direitos políticos.
b) Indisponibilidade dos bens.
c) A perda da nacionalidade.
d) Ressarcimento ao erário.
e) Perda da função pública.
1159. (ESAF / ATA-MF - 2009) Os atos de improbidade
administrativa importarão a indisponibilidade dos bens sem prejuízo da
ação penal cabível.
1160. (ESAF / MDIC – Analista de Comércio Exterior - 2012) Os atos
de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei
complementar, sem prejuízo da ação penal cabível do efeito integrador.
1161. (ESAF / SEFAZ-PI - 2001) Todo o servidor público que pratica
ato de improbidade está sujeito, entre outras consequências, a perder a
função pública e a ter decretada a indisponibilidade de seus bens.
1162. (ESAF / ANEEL - 2004) A responsabilidade civil objetiva
somente se aplica a atos praticados por agentes públicos, jamais a atos
praticados por agente de pessoa jurídica de direito privado.
1163. (ESAF / Prefeitura de Fortaleza – Auditor do Tesouro - 2003)
Também as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço
público, estão sujeitas ao regime da responsabilidade civil objetiva do
Estado.
1164. (ESAF / TRT 7ª Região - 2005) Não existe responsabilidade
civil do Estado por ato lícito.
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1165. (ESAF / MRE - 2004) O Estado também é responsável
civilmente por omissão de seus agentes, que cause dano a particulares.
1166. (ESAF / TRT 7ª Região - 2005) Para haver a responsabilidade
civil do Estado é imprescindível que esteja patente o nexo de
causalidade, direto ou indireto, entre a ação ou a omissão atribuída a
seus agentes e o dano causado a terceiro.
1167. (ESAF / Prefeitura de Fortaleza – Auditor do Tesouro - 2003)
O Estado somente responde por danos causados a terceiros por ação do
seus agentes, mas, não, por omissão do serviço público.
1168. (ESAF / Prefeitura de Fortaleza – Auditor do Tesouro - 2003)
O Estado somente responde por danos causados a particulares, se
comprovada a culpa ou dolo do agente público que provocou o prejuízo.
1169. (ESAF / MRE - 2004) O Estado não responde civilmente pelos
danos causados por seus servidores, a não ser quando demonstrada a
culpa desses no evento danoso.
1170. (ESAF / MRE - 2004) O Estado não pode cobrar do seu
servidor a indenização que pagou a particular, a título de
responsabilidade civil, mesmo que prove a culpa do servidor no evento.
1171. (ESAF / TRT 7ª Região - 2005) O direito de regresso contra o
agente público responsável por dano ensejador de responsabilidade
civil do Estado somente se dá em caso de comportamento doloso do
agente, não se configurando na hipótese de o servidor ter agido apenas
com culpa em sentido estrito.
1172. (ESAF / MRE - 2004) Segundo as regras da responsabilidade
civil do Estado entre nós, mesmo que o particular também seja culpado
pelo dano causado, o Estado sempre responderá inteiramente pelo
prejuízo suportado pelo cidadão.
1173. (ESAF / Prefeitura de Fortaleza – Auditor do Tesouro - 2003)
Segundo a teoria da responsabilidade civil do Estado adotada entre nós,
a culpa do particular é sem nenhuma relevância para definir a existência
e a extensão da obrigação do Estado de indenizá-lo por danos ocorridos
no decorrer da prestação de um serviço público.
1174. (ESAF / MPOG - 2002) A responsabilidade civil da União,
sendo objetiva, não admite que a União se defenda, tentando provar que
o prejuízo do particular decorreu de culpa dele próprio.
1175. (ESAF / MPOG - 2002) A empresa concessionária de um
serviço público deve indenizar um indivíduo por prejuízo por ele sofrido,
que guarde relação de causa e efeito com a atividade da mesma
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empresa, ainda que o particular não consiga provar a culpa da pessoa
jurídica no evento.
1176. (ESAF / MPOG - 2002) A quantia despendida pela União, para
o pagamento de indenização decorrente da responsabilidade civil do
Estado, deve ser ressarcida, por força do direito de regresso, pelo
servidor que, ainda que sem culpa, a ela deu causa.
1177. (ESAF / MRE - 2002) O Estado não pode provar a culpa do
particular para se livrar de indenização formulada com base na teoria
da responsabilidade civil do Estado.
1178. (ESAF / MRE - 2002) Autarquias e fundações de direito
público não se submetem ao regime da responsabilidade civil do Estado.
1179. (ESAF / MRE - 2002) O indivíduo terá sempre direito a
indenização por prejuízos sofridos por ato de servidor público, esteja
este atuando, ou não, nessa qualidade.
1180. (ESAF / BACEN - 2002) A responsabilidade objetiva do Estado
por danos sofridos por particular fica afastada pela prova de que o
evento danoso decorreu de caso fortuito ou força maior.
1181. (ESAF / Prefeitura de Fortaleza – Auditor do Tesouro - 2003)
Os danos causados a terceiro por agentes públicos no regular
cumprimento de seus deveres legais jamais são passíveis de serem
indenizados pelo Estado.
1182. (ESAF / BACEN - 2002) O regime da responsabilidade civil do
Estado não se estende aos casos de atos praticados por concessionários
ou permissionários de serviços públicos.
21.

Controle de Constitucionalidade

1183. (ESAF / PGFN - 2015) Sobre o controle de constitucionalidade
de leis no Brasil, assinale a opção incorreta.
a) Respeitadas as regras processuais de distribuição e competência, a
qualquer juiz ou tribunal do país é reconhecido o poder de controlar a
conformidade dos atos normativos à Constituição, desde que a decisão do litígio
reclame, como premissa lógica, o exame do tema da inconstitucionalidade,
configurando, portanto, como uma questão prejudicial.
b) No controle difuso de constitucionalidade, a matéria da
constitucionalidade é pedido deduzido na ação e não na sua causa de pedir.
c) O sistema brasileiro adota o controle misto de constitucionalidade,
convivendo com o controle concentrado e o controle difuso de
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constitucionalidade, sendo o primeiro relacionado com o controle principal e
abstrato e o segundo com o modelo incidental e concreto.
d) No sistema brasileiro há o controle de constitucionalidade político e o
jurisdicional.
e) No sistema brasileiro admite-se o controle judicial preventivo, nos casos
de mandado de segurança impetrado por parlamentar com objetivo de impedir
a tramitação de projeto de emenda constitucional lesiva às cláusulas pétreas.
1184. (ESAF / PGFN – 2015) Assinale a opção correta.
a) Os vícios formais traduzem defeito de formação do ato normativo, pela
inobservância de princípio de ordem técnica ou procedimental ou pela violação
de regras de competência. Nesses casos, viciado é o ato nos seus pressupostos,
no seu procedimento de formação, na sua forma final, atingindo diretamente
seu conteúdo.
b) No direito brasileiro, a consolidação do sistema de controle com amplo
poder de julgar as questões constitucionais inclui a matéria relativa à
interpretação de normas de regimento legislativo, não circunscrevendo-se no
domínio interna corporis.
c) A inconstitucionalidade material envolve não somente o contraste direto
do ato legislativo com o parâmetro constitucional, mas também a aferição do
desvio de poder ou do excesso de poder legislativo.
d) O controle de convencionalidade passou a ser estudado no Brasil
especialmente após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 45/2004 e
a partir das decisões do Supremo Tribunal Federal que elevaram o status de
todos os tratados de direitos humanos a patamar de emendas constitucionais,
excluindo, consequentemente, o controle de constitucionalidade sobre as regras
jurídicas de caráter doméstico.
e)
Não
há
distinção
entre
inconstitucionalidade superveniente.

inconstitucionalidade

originária

e

1185. (ESAF / Auditor-Fiscal da Receita Federal - 2009) Na via de
exceção, a pronúncia do Judiciário sobre a inconstitucionalidade não é
feita enquanto manifestação sobre o objeto principal da lide, mas sim
sobre questão prévia, indispensável ao julgamento do mérito.
1186. (ESAF / TRT 7ª Região - 2003) A declaração
inconstitucionalidade pelos Tribunais exige quórum de votação de:
a) maioria simples.
b) maioria absoluta.
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de

c) 2/3 dos membros do órgão julgador.
d) não exige quórum de votação.
e) unanimidade.
1187. (ESAF / Auditor-Fiscal da Receita Federal - 2009) A cláusula
de reserva de plenário não veda a possibilidade de o juiz monocrático
declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder
Público.
1188. (ESAF / AFT - 2006) O "princípio da reserva de plenário"
impede que o juiz singular declare a inconstitucionalidade de lei em suas
decisões.
1189. (ESAF / SEFAZ-MG - 2005) Um juiz estadual, confrontado com
uma questão de inconstitucionalidade de lei estadual, deve suspender o
processo e submeter a questão ao Plenário ou ao órgão especial do
Tribunal de Justiça a que se vincula.
1190. (ESAF / ANEEL - 2006) No Brasil, também um juiz de primeira
instância pode declarar inconstitucional uma norma contrária à
Constituição em vigor.
1191. (ESAF / Auditor-Fiscal da Receita Federal - 2009) Declarada
”incidenter tantum” a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo pelo
Supremo Tribunal Federal, referidos efeitos serão ex nunc, sendo
desnecessário qualquer atuação do Senado Federal.
1192. (ESAF / AFT - 2003) No âmbito da Administração Pública
Federal, a suspensão, pelo Senado Federal, da execução de lei declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal tem
efeitos ex tunc.
1193. (ESAF / PGFN - 2007) A supremacia jurídica da Constituição
é que fornece o ambiente institucional favorável ao desenvolvimento do
sistema de controle de constitucionalidade.
1194. (ESAF / SEFAZ-CE- 2007) O Chefe do Poder Executivo,
considerando determinada lei inconstitucional, poderá determinar a
seus subordinados que deixem de aplicá-la. Da mesma forma, o Ministro
de Estado poderá determinar a seus subordinados que deixem de aplicar
determinado ato normativo, relativo à sua pasta, que considere
inconstitucional.
1195. (ESAF / ANEEL - 2006) Uma norma que, embora não siga o
processo legislativo indicado na Constituição para a sua feitura, não fere
nenhum princípio material da mesma Constituição que não pode ser tida
como inconstitucional.
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1196. (ESAF / ANEEL - 2006) Se o artigo de uma lei, composta por
vários dispositivos, é inconstitucional, necessariamente toda a lei deve
ser considerada inválida.
1197. (ESAF / MRE - 2004) A inconstitucionalidade por ação pode
ser total ou parcial, porém a inconstitucionalidade por omissão será
sempre total.
1198. (ESAF / TRT 7ª Região - 2005) A Constituição veda aos
tribunais regionais do trabalho exercer o controle incidental de
constitucionalidade de leis estaduais ou municipais.
1199. (ESAF / MPOG - 2005) Somente o Supremo Tribunal Federal
(STF) é competente para desempenhar o controle incidental de
constitucionalidade no Brasil.
1200. (ESAF / SEFAZ-MG - 2005) Somente juízes federais têm
autorização
constitucional
para
declarar,
incidentalmente,
a
inconstitucionalidade de leis federais.
1201. (ESAF / TRT 7ª Região - 2005) A respeito de uma lei que haja
sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação
direta de inconstitucionalidade, mesmo diante da declaração de
inconstitucionalidade do STF, um tribunal de segunda instância somente
pode deixar de aplicar a lei declarada inconstitucional depois de
suscitado e julgado, pelo Plenário ou órgão especial do mesmo tribunal,
o incidente de inconstitucionalidade.
1202. (ESAF / SEFAZ-MG - 2005) O Congresso Nacional está
expressamente
autorizado
pela
Constituição
a
declarar
a
inconstitucionalidade de leis que ele próprio editou.
1203. (ESAF / MRE - 2004) No Brasil, somente o Supremo Tribunal
Federal pode declarar a inconstitucionalidade de lei federal.
1204. (ESAF / Auditor-Fiscal-Prefeitura de Recife - 2003) O
Tribunal de Justiça do Estado não tem competência para declarar a
inconstitucionalidade de lei federal.
1205. (ESAF / Auditor-Fiscal-Prefeitura de Fortaleza - 2003) O Juiz
de Direito pode declarar a inconstitucionalidade de leis estaduais ou
municipais.
1206. (ESAF / MRE - 2004) O sistema de controle de
constitucionalidade adotado no Brasil é o sistema misto, uma vez que
há um controle político da constitucionalidade das leis, exercido pelo
Poder Executivo e pelo Poder Legislativo, e um controle jurisdicional,
exercido pelo Poder Judiciário.
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1207. (ESAF / IRB - 2004) Sentença em ação civil pública não pode
declarar a inconstitucionalidade de lei.
1208. (ESAF / PM-Fortaleza - 2002) Não é possível a declaração de
inconstitucionalidade de lei em sede de ação civil pública.
1209. (ESAF / MRE - 2004) Quando se realiza o controle de
constitucionalidade de atos normativos por um único tribunal,
independentemente da existência de um caso concreto a ser julgado,
diz-se que esse controle é:
a) apenas concentrado.
b) apenas abstrato.
c) concentrado e abstrato.
d) difuso e incidental.
e) apenas incidental.
1210. (ESAF / Auditor-Fiscal-Prefeitura de Fortaleza - 2003)
Somente
o
Supremo
Tribunal
Federal
pode
declarar
a
inconstitucionalidade de lei federal.
1211. (ESAF / SEFAZ-CE - 1998) Qualquer juiz de primeiro grau,
turma ou câmara de Tribunal pode declarar a inconstitucionalidade de
lei no sistema incidental ou concreto vigente no Brasil.
1212. (ESAF / SEFAZ-CE - 1998) A legitimidade da suspensão pelo
Legislativo de ato do Executivo que exorbite dos limites do poder
regulamentar é suscetível de verificação em sede de controle de
constitucionalidade.
1213. (ESAF / ACE - 1998) Qualquer juiz ou órgão fracionário de
Tribunal pode declarar a inconstitucionalidade incidental de lei na
ordem constitucional brasileira.
1214. (ESAF / ACE - 1998) Segundo a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, a ação civil pública não constitui instrumento
adequado para impugnação de lei inconstitucional.
1215. (ESAF / SEFAZ-CE - 1998) O Chefe de Poder Executivo
municipal não pode deixar de cumprir lei sob a alegação de
incompatibilidade com a Constituição Federal.
1216. (ESAF / ACE - 1998) O Senado Federal não está obrigado a
suspender a execução da lei declarada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal em controle concreto ou incidental de normas.
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1217. (ESAF / Assistente Jurídico-AGU – 1999) Segundo a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ação civil pública pode
ser utilizada como instrumento de controle de constitucionalidade.
1218. (ESAF / TCU - 1999 ) A eficácia jurídica da decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle incidental, está
condicionada à suspensão de execução da lei pelo Senado Federal.
1219. (ESAF / TCU - 2000) A declaração de inconstitucionalidade
feita em um recurso extraordinário terá sempre eficácia contra todos e
produzirá efeito vinculante, tão logo o acórdão transite em julgado.
1220. (ESAF / AFC - 2001) Qualquer juiz ou tribunal federal pode
declarar a inconstitucionalidade, em tese, de lei federal.
1221. (ESAF / Procurador BACEN - 2001) Órgão fracionário de
tribunal de segunda instância pode declarar a inconstitucionalidade de
lei, prescindindo dos procedimentos próprios do incidente de
inconstitucionalidade, se o Supremo Tribunal Federal já tiver julgado,
mesmo que em sede de recurso extraordinário, inconstitucional o
mesmo diploma.
1222. (ESAF / Procurador BACEN - 2001) O Tribunal de Contas da
União, que não integra o Poder Judiciário, não tem competência para
declarar a inconstitucionalidade de leis.
1223. (ESAF / Analista BACEN - 2001) O juiz de primeira instância
não tem competência para declarar a inconstitucionalidade de leis ou
ato normativo.
1224. (ESAF / Analista BACEN - 2001) Os tribunais, de acordo com
o sistema de controle de constitucionalidade adotado no Brasil, não
podem declarar a inconstitucionalidade, em ação direta de
inconstitucionalidade, de emenda à Constituição.
1225. (ESAF / Assistente de Chancelaria - 2002) O Superior
Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho não podem
declarar a inconstitucionalidade de lei.
1226. (ESAF / TCU - 2002) A decisão do Supremo Tribunal Federal
sobre a inconstitucionalidade de uma lei federal, pronunciada
incidentalmente num processo da sua competência recursal, produz
efeitos vinculantes para todos os poderes públicos.
1227. (ESAF / PGFN – 2002) Suponha que o Supremo Tribunal
Federal tenha declarado a inconstitucionalidade de uma lei federal, ao
julgar
um
mandado
de
segurança.
Essa
declaração
de
inconstitucionalidade, mesmo não tendo eficácia erga omnes, apresenta
efeito vinculante para todos os órgãos do Judiciário.
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1228. (ESAF / PGFN - 2006) Suponha que o Supremo Tribunal
Federal tenha declarado a inconstitucionalidade de uma lei federal, ao
julgar um mandado de segurança. Caberá à Câmara dos Deputados
suspender os efeitos da lei, para que, então, a decisão do Supremo
Tribunal Federal ostente efeitos erga omnes.
1229. (ESAF / PGFN - 2006) Suponha que o Supremo Tribunal
Federal tenha declarado a inconstitucionalidade de uma lei federal, ao
julgar um mandado de segurança. O órgão fracionário do tribunal de
segunda instância, deparando-se com a mesma argüição de
inconstitucionalidade do diploma, não deverá suscitar o incidente de
inconstitucionalidade, mas deverá simplesmente aplicar a decisão de
inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal.
1230. (ESAF / CGU - 2006) No controle de constitucionalidade
concentrado, a aferição de constitucionalidade, pelo Supremo Tribunal
Federal, de uma norma promulgada e publicada sob a égide do texto
constitucional anterior é feita em face do texto em vigor.
1231. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) Admite-se o controle concentrado
de constitucionalidade sobre o processo de elaboração de leis e
emendas à Constituição, sendo que apenas os parlamentares são
legitimados à propositura de ação perante o Supremo Tribunal Federal.
1232. (ESAF / MI - 2012) O recurso extraordinário é cabível contra
decisão de única ou última instância que, dentre outras hipóteses,
contraria dispositivo da Constituição Federal.
1233. (ESAF / MI - 2012) No sistema brasileiro de controle judicial
de constitucionalidade, apenas os tribunais, órgãos colegiados do Poder
Judiciário, podem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo, devendo fazê-lo pelo voto da maioria absoluta dos seus
membros.
1234. (ESAF / MDIC - 2012) O Supremo Tribunal Federal afirmou
ser "legítima a utilização da ação civil pública como instrumento de
fiscalização incidental de constitucionalidade, pela via difusa, de
quaisquer leis ou atos do Poder Público, desde que a controvérsia
constitucional não se identifique como objeto único da demanda, mas
simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio
principal".
1235. (ESAF / MDIC - 2012) Somente pelo voto de dois terços de
seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão
os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do
Poder Público.
1236. (ESAF / MDIC – 2012) No Brasil o sistema de controle de
constitucionalidade repressivo judiciário foi somente o concentrado, vez
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que compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição.
1237. (ESAF / MDIC - 2012) Os parlamentares são legitimados, mas
não os únicos, à propositura de mandado de segurança para a defesa do
direito líquido e certo a um processo legislativo conforme as normas
constitucionais e legais. Quando a autoria for de parlamentares, o
prosseguimento do processo, até decisão final do Supremo Tribunal
Federal, dependerá da manutenção do autor de sua condição de membro
do Congresso Nacional.
1238. (ESAF / PGFN - 2012) Compete a qualquer juiz ou tribunal,
no primeiro caso desde que inexista pronunciamento sobre a matéria
pelo respectivo tribunal ou por tribunal superior, decidir no curso de
ação sob sua apreciação acerca de questão de constitucionalidade
suscitada por qualquer das partes.
1239. (ESAF / PGFN - 2012) Nos expressos termos da Constituição
de 1988, compete ao Senado Federal suspender a execução, no todo ou
em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal.
1240. (ESAF / PGFN - 2012) Compete a qualquer turma, câmara ou
seção de tribunal declarar originalmente a inconstitucionalidade de lei
ou ato normativo do poder público.
1241. (ESAF / PGFN - 2012) Compete exclusivamente ao Supremo
Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas
decididas em última ou única instância, quando a decisão recorrida
contrariar ou negar vigência a lei federal.
1242. (ESAF / PGFN - 2012) Pode o Superior Tribunal de Justiça, no
exercício do controle de constitucionalidade incidental ou em concreto,
declarar originalmente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
do poder público, desde que assim se pronuncie pelo voto favorável dos
seus dez membros mais antigos.
1243. (ESAF
/
PGFN
2012)
Na
ação
direta
de
inconstitucionalidade, é admissível a impugnação de decretos
executivos quando estes representem atos de aplicação primária da
Constituição.
1244. (ESAF / PGFN - 2012) O Supremo Tribunal Federal poderá, de
ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus
membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional,
aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá,
dentre outros, efeito vinculante em relação aos demais do Poder
Judiciário.

www.estrategiaconcursos.com.br

1245. (ESAF / AFRF - 2002) Somente o Supremo Tribunal Federal,
em ação direta de inconstitucionalidade, pode resolver controvérsia
sobre a continuidade da vigência, no atual regime constitucional, de lei
ordinária anterior à Constituição de 1988.
1246. (ESAF / PGE-DF - 2004) Nas causas relativas a direitos
subjetivos, a decisão definitiva em recurso extraordinário comunicada
ao Senado Federal gera para essa Casa legislativa a faculdade de
suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada
inconstitucional pela maioria absoluta dos membros do Supremo
Tribunal Federal no julgamento daquele recurso, exceto se essa lei for
municipal ou distrital, quando aprovada, neste último caso, pelo Distrito
Federal no exercício de competência municipal.
1247. (ESAF / PGE-DF - 2004) A decisão definitiva em recurso
extraordinário que modifica a conclusão de acórdão proferido por
Tribunal de Justiça em ação direta de inconstitucionalidade julgada
improcedente pela Corte estadual para julgá-la procedente, com a
declaração de inconstitucionalidade da lei, no Plenário do Supremo
Tribunal Federal, goza de eficácia contra todos (erga omnes), sendo
dispensada a sua comunicação ao Senado Federal.
1248. (ESAF / PGE-DF - 2004) O Supremo Tribunal Federal poderá
atribuir efeito retroativo (ex tunc) às decisões proferidas em recurso
extraordinário.
1249. (ESAF / PGE-DF - 2004) O Supremo Tribunal Federal poderá
atribuir efeito prospectivo (ex nunc) às decisões proferidas em recurso
extraordinário.
1250. (ESAF / Oficial de Chancelaria - 2004) A inconstitucionalidade
por ação pode ser total ou parcial, porém a inconstitucionalidade por
omissão será sempre total.
1251. (ESAF / Oficial de Chancelaria - 2004) A inconstitucionalidade
superveniente é aceita pelo Supremo Tribunal Federal, cabendo em
relação a essa inconstitucionalidade o controle concentrado de
constitucionalidade.
1252. (ESAF / Oficial de Chancelaria - 2004) A inconstitucionalidade
reflexa, segundo o Supremo Tribunal Federal, só pode ser aferida em
sede de controle difuso de constitucionalidade.
1253. (ESAF / PGFN – 2015) Sobre a concessão de medida cautelar
em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), é correto
afirmar que:
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a) a Constituição Federal de 1988 estabelece que a medida cautelar
somente será concedida por maioria de 2/3 dos membros do Supremo Tribunal
Federal.
b) a medida cautelar somente pode ser concedida depois da manifestação
do Procurador-Geral da República, que dispõe do prazo de 3 dias.
c) admite-se, conforme jurisprudência do STF, a concessão monocrática de
medida cautelar, em caráter excepcional e ainda que fora do período de recesso
da Corte.
d) não cabe medida cautelar contra Emenda Constitucional promulgada.
e) a medida cautelar será concedida por decisão de 2/3 dos membros do
Superior Tribunal de Justiça.
1254. (ESAF / Auditor-Fiscal da Receita Federal - 2002) O STF pode
declarar a inconstitucionalidade de certos entendimentos de um ato
normativo, objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, sem,
contudo, declarar inválido o próprio ato normativo.
1255. (ESAF / MPOG - 2003) De uma lei declarada inconstitucional
pelo STF em ação direta de inconstitucionalidade é possível afirmar que
essa lei é uma lei federal.
1256. (ESAF / Auditor-Fiscal-Recife - 2003) Lei municipal não pode
ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo
Tribunal Federal.
1257. (ESAF / MRE - 2004) O ato normativo, para efeito de
fiscalização da constitucionalidade em tese, deve possuir autonomia
jurídica, generalidade abstrata e impessoalidade.
1258. (ESAF / Auditor-Fiscal da Receita Federal - 2009) Proclamada
a inconstitucionalidade do dispositivo, pelo Supremo Tribunal Federal,
julgar-se-á improcedente a ação direta de inconstitucionalidade.
1259. (ESAF / PM-Fortaleza - 2002) O julgamento de mérito dando
pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade equivale a
uma declaração de constitucionalidade da lei, objeto da ação.
1260. (ESAF /Auditor-Fiscal da Receita Federal - 2009) Atos
estatais de efeitos concretos se submetem, em sede de controle
concentrado, à jurisdição abstrata.
1261. (ESAF / Auditor-Fiscal da Receita Federal - 2009) As súmulas,
por apresentarem densidade normativa, são submetidas à jurisdição
constitucional concentrada.
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1262. (ESAF / PM-Fortaleza - 2002) Uma súmula de jurisprudência
de tribunal superior pode ser objeto de ação direta de
inconstitucionalidade no STF.
1263. (ESAF / Auditor-Fiscal da Receita Federal - 2009) Antes da
concessão da liminar em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade,
é possível que seu autor peça desistência da mesma.
1264. (ESAF / AFT - 2003) Segundo o entendimento do STF, é
possível ao Autor requerer a desistência em relação a uma Ação Direta
de Inconstitucionalidade, desde que demonstre razões de interesse
público para essa desistência.
1265. (ESAF / Auditor-Fiscal da Receita Federal - 2009) Para a
propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade, se faz necessário
observar um dos requisitos objetivos pertinente ao prazo prescricional.
1266. (ESAF / Auditor-Fiscal da Receita Federal - 2003) Depois de
cinco anos de vigência de uma lei, ela não mais pode ser objeto de ação
direta de inconstitucionalidade.
1267. (ESAF / MPOG - 2009) Quanto aos métodos de controle de
constitucionalidade, a doutrina os classifica em difuso e concentrado.
Segundo a doutrina constitucionalista mais respeitável, a nossa
Constituição contempla espécies de controle concentrado. Assinale a
opção que não se refere a uma espécie de controle concentrado.
a) Ação direta de inconstitucionalidade.
b) Ação direta de inconstitucionalidade interventiva.
c) Ação direta de inconstitucionalidade por omissão.
d) Ação declaratória de constitucionalidade.
e) Ação direta de inconstitucionalidade por congruência.
1268. (ESAF / Auditor-Fiscal - 2003) Constitui instrumento típico
do controle abstrato de constitucionalidade de leis e atos normativos:
a) A ação direta de inconstitucionalidade
b) O recurso extraordinário
c) A ação cível originária
d) O habeas data
e) O mandado de segurança
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1269. (ESAF / PGFN - 2007) A decisão de mérito proferida em sede
de controle concentrado é irrecorrível, salvo a hipótese de embargos
declaratórios, e não está sujeita à desconstituição pela via da ação
rescisória.
1270. (ESAF / PGFN - 2007) Segundo jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, a norma constitucional originária não é passível de
controle de constitucionalidade.
1271. (ESAF / IRB - 2006) Segundo o novel entendimento do
Supremo Tribunal Federal, é possível a aplicação, no direito brasileiro,
do conceito de inconstitucionalidade de normas constitucionais
originárias, defendido na obra de Otto Bachof, uma vez que a
enumeração de cláusulas pétreas, no texto original da Constituição,
imporia uma hierarquia entre as normas constitucionais originárias.
1272. (ESAF / PGFN - 2007) A Mesa do Congresso Nacional não tem
legitimidade
para
a
propositura
da
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade.
1273. (ESAF / ANEEL - 2006) Não tem legitimidade para propor a
ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal
Federal:
a) Presidente da República.
b) Presidente do Congresso Nacional.
c) Governador do Distrito Federal.
d) Confederação sindical.
e) Entidade de classe de âmbito nacional.
1274. (ESAF / MRE - 2004) Não pode propor ação direta de
constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal:
a) O advogado-geral da União.
b) O presidente da República.
c) A Mesa da Câmara dos Deputados.
d) O partido político com representação no Congresso Nacional.
e) O governador do Distrito Federal.
1275. (ESAF / IRB - 2004) Suponha que, no último dia do seu
mandato, o Presidente da República tenha sancionado uma lei que
concede vantagem com efeitos retroativos para os nela contemplados.
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O novo Presidente da República não se conforma com a medida, que
considera particularmente onerosa. O Presidente da República não pode
arguir a inconstitucionalidade dessa lei, por meio de ação direta de
inconstitucionalidade, já que o seu antecessor a sancionara.
1276. (ESAF / IRB - 2004) Suponha que, no último dia do seu
mandato, o Presidente da República tenha sancionado uma lei que
concede vantagem com efeitos retroativos para os nela contemplados.
O novo Presidente da República não se conforma com a medida, que
considera particularmente onerosa. O Advogado-Geral da União pode,
em nome da Advocacia-Geral da União, ajuizar ação direta de
inconstitucionalidade contra tal lei perante o Supremo Tribunal Federal.
1277. (ESAF / TRT 7ª Região - 2005) O Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil somente tem legitimidade para propor ação
direta de inconstitucionalidade contra leis que interfiram diretamente
nos afazeres, direitos e prerrogativas dos advogados.
1278. (ESAF / PGFN - 2007) A perda da representação do partido
político junto ao Congresso Nacional implica na perda da capacidade
postulatória, com consequente extinção, sem resolução do mérito, da
Ação Direta de Inconstitucionalidade anteriormente proposta.
1279. (ESAF / TCU - 2006) A possibilidade de partido político
apresentar ação declaratória de constitucionalidade está condicionada
a que este partido político tenha representação no Congresso Nacional
e que essa representação se mantenha ao longo de todo o processo da
ação, no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
1280. (ESAF / Auditor-Fiscal da Receita Federal - 2006) No caso de
um partido político perder sua representação no Congresso Nacional
após ter proposto uma ação direta de inconstitucionalidade, essa ação
é considerada prejudicada, por perda superveniente de legitimidade
ativa para a sua propositura.
1281. (ESAF / TRT 7ª Região - 2005) Uma ação direta de
inconstitucionalidade que tenha sido proposta por partido político que
tinha representação no Congresso Nacional, mas que a perde antes do
julgamento de mérito da demanda, deve ser julgada prejudicada.
1282. (ESAF / PGFN - 2007) O Supremo Tribunal Federal não
reconhece a legitimidade ativa das chamadas associação de associações
para fins de ajuizamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade.
1283. (ESAF / PGDF - 2007) Suponha que uma lei distrital,
sancionada pelo Governador, que limita o horário de funcionamento do
comércio varejista em Brasília, seja objeto de dúvidas quanto à sua
constitucionalidade. O Governador do Distrito Federal, mesmo que
arrependido politicamente da sanção ao projeto de lei, não poderá
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ajuizar ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal
Federal contra tal lei.
1284. (ESAF / Auditor-Fiscal da Receita Federal - 2005) Pode ser
proposta ação direta de inconstitucionalidade em relação a qualquer lei
distrital, em razão da equivalência entre o Distrito Federal e os Estadosmembros.
1285. (ESAF / AFT - 2006) É cabível ação direta de
inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, contra lei do
Distrito Federal que discipline assunto de interesse local.
1286. (ESAF / PGDF - 2007) Suponha que o Tribunal Superior do
Trabalho haja disposto no seu Regimento Interno sobre precatório. Em
seguida, o Tribunal Regional do Trabalho com jurisdição sobre o Distrito
Federal insere no seu regimento norma idêntica. Suponha que, mais
tarde, é ajuizada ação direta de inconstitucionalidade contra o
dispositivo do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho que
contém a referida norma. O Supremo Tribunal Federal julga procedente
essa ação direta, afirmando que a regra regimental destoa da
sistemática constitucional sobre precatórios. Depois desse julgamento,
o Presidente do TRT com jurisdição no Distrito Federal, contra os
interesses do Governo do Distrito Federal, aplica a norma que é idêntica
àquela do TST declarada inconstitucional. Nesse caso, qual solução
juridicamente possível, mais eficaz e expedita, você sugeriria para
proteger os interesses do Distrito Federal contra tal decisão?
a) Que o Distrito Federal apresente recurso extraordinário contra a decisão.
b) Que o Distrito Federal ajuíze mandado de segurança perante o TRT
contra a decisão.
c) Que o Distrito Federal ajuíze ação direta de inconstitucionalidade perante
o Supremo Tribunal Federal contra a norma do TRT.
e)Que se apresente reclamação ao Supremo Tribunal Federal.
e) Que o Distrito Federal impetre mandado de segurança perante o STF.
1287. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) O Supremo Tribunal Federal admite
o controle concentrado de constitucionalidade em face de decreto,
quando este, a pretexto de regulamentar lei, desvirtuar o sentido da
norma.
1288. (ESAF / Auditor-Fiscal da Receita Federal - 2008) Assinale o
ato normativo abaixo que não é objeto próprio de ação direta de
inconstitucionalidade proposta perante o Supremo Tribunal Federal:
a) Medida Provisória
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b) Emenda à Constituição
c) Decreto regulamentador de lei
d) Dispositivo de Constituição Estadual
e) Emenda ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal
1289. (ESAF / Auditor-Fiscal da Receita Federal - 2005) Não há
possibilidade de ser conhecida pelo Supremo Tribunal Federal uma ação
direta de inconstitucionalidade na qual se discute a constitucionalidade
de um decreto.
1290. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) A inobservância dos ditames da
Constituição Federal de 1988 para a elaboração de lei estadual,
possibilita ao Supremo Tribunal Federal, pela via do controle
concentrado, a declaração de inconstitucionalidade.
1291. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) O Congresso Nacional, ao rejeitar
medida provisória, está atuando preventivamente no controle de
constitucionalidade, haja vista a espécie normativa não ter ingressado
de forma definitiva no ordenamento jurídico pátrio.
1292. (ESAF / TCE-PR - 2003) Uma medida provisória não pode ser
objeto de ação direta de inconstitucionalidade.
1293. (ESAF / AFT - 2006) Em sede de ação
inconstitucionalidade é vedada a intervenção de terceiros.

direta

de

1294. (ESAF / IRB - 2006) Na concessão de medida cautelar em
sede de ação direta de inconstitucionalidade, seus efeitos serão, regra
geral, “erga omnes” e “ex tunc”.
1295. (ESAF / Auditor-Fiscal do RN - 2005) A medida cautelar, em
sede de ação direta de inconstitucionalidade, tem eficácia “erga omnes”
e, regra geral, será concedida com efeito “ex tunc”.
1296. (ESAF
/
TCU
2006)
Nas
ações
diretas
de
inconstitucionalidade, o autor deverá demonstrar a repercussão geral
da questão discutida no caso, a fim de que o Tribunal examine a
admissão da ação.
1297. (ESAF / TCU - 2006) A legitimidade ativa do Governador do
Distrito Federal, para propor ação direta de inconstitucionalidade, não
sofre restrições quanto à pertinência temática, sendo esse requisito
exigido quando da verificação da legitimidade ativa da entidade de
classe de âmbito nacional.
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1298. (ESAF / Auditor-Fiscal da Receita Federal - 2005) Mesmo
sendo equivalentes às emendas constitucionais, os tratados
internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos de votação, por três quintos
dos votos dos respectivos membros, poderão ser objeto de controle de
constitucionalidade
por
meio
de
uma
ação
direta
de
inconstitucionalidade.
1299. (ESAF / IRB - 2004) Emenda à Constituição, por ter a mesma
hierarquia das demais normas da Lei Maior, não se submete à
declaração de inconstitucionalidade, nem mesmo pelo Supremo
Tribunal Federal.
1300. (ESAF / Auditor-Fiscal da Receita Federal - 2005) A eficácia
de
uma
liminar
concedida
em
sede
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade opera, regra geral, com efeitos “ex tunc”,
podendo ter efeitos “ex nunc”, em caráter excepcional, se o Supremo
Tribunal Federal assim o declarar expressamente, demonstrando a
conveniência da medida.
1301. (ESAF / TRT 7ª Região - 2005) A respeito de uma lei que haja
sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação
direta de inconstitucionalidade, nada impede que um juiz de primeiro
grau afirme válida a mesma lei, ao julgar um caso concreto.
1302. (ESAF / MPOG - 2003) De uma lei declarada inconstitucional
pelo STF em ação direta de inconstitucionalidade é possível afirmar que
apesar da decisão, nada impedirá que os demais juízes, divergindo do
entendimento do STF, declarem constitucional a mesma lei.
1303. (ESAF / Procurador da Fazenda - 2003) Suponha que o
Supremo Tribunal Federal tenha declarado a inconstitucionalidade de
uma lei. Suponha, ainda, que um juiz de primeiro grau venha a, num
caso concreto, julgar válida essa mesma lei. Se a decisão do STF foi em
ação direta de inconstitucionalidade e transitou em julgado antes da
sentença do juiz, esse mesmo juiz não poderia ter julgado válida a lei,
diante do efeito vinculante da decisão da Suprema Corte no caso.
1304. (ESAF / MPOG - 2005) As decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de
inconstitucionalidade,
por
força
de
expressa
determinação
constitucional, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante,
apenas no âmbito da administração pública direta e indireta federal.
1305. (ESAF / TRT 7ª Região - 2005) A respeito de uma lei que haja
sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação
direta de inconstitucionalidade, não pode vir a ser declarada
constitucional, pelo próprio STF, em julgamento posterior, por meio de
controle incidental.
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1306. (ESAF / TRT 7ª Região - 2005) A respeito de uma lei que haja
sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação
direta de inconstitucionalidade, o Congresso Nacional fica proibido de
editar outra lei de igual teor.
1307. (ESAF / MPOG - 2005) Uma lei declarada inconstitucional
pelo STF em sede de ação direta de inconstitucionalidade, como regra
geral, não pode ser reeditada pela Casa Legislativa que a votou, sob
pena de ofensa à autoridade da decisão da Suprema Corte.
1308. (ESAF / IRB - 2004) As decisões de mérito do Supremo
Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade e em ação
declaratória de constitucionalidade têm efeito vinculante.
1309. (ESAF / TRT 7ª Região - 2005) A respeito de uma lei que haja
sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação
direta de inconstitucionalidade, pode vir a ser declarada válida, se o STF
julgar procedente ação rescisória contra a decisão tomada na ação
direta de inconstitucionalidade.
1310. (ESAF / TRT 7ª Região - 2005) A respeito da ação direta de
inconstitucionalidade no STF, leis revogadas antes da propositura da
ação direta de inconstitucionalidade não são objetos idôneos dessa
demanda.
1311. (ESAF / MRE - 2004) Se o ato normativo objeto de uma ação
direta de inconstitucionalidade for revogado, a ação só prossegue
perante o Supremo Tribunal Federal se o ato tiver produzido efeitos
concretos.
1312. (ESAF / TRT 7ª Região - 2005) A respeito da ação direta de
inconstitucionalidade no STF, na ação direta de inconstitucionalidade, a
atividade judicante do STF está condicionada pelo pedido, mas não pela
causa de pedir, que é tida como "aberta".
1313. (ESAF / TRT 7ª Região - 2005) O requerente não pode desistir
da ação direta de inconstitucionalidade que haja proposto.
1314. (ESAF / MPOG – 2005) Uma lei declarada inconstitucional
pelo STF em sede de ação direta de inconstitucionalidade, como regra
geral, é considerada inválida desde quando editada, e, portanto, desde
antes da decisão do STF.
1315. (ESAF / MPOG – 2005) Uma lei declarada inconstitucional
pelo STF em sede de ação direta de inconstitucionalidade, como regra
geral, somente deixa de produzir efeitos jurídicos a partir do trânsito
em julgado da decisão do STF.
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1316. (ESAF / MPOG - 2005) Uma lei declarada inconstitucional
pelo STF em sede de ação direta de inconstitucionalidade, como regra
geral, somente é considerada excluída do ordenamento jurídico depois
de suspensa a sua vigência pelo Senado Federal.
1317. (ESAF / Auditor-Fiscal da Receita Federal - 2001) A
declaração de inconstitucionalidade de uma lei pelo Supremo Tribunal
Federal, em uma ação direta de inconstitucionalidade, somente
produzirá eficácia contra todos depois de suspensa a execução da lei
pelo Senado Federal.
1318. (ESAF / IRB - 2010) Julgada procedente uma ação direta de
inconstitucionalidade, a lei, objeto da ação, é tida, ordinariamente,
como inconstitucional apenas a partir da data do julgamento, devendo
ser considerada como válida e eficaz no período entre a sua edição e o
julgamento do STF.
1319. (ESAF / MPOG - 2003) De uma lei declarada inconstitucional
pelo STF em ação direta de inconstitucionalidade é possível afirmar que
essa lei somente deverá deixar de produzir efeitos a partir da decisão
do STF.
1320. (ESAF / MPOG - 2003) De uma lei declarada inconstitucional
pelo STF em ação direta de inconstitucionalidade é possível afirmar que
essa lei foi revogada pelo STF, a partir da data de publicação do acórdão.
1321. (ESAF / MPOG - 2005) Uma lei declarada inconstitucional
pelo STF em sede de ação direta de inconstitucionalidade, como regra
geral, somente deixa de ser considerada válida nas relações jurídicas de
que faça parte o autor da ação.
1322. (ESAF / Auditor-Fiscal do RN - 2005) Ao declarar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, em sede de ação direta
de inconstitucionalidade, poderá o Supremo Tribunal Federal, por
maioria qualificada de seus membros, restringir os efeitos daquela
declaração ou fixar data para que a declaração tenha eficácia.
1323. (ESAF / Auditor-Fiscal do RN - 2005) A decisão que julga
procedente ou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade é
irrecorrível, não cabendo contra ela nenhum recurso ou mesmo a
propositura de ação rescisória.
1324. (ESAF / MRE - 2004) A inconstitucionalidade reflexa, segundo
o Supremo Tribunal Federal, só pode ser aferida em sede de controle
difuso de constitucionalidade.
1325. (ESAF / MRE - 2004) Regra geral, os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade, no controle concentrado e no controle difuso, são
“ex nunc”.
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1326. (ESAF / IRB - 2004) Toda lei federal ou estadual em vigor
pode ser arguida de inconstitucional em sede de ação direta de
inconstitucionalidade.
1327. (ESAF / AFT - 2003) A doutrina e a jurisprudência
reconhecem o efeito repristinatório em relação à lei que foi revogada
por lei declarada inconstitucional pelo STF.
1328. (ESAF / TCE-PR - 2003) No âmbito do controle abstrato de
constitucionalidade, somente o Supremo Tribunal Federal pode declarar
a inconstitucionalidade de uma lei federal.
1329. (ESAF / AGU - 1998) Segundo a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, a declaração de inconstitucionalidade pode ter efeito
ex nunc ou ex tunc.
1330. (ESAF / AGU - 1998) A liminar concedida em sede de controle
abstrato de normas há de ter sempre eficácia ex tunc.
1331. (ESAF / AGU - 1998) O Supremo Tribunal Federal costuma
declarar, frequentemente, a inconstitucionalidade de lei sem a
pronúncia da nulidade.
1332. (ESAF / AGU - 1998) Os tratados internacionais não podem
ser objeto de impugnação em sede de controle abstrato de normas.
1333. (ESAF / PGFN - 1998) A cautelar concedida em ação direta de
inconstitucionalidade tem o condão de restaurar provisoriamente a
vigência do direito revogado pela norma impugnada.
1334. (ESAF / PGFN - 1998) A decisão proferida em sede de
controle abstrato de normas somente terá eficácia após a suspensão de
sua execução pelo Senado Federal.
1335. (ESAF / SEFAZ-CE - 1998) A interpretação conforme a
Constituição não pode ser utilizada no âmbito dos juízos e Tribunais
ordinários, porquanto tal prática corresponde, efetivamente, a uma
declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto.
1336. (ESAF / ACE - 1998) Não cabe ação direta
inconstitucionalidade contra norma constitucional originária.

de

1337. (ESAF / ACE - 1998) Os atos tipicamente regulamentares são
passíveis de impugnação em controle abstrato de normas.
1338. (ESAF / ACE - 1998) A liminar em ação direta
inconstitucionalidade deve ser deferida com eficácia ex tunc.

de

1339. (ESAF / ACE - 1998) O Supremo Tribunal Federal declara,
frequentemente, a inconstitucionalidade da lei com eficácia ex nunc.
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1340. (ESAF / TCU - 1999) A decisão final de mérito proferida pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de controle abstrato de normas tem
eficácia ex nunc, necessariamente.
1341. (ESAF / TCU - 1999) A liminar concedida em ação direta de
inconstitucionalidade pode ter eficácia ex nunc ou ex tunc.
1342. (ESAF / TCU - 1999) Segundo a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, compete ao Tribunal, em sede de controle abstrato de
normas, declarar a inconstitucionalidade e não a constitucionalidade de
norma impugnada.
1343. (ESAF / Assistente Jurídico-AGU - 1999) Não cabe ação direta
de inconstitucionalidade contra emenda constitucional.
1344. (ESAF / TCE-RN - 2000) O Presidente do Tribunal de Contas
da União tem legitimidade ativa para propor ação direta de
inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal contra leis
que afetem a competência constitucionalmente estabelecida da Corte de
Contas.
1345. (ESAF / TCE-RN - 2000) O Presidente da República não pode
propor ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal
Federal, atacando lei estadual.
1346. (ESAF / TCE-RN - 2000) A decisão que proclama a invalidade
de uma lei federal em sede de ação direta de inconstitucionalidade
somente produz efeitos erga omnes (para todos) depois de suspensa a
mesma lei pelo Senado Federal.
1347. (ESAF / TCE-RN - 2000) Leis municipais, estaduais e federais
podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o
Supremo Tribunal Federal.
1348. (ESAF / TCE-RN - 2000) Um Governador de Estado pode, em
princípio, ajuizar, perante o Supremo Tribunal Federal, ação direta de
inconstitucionalidade contra lei estadual, mas não pode ajuizar uma
ação declaratória de constitucionalidade perante o mesmo tribunal
tendo por objeto a mesma lei.
1349. (ESAF / TCU - 2000) A decisão do STF pela
inconstitucionalidade de uma lei federal, quando proferida em sede de
controle abstrato, começa a produzir eficácia contra todos depois de o
Senado Federal suspender a execução da lei.
1350. (ESAF / TCU - 2000) Uma lei municipal pode ser declarada
inconstitucional pelo STF, quer por meio de ação direta de
inconstitucionalidade, quer por recurso extraordinário.
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1351. (ESAF
/
TCU
2000)
O
controle
abstrato
de
constitucionalidade é realizado no Brasil apenas pelo Supremo Tribunal
Federal, mediante a provocação de cidadão que tenha um direito
fundamental seu violado pelos poderes públicos.
1352. (ESAF / TCU - 2000) A decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, ao decidir questão de inconstitucionalidade por meio
do controle de constitucionalidade em tese, produz efeitos apenas entre
as partes, podendo, entretanto, produzir também efeitos contra todos
(erga omnes), se a lei invalidada vier a ser suspensa pelo Senado
Federal.
1353. (ESAF / TCU - 2000) Uma lei de um Município, mesmo que
claramente contrária à Constituição Federal, não pode ser declarada
inválida pelo Supremo Tribunal Federal numa ação direta de
inconstitucionalidade.
1354. (ESAF / AFRF - 2001) A decisão de mérito do Supremo
Tribunal Federal julgando improcedente uma ação direta de
inconstitucionalidade equivale a declarar constitucional o ato
impugnado.
1355. (ESAF / AFRF - 2001) Como regra geral, declarada a nulidade
de uma lei numa ação direta de inconstitucionalidade, o diploma deixa
de produzir efeitos a partir da data do julgamento da ação.
1356. (ESAF / AFRF - 2001) No exame de constitucionalidade de
uma lei, não é dado ao Supremo Tribunal Federal formular juízo sobre a
razoabilidade do diploma.
1357. (ESAF / AFRF - 2001) A declaração de inconstitucionalidade
de uma lei federal pelo STF, em sede de ação direta de
inconstitucionalidade, somente produz efeitos para todos depois de
suspensa a execução do diploma legal pelo Senado Federal.
1358. (ESAF / Promotor-CE - 2001) Suponha que um dispositivo de
uma Constituição Estadual reproduza, literalmente, um outro
dispositivo da Constituição Federal. Uma certa lei parece afrontar esse
mesmo dispositivo, comum às duas constituições. Se a lei suspeita for
municipal, somente poderá ser objeto de ação direta de
inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.
1359. (ESAF / Promotor-CE - 2001) Suponha que um dispositivo de
uma Constituição Estadual reproduza, literalmente, um outro
dispositivo da Constituição Federal. Uma certa lei parece afrontar esse
mesmo dispositivo, comum às duas constituições. Se a lei suspeita for
estadual, e se tiver sido objeto tanto de ação direta de
inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal como de
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representação por inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça, haverá
a conexão e o Supremo Tribunal Federal deverá julgar ambas as ações.
1360. (ESAF / SEFAZ-MT - 2001) Qualquer juiz de direito de um
Estado-Membro pode declarar a inconstitucionalidade de lei federal no
curso de um processo ordinário, se isso for necessário para resolver a
pendência sob a sua apreciação.
1361. (ESAF / SEFAZ-MT - 2001) Somente o Supremo Tribunal
Federal pode realizar o controle direto da validade de uma lei estadual
em face da Constituição Federal.
1362. (ESAF / SEFAZ-MT - 2001) Normalmente, a declaração de
inconstitucionalidade
de
uma
lei
numa
ação
direta
de
inconstitucionalidade somente produz efeitos para o autor da ação. Os
efeitos do julgamento somente serão estendidos para todas as pessoas
se o Congresso Nacional suspender a execução da lei.
1363. (ESAF / SEFAZ-MT - 2001) O Governador do Estado pode
propor ação direta de inconstitucionalidade contra lei municipal perante
o Supremo Tribunal Federal.
1364. (ESAF / SEFAZ-MT - 2001) Somente atos do Poder Legislativo
estão sujeitos ao controle abstrato de constitucionalidade.
1365. (ESAF / Procurador BACEN - 2001) Todo ato baseado em lei
afirmada inconstitucional pelo STF em controle abstrato se torna, como
consequência automática dessa decisão, também nulo e insuscetível de
produzir efeitos.
1366. (ESAF / Procurador BACEN - 2001) A concessão de medida
cautelar em ação direta de inconstitucionalidade não pode tornar
aplicável a legislação anterior, que a lei, objeto da ação direta de
inconstitucionalidade, revogara expressamente, porquanto não se
admite a repristinação entre nós.
1367. (ESAF / Procurador BACEN - 2001) O autor da ação direta de
inconstitucionalidade perante o STF não pode desistir da ação proposta,
mas pode desistir de pedido de medida cautelar, por entender que a
suspensão da lei não mais interessa ao bem público.
1368. (ESAF / Procurador BACEN - 2001) Uma Emenda à
Constituição, já promulgada, não pode ser objeto de controle abstrato
de constitucionalidade.
1369. (ESAF / Procurador BACEN - 2001) O Supremo Tribunal
Federal pode apreciar, em ação direta de inconstitucionalidade, a
constitucionalidade de qualquer lei federal.
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1370. (ESAF / Analista BACEN - 2001) Uma vez que a lei somente
se torna inconstitucional com a declaração judicial do vício, devem ser
respeitados os efeitos produzidos pela lei antes de afirmada a sua
invalidez judicialmente.
1371. (ESAF / Analista BACEN - 2001) A declaração de
inconstitucionalidade
de
uma
lei,
numa
ação
direta
de
inconstitucionalidade, produz efeitos para todas as pessoas a partir da
suspensão da vigência da lei pelo Senado Federal.
1372. (ESAF / SEFAZ-PI - 2001) O Governador de Estado e o
Prefeito de Município são pessoas legitimadas para propor ação direta
de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra lei federal
que afete gravemente os interesses do Estado e do Município.
1373. (ESAF / SEFAZ-PI - 2001) Qualquer pessoa do povo pode
propor ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal
Federal, arguindo a inconstitucionalidade de lei que fira direito
individual seu.
1374. (ESAF / SEFAZ-PI - 2001) Somente o Supremo Tribunal
Federal tem competência para declarar a inconstitucionalidade de uma
lei num caso concreto.
1375. (ESAF / MPOG - 2002) O Supremo Tribunal Federal, julgando
uma
ação
direta
de
inconstitucionalidade,
pode
declarar
inconstitucionais apenas algumas expressões do caput de um artigo de
lei.
1376. (ESAF / MPOG - 2002) Proposta de Emenda Constitucional
pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o
Supremo Tribunal Federal, se desrespeitar algum limite material ao
poder de reforma da Constituição.
1377. (ESAF / MPOG - 2002) Medidas provisórias não podem ser
objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo
Tribunal Federal.
1378. (ESAF / MPOG - 2002) Declarada a inconstitucionalidade de
lei pelo STF, em sede de controle abstrato, o Senado deverá suspender
a execução da mesma lei, para que a decisão da Suprema Corte produza
efeitos erga omnes.
1379. (ESAF / SEFAZ-PA - 2002) Não somente leis estaduais, mas
também certos atos do Executivo e do Judiciário estaduais podem ser
objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo
Tribunal Federal.
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1380. (ESAF / SEFAZ-PA - 2002) Todo partido político tem
legitimidade
constitucional
para
ajuizar
ação
direta
de
inconstitucionalidade perante o STF.
1381. (ESAF / SEFAZ-PA - 2002) O STF não pode declarar a
inconstitucionalidade de lei municipal em sede de controle de
constitucionalidade em concreto.
1382. (ESAF / SEFAZ-PA - 2002) Lei estadual declarada
inconstitucional pelo STF em ação direta de inconstitucionalidade
somente perde eficácia depois de revogada por ato da Assembleia
Legislativa estadual.
1383. (ESAF / AFRF - 2002) Assinale a opção em que não consta
ente ou autoridade legitimado para propor ação direta de
inconstitucionalidade.
a) Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
b) Presidente da República
c) Qualquer partido político com representação no Congresso Nacional
d) Qualquer sindicato de classe
e) Procurador-Geral da República
1384. (ESAF / AFRF - 2002) Suponha que certa câmara legislativa
municipal edite uma lei - flagrantemente inconstitucional - que
restringe a atividade de fiscalização dos Auditores Fiscais da Receita
Federal com relação aos habitantes do mesmo município. O ProcuradorGeral
da
República
pode
ajuizar
uma
ação
direta
de
inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, contra tal
lei.
1385. (ESAF / AFRF - 2002) Como regra, a declaração de
inconstitucionalidade de uma lei pelo Supremo Tribunal Federal, em
ação direta de inconstitucionalidade, somente produz efeitos a partir da
data do julgamento da ação, sendo por isso válidos todos os atos
praticados com base na lei até o julgamento da ação direta de
inconstitucionalidade.
1386. (ESAF / AFRF - 2002) As leis da União, dos Estados-membros,
do Distrito Federal e dos Municípios podem ser objeto de controle de
constitucionalidade pelo STF, por meio de ação direta de
inconstitucionalidade.
1387. (ESAF / AFRF - 2002) O Supremo Tribunal Federal não pode
declarar a inconstitucionalidade de emenda à Constituição já
promulgada.
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1388. (ESAF / AFC-STN - 2002) Suponha que uma lei recém-editada
venha a ser declarada inconstitucional pelo STF, em uma ação direta de
inconstitucionalidade. A declaração de inconstitucionalidade, em
princípio, não tem como interferir sobre as relações jurídicas formadas
antes do julgamento do STF.
1389. (ESAF / AFC-STN - 2002) Suponha que uma lei recém-editada
venha a ser declarada inconstitucional pelo STF, em uma ação direta de
inconstitucionalidade. A declaração de inconstitucionalidade somente
terá eficácia depois que a lei tida como inválida for suspensa pelo
Senado Federal.
1390. (ESAF / AFC-STN - 2002) Suponha que uma lei recém-editada
venha a ser declarada inconstitucional pelo STF, em uma ação direta de
inconstitucionalidade. É possível afirmar que, necessariamente, a lei em
questão não é municipal.
1391. (ESAF / AFC-STN - 2002) Suponha que uma lei recém-editada
venha a ser declarada inconstitucional pelo STF, em uma ação direta de
inconstitucionalidade.
Se
o
autor
da
ação
direta
de
inconstitucionalidade for uma autoridade federal, é possível afirmar
que, necessariamante, a lei será federal.
1392. (ESAF / Assistente de Chancelaria - 2002) Os juízes de
primeira instância não podem declarar a inconstitucionalidade de lei.
1393. (ESAF / Assistente de Chancelaria - 2002) O Supremo
Tribunal Federal é o único tribunal que pode julgar ação direta de
inconstitucionalidade que ataca lei federal ou estadual por afrontar a
Constituição Federal.
1394. (ESAF / TCU - 2002) Apenas perante o Supremo Tribunal
Federal é possível realizar o controle abstrato de leis federais e
estaduais perante a Constituição Federal.
1395. (ESAF / TCU - 2002) Todos os partidos políticos podem
ajuizar ação direta de inconstitucionalidade perante o STF.
1396. (ESAF / AFRF - 2002) A declaração de inconstitucionalidade
de uma lei pelo Supremo Tribunal Federal, em uma ação direta de
inconstitucionalidade, somente produzirá eficácia contra todos depois
de suspensa a execução da lei pelo Senado Federal.
1397. (ESAF / AFRF - 2002) O Advogado-Geral da União tem
legitimidade para, em nome do Presidente da República, propor ação
direta de inconstitucionalidade contra lei ou ato normativo federal,
estadual ou municipal.
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1398. (ESAF / AFRF - 2002) Assinale o ato normativo abaixo que
não é objeto próprio de ação direta de inconstitucionalidade proposta
perante o Supremo Tribunal Federal:
a) Medida Provisória
b) Emenda à Constituição
c) Decreto regulamentador de lei
d) Dispositivo de Constituição Estadual
e) Emenda ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal
1399. (ESAF / AFRF - 2002) Suponha que uma lei que concede
aumento a servidores públicos, depois de três meses de vigência, venha
a ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação
direta
de
inconstitucionalidade.
Porque
a
declaração
de
inconstitucionalidade é retro-operante, em princípio, poderá ser
demandada dos servidores a devolução do que receberam em virtude da
lei inconstitucional.
1400. (ESAF / PGFN - 2006) Suponha que o Supremo Tribunal
Federal tenha declarado a inconstitucionalidade de uma lei federal, ao
julgar um mandado de segurança. Se um juiz de primeira instância
julgar uma causa afirmando válida a lei, caberá reclamação ao Supremo
Tribunal Federal para preservar a autoridade da sua decisão.
1401. (ESAF / IRB - 2006) Nos termos da legislação que disciplina
a matéria, não há, na ação direta de inconstitucionalidade, possibilidade
de intervenção de terceiros ou de manifestação de outros órgãos ou
entidades distintos daquele que propôs a ação.
1402. (ESAF / ANEEL - 2006) Uma emenda à Constituição não pode
ser declarada norma inconstitucional.
1403. (ESAF / PGDF - 2007) Por meio da ação direta de
inconstitucionalidade não é possível declarar a invalidade de uma lei
anterior à atual Constituição, sob o fundamento de que tal lei violara a
Constituição em vigor ao tempo da sua edição, mas é possível a
declaração da inconstitucionalidade dessa mesma lei, por ser
materialmente incompatível com a nova Constituição.
1404. (ESAF / PGDF - 2007) O Supremo Tribunal Federal não tem
competência para afirmar a inconstitucionalidade de emenda à
Constituição votada segundo o procedimento estabelecido pelo poder
constituinte originário.
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1405. (ESAF / PGDF - 2007) Suponha que uma lei distrital,
sancionada pelo Governador, que limita o horário de funcionamento do
comércio varejista em Brasília, seja objeto de dúvidas quanto à sua
constitucionalidade. O Governador do Estado de Goiás poderá ajuizar
ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei perante o STF, desde
que comprove, com a inicial, que a lei afeta de modo negativo os
interesses de Goiás na região do entorno de Brasília.
1406. (ESAF / MPOG - 2009) No Brasil, o controle de
constitucionalidade realiza-se mediante a submissão das leis federais
ao controle político do Congresso Nacional e as leis estaduais,
municipais, ou distritais ao controle jurisdicional.
1407. (ESAF / MPOG - 2009) No Brasil, a jurisdição constitucional
concentrada é reconhecida a todos os componentes do Poder Judiciário
e pode se dar mediante iniciativa popular.
1408. (ESAF / PGFN - 2012) Quando o Supremo Tribunal Federal
apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de lei ou ato normativo,
citará, previamente, Advogado da União ou Procurador da Fazenda
Nacional, conforme a natureza da matéria, que se manifestará sobre o
ato ou texto impugnado.
1409. (ESAF / AFRF - 2002) A decisão do Supremo Tribunal Federal,
tomada em ação direta de inconstitucionalidade, no sentido da
inconstitucionalidade de uma lei federal, somente produz efeitos
jurídicos depois de o Senado suspender a vigência da lei.
1410. (ESAF / AFRF - 2002) Deve ser tida como inconstitucional
uma proposta de emenda à Constituição que proíba o voto do
analfabeto.
1411. (ESAF / AFC-STN - 2002) Suponha que uma lei recém-editada
venha a ser declarada inconstitucional pelo STF, em uma ação direta de
inconstitucionalidade. Nada impede que, numa ação declaratória de
constitucionalidade, posteriormente ajuizada, o STF reveja a sua
posição e afirme a validade e plena eficácia da lei que antes dissera ser
inconstitucional.
1412. (ESAF / TCU - 2002) O Governador de um Estado pode ajuizar
ação direta de inconstitucionalidade perante o STF atacando qualquer
lei quer do seu Estado, de outros Estados ou da União.
1413. (ESAF / TCU - 2002) Se um partido político desiste de uma
ação direta de inconstitucionalidade que tenha ajuizado perante o
Supremo Tribunal Federal, este Tribunal fica impedido de julgar o mérito
da ação.
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1414. (ESAF / AFRF - 2002) O STF pode declarar a
inconstitucionalidade de certos entendimentos de um ato normativo,
objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, sem, contudo,
declarar inválido o próprio ato normativo.
1415. (ESAF / AFTM-Fortaleza - 2003) A declaração de
inconstitucionalidade de uma lei, em princípio, não tem como afetar os
atos praticados com base nela antes da decisão de invalidez da norma.
1416. (ESAF / AFTM-Fortaleza - 2003) Normas de regimentos
internos da Assembleia Legislativa não podem ser declaradas
inconstitucionais pelo Judiciário.
1417. (ESAF / MPOG - 2003) De uma lei declarada inconstitucional
pelo STF em ação direta de inconstitucionalidade é possível afirmar que
não poderá ser declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal
em outro processo posterior.
1418. (ESAF / AFT - 2003) É admissível a propositura, perante o
STF, de uma Ação Direita de Inconstitucionalidade contra uma lei
distrital que disciplinou a cobrança do Imposto Predial e Territorial
Urbano em desconformidade com o texto da Constituição Federal.
1419. (ESAF / Oficial de Chancelaria - 2004) Se o ato normativo
objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade for revogado, a ação
só prossegue perante o Supremo Tribunal Federal se o ato tiver
produzido efeitos concretos.
1420. (ESAF / TRT 7ª Região - 2005) O Advogado-Geral da União
deve participar, necessariamente, tanto da ação direta de
inconstitucionalidade como da ação direta de inconstitucionalidade por
omissão.
1421. (ESAF / MRE - 2004) A inconstitucionalidade por omissão
pode decorrer da ausência de prática de atos legislativos ou
administrativos.
1422. (ESAF / AFT - 2003) Segundo a jurisprudência do STF, não
cabe concessão de medida cautelar em sede de Ação Direta de
Inconstitucionalidade por omissão
1423. (ESAF / PGFN - 1998) A inconstitucionalidade por omissão
compreende omissões ocorridas no texto legal.
1424. (ESAF / PGFN - 1998) A inconstitucionalidade por omissão
compreende omissão da iniciativa do poder competente.
1425. (ESAF / PGFN - 1998) A inconstitucionalidade por omissão
compreende omissão de formalidade substancial.
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1426. (ESAF / PGFN - 1998) A inconstitucionalidade por omissão
compreende omissão de medida para tornar efetiva a norma.
1427. (ESAF / PGFN - 1998) A inconstitucionalidade por omissão
compreende falta de quórum.
1428. (ESAF / Assistente Jurídico-AGU - 1999) A ação direta de
inconstitucionalidade por omissão permite que o Supremo Tribunal
Federal expeça, provisoriamente, a norma que o legislador deixou de
editar.
1429. (ESAF / AFT - 2006) Segundo a corrente majoritária no
Supremo Tribunal Federal, a procedência da ação direta de
inconstitucionalidade por omissão possibilita ao Tribunal, de plano,
elaborar o ato normativo faltante de maneira a suprir a omissão
legislativa.
1430. (ESAF / MPOG - 2009) A supremacia da Constituição exige
que todas as situações jurídicas se conformem com os princípios e
preceitos da Constituição, mas ainda não existe instrumento jurídico
capaz de corrigir omissão inconstitucional.
1431. (ESAF / AFRF - 2003) Diante da omissão do Legislativo em
editar leis que sejam necessárias para que o cidadão goze efetivamente
dos direitos fundamentais dispostos na Constituição Federal, o STF
pode, provocado por ação direta de inconstitucionalidade por omissão,
criar, ele próprio, as normas faltantes.
1432. (ESAF / Oficial de Chancelaria - 2004) A inconstitucionalidade
por omissão pode decorrer da ausência de prática de atos legislativos
ou administrativos.
1433. (ESAF
/
MRE
2004)
A
ação
declaratória
de
constitucionalidade se insere no sistema de controle concreto da
constitucionalidade, porque para a sua propositura é necessária a
existência
de
decisões
judiciais
controversas
sobre
a
constitucionalidade de uma lei.
1434. (ESAF / IRB - 2004) O julgamento de mérito dando pela
improcedência da ação direta de inconstitucionalidade equivale a uma
declaração de constitucionalidade da lei, objeto da demanda.
1435. (ESAF / CGU - 2008) Tem legitimidade para propor ação
direta
de
inconstitucionalidade
e
ação
declaratória
de
constitucionalidade, exceto:
a) Governador de Estado e do Distrito Federal.
b) Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
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c) Os Prefeitos.
d) Presidente da República.
e) Partido político com representação no Congresso Nacional.
1436. (ESAF / PM – Fortaleza - 2002) Suponha que o Supremo
Tribunal Federal tenha julgado, no mérito, procedente uma ação
declaratória de constitucionalidade, que tinha por objeto uma certa lei.
A ação não foi proposta por governador do Estado.
1437. (ESAF / Auditor-Fiscal da Receita Federal - 2002) Suponha
que o Supremo Tribunal Federal tenha julgado, no mérito,
definitivamente
improcedente
uma
ação
declaratória
de
constitucionalidade. A decisão já transitou em julgado. A ação
declaratória de constitucionalidade não foi proposta pelo Presidente da
República.
1438. (ESAF / PGFN - 2007) A concessão de liminar em sede de
Ação Declaratória de Constitucionalidade, como regra, implica na
suspensão do ato normativo impugnado até decisão final de mérito pelo
Supremo Tribunal Federal.
1439. (ESAF / AFT – 2006) A decisão do Supremo Tribunal Federal
que concede liminar em ação declaratória de constitucionalidade não
produz efeito vinculante relativamente à administração pública indireta.
1440. (ESAF / CGU - 2006) Não é possível a concessão de medida
cautelar em sede de ação declaratória de constitucionalidade.
1441. (ESAF / AFT - 2003) É posição majoritária, no STF, o
entendimento de que não é possível o deferimento de medida cautelar,
com efeito vinculante, em sede de Ação Declaratória de
Constitucionalidade.
1442. (ESAF / CGU - 2006) É requisito de admissibilidade da ação
declaratória de constitucionalidade a demonstração de existência de
controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto
da ação declaratória.
1443. (ESAF / AFT - 2003) A admissão de Ação Declaratória de
Constitucionalidade, para processamento e julgamento pelo STF,
pressupõe a comprovação liminar de existência de divergência
jurisdicional, caracterizada pelo volume expressivo de decisões judiciais
que tenham por fundamento teses conflitantes.
1444. (ESAF / CGU - 2006) Nas ações declaratórias de
constitucionalidade, é obrigatória a atuação do Advogado-Geral da
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União no processo como curador da presunção de constitucionalidade
da lei.
1445. (ESAF / Auditor-Fiscal da Receita Federal - 2005) Nos termos
da Constituição Federal, poderão ser objeto de ação declaratória de
constitucionalidade os atos normativos federais e estaduais.
1446. (ESAF / PM-Fortaleza - 2002) Suponha que o Supremo
Tribunal Federal tenha julgado, no mérito, procedente uma ação
declaratória de constitucionalidade, que tinha por objeto uma certa lei.
A lei, objeto da ação, não era municipal.
1447. (ESAF / Auditor-Fiscal da Receita Federal - 2002) Suponha
que o Supremo Tribunal Federal tenha julgado, no mérito,
definitivamente
improcedente
uma
ação
declaratória
de
constitucionalidade. A decisão já transitou em julgado. A lei é federal ou
estadual, mas com certeza não é municipal.
1448. (ESAF / IRB - 2004) Admite-se ação declaratória de
constitucionalidade proposta no Supremo Tribunal Federal pelo
Procurador- Geral da República, tendo por objeto lei estadual.
1449. (ESAF / Auditor-Fiscal/Recife - 2003) O Presidente da
República é autoridade competente para propor ação declaratória de
constitucionalidade de lei municipal perante o Supremo Tribunal
Federal.
1450. (ESAF / TRT 7ª Região - 2005) Leis estaduais e municipais
podem ser objeto de ação declaratória de constitucionalidade proposta
pelo Presidente da República.
1451. (ESAF / Auditor-Fiscal da Receita Federal- 2003) Considere
que o STF tenha julgado procedente certa ação declaratória de
constitucionalidade. Sabendo disso, é possível afirmar que tratava-se
de uma lei ou ato normativo federal.
1452. (ESAF / Auditor-Fiscal da Receita Federal - 2005) A medida
cautelar,
concedida
em
sede
de
ação
declaratória
de
constitucionalidade, não pode ter efeito vinculante para os demais
órgãos do Poder Judiciário, em face do princípio da independência do
juiz.
1453. (ESAF/ TRT 7ª Região - 2005) Governadores de Estado têm
legitimidade para propor ação declaratória de constitucionalidade tendo
por objeto lei federal.
1454. (ESAF / Auditor-Fiscal da Receita Federal - 2003) Considere
que o STF tenha julgado procedente certa ação declaratória de
constitucionalidade. Sabendo disso, é possível afirmar que não há
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impedimento jurídico a que a mesma lei, objeto da ação, venha a ser
tida como inconstitucional por outro tribunal.
1455. (ESAF / PM-Fortaleza - 2002) Suponha que o Supremo
Tribunal Federal tenha julgado, no mérito, procedente uma ação
declaratória de constitucionalidade, que tinha por objeto uma certa lei.
Nenhum outro tribunal no país poderá declarar a inconstitucionalidade
da mesma lei.
1456. (ESAF / Auditor-Fiscal da Receita Federal - 2003) Considere
que o STF tenha julgado procedente certa ação declaratória de
constitucionalidade. Sabendo disso, é possível afirmar que essa lei não
pode mais ser revogada enquanto a Constituição estiver em vigor.
1457. (ESAF / PM – Fortaleza- 2003) Suponha que o Supremo
Tribunal Federal tenha julgado, no mérito, procedente uma ação
declaratória de constitucionalidade, que tinha por objeto uma certa lei.
Essa lei não poderá ser revogada por lei posterior de mesma hierarquia.
1458. (ESAF / Auditor-Fiscal da Receita Federal - 2003) A Receita
Federal não pode, juridicamente, dar execução a uma lei que tenha sido
julgada inconstitucional pelo STF em sede de ação declaratória de
constitucionalidade, mesmo não tendo sido a União parte em tal feito.
1459. (ESAF / Auditor-Fiscal da Receita Federal - 2002) Suponha
que o Supremo Tribunal Federal tenha julgado, no mérito,
definitivamente
improcedente
uma
ação
declaratória
de
constitucionalidade. A decisão já transitou em julgado. A lei não mais
poderá ser aplicada por nenhum órgão do Poder Executivo Federal.
1460. (ESAF / Auditor-Fiscal/Fortaleza - 2003) Quando uma ação
declaratória de constitucionalidade é julgada, no seu mérito,
improcedente pelo STF, é possível afirmar que a lei, objeto da ação, foi
considerada inconstitucional.
1461. (ESAF / Auditor-Fiscal-Recife - 2003) Uma lei não pode ser
declarada
inconstitucional
numa
ação
declaratória
de
constitucionalidade proposta perante o Supremo Tribunal Federal.
1462. (ESAF / PM-Fortaleza - 2002) Suponha que o Supremo
Tribunal Federal tenha julgado, no mérito, procedente uma ação
declaratória de constitucionalidade, que tinha por objeto uma certa lei.
Não será possível a propositura de ação rescisória contra tal julgado.
1463. (ESAF / AGU - 1998) A ação direta de inconstitucionalidade e
a ação declaratória de constitucionalidade, no que se refere ao direito
federal, são instrumentos de caráter dúplice ou ambivalente.
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1464. (ESAF / PGFN - 1998) A ação declaratória de
constitucionalidade poderá ser proposta pelo Presidente da República e
o Procurador-Geral, conjuntamente.
1465. (ESAF / PGFN - 1998) A ação declaratória de
constitucionalidade poderá ser proposta pelo Presidente da República
ou pelo Procurador-Geral da República.
1466. (ESAF / PGFN - 1998) A ação declaratória de
constitucionalidade poderá ser proposta pelo Conselho Federal da OAB.
1467. (ESAF / PGFN - 1998) Segundo a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, não cabe concessão de cautelar em ação declaratória
de constitucionalidade.
1468. (ESAF / Assistente Jurídico-AGU - 1999) Segundo
entendimento dominante no Supremo Tribunal Federal, não cabe liminar
em ação declaratória de constitucionalidade.
1469. (ESAF / Assistente Jurídico-AGU - 1999) A Constituição
autoriza expressamente a instituição de ação declaratória de
constitucionalidade no âmbito estadual.
1470. (ESAF / TCU - 2000) Se o STF, apreciando o mérito de uma
ação
declaratória
de
constitucionalidade,
julga
a
demanda
improcedente, a lei deve ser considerada inconstitucional e esta decisão
terá eficácia contra todos e efeito vinculante para os demais órgãos do
Poder Judiciário e para o Poder Executivo.
1471. (ESAF / TCU - 2000) O STF tem competência para apreciar a
constitucionalidade de leis editadas em qualquer Estado da Federação,
por via de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória
de constitucionalidade.
1472. (ESAF / TCU - 2000) A decisão do Supremo Tribunal Federal
numa ação declaratória de constitucionalidade somente produz eficácia
contra todos e efeito vinculante, quando julgada procedente no seu
mérito.
1473. (ESAF / AFC - 2001) Decidindo o Supremo Tribunal Federal
pela inconstitucionalidade, em tese, de uma lei federal, para que essa
decisão produza efeitos contra todos, a lei deverá ter os seus efeitos
suspensos pelo Senado Federal.
1474. (ESAF / AFC - 2001) Declarada constitucional uma lei federal,
em ação declaratória de constitucionalidade, nenhum outro tribunal do
país pode, depois, declarar a mesma lei inconstitucional.
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1475. (ESAF / AFC - 2001) O Procurador-Geral da República está
legitimado a propor ação declaratória de constitucionalidade de lei
estadual, se a União demonstrar interesse na manutenção da lei.
1476. (ESAF / SERPRO - 2001) Se o STF julga improcedente o
mérito de uma ação declaratória de constitucionalidade, disso resulta
que o ato normativo, objeto da ação, é declarado inconstitucional, com
eficácia erga omnes e com efeitos vinculantes para o Executivo e
Judiciário.
1477. (ESAF / SERPRO - 2001) Se o STF julga improcedente o
mérito de uma ação declaratória de constitucionalidade, disso resulta
que o ato normativo, objeto da ação, não é declarado constitucional,
mas a sua inconstitucionalidade somente poderá ser afirmada, pelo STF,
em sede de ação direta de inconstitucionalidade.
1478. (ESAF / SERPRO - 2001) Se o STF julga improcedente o
mérito de uma ação declaratória de constitucionalidade, disso resulta
que o ato normativo, objeto da ação, não será declarado nem
constitucional nem inconstitucional, nada impedindo que qualquer juiz
ou tribunal venha a afirmar a legitimidade constitucional do ato.
1479. (ESAF / SERPRO - 2001) - Se o STF julga improcedente o
mérito de uma ação declaratória de constitucionalidade, disso resulta
que o ato normativo, objeto da ação, pode voltar a ser objeto de ação
declaratória de constitucionalidade, se novos argumentos surgirem em
favor da sua legitimidade.
1480. (ESAF / SERPRO - 2001) Se o STF julga improcedente o
mérito de uma ação declaratória de constitucionalidade, disso resulta
que o ato normativo, objeto da ação, é considerado inconstitucional,
mas a decisão do STF somente produz efeitos depois de suspenso o ato
pelo Senado Federal.
1481. (ESAF / SEFAZ-MT - 2001) Cabe ao Supremo Tribunal Federal
julgar e processar ação declaratória de constitucionalidade tendo por
objeto lei estadual, cuja validade esteja sendo objeto de contestação no
Estado.
1482. (ESAF / Procurador BACEN - 2001) O Advogado-Geral da
União deve ser ouvido em todos os processos de controle abstrato de
leis perante o STF, para defender a validez do diploma sob exame.
1483. (ESAF / Procurador BACEN - 2001) Porque as leis já gozam,
por si mesmas, da presunção de constitucionalidade, não se admite
liminar em ação declaratória de constitucionalidade.
1484. (ESAF / Procurador BACEN - 2001) Como garantia do
princípio do contraditório no processo de fiscalização abstrata das leis
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realizado pelo STF, é possível a intervenção no processo, na qualidade
de assistentes ou de litisconsortes, de entidades, regionais ou
nacionais, representativas de classe.
1485. (ESAF / Procurador BACEN - 2001) O Procurador-Geral da
República tem legitimidade para propor ação declaratória de
constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual,
atendendo a requerimento fundamentado e circunstanciado do
Presidente do Banco Central.
1486. (ESAF / Procurador BACEN - 2001) A ação rescisória é
instrumento hábil para o STF desconstituir declaração de
inconstitucionalidade
de
lei,
proferida
em
ação
direta
de
inconstitucionalidade, que já tenha transitado em julgado.
1487. (ESAF / Procurador BACEN - 2001) O efeito vinculante da
decisão que julga procedente ação declaratória de constitucionalidade
não atinge os órgãos do Poder Executivo que não hajam participado do
processo no Supremo Tribunal Federal.
1488. (ESAF
/
Analista
BACEN
2001)
Declarada
a
inconstitucionalidade de uma lei, pelo STF, numa ação declaratória de
constitucionalidade, nenhum juiz pode, depois disso, julgando casos
concretos, aplicar a lei, por considerar, na sua consciência, que a lei é
válida.
1489. (ESAF / SEFAZ-PI - 2001) Declarada pelo Supremo Tribunal
Federal a inconstitucionalidade de uma lei numa ação declaratória de
constitucionalidade, o Poder Executivo Federal não mais pode aplicá-la.
1490. (ESAF / MPOG - 2002) Leis estaduais não podem ser objeto
de ação declaratória de constitucionalidade.
1491. (ESAF / MPOG - 2002) Não cabe medida liminar em ação
declaratória de constitucionalidade.
1492. (ESAF / SEFAZ-PA - 2002) Leis federais e estaduais podem
ser objeto de ação declaratória de constitucionalidade perante o
Supremo Tribunal Federal.
1493. (ESAF / AFRF - 2002) O Procurador-Geral da República pode
ajuizar ação declaratória de constitucionalidade tendo por objeto lei
federal, mas não pode ajuizar a mesma ação se ela tiver por objeto uma
lei estadual.
1494. (ESAF / AFRF - 2002) O Presidente da República não pode
ajuizar ação declaratória de constitucionalidade.
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1495. (ESAF / AFRF - 2002) O Procurador-Geral da República pode
ajuizar ação declaratória de constitucionalidade tendo por objeto lei
federal, mas não pode ajuizar a mesma ação se ela tiver por objeto uma
lei estadual.
1496. (ESAF / AFRF - 2002) O Presidente da República não pode
ajuizar ação declaratória de constitucionalidade.
1497. (ESAF / AFRF - 2002) Qualquer partido político pode ajuizar
ação declaratória de constitucionalidade de lei estadual ou federal.
1498. (ESAF / AFRF - 2002) Mesmo que declarada pelo Supremo
Tribunal Federal a validade de uma lei, numa ação declaratória de
constitucionalidade, um juiz de primeira instância é livre para declarar
a inconstitucionalidade da mesma lei, com base em argumentação não
apreciada pelo STF.
1499. (ESAF / AFRF - 2002) Suponha que o Supremo Tribunal
Federal tenha julgado, no mérito, definitivamente improcedente uma
ação declaratória de constitucionalidade. A decisão já transitou em
julgado. Com estas informações é seguro e certo afirmar que o resultado
da decisão não cria obstáculo a que a lei venha a ser apreciada por
outros órgãos do Judiciário, no exercício do controle incidental de
constitucionalidade, e que a lei venha a ser declarada quer
constitucional quer inconstitucional pelo julgador.
1500. (ESAF / IRB - 2006) Observadas as peculiaridades relativas
às suas proposituras, a ação direta de inconstitucionalidade e a ação
declaratória de constitucionalidade têm caráter fungível.
1501. (ESAF / IRB - 2006) Não cabe nenhum recurso contra a
decisão que declara a constitucionalidade de uma norma em uma ação
declaratória de constitucionalidade; tampouco caberá ação rescisória.
1502. (ESAF / PGDF - 2007) Suponha que uma lei distrital,
sancionada pelo Governador, que limita o horário de funcionamento do
comércio varejista em Brasília, seja objeto de dúvidas quanto à sua
constitucionalidade. Se estiver convencido da constitucionalidade da lei,
o Governador do Distrito Federal poderá ajuizar ação declaratória de
constitucionalidade perante o STF, desde que comprove, com a inicial,
que há decisões judiciais divergentes sobre a constitucionalidade da lei.
1503. (ESAF / PGFN - 2012) A ação declaratória de
constitucionalidade pode ser proposta por confederação sindical ou
entidade de classe de âmbito nacional.
1504. (ESAF / PGFN - 2012) Compete ao Supremo Tribunal Federal
processar e julgar, originalmente, a ação direta de inconstitucionalidade
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de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de
constitucionalidade de lei ou ato normativo federal.
1505. (ESAF / AFRF - 2002) O Governador de Estado pode ajuizar
ação declaratória de constitucionalidade que tenha por objeto lei
estadual, mas não pode ajuizar a mesma ação se ela tiver por objeto
uma lei federal.
1506. (ESAF / Assistente de Chancelaria - 2002) Mesmo que o
Supremo Tribunal Federal tenha declarado a validade de uma lei em
sede de ação declaratória de constitucionalidade, o servidor do
Executivo pode-se recusar a aplicar a mesma lei, se estiver convencido
da sua inconstitucionalidade, por um motivo não considerado no
julgamento do STF.
1507. (ESAF / AFRF - 2002) Suponha que o Supremo Tribunal
Federal tenha julgado, no mérito, definitivamente improcedente uma
ação declaratória de constitucionalidade. A decisão já transitou em
julgado. Com estas informações é seguro e certo afirmar que a ação
declaratória de constitucionalidade não foi proposta pelo Presidente da
República.
1508. (ESAF / AFRF - 2002) Suponha que o Supremo Tribunal
Federal tenha julgado, no mérito, definitivamente improcedente uma
ação declaratória de constitucionalidade. A decisão já transitou em
julgado. Com estas informações é seguro e certo afirmar que a lei não
mais poderá ser aplicada por nenhum órgão do Poder Executivo Federal.
1509. (ESAF / AFTM-Fortaleza - 2003) Quando uma ação
declaratória de constitucionalidade é julgada, no seu mérito,
improcedente pelo STF, é possível afirmar que a lei, objeto da ação, foi
considerada inconstitucional.
1510. (ESAF / AFTM-Fortaleza - 2003) Quando uma ação
declaratória de constitucionalidade é julgada, no seu mérito,
improcedente pelo STF, é possível afirmar que a lei, objeto da ação, pode
ainda ser aplicada pela Administração Pública e pelos demais órgãos do
Judiciário, enquanto não for ajuizada e julgada procedente uma ação
direta de inconstitucionalidade tendo como objeto a mesma lei.
1511. (ESAF / AFRF - 2003) Considere que o STF tenha julgado
procedente certa ação declaratória de constitucionalidade. Sabendo
disso, é possível afirmar que essa ação pode ter sido proposta por um
Governador de Estado.
1512. (ESAF / Oficial de Chancelaria - 2004) São legítimos, para
propor a ação declaratória de constitucionalidade, os mesmos órgãos e
as mesmas autoridades competentes que propõem a ação direta de
inconstitucionalidade.
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1513. (ESAF / Auditor-Fiscal da Receita Federal - 2009) A Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental é cabível, mesmo quando
impetrado Mandado de Segurança com a finalidade de sanar a
lesividade.
1514. (ESAF / Auditor-Fiscal da Receita Federal - 2009) A Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental, segundo a legislação
pertinente, apresenta mais legitimados ao que se verifica na
legitimidade
para
a
propositura
de
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade.
1515. (ESAF / MDIC – 2012) A respeito da arguição de
descumprimento de preceito fundamental, é correto afirmar que tem
caráter subsidiário, porque a lei expressamente veda a possibilidade de
arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver
qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.
1516. (ESAF / MDIC - 2012) A respeito da arguição de
descumprimento de preceito fundamental, é correto afirmar que os
legitimados ativos não são os mesmos para a propositura da ação direta
de inconstitucionalidade.
1517. (ESAF / MPOG - 2005) Qualquer indivíduo que tenha sofrido
afronta a um direito fundamental pode ajuizar uma ação por
descumprimento de preceito fundamental, perante o STF, desde que
tenha exaurido os meios ordinários para restaurar o seu direito.
1518. (ESAF / Auditor-Fiscal da Receita Federal - 2009) A decisão
prolatada em sede de arguição de descumprimento de preceito
fundamental pode ser objeto de ação rescisória.
1519. (ESAF / Auditor-Fiscal da Receita Federal - 2009) Ao declarar
a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de arguição
de descumprimento de preceito fundamental, por razões de segurança
jurídica ou de excepcional interesse social, o Supremo Tribunal Federal,
por quórum qualificado, poderá restringir os efeitos daquela declaração.
1520. (ESAF / MPOG - 2005) As decisões de mérito do Supremo
Tribunal Federal, tanto na ação direta de inconstitucionalidade como na
ação declaratória de constitucionalidade, possuem efeito vinculante
para os demais tribunais e para a Administração Pública,
independentemente de a decisão ser sumulada pela Corte.
1521. (ESAF / IRB - 2004) Não é possível que o Supremo Tribunal
Federal, em ação originária, julgue inconstitucional uma lei editada
antes do advento da Constituição de 1988.
1522. (ESAF / IRB - 2004) A arguição de descumprimento de
preceito fundamental é instrumento de controle de constitucionalidade
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de leis, podendo ser ajuizada em todos os casos em que também é
possível o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade.
1523. (ESAF / CGU - 2006) A medida cautelar em sede de ação por
descumprimento de preceito fundamental só pode ser concedida por
decisão da maioria absoluta de seus membros, sendo expressamente
vedado ao relator o processo a concessão monocrática de medida
liminar.
1524. (ESAF / CGU - 2006) Somente caberá arguição
descumprimento de preceito fundamental em decorrência
controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal.

de
de

1525. (ESAF / MPOG - 2002) Pelo voto da maioria absoluta dos
membros do STF, pode ser declarada, em sede de controle abstrato, a
inconstitucionalidade de lei orgânica de município.
1526. (ESAF / CGU - 2006) A ação de arguição de descumprimento
de preceito fundamental não será admitida quando houver qualquer
outro meio eficaz de sanar a lesividade.
1527. (ESAF/ PGDF - 2007) O direito brasileiro não conhece
instrumento
apto
para
que
o
Judiciário
pronuncie
a
inconstitucionalidade de lei anterior à Constituição em vigor, por ser tal
lei infringente da Constituição que estava em vigor quando editada.
1528. (ESAF / PGFN - 2007) Segundo jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, não é admissível a figura do amicus curiae em sede de
Ação por Descumprimento de Preceito Fundamental.
1529. (ESAF / MDIC - 2012) A respeito da arguição de
descumprimento de preceito fundamental, é correto afirmar que é
norma constitucional que independe de regulamentação, por isso diz-se
que não possui eficácia limitada.
1530. (ESAF / MDIC - 2012) A respeito da arguição de
descumprimento de preceito fundamental, é correto afirmar que da
decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido cabe recurso,
inclusive ação rescisória.
1531. (ESAF /MDIC - 2012) A respeito da arguição de
descumprimento de preceito fundamental, é correto afirmar que não
ocorre de forma preventiva perante o Supremo Tribunal Federal, mas
repressiva para reparar lesões a direitos quando causadas pela conduta
comissiva ou omissiva de qualquer dos poderes públicos.
1532. (ESAF / IRB - 2004) O Supremo Tribunal Federal não tem
competência para apreciar casos de inconstitucionalidade de leis
municipais.
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1533. (ESAF / IRB - 2004) Não é possível que o Supremo Tribunal
Federal, em ação originária, julgue inconstitucional uma lei editada
antes do advento da Constituição de 1988.
1534. (ESAF / IRB - 2004) A arguição de descumprimento de
preceito fundamental é instrumento de controle de constitucionalidade
de leis, podendo ser ajuizada em todos os casos em que também é
possível o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade.
1535. (ESAF / TCE-PR - 2003) O controle abstrato de
constitucionalidade exercido pelo Tribunal de Justiça do Estado tem por
finalidade contrastar leis estaduais ou municipais com a Constituição
Estadual e com a Constituição Federal.
1536. (ESAF / PGDF - 2007) Suponha que uma lei distrital seja
objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de
Justiça do Distrito Federal. O Tribunal de Justiça deve declarar a
inconstitucionalidade da lei, se apurar que o diploma fere dispositivo da
Lei Orgânica do Distrito Federal ou, mesmo que não contrarie essa Lei
Orgânica, se verificar que está em desacordo com a Constituição
Federal. Neste último caso, porém, da decisão caberá recurso
extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
1537. (ESAF / PGDF - 2007) Suponha que uma lei distrital seja
objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de
Justiça do Distrito Federal. A decisão do Tribunal de Justiça pela
inconstitucionalidade da lei não obsta a que o Supremo Tribunal Federal,
em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada depois do julgamento
do Tribunal de Justiça, entenda que a lei é válida.
1538. (ESAF / PGDF - 2007) Suponha que uma lei distrital seja
objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de
Justiça do Distrito Federal. Mesmo que a lei já tenha sido,
anteriormente, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal
em controle abstrato, não é impossível que o Tribunal de Justiça do
Distrito Federal venha a declarar essa mesma lei inválida em ação de
controle abstrato a ele submetida.
1539. (ESAF / PGDF - 2007) A lei declarada pelo Tribunal de Justiça
como válida, em sede de controle abstrato, não poderá, mais tarde, ser
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de
controle incidental.
1540. (ESAF / PGDF - 2007) Se depois de ajuizada a ação direta de
inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça, e antes do seu
julgamento, for também proposta ação direta de inconstitucionalidade
perante o Supremo Tribunal Federal contra a mesma lei, os processos
deverão ser reunidos para o julgamento conjunto perante o Supremo
Tribunal Federal.
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1541. (ESAF / TCE-PR - 2003) Em nenhum caso o Supremo Tribunal
Federal tem competência para declarar a inconstitucionalidade de lei
municipal.
1542. (ESAF / PGFN - 1998) Segundo a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra decisão
proferida em processo de controle abstrato de normas no plano
estadual.
1543. (ESAF / PGFN - 1998) A Constituição Federal veda,
expressamente, a instituição, pelo Estado-membro, da ação direta de
inconstitucionalidade por omissão e da ação declaratória de
constitucionalidade.
1544. (ESAF / SEFAZ-CE - 1998) Os Estados-membros estão
impedidos expressa ou implicitamente de instituir a ação direta de
inconstitucionalidade por omissão e a ação declaratória de
constitucionalidade.
1545. (ESAF / ACE - 1998) Os Estados-membros podem atribuir
competência para julgar as ações diretas a uma Corte Constitucional.
1546. (ESAF / ACE - 1998) Os Estados-membros podem adotar
controle abstrato de normas do direito estadual ou municipal em face
da Constituição estadual ou da Constituição Federal.
1547. (ESAF / ACE - 1998) Segundo a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra decisão do
Tribunal de Justiça proferida em controle abstrato de normas.
1548. (ESAF / Assistente Jurídico-AGU - 1999) A Constituição
autoriza expressamente que o constituinte estadual institua, no seu
âmbito, a ação direta por omissão.
1549. (ESAF / TCU - 1999) Contra decisão proferida pelo Tribunal
de Justiça, em processo de controle abstrato de normas do direito
estadual, não cabe recurso extraordinário.
1550. (ESAF / Assistente Jurídico-AGU - 1999) É cabível a
propositura de recurso extraordinário contra decisão de Tribunal de
Justiça estadual proferida em ação direta de inconstitucionalidade,
desde que a norma estadual eleita como parâmetro de controle seja de
reprodução obrigatória por parte do constituinte estadual.
1551. (ESAF / TCU - 2000) Um tribunal de justiça estadual não pode
declarar a inconstitucionalidade de uma lei federal.
1552. (ESAF / AFRF - 2001) Os Tribunais de Justiça dos Estados têm
legitimidade para declarar, por meio do controle abstrato, a nulidade de
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leis e atos normativos estaduais e municipais, por afronta à Constituição
Federal.
1553. (ESAF / AFC - 2001) Nos Estados-membros, compete aos
Tribunais de Justiça o controle abstrato das normas estaduais e
municipais em face da Constituição Federal.
1554. (ESAF / Promotor-CE - 2001) Suponha que um dispositivo de
uma Constituição Estadual reproduza, literalmente, um outro
dispositivo da Constituição Federal. Uma certa lei parece afrontar esse
mesmo dispositivo, comum às duas constituições. Se a lei suspeita for
estadual, não poderá ser objeto de controle abstrato de
constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça, mas apenas perante
o Supremo Tribunal Federal.
1555. (ESAF / Procurador BACEN - 2001) Os tribunais de justiça
estaduais não dispõem de competência para realizar o controle abstrato
de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição
Federal.
1556. (ESAF / SEFAZ-PI - 2001) O Tribunal de Justiça do Estado
também dispõe de competência constitucional para declarar, em ação
direta de inconstitucionalidade, a inconstitucionalidade de lei federal,
estadual ou municipal.
1557. (ESAF / AFRF - 2002) Suponha que certa câmara legislativa
municipal edite uma lei - flagrantemente inconstitucional - que
restringe a atividade de fiscalização dos Auditores Fiscais da Receita
Federal com relação aos habitantes do mesmo município. A lei deverá
ser objeto de controle abstrato, perante o Tribunal de Justiça do Estado
em que está situado o Município, único órgão jurisdicional legitimado
para proclamar que tal lei municipal é contrária à Constituição Federal.
1558. (ESAF / AFRF - 2002) O Tribunal de Justiça não tem
competência para apreciar ação direta de inconstitucionalidade de lei
estadual em face da Constituição Federal.
1559. (ESAF / Assistente de Chancelaria - 2002) O Tribunal de
Justiça estadual não pode declarar a inconstitucionalidade de lei
federal.
1560. (ESAF / PGFN - 2007) Em respeito ao pacto federativo, a
Constituição prevê a possibilidade de adoção pelos Estados-Membros e
pelo Distrito Federal da Ação Declaratória de Constitucionalidade, da
Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão e da Ação por
Descumprimento de Preceito Fundamental, desde que respeitados os
princípios gerais nela traçados para cada uma dessas ações.
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1561. (ESAF / AFRF - 2008) Suponha que certa câmara legislativa
municipal edite uma lei - flagrantemente inconstitucional - que
restringe a atividade de fiscalização dos Auditores Fiscais da Receita
Federal com relação aos habitantes do mesmo município. Em face do
princípio da autonomia dos Municípios, nem o Tribunal de Justiça do
Estado nem o Supremo Tribunal Federal podem declarar a
inconstitucionalidade dessa lei municipal.
1562. (ESAF / AFRF - 2002) Os Estados-membros podem efetuar o
controle abstrato de leis estaduais e municipais em face da Constituição
Federal, por meio de representação de inconstitucionalidade.
1563. (ESAF / AFT - 2003) Segundo a jurisprudência do STF,
admite-se Recurso Extraordinário de decisão de Tribunal de Justiça
Estadual que, em sede de representação de inconstitucionalidade
estadual, declarou constitucional uma lei municipal confrontada com
dispositivo da Constituição Estadual cujo conteúdo é reprodução
obrigatória de conteúdo de dispositivo da Constituição Federal.
1564. (ESAF / Assistente Jurídico-AGU - 1999) A Constituição
estadual pode atribuir ao Chefe da Advocacia do Estado a competência
para propor a representação interventiva contra os municípios.
1565. (ESAF / Assistente Jurídico-AGU - 1999) A representação
interventiva com objetivo de assegurar a execução de leis federais há
de ser proposta perante o Supremo Tribunal Federal.
1566. (ESAF / CGU - 2006) Após alteração do texto constitucional
que promoveu a reforma do Poder Judiciário, são legitimados para a
propositura da ação direta de inconstitucionalidade interventiva os
mesmos legitimados para a propositura da ação direta de
inconstitucionalidade por omissão.
1567. (ESAF / PGFN – 2015) Sobre o sistema brasileiro de controle
de constitucionalidade, assinale a opção incorreta.
a) A Constituição de 1934, mantendo o sistema de controle difuso,
introduziu a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, a cláusula de
reserva de plenário e a atribuição ao Senado Federal de competência para
suspender a execução, no todo ou em parte, de lei ou ato declarado
inconstitucional por decisão definitiva.
b) A ruptura do chamado “monopólio da ação direta”, outorgado ao
Procurador-Geral da República para o exercício de controle de
constitucionalidade de leis no Brasil, ocorreu com a Constituição de 1946.
c) A partir da Constituição de 1891 consagrou-se, no direito brasileiro, a
técnica do controle difuso de constitucionalidade, repressivo, posterior, pela via
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da exceção ou defesa, pela qual a declaração de inconstitucionalidade se
implementa de modo incidental como prejudicial ao mérito.
d) A Constituição de 1824 não contemplava qualquer modalidade de
controle de constitucionalidade das leis. Era outorgada ao Poder Legislativo, sob
influência francesa, a atribuição de fazer leis, interpretá-las, suspendê-las e
revogá-las, bem como velar pela guarda da Constituição.
e) A Constituição de 1937 vedou expressamente ao Poder Judiciário
conhecer das questões exclusivamente políticas.
1568. (ESAF / PGFN - 2007) A Constituição de 1988 trouxe
inúmeras inovações ao controle de constitucionalidade, entre elas a
ampliação do rol de legitimados para a propositura da Ação Direta de
Inconstitucionalidade.
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271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.

CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
LETRA A
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
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289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.

ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
LETRA A
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
LETRA A
LETRA A
ERRADA
LETRA C
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
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333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.

ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
LETRA A
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
CERTA
CERTA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
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377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.

ERRADA
ERRADA
CERTA
LETRA D
LETRA C
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
LETRA D
LETRA D
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
LETRA B
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
LETRA E
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421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.

ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
CERTA
CERTA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
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465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.

ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
LETRA C
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA

www.estrategiaconcursos.com.br

509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.

ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
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553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.

ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
LETRA E
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
LETRA B
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
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597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.

CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
LETRA E
CERTA
ERRADA
LETRA D
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
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641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.

ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
LETRA A
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
LETRA D
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
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685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.

ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
LETRA E
LETRA E
LETRA D
CERTA
ERRADA
ERRADA
LETRA A
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
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729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.

CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
LETRA A
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
LETRA E
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
LETRA D
LETRA B
LETRA A
LETRA C
LETRA E
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773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.

ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
CERTA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
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817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.

CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
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861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.

ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
LETRA D
CERTA
ERRADA
LETRA D
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
LETRA B
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
LETRA A
ERRADA
CERTA
CERTA
CERTA
ERRADA
LETRA A
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905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.

LETRA C
ERRADA
ERRADA
LETRA A
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
LETRA D
ERRADA
CERTA
ERRADA
LETRA B
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
LETRA A
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949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
980.
981.
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.

LETRA B
LETRA C
CERTA
LETRA B
ERRADA
LETRA E
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
LETRA D
ERRADA
ERRADA
ERRADA
LETRA D
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
LETRA B
CERTA
LETRA C
CERTA
LETRA A
LETRA C
ERRADA
CERTA
LETRA D
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
LETRA A
CERTA
LETRA E
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993.
994.
995.
996.
997.
998.
999.
1000.
1001.
1002.
1003.
1004.
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.
1010.
1011.
1012.
1013.
1014.
1015.
1016.
1017.
1018.
1019.
1020.
1021.
1022.
1023.
1024.
1025.
1026.
1027.
1028.
1029.
1030.
1031.
1032.
1033.
1034.
1035.
1036.

ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
LETRA B
CERTA
CERTA
LETRA C
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
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1037.
1038.
1039.
1040.
1041.
1042.
1043.
1044.
1045.
1046.
1047.
1048.
1049.
1050.
1051.
1052.
1053.
1054.
1055.
1056.
1057.
1058.
1059.
1060.
1061.
1062.
1063.
1064.
1065.
1066.
1067.
1068.
1069.
1070.
1071.
1072.
1073.
1074.
1075.
1076.
1077.
1078.
1079.
1080.

ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
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1081.
1082.
1083.
1084.
1085.
1086.
1087.
1088.
1089.
1090.
1091.
1092.
1093.
1094.
1095.
1096.
1097.
1098.
1099.
1100.
1101.
1102.
1103.
1104.
1105.
1106.
1107.
1108.
1109.
1110.
1111.
1112.
1113.
1114.
1115.
1116.
1117.
1118.
1119.
1120.
1121.
1122.
1123.
1124.

CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
LETRA D
ERRADA
ERRADA
LETRA D
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
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1125.
1126.
1127.
1128.
1129.
1130.
1131.
1132.
1133.
1134.
1135.
1136.
1137.
1138.
1139.
1140.
1141.
1142.
1143.
1144.
1145.
1146.
1147.
1148.
1149.
1150.
1151.
1152.
1153.
1154.
1155.
1156.
1157.
1158.
1159.
1160.
1161.
1162.
1163.
1164.
1165.
1166.
1167.
1168.

ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
CERTA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
LETRA B
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
LETRA E
ERRADA
LETRA C
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
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1169.
1170.
1171.
1172.
1173.
1174.
1175.
1176.
1177.
1178.
1179.
1180.
1181.
1182.
1183.
1184.
1185.
1186.
1187.
1188.
1189.
1190.
1191.
1192.
1193.
1194.
1195.
1196.
1197.
1198.
1199.
1200.
1201.
1202.
1203.
1204.
1205.
1206.
1207.
1208.
1209.
1210.
1211.
1212.

ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
LETRA B
LETRA C
CERTA
LETRA B
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
LETRA C
ERRADA
ERRADA
CERTA
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1213.
1214.
1215.
1216.
1217.
1218.
1219.
1220.
1221.
1222.
1223.
1224.
1225.
1226.
1227.
1228.
1229.
1230.
1231.
1232.
1233.
1234.
1235.
1236.
1237.
1238.
1239.
1240.
1241.
1242.
1243.
1244.
1245.
1246.
1247.
1248.
1249.
1250.
1251.
1252.
1253.
1254.
1255.
1256.

ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
LETRA C
CERTA
ERRADA
CERTA
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1257.
1258.
1259.
1260.
1261.
1262.
1263.
1264.
1265.
1266.
1267.
1268.
1269.
1270.
1271.
1272.
1273.
1274.
1275.
1276.
1277.
1278.
1279.
1280.
1281.
1282.
1283.
1284.
1285.
1286.
1287.
1288.
1289.
1290.
1291.
1292.
1293.
1294.
1295.
1296.
1297.
1298.
1299.
1300.

CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
LETRA E
LETRA A
CERTA
CERTA
ERRADA
CERTA
LETRA B
LETRA A
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
LETRA D
ERRADA
LETRA C
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
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1301.
1302.
1303.
1304.
1305.
1306.
1307.
1308.
1309.
1310.
1311.
1312.
1313.
1314.
1315.
1316.
1317.
1318.
1319.
1320.
1321.
1322.
1323.
1324.
1325.
1326.
1327.
1328.
1329.
1330.
1331.
1332.
1333.
1334.
1335.
1336.
1337.
1338.
1339.
1340.
1341.
1342.
1343.
1344.

ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
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1345.
1346.
1347.
1348.
1349.
1350.
1351.
1352.
1353.
1354.
1355.
1356.
1357.
1358.
1359.
1360.
1361.
1362.
1363.
1364.
1365.
1366.
1367.
1368.
1369.
1370.
1371.
1372.
1373.
1374.
1375.
1376.
1377.
1378.
1379.
1380.
1381.
1382.
1383.
1384.
1385.
1386.
1387.
1388.

ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
LETRA D
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
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1389.
1390.
1391.
1392.
1393.
1394.
1395.
1396.
1397.
1398.
1399.
1400.
1401.
1402.
1403.
1404.
1405.
1406.
1407.
1408.
1409.
1410.
1411.
1412.
1413.
1414.
1415.
1416.
1417.
1418.
1419.
1420.
1421.
1422.
1423.
1424.
1425.
1426.
1427.
1428.
1429.
1430.
1431.
1432.

ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
LETRA C
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
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1433.
1434.
1435.
1436.
1437.
1438.
1439.
1440.
1441.
1442.
1443.
1444.
1445.
1446.
1447.
1448.
1449.
1450.
1451.
1452.
1453.
1454.
1455.
1456.
1457.
1458.
1459.
1460.
1461.
1462.
1463.
1464.
1465.
1466.
1467.
1468.
1469.
1470.
1471.
1472.
1473.
1474.
1475.
1476.

ERRADA
CERTA
LETRA C
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
CERTA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
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1477.
1478.
1479.
1480.
1481.
1482.
1483.
1484.
1485.
1486.
1487.
1488.
1489.
1490.
1491.
1492.
1493.
1494.
1495.
1496.
1497.
1498.
1499.
1500.
1501.
1502.
1503.
1504.
1505.
1506.
1507.
1508.
1509.
1510.
1511.
1512.
1513.
1514.
1515.
1516.
1517.
1518.
1519.
1520.

ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
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1521.
1522.
1523.
1524.
1525.
1526.
1527.
1528.
1529.
1530.
1531.
1532.
1533.
1534.
1535.
1536.
1537.
1538.
1539.
1540.
1541.
1542.
1543.
1544.
1545.
1546.
1547.
1548.
1549.
1550.
1551.
1552.
1553.
1554.
1555.
1556.
1557.
1558.
1559.
1560.
1561.
1562.
1563.
1564.

ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
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1565.
1566.
1567.
1568.

CERTA
ERRADA
LETRA B
CERTA
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Questões ESAF – Direito Previdenciário
1. Seguridade Social
1. (ESAF / AFRFB - 2014) O entendimento do Supremo Tribunal
Federal, no que toca à imunidade de que gozam as entidades
beneficentes de assistência social, é no sentido de que se entendem por
serviços assistenciais as atividades continuadas que visem à melhoria
de vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades
básicas, observem os objetivos, os princípios e as diretrizes
estabelecidos em lei.
2. (ESAF / AFRFB - 2012) A sociedade financia a seguridade social,
de forma indireta, entre outras formas, por meio das contribuições para
a seguridade social incidentes sobre a folha de salários.
3. (ESAF / MDIC - 2012) Nos termos da atual redação da
Constituição, são objetivos estabelecidos para a organização da
seguridade social, entre outros, a seletividade e distributividade na
prestação dos benefícios e serviços.
4. (ESAF / AFRFB - 2014) É a solidariedade que justifica a cobrança
de contribuições pelo aposentado que volta a trabalhar.
5. (ESAF / AFRFB - 2010) À luz da Organização da Seguridade
Social, a Previdência Social, a Educação e a Assistência Social são partes
da Seguridade Social.
6. (ESAF / MDIC - 2012) A assistência social será prestada a quem
dela necessitar, mediante contribuição, pois apresenta natureza de
seguro social, sendo ainda realizada mediante recursos do orçamento
da seguridade social, previsto no art. 195 da Constituição, além de
outras fontes.
7. (ESAF / AFRFB - 2010) À luz da Organização da Seguridade
Social, a Saúde possui abrangência universal, sendo qualquer pessoa
por ela amparada.
8. (ESAF / ATRFB - 2012) Compete ao Poder Público, nos termos
da lei, organizar a seguridade social com base nos objetivos
constitucionais, sendo que entre esses, pode-se citar o da prevalência
dos benefícios e serviços às populações rurais.
9. (ESAF / AFRFB - 2010) À luz da Organização da Seguridade
Social, a Assistência Social, por meio de sistema único e centralizado no
poder central federal, pode ser dada a todos os contribuintes individuais
da Previdência Social.
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10. (ESAF / MDIC - 2012) O art. 195 e seus incisos da Constituição,
ao disporem sobre o custeio da seguridade social, passaram a prever
contribuição a cargo dos aposentados e pensionistas, sendo vedado aos
Estados-membros ou Municípios editarem disciplina em contrário.
11. (ESAF / AFRFB - 2010) Nos termos do disposto na Constituição
Federal de 1988, a seguridade social será financiada pela União e pelo
plano gestor dos Estados e Municípios.
12. (ESAF / TRT-7 - 2005) No contexto da Seguridade Social, com
base na Constituição Federal, é correto afirmar que é princípio
constitucional expresso relativamente à Seguridade Social o
atendimento integral à população, com prioridade para as atividades
preventivas.
13. (ESAF / MTE - 2010) A Constituição Federal estabelece
objetivos da seguridade social, que a doutrina constitucionalista de José
Afonso da Silva tem preferido chamar de princípios. Sobre tais objetivos,
é correto afirmar que a distributividade não é uma consequência da
seletividade, na medida em que não se dá mais a quem mais necessite.
A distributividade deve ocorrer de maneira uniforme.
14. (ESAF / MDIC - 2012) Veda-se a filiação ao regime geral de
previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa
participante de regime próprio de previdência.
15. (ESAF / MTE - 2010) A Constituição Federal estabelece
objetivos da seguridade social, que a doutrina constitucionalista de José
Afonso da Silva tem preferido chamar de princípios. Sobre tais objetivos,
é correto afirmar que a equidade, na forma de participação, significa
que cada fonte de financiamento há de contribuir com valores iguais.
16. (ESAF / ATRFB - 2010) A Previdência Social é vista como um
direito social independente e não relacionado à Assistência Social.
17. (ESAF / ATRFB - 2012) É vedada a utilização dos recursos
provenientes das contribuições sociais do empregador incidentes sobre
a folha de salários para a realização de despesas distintas das
enumeradas na Constituição. Logo, é vedada a aplicação de recursos
dessa origem na cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e
idade avançada.
18. (ESAF / PGFN - 2007) À luz da Previdência Social definida na
Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, é errado
afirmar que no Brasil, existe mais de um sistema de previdência. O
sistema público caracteriza-se por ter filiação compulsória. O sistema
privado caracteriza-se por ter filiação facultativa.
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19. (ESAF / ATRFB - 2010) Assistência Social e Previdência Social
são conceitos jurídicos idênticos.
20. (ESAF / MPOG - 2012) Segundo a Constituição Federal, são
princípios e diretrizes da Seguridade Social: a Seletividade na prestação
dos benefícios, a Diversidade da base de financiamento, a Solidariedade
e a Universalidade do custeio.
21. (ESAF / ATRFB - 2010) A Previdência Social é vista como um
subsistema da Saúde.
22. (ESAF / ATRFB - 2010) Saúde e Assistência Social são direitos
sociais organizados da mesma maneira e com a mesma finalidade.
23. (ESAF / PGFN - 2012) Constituem elementos que auxiliam na
busca pela equidade, dentre outros, a possibilidade de que as
contribuições possam ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade
econômica ou da utilização intensiva de mão de obra.
24. (ESAF / MPOG - 2012) São objetivos da Assistência Social,
definidos no artigo 203 da Constituição da República Federativa do
Brasil, de 1988, entre outros, a garantia de um salário mínimo de
benefício mensal à pessoa que comprove não possuir qualquer renda.
25. (ESAF / ATRFB - 2010) A Previdência Social é vista como um
serviço a ser prestado de forma integrada com a Assistência Social e a
Saúde.
26. (ESAF / SRF - 2005) Segundo dispõe o art. 196, da CF/88, a
saúde é direito de todos e dever do Estado. Diante dessa premissa, é
correto afirmar que as ações e serviços públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, sem
a participação da comunidade.
27. (ESAF / MPOG - 2012) São objetivos da Seguridade Social na
Constituição Federal de 1988 (artigo 194), entre outros, a seletividade
e distributividade na prestação dos benefícios e serviços e a
participação no custeio.
Considere a seguinte situação-problema para responder as cinco
questões seguintes:
Maria Clara, empregada doméstica com deficiência física, e Antônio
José, empresário dirigente de multinacional sediada no Brasil, desejam
contribuir para o Regime Geral de Previdência Social e com isso gozar
de todos os benefícios e serviços prestados pela Seguridade Social.
28. (ESAF / AFRFB - 2010) Maria Clara e Antônio José podem
participar da Assistência Social.
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29. (ESAF / AFRFB - 2010) Só Antônio José pode participar da
Previdência Social.
30. (ESAF / AFRFB - 2010) Só Antônio José pode participar de
benefícios previdenciários.
31. (ESAF / AFRFB - 2010) Maria Clara pode usufruir dos serviços
de Saúde pública em razão da sua deficiência física.
32. (ESAF / AFRFB - 2010) Maria Clara e Antônio José podem
participar da Previdência Social.
33. (ESAF / PGFN - 2003) Considerando o conceito, organização e
princípios constitucionais da seguridade social na Constituição Federal,
é correto afirmar que a Seguridade social se vincula a um conjunto de
ações independentes e estanques na área de saúde, previdência e
assistência social.
34. (ESAF / MF - 2009) Em relação à organização e princípios
constitucionais da Seguridade Social, a gestão da Seguridade Social é
ato privativo do Poder Público.
35. (ESAF / MPOG - 2012) A seguridade social brasileira
compreende um conjunto integrado de ações nas quais os Poderes
Públicos e a sociedade garantem direitos relativos à saúde, à educação
e à assistência social.
36. (ESAF / MF - 2009) Em relação à organização e princípios
constitucionais da Seguridade Social, pode haver benefícios maiores
para a população urbana em detrimento da rural.
37. (ESAF / MF - 2009) Em relação à organização e princípios
constitucionais da Seguridade Social, a Diversidade da base de
financiamento é um objetivo da Seguridade Social.
38. (ESAF / AFRFB - 2014) A solidariedade é pressuposto para a
ação cooperativa da sociedade, sendo essa condição fundamental para
a materialização do Bem-Estar Social, com a necessária redução das
desigualdades sociais.
39. (ESAF / AFRFB - 2010) A respeito da Ordem Social e princípios
constitucionais da Seguridade Social, as contribuições sociais da
empresa podem ter alíquotas diferenciadas.
40. (ESAF / PGFN - 2003) Considerando o conceito, organização e
princípios constitucionais da seguridade social na Constituição Federal,
é correto afirmar que a contribuição social não constitui exação fiscal
vinculada.
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41. (ESAF / MPOG - 2012) A organização da seguridade social
compete ao Poder Público e à sociedade.
42. (ESAF / MF - 2009) A respeito da natureza jurídica da
contribuição social, é correto afirmar que a mesma está relacionada à
espécie tributária classificada como Contribuição Parafiscal.
43. (ESAF / MPOG - 2012) Segundo o artigo 196 da Constituição
Federal, “a saúde é um direito de todos e um dever do Estado”. É então
correto afirmar que a saúde é um direito constitucional que deve ser
garantido por meio de políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e outros agravos.
44. (ESAF / MI - 2012) A constituição de 1988 considera a
assistência social política pública de seguridade social, ao lado da Saúde
e da Previdência.
45. (ESAF / PGFN - 2012) A diversidade da base de financiamento
decorre do fato de que o montante de recursos necessários para as
ações estatais nas áreas de saúde, assistência e previdência é
extremamente elevado.
46. (ESAF / MPOG - 2012) O financiamento da seguridade social é
de responsabilidade do Poder Público, não estando prevista a
participação da sociedade de forma direta ou indireta.
47. (ESAF / MF - 2009) À luz dos dispositivos constitucionais
referentes à Seguridade Social, é correto afirmar que Saúde,
Previdência e Trabalho compõem a Seguridade Social.
48. (ESAF / MPOG - 2012) A universalidade da cobertura e do
atendimento, a descentralização e a participação da sociedade, são
objetivos da Seguridade Social.
49. (ESAF / AFRFB - 2010) A respeito do financiamento da
Seguridade Social, nos termos da Constituição Federal e da legislação
de custeio previdenciária, é correto afirmar que a pessoa jurídica em
débito com o sistema de seguridade social pode contratar com o poder
público federal.
50. (ESAF / PGFN - 2012) À luz dos objetivos da Seguridade Social,
definidos na Constituição Federal, tem-se como objetivos, entre outros,
a Universalidade do atendimento, a Diversidade da base de
financiamento, o Caráter democrático da administração e a
Redutibilidade do valor dos benefícios.
51. (ESAF / ATRFB - 2010) Nos termos do texto da Constituição
Federal e da legislação de custeio previdenciária, é correto afirmar que
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entre os princípios constitucionais da Seguridade Social está o princípio
da irredutibilidade do valor dos benefícios e serviços.
2. Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
52. (ESAF / AFRFB - 2014) Empregador doméstico é a pessoa ou
família que admite a seu serviço, com ou sem finalidade lucrativa,
empregado doméstico.
53. (ESAF / ATRFB - 2012) É segurado facultativo da Previdência
Social a pessoa física que explora atividade agropecuária, em área
superior a quatro módulos fiscais.
54. (ESAF / AFRFB - 2010) Tendo em vista a classificação dos
segurados obrigatórios na legislação previdenciária vigente, classificase como empregado – a pessoa física residente no imóvel rural ou em
aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em
regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de
terceiros a título de mútua colaboração.
55. (ESAF / ATRFB - 2012) Não se considera empresa, nem a ela se
equipara, para fins de custeio da Previdência Social, a sociedade que
assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins
lucrativos ou não, ainda que tenha duração temporária.
56. (ESAF / AFRFB - 2014) A solidariedade é a justificativa
elementar para a compulsoriedade do sistema previdenciário, pois os
trabalhadores são coagidos a contribuir em razão da cotização
individual ser necessária para a manutenção de toda a rede protetiva, e
não para a tutela do indivíduo, isoladamente considerado.
57. (ESAF / AFRFB - 2010) Tendo em vista a classificação dos
segurados obrigatórios na legislação previdenciária vigente, classificase como trabalhador avulso – quem presta, a diversas empresas, sem
vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural definidos no
Regulamento da Previdência Social (Decreto n.º 3.048/1999).
58. (ESAF / MPOG - 2012) Antônio José, arrendatário rural,
trabalha exclusivamente nesta atividade agropecuária em regime de
economia familiar em área de 2 (dois) módulos fiscais. Querendo se
aposentar, perante a legislação previdenciária ele deve contribuir como
contribuinte individual.
59. (ESAF / AFRFB - 2010) Tendo em vista a classificação dos
segurados obrigatórios na legislação previdenciária vigente, classificase como contribuinte individual – o síndico ou administrador eleito para
exercer atividade de direção condominial, desde que recebam
remuneração.
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60. (ESAF / AFRFB - 2010) Tendo em vista a classificação dos
segurados obrigatórios na legislação previdenciária vigente, classificase como empregado – o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e
contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou
agência de empresa nacional no exterior.
61. (ESAF / AFRFB - 2014) Uma dona de casa, ainda que
empregadora doméstica, caso não exerça qualquer atividade
remunerada vinculante ao RGPS, poderá, caso deseje, filiar-se como
segurada facultativa.
62. (ESAF / MTE - 2010) Com relação ao segurado facultativo, à luz
da legislação previdenciária vigente, é correto afirmar que esse pode
ser menor de 14 anos.
63. (ESAF / AFRFB - 2014) A solidariedade impede a adoção de um
sistema de capitalização pura em todos os segmentos da previdência
social.
64. (ESAF / AFRFB - 2014) A solidariedade impede a adoção de um
sistema de capitalização pura em todos os segmentos da previdência
social.
65. (ESAF / AFRFB - 2010) Tendo em vista a classificação dos
segurados obrigatórios na legislação previdenciária vigente, classificase como contribuinte individual – o sócio solidário, o sócio de indústria,
o sócio gerente.
De acordo com a situação-problema apresentada abaixo e do conceito
previdenciário de empresa, responda as cinco questões seguintes:
Hermano, advogado autônomo, possui escritório no qual mantém
relação de vínculo empregatício com Lia (advogada e assistente de
Hermano) e Léa (secretária). A construtora ABC Empreendimentos,
pessoa jurídica cadastrada na Junta Comercial, possui na sua folha de
pagamentos 10 empregados e 20 autônomos que prestam serviços para
distintas construtoras na área de assentamento de mármore e granito.
66. (ESAF / AFRFB - 2010) Hermano deve contribuir só como
contribuinte individual.
67. (ESAF / AFRFB - 2010) A construtora ABC pode contribuir como
contribuinte individual autônomo.
68. (ESAF / AFRFB - 2010) Hermano e a construtora ABC devem
contribuir sobre a folha de pagamento de seus empregados.
69. (ESAF / AFRFB - 2010) Hermano não pode contribuir como
empresa, pois é pessoa natural.
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70. (ESAF / AFRFB - 2010) A construtora ABC não deve contribuir
sobre a folha de pagamento de seus empregados, pois eles prestam
serviços a terceiros.
71. (ESAF / MTE - 2010) Com relação ao segurado facultativo, à luz
da legislação previdenciária vigente, é correto afirmar que esse pode
ser segurado empregado.
72. (ESAF / AFRFB - 2010) A respeito dos segurados facultativos
da Previdência Social, é correto afirmar que a pessoa pode ser segurado
facultativo independente da sua idade.
73. (ESAF / MPOG - 2012) São segurados obrigatórios da
Previdência Social, na categoria contribuinte individual, nos termos do
Regulamento da Previdência Social, entre outros, os ministros de
confissão religiosa.
74. (ESAF / AFRFB - 2010) A respeito dos segurados facultativos
da Previdência Social, é correto afirmar que o síndico de condomínio
remunerado pela isenção da taxa de condomínio pode ser segurado
facultativo.
75. (ESAF / MPOG - 2012) É segurado obrigatório da Previdência
Social, na categoria trabalhador avulso, entre outros, o amarrador de
embarcação, o prático de barra em porto, o guindasteiro e o ensacador
de café.
76. (ESAF / AFRFB - 2010) A respeito dos segurados facultativos
da Previdência Social, é correto afirmar que aquele que deixou de ser
segurado obrigatório da previdência social não pode ser segurado
facultativo.
77. (ESAF / MPOG - 2012) São segurados obrigatórios da
Previdência Social, na categoria contribuinte individual, nos termos do
Regulamento da Previdência Social, entre outros, o diretor não
empregado e o membro de conselho de administração na sociedade
anônima.
78. (ESAF / ATRFB - 2012) Não se considera empresa, nem a ela se
equipara, para fins de custeio da Previdência Social, aquele que admite
empregado a seu serviço, mediante remuneração, sem finalidade
lucrativa, no âmbito residencial de diretor de empresa.
79. (ESAF / AFRFB - 2010) A respeito dos segurados facultativos
da Previdência Social, é correto afirmar que não pode ser segurado
facultativo aquele que estiver exercendo atividade remunerada que o
enquadre como segurado obrigatório da previdência social.
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80. (ESAF / ATRFB - 2012) É segurado facultativo da Previdência
Social a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de
extração mineral (garimpo).
81. (ESAF / AFRFB - 2010) A respeito dos segurados facultativos
da Previdência Social, é correto afirmar que pode ser segurado
facultativo o estudante maior de quatorze anos.
82. (ESAF / MTE - 2010) Com relação ao segurado facultativo, à luz
da legislação previdenciária vigente, é correto afirmar que esse pode
ser segurado especial.
83. (ESAF / ATRFB - 2012) É segurado facultativo da Previdência
Social o ministro de confissão religiosa.
84. (ESAF / ATRFB - 2012) Não se considera empresa, nem a ela se
equipara, para fins de custeio da Previdência Social, a firma individual
que reúne elementos produtivos para a produção ou circulação de bens
ou de serviços e assume o risco de atividade econômica urbana ou rural.
85. (ESAF / MTE - 2010) Com relação ao segurado facultativo, à luz
da legislação previdenciária vigente, é correto afirmar que esse pode
ser contribuinte individual.
Considere a seguinte situação-problema para responder as quatro
questões seguintes:
Pedro Luís, servidor público estadual concursado, deseja se filiar ao
regime geral de previdência. Assim, entra com requerimento na
Secretaria de Administração do Estado pedindo que não seja mais
descontado o valor da contribuição para o sistema estadual de
previdência própria pública decorrente do cargo público efetivo que
exerce na repartição estadual.
86. (ESAF / ATRFB - 2010) Com relação ao pedido formulado por
Pedro Luís, é correto afirmar que Pedro Luís pode participar do Regime
Geral de Previdência Social como segurado obrigatório empregado.
87. (ESAF / ATRFB - 2010) Com relação ao pedido formulado por
Pedro Luís, é correto afirmar que Pedro Luís não pode participar do
Regime Geral de Previdência Social, pois já participa de Regime Próprio
de Previdência Social como servidor ocupante de cargo efetivo.
88. (ESAF / ATRFB - 2010) Com relação ao pedido formulado por
Pedro Luís, é correto afirmar que Pedro Luís pode participar do Regime
Geral de Previdência Social como segurado obrigatório contribuinte
individual.
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89. (ESAF / ATRFB - 2010) Com relação ao pedido formulado por
Pedro Luís, é correto afirmar que Pedro Luís pode participar do Regime
Geral de Previdência Social como segurado facultativo.
90. (ESAF / ATRFB - 2010) Caso haja compensação das
contribuições já pagas, Pedro Luís pode participar do Regime Geral de
Previdência Social.
91. (ESAF / SRF - 2005) Lei de Benefícios da Previdência Social (Lei
n.º 8.213/91), no art. 11, elenca como segurados obrigatórios da
Previdência Social na condição de empregado, entre outros, o brasileiro
ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como
empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital
votante pertença a empresa brasileira de capital nacional.
92. (ESAF / SRF - 2006) Segundo a consolidação administrativa das
normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das
contribuições sociais administradas pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil – RFB deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de
“segurado-empregado” o diretor empregado que seja promovido para
cargo de direção de sociedade anônima, mantendo as características
inerentes à relação de trabalho.
93. (ESAF / SRF - 2006) Segundo a consolidação administrativa das
normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das
contribuições sociais administradas pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil – RFB deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de
“segurado-empregado” o trabalhador contratado em tempo certo, por
empresa de trabalho temporário.
94. (ESAF / MTE - 2010) Com relação ao segurado facultativo, à luz
da legislação previdenciária vigente, é correto afirmar que esse pode
ser aquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência Social.
95. (ESAF / SRF - 2006) Segundo a consolidação administrativa das
normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das
contribuições sociais administradas pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil – RFB deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de
“segurado-empregado” aquele que presta serviços de natureza
contínua, mediante remuneração, à pessoa, à família ou à entidade
familiar, no âmbito residencial desta, em atividade sem fins lucrativos.
96. (ESAF / SRF - 2006) Não está previsto, em caso algum, como
segurado empregado obrigatório da Previdência Social do Brasil o
trabalhador contratado no exterior para trabalhar no Brasil em empresa
constituída e funcionando em território nacional segundo as leis
brasileiras com salário estipulado em moeda estrangeira.
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97. (ESAF / ATRFB - 2012) Não se considera empresa, nem a ela se
equipara, para fins de custeio da Previdência Social, a Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) que assume o risco
de atividade econômica.
98. (ESAF / MPOG - 2012) São segurados obrigatórios da
Previdência Social, na categoria contribuinte individual, nos termos do
Regulamento da Previdência Social, entre outros, aqueles que prestam
serviço de natureza contínua, mediante remuneração, a pessoa ou
família, no âmbito residencial desta, em atividade sem fins lucrativos.
99. (ESAF / SRF - 2006) Não está previsto, em caso algum, como
segurado-empregado obrigatório da Previdência Social do Brasil o
brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para
trabalhar como empregado no exterior, em sucursal ou em agência de
empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede e
administração no País.
100. (ESAF / MTE - 2010) Considerando a teoria geral dos
benefícios e serviços da Previdência Social na Lei n.º 8.213/1991, é
correto afirmar que uma pessoa jurídica pode ser beneficiária do
sistema de Previdência Social.
101. (ESAF / MPOG - 2012) São segurados obrigatórios da
Previdência Social, na categoria contribuinte individual, nos termos do
Regulamento da Previdência Social, entre outros, o titular de firma
individual urbana ou rural.
102. (ESAF / ATRFB - 2012) Não se considera empresa, nem a ela
se equipara, para fins de custeio da Previdência Social, a cooperativa, a
missão diplomática e a repartição consular de carreiras estrangeiras ou
a entidade de qualquer natureza ou finalidade.
103. (ESAF / SRF - 2006) Não está previsto, em caso algum, como
segurado-empregado obrigatório da Previdência Social do Brasil o
brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para
trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, com
maioria de capital votante pertencente à empresa constituída sob as leis
brasileiras, que tenha sede e administração no País e cujo controle
efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou
indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes no Brasil.
104. (ESAF / ATRFB - 2012) É segurado facultativo da Previdência
Social a dona de casa, o bolsista e o estagiário que prestam serviços a
empresa, em desacordo com a Lei n.º 11.788, de 25 de setembro de
2008.
105. (ESAF / SRF - 2006) Não está previsto, em caso algum, como
segurado-empregado obrigatório da Previdência Social do Brasil o
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estrangeiro que presta serviços no Brasil à missão diplomática ou a
repartição consular de carreira estrangeira, ainda que sem residência
permanente no Brasil, e o brasileiro amparado pela legislação
previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou da
repartição consular.
106. (ESAF / ATRFB - 2012) É segurado facultativo da Previdência
Social a dona de casa, o síndico de condomínio não remunerado, o
estudante e outros aludidos em lei ou em regulamento.
107. (ESAF / SRF - 2006) Não está previsto, em caso algum, como
segurado empregado obrigatório da Previdência Social do Brasil o
menor aprendiz, com idade de quatorze a vinte e quatro anos, ainda que
sujeito à formação técnico-profissional metódica, sob a orientação de
entidade qualificada, nos termos da lei.
108. (ESAF / MTE - 2010) Considerando a teoria geral dos
benefícios e serviços da Previdência Social na Lei n.º 8.213/1991, é
correto afirmar que a dona de casa não pode ser beneficiária da
Previdência Social.
3. Financiamento da Seguridade Social.
109. (ESAF / MI - 2012) A lei orçamentária anual da União
compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das
empresas estatais e o orçamento da seguridade social.
110. (ESAF / AFRFB - 2012) O custeio da seguridade social também
ocorre por meio de imposições tributárias não vinculadas previamente
a tal finalidade.
111. (ESAF / AFRFB - 2010) Além das contribuições sociais, a
seguridade social conta com outras receitas. Não constituem outras
receitas da seguridade social as multas.
112. (ESAF / PGFN - 2012) Compete à Justiça do Trabalho a
execução, de ofício, da contribuição referente ao Seguro de Acidente de
Trabalho (SAT), que tem natureza de contribuição para a seguridade
social, pois se destina ao financiamento de benefícios relativos à
incapacidade do empregado decorrente de infortúnio no trabalho.
113. (ESAF / ATRFB - 2012) A empresa é desobrigada a arrecadar
a contribuição do contribuinte individual.
114. (ESAF / AFRFB - 2010) Além das contribuições sociais, a
seguridade social conta com outras receitas. Não constituem outras
receitas da seguridade social as receitas patrimoniais.
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115. (ESAF / AFRFB - 2012) A base de cálculo da contribuição social
devida pela empresa é a soma da remuneração paga, devida ou
creditada aos segurados e às demais pessoas físicas a seu serviço,
mesmo sem vínculo empregatício.
116. (ESAF / AFRFB - 2010) Além das contribuições sociais, a
seguridade social conta com outras receitas. Não constituem outras
receitas da seguridade social as doações.
117. (ESAF / AFRFB - 2010) Além das contribuições sociais, a
seguridade social conta com outras receitas. Não constituem outras
receitas da seguridade social os juros moratórios.
118. (ESAF / ATRFB - 2012) Não se destina integralmente ao
financiamento da Seguridade Social, até 2015, a Remuneração de
Depósitos Bancários percebida pelas unidades integrantes do Ministério
da Saúde.
119. (ESAF / MF - 2009) A respeito da base de cálculo e
contribuintes das contribuições sociais, a seguinte correlação está
correta: Remuneração paga, devida ou creditada aos segurados e
demais pessoas físicas a seu serviço, mesmo sem vínculo empregatício
– EMPRESA.
120. (ESAF / AFRFB - 2010) Além das contribuições sociais, a
seguridade social conta com outras receitas. Não constituem outras
receitas da seguridade social sessenta por cento do resultado dos leilões
dos bens apreendidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
121. (ESAF / MPOG - 2012) Segundo a legislação da previdência,
com relação à arrecadação e ao recolhimento das contribuições, a
empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do contribuinte
individual, independente da prestação de serviço.
122. (ESAF / MF - 2009) A respeito da base de cálculo e
contribuintes das contribuições sociais, a seguinte correlação está
correta: Salário de contribuição dos empregados domésticos a seu
serviço – EMPREGADORES DOMÉSTICOS.
123. (ESAF / MF - 2009) A respeito da base de cálculo e
contribuintes das contribuições sociais, a seguinte correlação está
correta:
Incidentes
sobre
a
receita
bruta
proveniente
da
comercialização da produção rural – SEGURADO ESPECIAL.
124. (ESAF / MF - 2009) A respeito da base de cálculo e
contribuintes das contribuições sociais, a seguinte correlação está
correta:
Incidentes
sobre
seu
salário
de
contribuição
–
TRABALHADORES.

www.estrategiaconcursos.com.br

125. (ESAF / MF - 2009) A respeito da base de cálculo e
contribuintes das contribuições sociais, a seguinte correlação está
correta: Receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos de que
participem em todo território nacional – PRODUTOR RURAL PESSOA
JURÍDICA.
126. (ESAF / ATRFB - 2010) Com relação ao segurado empregado,
é correto afirmar que ele não contribui para a Seguridade Social de
forma direta, só por meio de imposto de renda.
127. (ESAF / AFRFB - 2012) No caso dos segurados especiais, sua
contribuição social incide sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural.
128. (ESAF / ATRFB - 2012) Não se destina integralmente ao
financiamento da Seguridade Social, até 2015, a COFINS (Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social).
129. (ESAF / MPOG - 2012) Segundo a legislação da previdência,
com relação à arrecadação e ao recolhimento das contribuições, a
empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado empregado
a seu serviço.
130. (ESAF / ATRFB - 2010) Com relação ao segurado empregado,
é correto afirmar que sua contribuição incide sobre o seu salário de
contribuição.
131. (ESAF / SRF - 2006) A Seguridade Social será financiada por
toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante
recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. Será financiada também por
contribuições sociais, mas não pela contribuição do empregador, da
empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço,
mesmo sem vínculo empregatício.
132. (ESAF / ATRFB - 2012) A empresa é obrigada a arrecadar a
contribuição do segurado empregado e do trabalhador avulso.
133. (ESAF / SRF - 2006) A Seguridade Social será financiada por
toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante
recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. Será financiada também por
contribuições sociais, mas não pela contribuição sobre o lucro do
empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da
lei, independentemente de ser sujeito também pelo imposto de renda.
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134. (ESAF / AFRFB - 2012) A seguridade social conta com
orçamento próprio, que não se confunde com o orçamento fiscal.
135. (ESAF / SRF - 2006) A Seguridade Social será financiada por
toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante
recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. Será financiada também por
contribuições sociais, mas não pela contribuição sobre a receita ou o
faturamento, relativo a operações de comércio interno, do empregador,
da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei.
136. (ESAF / AFRFB - 2012) Os trabalhadores, de forma geral,
contribuem com alíquota incidente sobre seu salário de contribuição.
137. (ESAF / ATRFB - 2012) Não se destina integralmente ao
financiamento da Seguridade Social, até 2015, a Receita da Dívida Ativa
da Arrecadação FIES (Certificados Financeiros do Tesouro Nacional)
138. (ESAF / SRF - 2006) A Seguridade Social será financiada por
toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante
recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. Será financiada também por
contribuições sociais, mas não pela contribuição do importador de bens
ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar,
independentemente da incidência do imposto de importação que no
caso couber.
139. (ESAF / SRF - 2006) A Seguridade Social será financiada por
toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante
recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. Será financiada também por
contribuições sociais, mas não pela contribuição sobre os proventos de
aposentadoria ou pensão concedidos pelo Regime Geral de Previdência
Social ao trabalhador ou demais segurados submetidos a tal regime.
140. (ESAF / SRF - 2006) De acordo com os princípios
constitucionais da Seguridade Social, poderá ser instituída contribuição
social do trabalhador sobre o lucro e o faturamento.
141. (ESAF / AFRFB - 2012) No caso do produtor rural registrado
sob a forma de pessoa jurídica, sua contribuição social recairá sobre o
total de sua receita líquida.
4. Salário de Contribuição.
142. (ESAF / PGFN - 2015) Segundo a legislação e a jurisprudência
dos tribunais superiores, integra o salário de contribuição a verba paga
a título de incentivo à demissão.
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143. (ESAF / AFRFB - 2012) Não integra o Salário de Contribuição
o abono do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de
Assistência ao Servidor Público (PASEP).
144. (ESAF / MPOG - 2012) Não integra o Salário de Contribuição,
segundo o Regulamento da Previdência Social, a ajuda de custo e o
adicional mensal recebidos pelo aeronauta, nos termos da legislação
pertinente.
145. (ESAF / PGFN - 2015) Segundo a legislação e a jurisprudência
dos tribunais superiores, integra o salário de contribuição o auxílio
creche.
146. (ESAF / ATRFB - 2012) Integra o Salário de Contribuição a
parcela in natura recebida de acordo com programa de alimentação
aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos da Lei da
Alimentação do Trabalhador.
147. (ESAF / PGFN - 2015) Integra o valor do salário de
contribuição a quantia paga pela pessoa jurídica a programa de
previdência complementar fechado, disponível apenas aos seus
gerentes e diretores.
148. (ESAF / MF - 2009) A seguinte parcela não integra o salário de
contribuição: despesas de viagem.
149. (ESAF / AFRFB - 2012) Não integra o Salário de Contribuição
a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo e nos limites de lei específica.
150. (ESAF / AFRFB - 2012) O conceito de Salário de Contribuição
para o segurado contribuinte individual, independentemente da data de
filiação ao RGPS, considerando os fatos geradores ocorridos desde 1.º
de abril de 2003, equivale à remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante
o mês, observado os limites mínimo e máximo do salário de
contribuição.
151. (ESAF / PGFN - 2015) Segundo a legislação e a jurisprudência
dos tribunais superiores, integra o salário de contribuição o aviso prévio
indenizado.
152. (ESAF / AFRFB - 2012) O conceito de Salário de Contribuição
para o segurado empregado e o segurado trabalhador avulso, equivale
à remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a
totalidade dos rendimentos que lhe são pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de
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reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos
da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou de acordo coletivo de
trabalho ou de sentença normativa, observados os limites mínimo e
máximo.
153. (ESAF / MF - 2009) A seguinte parcela não integra o salário de
contribuição: gorjetas.
154. (ESAF / MPOG - 2012) Não integra o Salário de Contribuição,
segundo o Regulamento da Previdência Social, a indenização por tempo
de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do empregado optante pelo
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
155. (ESAF / AFRFB - 2012) Não integra o Salário de Contribuição
a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor
do Auxílio Doença, desde que este direito seja extensivo aos demais
empregados da empresa.
156. (ESAF / AFRFB - 2012) O conceito de Salário de Contribuição
para o segurado empregado doméstico, equivale à remuneração
registrada em sua CTPS ou comprovada mediante recibos de
pagamento, observado os limites mínimo e máximo.
157. (ESAF / MF - 2009) A seguinte parcela não integra o salário de
contribuição: ganhos habituais.
158. (ESAF / ATRFB - 2012) Integra o Salário de Contribuição o
valor recebido a título de indenização por despedida sem justa causa
nos contratos de trabalho por prazo determinado.
159. (ESAF / AFRFB - 2012) Não integra o Salário de Contribuição
a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em
decorrência de mudança de local de trabalho do empregado.
160. (ESAF / MF - 2009) A seguinte parcela não integra o salário de
contribuição: abonos.
161. (ESAF / MF - 2009) A seguinte parcela não integra o salário de
contribuição: salário.
162. (ESAF / SRF - 2005) Para os segurados empregados
trabalhadores avulsos, entende-se por salário de contribuição:
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida
totalidade dos rendimentos que lhe são pagos, devidos ou creditados
qualquer título, durante o mês.
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163. (ESAF / AFRFB - 2012) O salário de contribuição dos
empregados domésticos é a base de cálculo da contribuição social por
eles devida.
164. (ESAF / ATRFB - 2012) Integra o Salário de Contribuição o
valor recebido como indenização de 40% do montante depositado no
FGTS, como proteção à relação de emprego contra despedida arbitrária
ou sem justa causa.
165. (ESAF / SRF - 2005) Para os segurados especiais, entende-se
por salário de contribuição: a remuneração auferida, sem dependência
da fonte pagadora, em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua
atividade por conta própria, durante o mês, observado os limites mínimo
e máximo do salário de contribuição.
166. (ESAF / MPOG - 2012) Não integra o Salário de Contribuição,
segundo o Regulamento da Previdência Social, o incentivo à demissão.
167. (ESAF / SRF - 2005) Para os segurados empregados, entendese por salário de contribuição: o valor recebido pelo cooperado, ou a ele
creditado, resultante da prestação de serviços a terceiros, pessoas
físicas ou jurídicas, por intermédio da cooperativa.
168. (ESAF / MPOG - 2012) Não integra o Salário de Contribuição,
segundo o Regulamento da Previdência Social, a indenização por
despedida com justa causa do empregado nos contratos por prazo
determinado, conforme estabelecido no art. 479 da Consolidação das
Leis do Trabalho.
169. (ESAF / SRF - 2005) Para os segurados contribuintes
trabalhadores avulsos, entende-se por salário de contribuição: o valor
por eles declarado, observado os limites mínimo e máximo do salário de
contribuição.
170. (ESAF / AFRFB - 2012) Não integra o Salário de Contribuição
a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional
de estagiário quando paga nos termos da Lei n.º 6.494/77.
171. (ESAF / ATRFB - 2012) Integra o Salário de Contribuição a
importância recebida a título de férias indenizadas e respectivo
adicional constitucional.
172. (ESAF / SRF - 2005) A contribuição social previdenciária dos
segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso é
calculada mediante a aplicação da alíquota de oito, nove ou onze por
cento sobre o seu salário de contribuição, de acordo com a faixa salarial
constante
da
tabela
publicada
periodicamente
por
portaria
interministerial do MF e do MPS.
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173. (ESAF / ATRFB - 2012) Integra o Salário de Contribuição à
remuneração auferida, a qualquer título, em uma ou mais empresas, por
trabalhador avulso, durante o mês, destinado a retribuir o trabalho.
174. (ESAF / SRF - 2005) Para os segurados contribuintes
individuais, entende-se por salário de contribuição: vinte por cento do
valor bruto auferido pelo frete, carreto, transporte, não se admitindo a
dedução de qualquer valor relativo aos dispêndios com combustível e
manutenção do veículo, ainda que parcelas a este título figurem
discriminadas no documento.
175. (ESAF / AFRFB - 2012) O conceito de Salário de Contribuição
para o segurado especial que usar da faculdade de contribuir
individualmente, equivale ao valor por ele declarado.
5. Arrecadação e Recolhimento das Contribuições destinadas à
Seguridade Social.
176. (ESAF / AFRFB - 2014) Os juros constituem verdadeira
indenização a ser paga pelo sujeito passivo, em razão de sua
disponibilidade financeira indevida, obtida pela empresa ao não
recolher o devido em época própria. Possuem, portanto, caráter
punitivo.
177. (ESAF / PGFN - 2015) O prazo prescricional para cobrança de
contribuições previdenciárias após a edição da Emenda Constitucional
n.º 08/1977 passou a ser de vinte anos, o que perdurou até o início da
vigência da Lei n.º 8.212/1991, que o alterou para dez anos.
178. (ESAF / PGFN - 2012) A respeito do prazo de decadência e
prescrição das contribuições sociais, considerando a jurisprudência
consolidada do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que os
prazos de prescrição e decadência podem ser regulamentados em lei
ordinária.
179. (ESAF / ATRFB - 2012) O contribuinte individual, quando
exercer atividade econômica por conta própria é obrigado a recolher sua
contribuição, por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte
àquele a que as contribuições se referirem.
180. (ESAF / ATRFB - 2010) A arrecadação e recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devem ser feitos com a
cooperação dos entes e pessoas envolvidos com o fato gerador da
contribuição social. A respeito dessa cooperação imposta pela lei, os
segurados, contribuinte individual e facultativo, estão obrigados a
recolher sua contribuição por iniciativa própria, até o dia 20 (vinte) do
mês seguinte ao da competência.
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181. (ESAF / SRF - 2006) Segundo a Lei n.º 8.212, de 24 de julho
de 1991, a Lei n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966 e a jurisprudência
do STF (Supremo Tribunal Federal), o direito de a Seguridade Social
apurar e constituir seus créditos extingue-se após três anos contados
da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, a constituição de crédito anteriormente efetuada.
182. (ESAF / SRF - 2006) Deverão ser recolhidas até o dia 20 do
mês seguinte, as contribuições incidentes sobre a receita bruta
decorrente de qualquer forma de patrocínio, de licenciamento de uso de
marcas e símbolos, de publicidade, de propaganda e transmissão de
espetáculos desportivos, devida pela associação desportiva que
mantém equipe de futebol profissional.
183. (ESAF / AFRFB - 2012) Nos termos da legislação
previdenciária em vigor, constituem obrigações da empresa, entre
outras, a arrecadação, mediante desconto, e o recolhimento da
contribuição do produtor rural pessoa física e do segurado especial
incidente sobre a comercialização da produção, quando adquirir ou
comercializar o produto rural recebido em consignação, somente nos
casos em que essas operações tiverem sido realizadas diretamente com
o produtor.
184. (ESAF / SRF - 2006) Deverão ser recolhidas até o dia 15 do
mês seguinte ao da ocorrência do seu fato gerador, prorrogando-se o
vencimento para o dia útil subsequente quando não houver expediente
bancário no dia do vencimento, as contribuições dos empregados
domésticos e as contribuições patronais do empregador doméstico.
185. (ESAF / AFRFB - 2014) No lançamento de ofício, aplica-se, a
título de multa, um percentual sobre a totalidade ou diferença de
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração e nos de declaração inexata.
186. (ESAF / ATRFB - 2010) A arrecadação e recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devem ser feitos com a
cooperação dos entes e pessoas envolvidos com o fato gerador da
contribuição social. A respeito dessa cooperação imposta pela lei, a
empresa é obrigada a recolher os valores arrecadados dos segurados
empregados até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da
competência.
187. (ESAF / SRF - 2006) É obrigação da empresa, fornecer ao
contribuinte individual que lhes presta serviços, comprovante do
pagamento de remuneração.
188. (ESAF / ATRFB - 2010) A arrecadação e recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devem ser feitos com a
cooperação dos entes e pessoas envolvidos com o fato gerador da
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contribuição social. A respeito dessa cooperação imposta pela lei, a
empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da
respectiva remuneração.
189. (ESAF / AFRFB - 2012) Nos termos da legislação
previdenciária em vigor, constituem obrigações da empresa, entre
outras, o recolhimento das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais.
190. (ESAF / SRF - 2006) Segundo a Lei n.º 8.212, de 24 de julho
de 1991, a Lei n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966 e a jurisprudência
do STF (Supremo Tribunal Federal), o direito de cobrar os créditos da
Seguridade Social, devidamente constituídos, decai em cinco anos.
191. (ESAF / AFRFB - 2012) Nos termos da legislação
previdenciária em vigor, constituem obrigações da empresa, entre
outras, a arrecadação, mediante desconto no respectivo salário de
contribuição, e o recolhimento da contribuição ao SEST e ao SENAT,
devida pelo segurado contribuinte individual transportador autônomo
de veículo rodoviário (inclusive o taxista) que lhe presta serviços.
192. (ESAF / ATRFB - 2010) A arrecadação e recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devem ser feitos com a
cooperação dos entes e pessoas envolvidos com o fato gerador da
contribuição social. A respeito dessa cooperação imposta pela lei, o
empregador doméstico está obrigado a arrecadar a contribuição do
segurado empregado a seu serviço e a recolhê-la, assim como a parcela
a seu cargo.
193. (ESAF / MPS - 2002) Nos termos da legislação previdenciária,
não é exigido da empresa a prova da inexistência de débito no
recebimento de benefícios ou incentivo fiscal ou creditício concedidos
pelo poder público.
194. (ESAF / AFRFB - 2014) A rescisão do parcelamento implica
restabelecimento do montante da multa proporcionalmente ao valor da
receita não satisfeita.
195. (ESAF / SRF - 2006) Segundo a Lei n.º 8.212, de 24 de julho
de 1991, a Lei n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966 e a jurisprudência
do STF (Supremo Tribunal Federal), o direito de cobrar os créditos da
Seguridade Social, devidamente constituídos, prescreve em dez anos.
196. (ESAF / SRF - 2005) O segurado empregado, inclusive o
doméstico, que possuir mais de um vínculo, deverá comunicar
mensalmente ao primeiro empregador a remuneração recebida até o
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limite máximo do salário de contribuição, envolvendo os vínculos
adicionais.
197. (ESAF / ATRFB - 2010) A arrecadação e recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devem ser feitos com a
cooperação dos entes e pessoas envolvidos com o fato gerador da
contribuição social. A respeito dessa cooperação imposta pela lei, se não
houver expediente bancário nas datas legais de recolhimento da
contribuição, o recolhimento deverá ser efetuado no dia útil
imediatamente posterior.
198. (ESAF / AFRFB - 2010) A arrecadação e o recolhimento das
contribuições destinadas à seguridade social constituem uma das
principais tarefas de gestão tributária. Sobre elas o tempo decorrido
mostra-se importante, considerando a jurisprudência dos Tribunais
Superiores sobre a legislação previdenciária de custeio. Sobre o tema, é
correto afirmar que os prazos de prescrição e decadência podem ser
definidos em lei ordinária.
199. (ESAF / SRF - 2006) Segundo a Lei n.º 8.212, de 24 de julho
de 1991, a Lei n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966 e a jurisprudência
do STF (Supremo Tribunal Federal), o direito de cobrar os créditos da
Seguridade Social, constituídos na forma da lei e devidamente
notificados ao sujeito passivo, prescreve em cinco anos contados da
data do fato gerador.
200. (ESAF / AFRFB - 2010) A arrecadação e o recolhimento das
contribuições destinadas à seguridade social constituem uma das
principais tarefas de gestão tributária. Sobre elas o tempo decorrido
mostra-se importante, considerando a jurisprudência dos Tribunais
Superiores sobre a legislação previdenciária de custeio. Sobre o tema, é
correto afirmar que o prazo decadencial das contribuições da
seguridade social é de 5 anos.
201. (ESAF / AFRFB - 2014) A correção monetária tem como função
única a atualização da expressão monetária utilizada, de tal maneira
que inexiste qualquer alteração no valor real da contribuição devida,
que permanece imutável no seu equivalente em poder de compra.
202. (ESAF / SRF - 2006) Segundo a Lei n.º 8.212, de 24 de julho
de 1991, a Lei n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966 e a jurisprudência
do STF (Supremo Tribunal Federal), o direito de a Seguridade Social
apurar e constituir seus créditos extingue-se após trinta anos contados
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia
ter sido constituído.
203. (ESAF / AFRFB - 2010) A arrecadação e o recolhimento das
contribuições destinadas à seguridade social constituem uma das
principais tarefas de gestão tributária. Sobre elas o tempo decorrido
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mostra-se importante, considerando a jurisprudência dos Tribunais
Superiores sobre a legislação previdenciária de custeio. Sobre o tema, é
correto afirmar que a arrecadação e o recolhimento das contribuições
podem ser feitos em qualquer momento.
204. (ESAF / PGFN - 2012) A respeito do prazo de decadência e
prescrição das contribuições sociais, considerando a jurisprudência
consolidada do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que os
prazos de prescrição e a decadência das contribuições sociais são
idênticos aos previstos no Código Tributário Nacional.
205. (ESAF / SRF - 2006) Deverão ser recolhidas até o dia quinze
do mês seguinte ao da ocorrência do seu fato gerador, antecipando-se
o vencimento para o dia útil anterior quando não houver expediente
bancário no dia do vencimento, as contribuições descontadas da
remuneração paga, devida ou creditada, aos segurados empregados.
6. Obrigações Acessórias, Retenção e Responsabilidade Solidária e
Crimes contra a Previdência Social.
206. (ESAF / AFRFB - 2012) Constituem obrigações acessórias das
empresas, de acordo com o Regulamento da Previdência Social, entre
outras, preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou
creditada a todos os segurados a seu serviço, devendo manter, em cada
estabelecimento, uma via da respectiva folha e recibos de pagamento.
207. (ESAF / ATRFB - 2010) Na busca da efetiva arrecadação da
contribuição social, a legislação previdenciária de custeio dispõe sobre
a responsabilidade solidária. Sabendo que a solidariedade nunca é
presumida, resultando da lei ou da vontade das partes, é correto afirmar
que a seguinte pessoa é solidária pelo cumprimento das obrigações para
com a Seguridade Social decorrentes de obra: o proprietário.
208. (ESAF / AFRFB - 2012) Constituem obrigações acessórias das
empresas, de acordo com o Regulamento da Previdência Social, entre
outras, lançar, mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas dos empregados, dos contribuintes
individuais e das empresas prestadoras de serviços, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
209. (ESAF / ATRFB - 2010) Na busca da efetiva arrecadação da
contribuição social, a legislação previdenciária de custeio dispõe sobre
a responsabilidade solidária. Sabendo que a solidariedade nunca é
presumida, resultando da lei ou da vontade das partes, é correto afirmar
que a seguinte pessoa é solidária pelo cumprimento das obrigações para
com a Seguridade Social decorrentes de obra: o construtor.
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210. (ESAF / ATRFB - 2010) Além do pagamento das contribuições
sociais, as empresas têm outras obrigações para com o Fisco. Antônio
José, empresário contribuinte individual, desejando cumprir com todas
as suas obrigações fiscais, pede ao contador que seja elaborada a folha
de pagamento das remunerações pagas ou creditadas por sua empresa.
De acordo com a situação-problema apresentada acima e das
obrigações acessórias da empresa, é correto afirmar que a referida folha
de pagamento deve incluir só os empregados da empresa.
211. (ESAF / MF - 2009) A seguinte obrigação não é considerada
uma obrigação acessória das contribuições destinadas à Seguridade
Social: o dever de prestar informações.
212. (ESAF / ATRFB - 2010) Na busca da efetiva arrecadação da
contribuição social, a legislação previdenciária de custeio dispõe sobre
a responsabilidade solidária. Sabendo que a solidariedade nunca é
presumida, resultando da lei ou da vontade das partes, é correto afirmar
que a seguinte pessoa é solidária pelo cumprimento das obrigações para
com a Seguridade Social decorrentes de obra: o fiscal de obras do
município.
213. (ESAF / ATRFB - 2010) Além do pagamento das contribuições
sociais, as empresas têm outras obrigações para com o Fisco. Antônio
José, empresário contribuinte individual, desejando cumprir com todas
as suas obrigações fiscais, pede ao contador que seja elaborada a folha
de pagamento das remunerações pagas ou creditadas por sua empresa.
De acordo com a situação-problema apresentada acima e das
obrigações acessórias da empresa, é correto afirmar que a referida folha
de pagamento pode ser feita com qualquer padrão.
214. (ESAF / ATRFB - 2010) Além do pagamento das contribuições
sociais, as empresas têm outras obrigações para com o Fisco. Antônio
José, empresário contribuinte individual, desejando cumprir com todas
as suas obrigações fiscais, pede ao contador que seja elaborada a folha
de pagamento das remunerações pagas ou creditadas por sua empresa.
De acordo com a situação-problema apresentada acima e das
obrigações acessórias da empresa, é correto afirmar que a referida folha
de pagamento deve incluir só os sócios da empresa.
215. (ESAF / ATRFB - 2010) Além do pagamento das contribuições
sociais, as empresas têm outras obrigações para com o Fisco. Antônio
José, empresário contribuinte individual, desejando cumprir com todas
as suas obrigações fiscais, pede ao contador que seja elaborada a folha
de pagamento das remunerações pagas ou creditadas por sua empresa.
De acordo com a situação-problema apresentada acima e das
obrigações acessórias da empresa, é correto afirmar que não há
necessidade de elaboração de folha de pagamento, sendo necessário
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somente os depósitos bancários realizados no Livro de Caixa da
empresa.
216. (ESAF / ATRFB - 2010) A empresa contratante de serviços
executados mediante cessão ou empreitada de mão de obra, inclusive
em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor
líquido da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço, em nome da
empresa cedente da mão de obra.
217. (ESAF / ATRFB - 2010) Além do pagamento das contribuições
sociais, as empresas têm outras obrigações para com o Fisco. Antônio
José, empresário contribuinte individual, desejando cumprir com todas
as suas obrigações fiscais, pede ao contador que seja elaborada a folha
de pagamento das remunerações pagas ou creditadas por sua empresa.
De acordo com a situação-problema apresentada acima e das
obrigações acessórias da empresa, é correto afirmar que a referida folha
de pagamento deve incluir todas as remunerações pagas ou creditadas
a todos os segurados a serviço da empresa.
218. (ESAF / AFRFB - 2012) Constituem obrigações acessórias das
empresas, de acordo com o Regulamento da Previdência Social, entre
outras, exibir à fiscalização da RFB, quando intimada para tal, todos os
documentos e livros com as formalidades legais intrínsecas e
extrínsecas, relacionados com as contribuições sociais, salvo na
hipótese em que, justificadamente, tais documentos e livros estejam
fora da sede da empresa.
219. (ESAF / ATRFB - 2010) A empresa contratante de serviços
executados mediante cessão ou empreitada de mão de obra, inclusive
em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor
líquido da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço, em nome da
empresa contratada.
220. (ESAF / ATRFB - 2010) A empresa contratante de serviços
executados mediante cessão ou empreitada de mão de obra, inclusive
em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço; em nome da
empresa cedente da mão de obra.
221. (ESAF / AFRFB - 2010) Fátima retém a contribuição social dos
seus empregados Celso e Gabriel a título de envio posterior dos
referidos valores à RFB. Entretanto, deixa de repassar à Previdência
Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo legal.
Sobre a conduta de Fátima, é possível afirmar que a conduta é crime
previsto na legislação extravagante.
222. (ESAF / AFRFB - 2010) Nos termos do Regulamento da
Previdência Social, a respeito das obrigações acessórias de retenção e
responsabilidade solidária da contribuição social, é correto afirmar que
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as empresas que integram grupo econômico cuja matriz tem sede em
Brasília respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações
decorrentes do disposto no RPS.
223. (ESAF / ATRFB - 2010) Na busca da efetiva arrecadação da
contribuição social, a legislação previdenciária de custeio dispõe sobre
a responsabilidade solidária. Sabendo que a solidariedade nunca é
presumida, resultando da lei ou da vontade das partes, é correto afirmar
que a seguinte pessoa é solidária pelo cumprimento das obrigações para
com a Seguridade Social decorrentes de obra: a empresa de
comercialização de imóveis.
224. (ESAF / MF - 2009) A seguinte obrigação não é considerada
uma obrigação acessória das contribuições destinadas à Seguridade
Social: o dever do Cartório de comunicar óbitos.
225. (ESAF / AFRFB - 2010) Nos termos do Regulamento da
Previdência Social, a respeito das obrigações acessórias de retenção e
responsabilidade solidária da contribuição social, é correto afirmar que
a empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão de obra deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a
importância retida em nome da empresa contratada.
226. (ESAF / MF - 2009) A seguinte obrigação não é considerada
uma obrigação acessória das contribuições destinadas à Seguridade
Social: a elaboração da folha de pagamento.
227. (ESAF / AFRFB - 2010) Nos termos do Regulamento da
Previdência Social, a respeito das obrigações acessórias de retenção e
responsabilidade solidária da contribuição social, é correto afirmar que
se considera construtor, para os efeitos do RPS, a pessoa física ou
jurídica que executa obra sob sua responsabilidade, no todo ou em
parte.
228. (ESAF / ATRFB - 2010) A empresa contratante de serviços
executados mediante cessão ou empreitada de mão de obra, inclusive
em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor
bruto dos salários pagos aos autônomos ou fatura de prestação de
serviço, em nome da empresa contratante.
229. (ESAF / AFRFB - 2010) Fátima retém a contribuição social dos
seus empregados Celso e Gabriel a título de envio posterior dos
referidos valores à RFB. Entretanto, deixa de repassar à Previdência
Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo legal.
Sobre a conduta de Fátima, é possível afirmar que a sua conduta só está
sujeita ao pagamento de multa administrativa.
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230. (ESAF / AFRFB - 2010) Nos termos do Regulamento da
Previdência Social, a respeito das obrigações acessórias de retenção e
responsabilidade solidária da contribuição social, é correto afirmar que
o proprietário, o incorporador definido na Lei n.º 4.591/1964, o dono da
obra ou condômino da unidade imobiliária cuja contratação da
construção, reforma ou acréscimo não envolva cessão de mão de obra,
são solidários com o construtor.
231. (ESAF / AFRFB - 2010) Nos termos do Regulamento da
Previdência Social, a respeito das obrigações acessórias de retenção e
responsabilidade solidária da contribuição social, é correto afirmar que
se exclui da responsabilidade solidária perante a seguridade social o
adquirente de prédio ou unidade imobiliária que realize a operação com
empresa de comercialização.
232. (ESAF / ATRFB - 2010) Na busca da efetiva arrecadação da
contribuição social, a legislação previdenciária de custeio dispõe sobre
a responsabilidade solidária. Sabendo que a solidariedade nunca é
presumida, resultando da lei ou da vontade das partes, é correto afirmar
que a seguinte pessoa é solidária pelo cumprimento das obrigações para
com a Seguridade Social decorrentes de obra: o incorporador.
233. (ESAF / AFRFB - 2012) Constituem obrigações acessórias das
empresas, de acordo com o Regulamento da Previdência Social, entre
outras, prestar à Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse desta, na forma por esta
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
234. (ESAF / MF - 2009) A seguinte obrigação não é considerada
uma obrigação acessória das contribuições destinadas à Seguridade
Social: o lançamento dos fatos geradores das contribuições.
235. (ESAF / AFRFB - 2010) Fátima retém a contribuição social dos
seus empregados Celso e Gabriel a título de envio posterior dos
referidos valores à RFB. Entretanto, deixa de repassar à Previdência
Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo legal.
Sobre a conduta de Fátima, é possível afirmar que não é possível a
extinção da punibilidade, se ela confessar e efetuar o pagamento antes
do início da ação fiscal.
236. (ESAF / SRF - 2006) Sobre as obrigações acessórias da
empresa relativamente à Previdência Social, é correto afirmar que
constitui uma obrigação da empresa elaborar folha de pagamento
mensal da remuneração paga, devida ou creditada a todos os segurados
a seu serviço, de forma coletiva por estabelecimento, por obra de
construção civil e por tomador de serviços, com a correspondente
totalização e resumo geral.
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237. (ESAF / PGFN - 2005) A folha de salários e demais
rendimentos do trabalho pagos ou creditados a pessoa física, a receita
ou o faturamento e o lucro, além de cumprirem o papel de bases de
cálculo para as contribuições devidas pela empresa ou entidade a ela
equiparada, são consideradas obrigações acessórias das empresas.
238. (ESAF / ATRFB - 2010) A empresa contratante de serviços
executados mediante cessão ou empreitada de mão de obra, inclusive
em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor
bruto dos salários pagos aos autônomos ou fatura de prestação de
serviço, em nome do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
239. (ESAF / AFRFB - 2010) Fátima retém a contribuição social dos
seus empregados Celso e Gabriel a título de envio posterior dos
referidos valores à RFB. Entretanto, deixa de repassar à Previdência
Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo legal.
Sobre a conduta de Fátima, é possível afirmar que há crime contra a
Previdência Social sem que haja apenamento previsto em lei.
240. (ESAF / ATRFB - 2010) Obra de construção civil realizada em
grande shopping da cidade não contém prova regular e formalizada do
montante dos salários pagos durante a sua execução. Assim, pode-se
concluir que não poderá haver cobrança de contribuição social pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
241. (ESAF / SRF - 2006) Sobre as obrigações acessórias da
empresa relativamente à Previdência Social, é correto afirmar que
constitui uma obrigação da empresa lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições sociais a cargo da empresa.
242. (ESAF / ATRFB - 2010) Obra de construção civil realizada em
grande shopping da cidade não contém prova regular e formalizada do
montante dos salários pagos durante a sua execução. Assim, pode-se
concluir que poderá haver cobrança sobre o valor total de empréstimos
bancários usados na obra.
243. (ESAF / MF - 2009) A seguinte obrigação não é considerada
uma obrigação acessória das contribuições destinadas à Seguridade
Social: o pagamento da contribuição social.
244. (ESAF / AFRFB - 2010) Fátima retém a contribuição social dos
seus empregados Celso e Gabriel a título de envio posterior dos
referidos valores à RFB. Entretanto, deixa de repassar à Previdência
Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo legal.
Sobre a conduta de Fátima, é possível afirmar que a conduta é crime
previsto no Código Penal Brasileiro.
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245. (ESAF / ATRFB - 2010) Obra de construção civil realizada em
grande shopping da cidade não contém prova regular e formalizada do
montante dos salários pagos durante a sua execução. Assim, pode-se
concluir que poderá haver cobrança de contribuição social só sobre os
salários pagos aos dirigentes da construtora.
246. (ESAF / ATRFB - 2010) Nos termos da legislação de custeio,
não é obrigado a exibir todos os documentos e livros relacionados com
as contribuições previstas na Lei n.º 8.212/1991, entre outros, o
síndico.
247. (ESAF / ATRFB - 2010) Obra de construção civil realizada em
grande shopping da cidade não contém prova regular e formalizada do
montante dos salários pagos durante a sua execução. Assim, pode-se
concluir que o montante dos salários pagos pela execução de obra de
construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra
empregada, proporcional à área construída.
248. (ESAF / ATRFB - 2010) Obra de construção civil realizada em
grande shopping da cidade não contém prova regular e formalizada do
montante dos salários pagos durante a sua execução. Assim, pode-se
concluir que poderá haver a cobrança de uma sobretaxa de imposto de
renda sobre o lucro da construtora.
249. (ESAF / ATRFB - 2010) Nos termos da legislação de custeio,
não é obrigado a exibir todos os documentos e livros relacionados com
as contribuições previstas na Lei n.º 8.212/1991, entre outros, o
liquidante de empresa em liquidação extrajudicial.
250. (ESAF / SRF - 2005) No contexto dos Crimes contra a
Previdência Social, é correto afirmar que o elemento subjetivo da
infração penal prevista no Art. 168-A do Código Penal exige a
demonstração do especial fim de agir ou o dolo específico de fraudar a
Previdência.
251. (ESAF / ATRFB - 2010) Nos termos da legislação de custeio,
não é obrigado a exibir todos os documentos e livros relacionados com
as contribuições previstas na Lei n.º 8.212/1991, entre outros, o
segurado da Previdência Social.
252. (ESAF / ATRFB - 2010) Nos termos da legislação de custeio,
não é obrigado a exibir todos os documentos e livros relacionados com
as contribuições previstas na Lei n.º 8.212/1991, entre outros, o
liquidante de empresa em liquidação judicial.
253. (ESAF / ATRFB - 2010) Nos termos da legislação de custeio,
não é obrigado a exibir todos os documentos e livros relacionados com
as contribuições previstas na Lei n.º 8.212/1991, entre outros, o
dependente da Previdência Social.
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254. (ESAF / SRF - 2005) No contexto dos Crimes contra a
Previdência Social, é correto afirmar que o crime tipificado no Art. 168A do Código Penal não se consuma com o simples não recolhimento das
contribuições previdenciárias descontadas dos empregados no prazo
legal.
255. (ESAF / AFRFB - 2012) Constituem obrigações acessórias das
empresas, de acordo com o Regulamento da Previdência Social, entre
outras, fornecer ao contribuinte individual que lhe presta serviços
comprovante do pagamento de remuneração, com a identificação
completa da empresa, o valor da remuneração paga, o desconto da
contribuição efetuado, o número de inscrição do segurado no INSS e o
compromisso de que a remuneração paga será informada na GFIP, bem
como de que a contribuição correspondente será recolhida.

Gabarito Direito Previdenciário
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Questões ESAF – Direito Tributário
1.

CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO DOS TRIBUTOS

1. (ESAF
/
MPOG-APO
2015)
Tributo
é,
legal
e
constitucionalmente, toda prestação pecuniária compulsória, em moeda
ou cujo valor nela se possa exprimir, ainda que constitua sanção de ato
ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.
2. (ESAF / ACE-MDIC - 2012) A renda obtida com o tráfico de
drogas deve ser tributada, já que o que se tributa é o aumento
patrimonial, e não o próprio tráfico.
3. (ESAF / ISS-NATAL - 2008) Tendo em vista que o tributo não
pode constituir uma sanção por ato ilícito, não se faz possível a
incidência de tributos sobre atividades criminosas, pois assim agindo o
Estado estaria obtendo recursos de uma atividade por ele proibida.
4. (ESAF / AFTM-NATAL - 2008) Tributo é toda prestação
pecuniária compulsória instituída em lei. Todavia, não há restrição para
que o Município majore alíquotas de tributos, sob sua competência, por
meio de decreto.
5. (ESAF / ISS-NATAL - 2008) A cobrança de impostos decorre de
uma atividade administrativa não-vinculada, haja vista os recursos
poderem ser utilizados com quaisquer despesas previstas no
orçamento.
6. (ESAF / ISS-NATAL - 2008) A Lei Complementar n. 104/2001, ao
permitir a dação em pagamento de bens imóveis, como forma de
extinção do crédito tributário, promoveu a derrogação do art. 3º do CTN,
que confere ao tributo uma prestação pecuniária em moeda ou cujo
valor nela se possa exprimir.
7. (ESAF / TCE-GO - 2007) Excepcionalmente é admitido no direito
brasileiro o tributo in labore nas contribuições de melhoria quando a
obra pública for realizada pelo próprio sujeito passivo tributário.
8. (ESAF / GEFAZ-MG - 2005) Assinale a opção correta.
a) Na atividade de cobrança do tributo a autoridade administrativa pode,
em determinadas circunstâncias, deixar de aplicar a lei.
b) Não é preciso lei para exigir um tributo.
c) O tributo se caracteriza também pelo fato de não resultar da aplicação
de uma sanção por um ato ilícito.
d) A prestação do tributo não é obrigatória.
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e) A destinação da arrecadação com o tributo determina sua natureza.
9. (ESAF / AFPS - 2002) Tributo é toda prestação pecuniária
compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante
atividade administrativa plenamente vinculada.
10. (ESAF / TRF - 2000) A prestação de serviço militar é
compulsória e não constitui sanção a ato ilícito, porém não tem a
natureza de tributo porque não é prestação pecuniária.
11. (ESAF / TTN - 1998) A multa pode ser considerada espécie do
gênero tributo, já que está abrangida, pelo Código Tributário Nacional,
no conceito de obrigação tributária principal.
12. (ESAF / MPOG-APO - 2015) A natureza jurídica específica do
tributo é, legal e constitucionalmente, determinada pelo fato gerador da
respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la tanto
denominação e demais características formais adotadas pela lei quanto
a destinação legal do produto da sua arrecadação.
13. (ESAF / MPOG-APO - 2015) As espécies tributárias são, legal e
constitucionalmente, imposto, taxa, contribuição de melhoria,
contribuição social, contribuição de intervenção no domínio econômico,
contribuição de interesse de categoria econômica ou profissional e
contribuição de iluminação pública.
14. (ESAF / AFTM-NATAL - 2008) O que determina a natureza
jurídica de um tributo é o fato gerador da respectiva obrigação,
independentemente de sua denominação e da destinação legal do
produto de sua arrecadação.
15. (ESAF / AFTM-NATAL - 2008) O que determina a natureza
jurídica de um tributo é o fato gerador da respectiva obrigação,
independentemente de sua denominação e da destinação legal do
produto de sua arrecadação.
16. (ESAF / IRB - 2004) A natureza jurídica específica do tributo é
determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação.
17. (ESAF / GEFAZ-MG - 2005) Assinale a opção correta.
A natureza jurídica do tributo é determinada:
a) pela denominação legal.
b) pelo critério quantitativo da norma que o criou.
c) pela finalidade de sua arrecadação.
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d) pelo fato gerador.
e) pela previsão ou não de obrigações acessórias.
18. (ESAF / PROC-FORTALEZA - 2002) Para conhecimento da
natureza específica das diversas espécies tributárias previstas no
Sistema Tributário Nacional, é essencial o exame do fato gerador da
respectiva obrigação, tendo em vista que, à luz do Código Tributário
Nacional, a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo
fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificála: a denominação e demais características formais adotadas pela lei e
a destinação legal do produto da sua arrecadação.
19. (ESAF / AFRFB - 2009) As atividades gerais do Estado devem
ser financiadas com os impostos, e não com as taxas.
20. (ESAF / AFTM-NATAL - 2008) A cobrança de impostos decorre
de uma atividade administrativa não vinculada, haja vista os recursos
poderem ser utilizados com quaisquer despesas previstas no
orçamento.
21. (ESAF / IRB - 2006) Os impostos terão, sempre que possível,
caráter pessoal e base de cálculo diversa das taxas.
22. (ESAF / MDIC - 2002) O tributo cuja obrigação tem por fato
gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal
específica, relativa ao contribuinte, denomina-se:
a) taxa.
b) contribuição de melhoria.
c) imposto.
d) empréstimo compulsório.
e) preço público.
23. (ESAF / PROC-FORTALEZA - 2002) Sempre que possível, os
tributos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade
econômica do contribuinte.
24. (ESAF / AFPS - 2002) Tributo é um gravame cuja obrigação tem
por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade
estatal específica, relativa ao contribuinte.
25. (ESAF / MPOG-APO - 2015) A espécie tributária “taxa” pode ter
como fato gerador, legal e constitucionalmente, o exercício regular do
poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público
específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua
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disposição, desde que, em qualquer caso, a respectiva base de cálculo
não seja idêntica àquelas que correspondam a qualquer espécie de
imposto.
26. (ESAF / ACE-MDIC - 2012) Sobre as taxas, espécie tributária
prevista pelo art. 145, inciso II da Constituição Federal, julgue os itens
abaixo e a seguir assinale a opção correta.
I. O texto constitucional diferencia as taxas decorrentes do exercício do
poder de polícia daquelas de utilização de serviços especíﬁcos e divisíveis,
facultando apenas a estas a prestação potencial do serviço público.
II. O Supremo Tribunal Federal entende como especíﬁcos e divisíveis, e
passíveis de tributação por meio de taxa, os serviços públicos de coleta, remoção
e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde
que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços
públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral (uti universi)
e de forma indivisível.
III. Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas,
diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à
prévia autorização orçamentária, em relação à lei que as instituiu.
IV. A taxa, enquanto contraprestação a uma atividade do Poder Público, não
pode superar a relação de razoável equivalência que deve existir entre o custo
real da atuação estatal referida ao contribuinte e o valor que o Estado pode
exigir de cada contribuinte, considerados, para esse efeito, os elementos
pertinentes às alíquotas e à base de cálculo ﬁxadas em lei.
a) Apenas I, II e IV estão corretos.
b) Apenas I, III e IV estão corretos.
c) Apenas II e IV estão corretos.
d) Apenas III e IV estão corretos.
e) Todos os itens estão corretos.
27. (ESAF / ISS-RJ - 2010) Sobre as taxas, é incorreto aﬁrmar que
o serviço prestado ou posto à disposição, que permite a instituição de
uma taxa, é sempre estatal, podendo, excepcionalmente, ser serviço
prestado por empresa privada.
28. (ESAF / AFRFB - 2009) O fato gerador da taxa não é um fato do
contribuinte, mas um fato do Estado; este exerce determinada
atividade, e por isso cobra a taxa das pessoas que dela se aproveitam.
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29. (ESAF / AFRFB - 2009) A atuação estatal referível, que pode
ensejar a cobrança de taxa, pode consistir no exercício regular do poder
de polícia.
30. (ESAF / AFRFB - 2009) A atuação estatal referível, que pode
ensejar a cobrança de taxa, pode consistir na prestação ao contribuinte,
ou na colocação à disposição deste, de serviço público específico,
divisível ou não.
31. (ESAF / AFRFB - 2009) O poder de polícia, que enseja a
cobrança de taxa, considera-se regular quando desempenhado pelo
órgão competente e nos limites da lei aplicável, com observância do
processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como
discricionária, sem abuso ou desvio de poder.
32. (ESAF / APOFP-SP - 2009) Assinale a opção que representa
uma taxa pública.
a) Serviço de água.
b) Serviço de energia.
c) Serviço de esgoto.
d) Pedágio explorado diretamente ou por concessão.
e) Serviço postal.
33. (ESAF / PFN - 2006) Território Federal pode instituir taxa.
34. (ESAF / AFTE-RN - 2005) Não é permitido instituir e cobrar taxa
de conservação de estradas de rodagem cuja base de cálculo seja
idêntica à do imposto sobre propriedade territorial rural.
35. (ESAF / AFRF - 2005) Taxas, na dicção do artigo 145, inciso II,
da Constituição Federal, constituem a modalidade de tributo que se
podem cobrar em razão do exercício do poder de polícia ou pela
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Sobre
a taxa, é errado afirmar que é um tributo cuja base de cálculo ou fato
gerador há de ser diversa dos de imposto, e não pode ser calculada em
função do capital das empresas.
36. (ESAF / PGDF - 2007) É inconstitucional a taxa de fiscalização
dos mercados de títulos e valores mobiliários instituída pela Lei n.
7.940, de 1989, haja vista não ser conferido, pelo ordenamento jurídico
positivado, poder de polícia à Comissão de Valores Mobiliários.
37. (ESAF / AFRF - 2005-Adaptada) Sobre a taxa, é errado afirmar
que os serviços públicos que ensejam sua cobrança consideram-se
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utilizados pelo contribuinte, efetivamente, quando, sendo de utilização
compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade
administrativa em efetivo funcionamento.
38. (ESAF / Agente Fiscal-PI - 2002) A autorização para que loja
coloque anúncio luminoso na porta externa, concedida (a autorização)
pela administração municipal, pode ensejar a cobrança, pelo Município,
de uma taxa fundada no seu poder de polícia.
39. (ESAF / IRB - 2006) A contribuição de melhoria, decorrente de
obras públicas, poderá ser cobrada pelo ente executor da obra da qual
os contribuintes tenham-se beneficiado, ou, no caso de omissão deste,
pela União.
40. (ESAF / AFTE-PA - 2002) Identifique, nas opções abaixo, o
tributo cujo fundamento ético-jurídico é o não enriquecimento injusto.
a) imposto.
b) taxa.
c) empréstimo compulsório.
d) contribuição social.
e) contribuição de melhoria.
41. (ESAF / PROC. FAZENDA NACIONAL - 1998) A Constituição de
1988 não estabelece que o limite total da contribuição de melhoria seja
o valor da despesa realizada pela obra pública que lhe deu causa.
42. (ESAF / AFTE-MS - 2001) Somente a União e os Estados podem
instituir contribuições de melhoria.
43. (ESAF / AFRFB - 2009) Em relação aos empréstimos
compulsórios, é correto afirmar que é um tributo, pois atende às
cláusulas que integram o art. 3º do Código Tributário Nacional.
44. (ESAF / AFRFB - 2009) Em relação aos empréstimos
compulsórios, é correto afirmar que é espécie de confisco, como ocorreu
com a retenção dos saldos de depósitos a vista, cadernetas de poupança
e outros ativos financeiros, por ocasião do chamado “Plano Collor” (Lei
n. 8.024/90).
45. (ESAF / AFRFB - 2009) Em relação aos empréstimos
compulsórios, é correto afirmar que o conceito de ‘despesa
extraordinária’ a que alude o art. 148, inciso I, da Constituição Federal,
pode abranger inclusive aquelas incorridas sem que tenham sido
esgotados todos os fundos públicos de contingência.
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46. (ESAF / AFRFB - 2009) Em relação aos empréstimos
compulsórios, é correto afirmar que se conceitua como um contrato de
direito público, com a característica da obrigatoriedade de sua
devolução ao final do prazo estipulado na lei de sua criação.
47. (ESAF / AFPS - 2002) A instituição de empréstimos
compulsórios requer lei complementar da União, dos Estados ou do
Distrito Federal, conforme competência que a Constituição confere a
cada um desses entes da Federação.
48. (ESAF / IRB - 2006) A aplicação dos recursos provenientes de
empréstimos compulsórios será preferencialmente vinculada à despesa
que fundamentou sua instituição.
49. (ESAF / Procurador-Fortaleza - 2002) São espécies tributárias
previstas na Constituição Federal: imposto, taxa, empréstimo
compulsório, contribuição de melhoria, contribuição social, contribuição
de intervenção no domínio econômico, contribuição de interesse de
categorias profissionais ou econômicas e compensação financeira aos
Estados pela exploração de petróleo por empresas privadas.
50. (ESAF / AFRFB - 2012) Sobre competência concorrente da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, norma que pretendesse
fixar alíquota mínima igual à da contribuição dos servidores titulares de
cargos efetivos na União, para a contribuição a ser cobrada pelos
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios de seus servidores,
para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário, seria
inconstitucional por contrariar o pacto federativo.
51. (ESAF / AFRFB - 2012) A expressão "regime previdenciário" de
seus servidores, a ensejar a instituição de contribuição pelos Estadosmembros, não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares,
odontológicos e farmacêuticos.
52. (ESAF / AFRFB - 2012) Os Estados-membros podem instituir
apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de
previdência de seus servidores.
53. (ESAF / PFN - 2007) Contribuição previdenciária classifica-se
como contribuição social.
54. (ESAF / AFRF - 2005-Adaptada) Podem os Estados cobrar
contribuição previdenciária de seus servidores, para o custeio, em
benefício destes, de regime previdenciário, com alíquota inferior à da
contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.
55. (ESAF / AFRF - 2003-Adaptada) Indique a opção que preenche
corretamente as lacunas, consideradas as pertinentes disposições
constitucionais.
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As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico
previstas no caput do art. 149 da Constituição Federal _____________
sobre as receitas decorrentes de exportação, _______________ sobre
a importação de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados
e álcool combustível.
a) incidirão / podendo incidir também.
b) não incidirão / mas poderão incidir.
c) incidirão / não podendo incidir.
d) não incidirão / não podendo incidir também.
56. (ESAF / AFRF - 2002) Os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão reter a contribuição federal, cobrada de seus
servidores, para o custeio, em benefício desses, de sistemas de
previdência e assistência social.
57. (ESAF / AFE-PI - 2001) O que caracteriza as contribuições
especiais é que o produto de suas arrecadações deve ser carreado para
financiar atividades de interesse público, beneficiando certo grupo, e
direta ou indiretamente o contribuinte.
58. (ESAF / AFRFB - 2014) Sobre a CSLL – Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido, é incorreto afirmar que:
a) o valor pago a título de CSLL não perde a característica de corresponder
a parte dos lucros ou da renda do contribuinte pela circunstância de ser utilizado
para solver obrigação tributária.
b) é constitucional dispositivo de lei que proíbe a dedução do valor da CSLL
para fins de apuração do lucro real, base de cálculo do Imposto sobre a Renda
das Pessoas Jurídicas.
c) as associações de poupança e empréstimo estão isentas do imposto
sobre a renda, mas são contribuintes da contribuição social sobre o lucro líquido.
d) as entidades sujeitas à CSLL poderão ajustar o resultado do período com
as adições determinadas e exclusões admitidas, conforme legislação vigente,
para fins de determinação da base de cálculo da contribuição.
e) estão sujeitas ao pagamento da CSLL as pessoas jurídicas e as pessoas
físicas a elas equiparadas, domiciliadas no País. A apuração da CSLL deve
acompanhar a forma de tributação do lucro adotada para o IRPJ.
59. (ESAF / ACE-MDIC - 2012) A COFINS – Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social – constitui espécie tributária
prevista no art. 195, alínea b, da Constituição Federal, e tem como base
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de cálculo a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica. Sobre
ela, podemos afirmar que
a) não incide sobre a receita oriunda da locação de bens móveis, se esta
não for à atividade econômica preponderante da pessoa jurídica.
b) são contribuintes da COFINS as pessoas jurídicas de direito privado em
geral, inclusive as pessoas a elas equiparadas pela legislação do Imposto de
Renda, exceto as microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional.
c) para a determinação da base de cálculo da COFINS, é relevante o exame
da classificação contábil adotada para as receitas.
d) há incidência da COFINS sobre os valores recuperados a título de tributo
pago indevidamente pelo contribuinte.
e) receitas de terceiros integram a base de cálculo da Cofins, quando sua
atividade for à de prestação de serviços de gerenciamento daquelas.
60. (ESAF / AFRF - 2005) Relativamente aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2002, foram isentas da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
a) as pessoas físicas que perceberam apenas rendimentos do trabalho.
b) as pessoas jurídicas que participarem do programa do primeiro
emprego.
c) as pessoas jurídicas que aplicarem em títulos e valores mobiliários a
favor de seus empregados.
d) as entidades fechadas de previdência complementar.
e) as organizações não governamentais dedicadas à proteção do meio
ambiente.
61. (ESAF / AFRFB - 2009) Sobre a Contribuição Social para o Lucro
Líquido (CSLL), instituída pela Lei n. 7.689/88, julgue os itens abaixo,
classificando-os como verdadeiros (V) ou falsos (F). Em seguida,
escolha a opção adequada às suas respostas:
I. a sua base de cálculo é a mesma do imposto de renda das pessoas
físicas, sendo que as deduções e compensações admissíveis para a apuração de
um correspondem àquelas admitidas para fins de apuração da base de cálculo
do outro;
II. a sua base de cálculo é o valor do resultado do exercício antes da
provisão para o imposto de renda;
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III. a CSLL poderá incidir sobre o resultado presumido ou arbitrado,
quando tal seja o regime de apuração a que a pessoa jurídica se submete
relativamente ao imposto de renda.
a) Estão corretos os itens I e II.
b) Estão corretos os itens I e III.
c) Estão corretos os itens II e III.
d) Todos os itens estão corretos.
e) Todos os itens estão errados.
62. (ESAF / AFRFB - 2012-Adaptada) Com relação ao entendimento
do STF sobre as contribuições sociais gerais, as contribuições de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, julgue o item seguinte: A sujeição de
vencimentos e de proventos de aposentadoria e pensões concedidos
pelo RPPS à incidência de contribuição previdenciária constitui ofensa
ao direito adquirido no ato de aposentadoria.
63. (ESAF / AFRFB - 2012) Com relação ao entendimento do STF
sobre as contribuições sociais gerais, as contribuições de intervenção
no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, julgue o item seguinte: Não se pode prescindir de lei
complementar para a criação das contribuições de intervenção no
domínio econômico e de interesse das categorias profissionais.
64. (ESAF / MDIC - 2012) Alterar a finalidade da exigência de uma
contribuição para a seguridade social significa alterar a própria
exigência, o que a faz deixar de ter fundamento constitucional, não
podendo subsistir.
65. (ESAF / MDIC - 2012) É vedado que impostos e contribuições
possuam idêntica base de cálculo.
66. (ESAF / MDIC - 2012) Nas contribuições especiais, haverá
sempre a identidade entre o sujeito ativo e a pessoa jurídica
destinatária dos recursos e que terá a obrigação de lhes dar a finalidade
que fundamente a sua instituição.
67. (ESAF / MDIC - 2012) A referibilidade é um traço que
caracteriza as contribuições, assim como os demais tributos.
68. (ESAF / ATA-MF - 2009) Além das inúmeras contribuições
sociais instituídas no texto da Constituição Federal, há possibilidade de
instituição de novas espécies de contribuição social? Assinale a
assertiva que responde incorretamente à pergunta formulada.

www.estrategiaconcursos.com.br

a) Pode haver contribuição social com o mesmo fato gerador de outra já
existente.
b) O rol de contribuições sociais não é taxativo.
c) Há previsão constitucional de competência residual.
d) A diversidade da base de financiamento permite outras contribuições
sociais.
e) A União pode instituir outras contribuições sociais.
69. (ESAF / AFRFB - 2009) Segundo o art. 195, caput, da
Constituição Federal, a seguridade social será financiada por toda a
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante
recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e das contribuições sociais que
enumera. Sobre estas, é incorreto afirmar que o financiamento da
seguridade social se dará por toda a sociedade, revela-se o caráter
solidário de tal financiamento. Todavia, as pessoas físicas e jurídicas
somente podem ser chamadas ao custeio em razão da relevância social
da seguridade se tiverem relação direta com os segurados ou se forem,
necessariamente, destinatárias de benefícios.
70. (ESAF / AFRFB - 2009) Para a
ordinárias (nominadas) de seguridade
previstas nos incisos I a IV do art. 195
legislativa da lei ordinária, consoante o
Supremo Tribunal Federal.

instituição de contribuições
social, quais sejam, as já
da Constituição, basta a via
entendimento pacificado do

71. (ESAF / AFRFB - 2009-Adaptada) Segundo o art. 195, caput, da
Constituição Federal, a seguridade social será financiada por toda a
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante
recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e das contribuições sociais que
enumera. Nesse sentido, julgue a assertiva a seguir: a solidariedade não
autoriza a cobrança de tributo sem lei, não autoriza exigência de quem
não tenha sido indicado por lei como sujeito passivo de obrigação
tributária, e não autoriza que seja desconsiderada a legalidade estrita
que condiciona o exercício válido da competência relativamente a
quaisquer tributos.
72. (ESAF / AFRF - 2003) Incide contribuição social para a
seguridade social sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime
geral de previdência social?
73. (ESAF / AFRF - 2002) Os rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, a pessoa física que preste serviços à
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empresa não pode ser objeto da contribuição para a seguridade social
por constituírem base de cálculo de outra exação, o imposto de renda.
74. (ESAF / MDIC - 2012) No caso da contribuição de intervenção
no domínio econômico, é considerada inconstitucional a lei
orçamentária no que implique desvio dos recursos das contribuições
para outras finalidades que não as que deram ensejo à sua instituição e
cobrança.
75. (ESAF / AFRFB - 2009) A Constituição Federal prevê a
possibilidade da criação, exclusivamente por lei, de contribuição de
intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação
ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus
derivados e álcool combustível.
76. (ESAF / PGFN-Procurador da Fazenda Nacional - 2015) A
contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública pode ser
instituída
a) por Estados, Municípios e Distrito Federal.
b) como imposto adicional na fatura de consumo de energia elétrica.
c) mediante a utilização de elemento próprio da mesma base de cálculo de
imposto.
d) somente por Lei Complementar.
e) para cobrir despesas de iluminação dos edifícios públicos próprios.
77. (ESAF / AFRFB - 2012-Adaptada) Considerando decisões
emanadas do STF sobre o princípio da isonomia, julgue o seguinte item:
A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da
iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não
afronta o princípio da isonomia.
78. (ESAF / AFRF - 2005) Podem os Municípios instituir
contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, cobrandoa na fatura de consumo de energia elétrica?
79. (ESAF / MPOG-APO - 2015) Denomina-se como tributo indireto
aquele que comporte, por sua natureza, transferência do respectivo
encargo financeiro da tributação desde o denominado contribuinte de
fato para sobre o denominado contribuinte de direito.
80. (ESAF / AFRFB - 2014) Na medida em que se pode, através do
manejo das alíquotas do imposto de importação, onerar mais ou menos
o ingresso de mercadorias estrangeiras no território nacional, até o
ponto de inviabilizar economicamente determinadas operações, revela-
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se o potencial de tal instrumento tributário na condução e no controle
do comércio exterior.
81. (ESAF / AFRFB - 2014) Por meio da tributação extrafiscal, não
pode o Estado intervir sobre o domínio econômico, manipulando ou
orientando o comportamento dos destinatários da norma a fim de que
adotem condutas condizentes com os objetivos estatais.
82. (ESAF / AFRFB - 2014) A extrafiscalidade em sentido próprio
engloba as normas jurídico-fiscais de tributação (impostos e
agravamento de impostos) e de não tributação (benefícios fiscais).
83. (ESAF / AFRFB - 2014) Não existe, porém, entidade tributária
que se possa dizer pura, no sentido de realizar tão somente a fiscalidade
ou a extrafiscalidade. Os dois objetivos convivem, harmônicos, na
mesma figura impositiva, sendo apenas lícito verificar que, por vezes,
um predomina sobre o outro.
2. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS
84. (ESAF / PGFN-Procurador da Fazenda Nacional - 2015) A Lei
que diminui o prazo de recolhimento de tributo
a) submete-se ao principio da anterioridade nonagesimal.
b) somente se aplica no exercício financeiro seguinte àquele em que foi
publicada.
c) não se submete ao princípio da anterioridade.
d) somente se aplica no exercício financeiro seguinte ao da data de sua
vigência.
e) somente gera efeitos normativos 30 (trinta) dias após a data da sua
publicação.
85. (ESAF / MPOG-APO - 2015) Sobre a legalidade em matéria
tributária, é incorreto afirmar que:
a) apesar das disposições contidas sobre a matéria no Código Tributário
Nacional, a essência da configuração sobre as matérias tributárias que
dependem de veiculação de lei em sentido estrito/formal, ao menos desde a
Constituição Federal de 1988, encontra-se disposta ou é diretamente decorrente
do próprio texto constitucional.
b) os tratados, acordos e convenções internacionais sobre matéria
tributária dos quais o Brasil participe, uma vez regularmente internalizados no
direito brasileiro e quando não digam respeito a direitos humanos, possuem
hierarquia normativa equivalente à de lei ordinária federal.
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c) a regular observância pelo sujeito passivo das normas integrantes da
legislação tributária exclui a imposição contra ele de penalidades relacionadas à
obrigação principal acaso inadimplida, salvo se as normas em questão forem
posteriormente declaradas inconstitucionais pelo STF.
d) necessariamente depende de previsão em lei em sentido estrito/formal
a cominação de penalidade para infrações da legislação tributária.
e) necessariamente depende de previsão em lei em sentido estrito/formal
a definição do fato gerador da obrigação tributária principal.
86. (ESAF / AFRFB - 2012-Adaptada) Em matéria tributária, de
acordo com a Constituição Federal, compete à Lei Complementar
instituir as limitações constitucionais ao poder de tributar.
87. (ESAF / ATRFB - 2009) Em razão do princípio constitucional da
isonomia, não deve ser diferenciado, por meio de isenções ou incidência
tributária menos gravosa, o tratamento de situações que não revelem
capacidade contributiva ou que mereçam um tratamento fiscal ajustado
à sua menor expressão econômica.
88. (ESAF / MDIC - 2012) A Constituição Federal, entre outras
limitações ao poder de tributar, veda o tratamento desigual entre
contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Sobre esta
isonomia tributária, é correto afirmar que o STF entendeu
inconstitucional, por ofensa a tal princípio, norma que proibia a adoção
do regime de admissão temporária para as operações amparadas por
arrendamento mercantil.
89. (ESAF / AFRFB - 2012-Adaptada) Considerando decisões
emanadas do STF sobre o princípio da isonomia, julgue o seguinte item:
A exclusão do arrendamento mercantil do campo de aplicação do regime
de admissão temporária não constitui violação ao princípio da isonomia
tributária.
90. (ESAF / MDIC - 2012) Não há ofensa ao princípio da isonomia
tributária se a lei, por motivos extrafiscais, imprime tratamento
desigual a microempresas e empresas de pequeno porte de capacidade
contributiva distinta, afastando do regime do simples aquelas cujos
sócios têm condição de disputar o mercado de trabalho sem assistência
do Estado.
91. (ESAF / AFRFB - 2012-Adaptada) Não há ofensa ao princípio da
isonomia tributária se a lei, por motivos extrafiscais, imprime
tratamento desigual a microempresas e empresas de pequeno porte de
capacidade contributiva distinta, afastando do regime do simples
aquelas cujos sócios têm condição de disputar o mercado de trabalho
sem assistência do Estado.
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92. (ESAF / MDIC - 2012) Viola o princípio da isonomia a
instituição, por parte de lei estadual, de incentivos fiscais a empresas
que contratem empregados com mais de quarenta anos.
93. (ESAF / MDIC - 2012) Não se permite a distinção, para fins
tributários, entre empresas comerciais e prestadoras de serviços, bem
como entre diferentes ramos da economia. Ademais disso, o art. 195, §
9º, da Constituição prevê que as contribuições sociais a cargo do
empregador poderão ter suas alíquotas ou bases de cálculo
diferenciadas, dependendo, entre outras características, do porte da
empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho.
94. (ESAF / AFRFB - 2012-Adaptada) Considerando decisões
emanadas do STF sobre o princípio da isonomia, julgue o seguinte item:
A sobrecarga imposta aos bancos comerciais e às entidades financeiras,
no tocante à contribuição previdenciária sobre a folha de salários, fere
o princípio da isonomia tributária.
95. (ESAF / ATRFB - 2009) A Constituição Federal, entre outras
limitações ao poder de tributar, estabelece a isonomia, vale dizer, veda
o tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em
situação equivalente. Sobre a isonomia, é correto afirmar que diante da
regra mencionada, o tratamento tributário diferenciado dado às
microempresas e empresas de pequeno porte, por exemplo, deve ser
considerado inconstitucional.
96. (ESAF / ISS-RJ - 2010) O princípio da isonomia tributária,
previsto no art. 150, inciso II, da Constituição, proíbe o tratamento
desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente.
Entretanto, tal princípio exige a sua leitura em harmonia com os demais
princípios constitucionais. Destarte, pode-se concluir, exceto, que:
a) em matéria tributária, as distinções podem se dar em função da
capacidade contributiva ou por razões extrafiscais que estejam alicerçadas no
interesse público.
b) relativamente às microempresas e empresas de pequeno porte, a
Constituição prevê que lhes seja dado tratamento diferenciado e favorecido, por
lei complementar, inclusive com regimes especiais ou simplificados.
c) a sobrecarga imposta aos bancos comerciais e às entidades financeiras,
no tocante à contribuição previdenciária sobre a folha de salários, não fere o
princípio da isonomia tributária, ante a expressa previsão constitucional.
d) determinado segmento econômico prejudicado por crise internacional
que tenha fortemente atingido o setor não permite tratamento tributário
diferenciado sem ofensa ao princípio da isonomia.
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e) a proibição de importação de veículos usados não configura afronta ao
princípio da isonomia.
97. (ESAF / MDIC - 2012) O princípio da capacidade contributiva,
que informa o ordenamento jurídico tributário, estabelece que, sempre
que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à
administração tributária, especialmente para conferir efetividade a
esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos
termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas
do contribuinte. Sobre ele, assinale a opção incorreta.
a) Tal princípio aplica-se somente às pessoas físicas.
b) Constitui subprincípio do princípio da solidariedade.
c) Visa, entre outros objetivos, a assegurar o mínimo vital, ou mínimo
existencial.
d) Constitui subprincípio do princípio da igualdade.
e) É compatível com a progressividade de alíquotas.
98. (ESAF / AFRFB - 2012-Adaptada) Considerando decisões
emanadas do STF sobre o princípio da isonomia, julgue o seguinte item:
Lei complementar estadual que isenta os membros do Ministério Público
do pagamento de custas judiciais, notariais, cartorárias e quaisquer
taxas ou emolumentos fere o princípio da isonomia.
99. (ESAF / ISS-RJ - 2010) O efeito extrafiscal ou a calibração do
valor do tributo de acordo com a capacidade contributiva não são
obtidos apenas pela modulação da alíquota. O escalonamento da base
de cálculo pode ter o mesmo efeito. Ao associar o tipo de construção
(precário, popular, médio, fino e luxo) ao escalonamento crescente da
avaliação do valor venal do imóvel, pode-se graduar o valor do tributo
de acordo com índice hábil à mensuração da frivolidade ou da
essencialidade do bem, além de lhe conferir mais matizes para definição
da capacidade contributiva.
100. (ESAF / AFRFB - 2014) Sobre o entendimento do STF acerca
da vedação da utilização, por parte da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, dos tributos com efeitos de confisco, pode-se afirmar que
por veicular um conceito jurídico indeterminado, e não havendo diretriz
objetiva e genérica, aplicável a todas as circunstâncias, é permitido aos
Tribunais que procedam à avaliação dos excessos eventualmente
praticados pelo Estado, com apoio no prudente critério do Juiz.
101. (ESAF / AFRFB - 2009) Entre as limitações constitucionais ao
poder de tributar, que constituem garantias dos contribuintes em
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relação ao fisco, é incorreto afirmar que a identificação do efeito
confiscatório não deve ser feita em função da totalidade da carga
tributária, mas sim em cada tributo isoladamente.
102. (ESAF / AFRFB - 2009) O princípio do não-confisco ajuda a
dimensionar o alcance do princípio da progressividade, já que exige
equilíbrio, moderação e medida na quantificação dos tributos.
103.
(ESAF / AFRFB - 2009) Uma alíquota do imposto sobre
produtos industrializados de 150%, por exemplo, não significa
necessariamente confisco.
104.
(ESAF / AFRFB - 2009) Os impostos sobre o patrimônio
podem ser confiscatórios, quando considerados em sua perspectiva
estática.
105. (ESAF / AFRFB - 2009) O imposto de transmissão causa
mortis, na sua perspectiva dinâmica, pode ser confiscatório.
106. (ESAF / AFRF - 2002) As contribuições de intervenção no
domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas podem ser instituídas por lei ordinária e só podem ser
cobradas a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao da sua
publicação.
107. (ESAF / ATRFB - 2012) Atende ao princípio da anterioridade
a majoração de um imposto no dia 2 de dezembro de um ano, para ser
cobrado no exercício seguinte?
108. (ESAF / AFRF - 2002) As contribuições para a seguridade
podem ser exigidas imediatamente, por não se lhe aplicar a
anterioridade da data da publicação da lei que as houver instituído ou
modificado em relação ao exercício financeiro da cobrança.
109. (ESAF / ATRFB - 2009) A irretroatividade da lei tributária vem
preservar o passado da atribuição de novos efeitos tributários,
reforçando a própria garantia da legalidade, porquanto resulta na
exigência de lei prévia, evidenciando-se como instrumento de
otimização da segurança jurídica ao prover uma maior certeza do
direito.
110. (ESAF / ATRFB - 2009) O Supremo Tribunal Federal tem como
referência, para análise da irretroatividade, o aspecto temporal da
hipótese de incidência, ou seja, o momento apontado pela lei como
sendo aquele em que se deve considerarocorrido o fato gerador.
111. (ESAF / ATRFB - 2009) A lei instituidora ou majoradora de
tributos tem de ser, como regra, prospectiva; admite-se, porém, a sua
retroatividade imprópria.
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112. (ESAF / ATRFB - 2012) Para combater o tráfego de gado
infectado de uma região para outra, pode o Estado impor tributos
interestaduais ou intermunicipais?
3. IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS
113. (ESAF / PGFN-Procurador da Fazenda Nacional - 2015) É
imune da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL):
a) as entidades beneficentes de assistência social que não aufiram lucro e
atendam às demais condições legais.
b) as entidades beneficentes de assistência social que não remunerem seus
diretores e atendam às demais condições legais.
c) as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e
as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido
instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam,
sem fins lucrativos.
d) a entidade binacional Itaipu.
e) as entidades fechadas de previdência complementar.
114. (ESAF / ISS-RJ-Agente de Fazenda - 2010) Analisando os
institutos da imunidade e da isenção, julgue os itens a seguir:
I. a isenção é uma limitação legal do âmbito de validade da norma jurídica
tributária, que impede que o tributo nasça ou faz com que surja de modo
mitigado (isenção parcial);
II. a imunidade é o obstáculo criado por uma norma da Constituição que
impede a incidência de lei ordinária de tributação sobre determinado fato, ou em
detrimento de determinada pessoa, ou categoria de pessoas;
III. ambos os institutos, imunidade e isenção, levam ao mesmo resultado:
o não pagamento de tributo. Porém, os meios pelos quais isso ocorre são
totalmente diferentes. A imunidade dá-se por meio da Constituição, a isenção
por meio de lei (ordinária ou complementar);
IV. a violação de dispositivo que contém isenção importa em ilegalidade e
não em inconstitucionalidade;
V. é incorreto afirmar-se que a imunidade é uma forma qualificada de não
incidência.
Estão corretos apenas os itens:
a) I e II.
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b) I, II, III e IV.
c) II, IV e V.
d) I, II e IV.
e) III, IV e V.
115. (ESAF / AFRFB - 2009) Diversos fatos podem resultar na
desoneração tributária. Assinale, entre as que se seguem, a forma de
desoneração tributária pela qual não nascem nem a obrigação
tributária, nem o respectivo crédito por força do não-exercício da
competência a que tem direito o poder tributante.
a) Imunidade.
b) Não-incidência.
c) Isenção.
d) Alíquota zero.
e) Remissão.
116. (ESAF / AFRFB - 2009) A isenção é causa de não incidência
tributária.
117. (ESAF / AFRF - 2005) Segundo a letra do Código Tributário
Nacional, a isenção constitui mera dispensa legal do pagamento do
tributo.
118. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009) As imunidades tributárias são
classificadas em:
a) ontológicas e políticas.
b) proporcionais e progressivas.
c) diretas e indiretas.
d) cumulativas e não cumulativas.
e) vinculadas e não vinculadas.
119. (ESAF / FTE-PA - 2002) A não-incidência de impostos sobre
as autarquias e as fundações públicas, no que se refere ao patrimônio,
à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas
decorrentes, resulta de isenção.
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120. (ESAF / SEFAZ-CE - 2006) A norma que impede que a União,
os estados, o Distrito Federal e os municípios tributem, reciprocamente,
seus patrimônios, rendas ou serviços, denomina-se imunidade.
121. (ESAF / AFTN - 1994) Sobre as imunidades tributárias,
podemos afirmar que impossibilitam sejam previstos fatos geradores da
obrigação tributária para os casos por ela abrangidos.
122. (ESAF / ATRFB - 2012-Adaptada) É vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar imposto sobre o
patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros. Isso, em tese, impede
à lei de um Município atribuir à União a condição de responsável pela
retenção na fonte do imposto sobre serviços.
123. (ESAF / ACE-MDIC - 2012) Sobre a imunidade recíproca, que
é a vedação constitucional à instituição e cobrança, por parte das
pessoas políticas tributantes, de impostos sobre Patrimônio, renda e
serviços uns dos outros, podem afirmar que:
a) a imunidade tributária gozada pela Ordem dos Advogados do Brasil não
é da espécie recíproca, na medida em que a OAB desempenha atividade própria
de Estado.
b) no caso de sociedades de economia mista controladas pela União, é
relevante para definição da aplicabilidade da imunidade tributária recíproca a
circunstância de a atividade desempenhada pela empresa estar ou não sujeita a
monopólio estatal.
c) a imunidade tributária recíproca não é extensiva às autarquias, no que
se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas finalidades
essenciais ou às delas decorrentes.
d) as sociedades de economia mista prestadoras de ações e serviços de
saúde, cujo capital social seja majoritariamente estatal, gozam da imunidade
tributária recíproca.
e) a imunidade tributária recíproca aplica-se, inclusive, às taxas.
124. (ESAF / AFRFB - 2012) No tocante à imunidade tributária
recíproca, assinale o único item que não corresponde ao entendimento
do STF acerca do tema.
a) Sociedade de economia mista prestadora de serviço público de água e
esgoto.
b) Sociedades de economia mista prestadoras de ações e serviços de
saúde, cujo capital social seja majoritariamente estatal.
c) Empresa pública a quem a União atribui a execução de serviços de
infraestrutura aeroportuária.
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d) Empresa pública encarregada de manter o serviço postal.
e) Caixa de Assistência aos Advogados, vinculada à Ordem dos Advogados
do Brasil.
125. (ESAF / PGFN - 2012) Sociedade de economia mista
prestadora de serviço público de água e esgoto não é abrangida pela
imunidade tributária recíproca.
126. (ESAF / PGFN - 2012-Adaptada) A imunidade recíproca, em
alguns casos, pode ter como efeito colateral relevante a relativização
dos princípios da livre concorrência e do exercício de atividade
profissional ou econômica lícita.
127. (ESAF / TCE-GO - 2007) A empresa pública Caixa Econômica
Federal, que exerce atividade econômica, é abrangida pela imunidade
tributária recíproca, não se sujeitando ao pagamento de imposto sobre
propriedade de veículos automotores incidentes sobre seus carros.
128. (ESAF / PGFN - 2012) É relevante para definição da
aplicabilidade da imunidade tributária recíproca a circunstância de a
atividade desempenhada estar ou não sujeita a monopólio estatal.
129. (ESAF / PGFN - 2012) O reconhecimento da imunidade
tributária recíproca às operações financeiras não impede a autoridade
fiscal de examinar a correção do procedimento adotado pela entidade
imune. Constatado desvio de finalidade, a autoridade fiscal poderá,
sendo o caso, constituir o crédito tributário e tomar as demais medidas
legais cabíveis.
130. (ESAF / PGFN - 2012) Tanto os objetivos como os efeitos do
reconhecimento da aplicação da imunidade constitucional recíproca são
passíveis de submissão ao crivo jurisdicional, em um exame de
ponderação, não bastando a constatação objetiva da propriedade do
bem.
131. (ESAF / ISS-RJ - 2010) Sobre a imunidade constitucional
recíproca, que veda a instituição e a cobrança de impostos pelos entes
tributantes sobre o patrimônio, a renda ou os serviços, uns dos outros,
é incorreto afirmar que:
a) a imunidade tributária recíproca alcança apenas as finalidades
essenciais da entidade protegida. O reconhecimento da imunidade tributária às
operações financeiras não impede a autoridade fiscal de examinar a correção do
procedimento adotado pela entidade imune. Constatado desvio de finalidade, a
autoridade fiscal tem o poder-dever de constituir o crédito tributário e de tomar
as demais medidas legais cabíveis.
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b) a imunidade tributária recíproca é extensiva às autarquias, no que se
refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas finalidades
essenciais ou às delas decorrentes.
c) a imunidade constitucional recíproca alcança as empresas públicas
prestadoras de serviço público, bem como as empresas públicas que exercem
atividade econômica em sentido estrito.
d) a imunidade tributária recíproca diz respeito aos impostos, não
alcançando as contribuições.
e) a imunidade tributária recíproca aplica-se às operações de importação
de bens realizadas por municípios, quando o ente público for o importador do
bem (identidade entre o ‘contribuinte de direito’ e o ‘contribuinte de fato’).
132. (ESAF / ISS-RJ - 2010) De acordo com o entendimento do
STF, a imunidade dos “templos de qualquer culto” tem interpretação
ampla e finalística.
133. (ESAF / AFRF - 2005-Adaptada) No tocante às imunidades
tributárias conferidas às instituições de assistência social sem fins
lucrativos, a afirmação seguinte não pode ser feita: É subordinada, entre
outros, ao requisito de que apliquem integralmente no País os seus
recursos na manutenção de seus objetivos institucionais, ou de outros
que com estes guardem semelhança.
134. (ESAF / AFRF - 2005-Adaptada) No tocante às imunidades
tributárias conferidas às instituições de assistência social sem fins
lucrativos, a afirmação seguinte pode ser feita: Somente alcançam as
entidades fechadas de previdência social privada se não houver
contribuição dos beneficiários.
135. (ESAF / AFRF - 2005-Adaptada) No tocante às imunidades
tributárias conferidas às instituições de assistência social sem fins
lucrativos, a afirmação seguinte é verdadeira: Ainda quando alugado a
terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a tais
instituições, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades
essenciais de tais entidades.
136. (ESAF / AFRF - 2005-Adaptada) No tocante às imunidades
tributárias conferidas às instituições de assistência social sem fins
lucrativos, a afirmação seguinte pode ser feita: Não dispensa tais
entidades do cumprimento de obrigações tributárias acessórias, como a
de manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
137. (ESAF / AFRF - 2005-Adaptada) No tocante às imunidades
tributárias conferidas às instituições de assistência social sem fins
lucrativos, a afirmação seguinte é verdadeira: Não excluem a atribuição,
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por lei, às instituições de assistência social, da condição de responsáveis
pelos tributos que lhes caiba reter na fonte.
138. (ESAF / AFTE-RN - 2004) O imóvel pertencente a entidade
sindical de trabalhadores, ainda quando alugado a terceiros, permanece
imune ao imposto sobre propriedade predial e territorial urbana (IPTU),
desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais
de tal entidade.
139. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009) A imunidade sobre o patrimônio,
renda ou serviços instituída em favor das instituições de assistência
social não alcança o ICMS incidente sobre os bens por elas fabricados,
posto repercutir economicamente no consumidor e não atingir o
patrimônio, nem desfalcar as rendas, nem reduzir a eficácia dos serviços
dessas entidades.
140. (ESAF / ACE-MDIC - 2012) A Constituição Federal prevê que
as entidades beneficentes de assistência social que atendam às
exigências estabelecidas em lei serão isentas das contribuições para a
seguridade social. Sobre os requisitos estabelecidos em Lei para a
fruição deste benefício julgue os itens abaixo. Em seguida, assinale a
opção que corresponde às respostas.
I. Trata-se de benefício a ser concedido a pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de
assistência social com a finalidade de prestação de serviços unicamente na área
de assistência social.
II. Tais entidades deverão obedecer ao princípio da universalidade do
atendimento, sendo vedado dirigir suas atividades exclusivamente a seus
associados ou a categoria profissional.
III. Tais entidades deverão prever em seus atos constitutivos, em caso de
dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a
entidades sem fins lucrativos congêneres ou a entidades públicas.
a) Apenas os itens I e II estão corretos.
b) Apenas os itens I e III estão corretos.
c) Apenas os itens II e III estão corretos.
d) Todos os itens estão corretos.
e) Nenhum item está correto.
141. (ESAF / AFRFB - 2014) O entendimento do Supremo Tribunal
Federal, no que toca à imunidade de que gozam as entidades
beneficentes de assistência social, é no sentido de que:
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a) entendem-se por serviços assistenciais as atividades continuadas que
visem à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as
necessidades básicas, observem os objetivos, os princípios e as diretrizes
estabelecidos em lei.
b) o estabelecimento, como uma das condições de fruição de tal benefício
por parte das entidades filantrópicas, da exigência de que possuam o certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, contraria o regime
estabelecido na Constituição Federal.
c) a jurisprudência do STF é no sentido de afirmar a existência de direito
adquirido ao regime jurídico da imunidade das entidades filantrópicas.
d) a exigência de renovação periódica do CEBAS, por parte das entidades
filantrópicas, a cada três anos, ofende o disposto na Constituição Federal.
e) tratando-se de imunidade – que decorre, em função de sua natureza
mesma, do próprio texto constitucional –, revela-se evidente a absoluta
impossibilidade jurídica de, mediante deliberação de índole legislativa, restringir
a eficácia do preceito.
142. (ESAF / AFRFB - 2009) As entidades beneficentes de
assistência social gozam de imunidade das contribuições para a
seguridade social.
4. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA
143. (ESAF / PGFN-Procurador da Fazenda Nacional - 2015) Sobre
a competência tributária prevista no CTN, assinale a opção incorreta.
a) Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras
pessoas jurídicas de direito público pertencem à competência legislativa daquela
a que tenham sido atribuídos.
b) A competência tributária, salvo exceções, é indelegável, podendo a
atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis,
serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, ser conferida
de uma pessoa jurídica de direito público a outra.
c) A atribuição da função de arrecadar ou fiscalizar tributos, conferida por
uma pessoa jurídica de direito público a outra, pode ser revogada, a qualquer
tempo e unilateralmente, pela pessoa que a tenha conferido.
d) A atribuição das funções de arrecadar tributos pode ser cometida a
pessoas jurídicas de direito privado.
e) A atribuição das funções de executar leis, serviços, atos ou decisões
administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de
direito público a outra, também confere as garantias e os privilégios processuais
que competem à pessoa jurídica de direito público que a cometeu.
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144. (ESAF / ATRFB - 2009) O art. 154, inciso I, da Constituição
Federal, outorga à União o que se costuma chamar de competência
tributária residual, permitindo que institua outros impostos que não os
previstos no art. 153. Sobre estes impostos, é incorreto afirmar que:
a) Estados e Municípios não possuem competência tributária residual.
b) Terão de ser, necessariamente, não-cumulativos.
c) Não poderão ter base de cálculo ou fato gerador próprios dos impostos
já discriminados na Constituição Federal.
d) Caso sejam instituídos por meio de medida provisória, esta deverá ser
convertida em lei até o último dia útil do exercício financeiro anterior ao de início
de sua cobrança.
e) Para a instituição de tais impostos, há que se respeitar o princípio da
anterioridade.
145. (ESAF / ATRFB - 2012) Analise as proposições a seguir e
assinale a opção correta.
I. Se a Constituição atribuir à União a competência para instituir certa taxa
e determinar que 100% de sua arrecadação pertencerá aos Estados ou ao
Distrito Federal, caberá, segundo as regras de competência previstas no Código
Tributário Nacional, a essas unidades federativas a competência para regular a
arrecadação do tributo.
II. Embora seja indelegável a competência tributária, uma pessoa jurídica
de direito público pode atribuir a outra as funções de arrecadar e fiscalizar
tributos.
III. É permitido, sem que tal seja considerado delegação de competência,
cometer a uma sociedade anônima privada o encargo de arrecadar impostos.
a) As duas primeiras afirmações são corretas, e errada a outra.
b) A primeira é correta, sendo erradas as demais.
c) As três são corretas.
d) A primeira é errada, sendo corretas as demais.
e) As três são erradas.
146. (ESAF / AFRFB - 2012) A competência, privativa ou
concorrente, para legislar sobre determinada matéria, não implica
automaticamente a competência para a instituição de tributos.
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147. (ESAF / AFRFB - 2012) Os entes federativos somente podem
instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente
outorgados pela Constituição.
148. (ESAF / ISS-RJ - 2010) Lei estadual pode estabelecer
alíquotas diferenciadas em razão do tipo do veículo, já que os estadosmembros estão legitimados a editar normas gerais referentes ao IPVA,
no exercício da competência concorrente prevista no art. 24, § 3º, da
Constituição.
149. (ESAF / SUSEP - 2010) O exercício da competência residual é
reservado ao legislador ordinário, e não ao constituinte derivado.
150. (ESAF / SUSEP - 2010) Consoante entendimento firmado no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, a não-cumulatividade e o não bisin-idem não precisam ser observados quando da criação de um novo
imposto por meio de emenda constitucional.
5. IMPOSTOS DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO
151. (ESAF / AFRFB - 2009) De acordo com a Constituição Federal,
o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza será
informado pela generalidade, universalidade e progressividade, na
forma da lei. Pode-se afirmar que o critério da progressividade decorre
dos princípios da igualdade e da capacidade contributiva, na medida em
que contribuintes com maiores rendimentos sejam tributados de modo
mais gravoso do que aqueles com menores rendimentos;
152. (ESAF / ACE-MDIC - 2012) O Imposto sobre a Exportação –
IE, cuja competência pertence à União, incide na exportação, para o
exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados. Sobre ele é incorreto
afirmar que:
a) nacionais são os produtos produzidos no próprio país.
b) nacionalizados são os produtos que tenham ingressado regularmente
para incorporação à economia nacional, submetendo-se ao desembaraço
aduaneiro, vale dizer, com a respectiva tributação, sendo o caso.
c) incide também sobre operações relativas à energia elétrica, serviços de
telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país.
d) a exportação temporária, quando amparada em regime especial de
suspensão de impostos, em que não se tenha a incorporação à economia de
outro país, não se sujeita à sua incidência.
e) o fato gerador ocorre com a saída física do produto do país, pouco
importando, portanto, a data do registro da operação no Sistema Integrado de
Comércio Exterior – SISCOMEX.
www.estrategiaconcursos.com.br

153. (ESAF / ACE-MDIC - 2012) Ao dispor sobre o IPI – Imposto
sobre Produtos Industrializados, a Constituição Federal previu que ele
terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo seu
contribuinte na forma da lei. Sobre o tema, é incorreto afirmar que:
a) caberá à lei ordinária federal estabelecer os critérios para a diminuição
do impacto do IPI na aquisição de bens de capital.
b) tal diminuição poderá se der mediante autorização para apropriação de
crédito relativo ao IPI incidente na operação e sua utilização na compensação
com o devido pela empresa adquirente em outras operações ou seu
ressarcimento em dinheiro.
c) tal diminuição poderá se der mediante o estabelecimento de critérios a
serem observados pelo Executivo na redução das alíquotas relativas a operações
com tais bens.
d) referido dispositivo constitucional é autoaplicável, no sentido de que tem
a eficácia imediata de impedir a validade de lei ou ato normativo que atue em
sentido contrário, aumentando o impacto do IPI na aquisição de bens de capital.
e) referido dispositivo não ampara o reconhecimento do direito à
imunidade de tais operações ao IPI.
154. (ESAF / ATRFB - 2012) O ouro, quando não for considerado
como simples metal, mas definido em lei como ativo financeiro ou
instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do
____________________________. Esse imposto é devido na operação
_____________. Está sujeito à alíquota________________________,
já estabelecida na Constituição. O produto da arrecadação pertence
_________________________.
a) ICMS / de origem / máxima / ao Estado.
b) ICMS / de destino / máxima / ao Estado de destino.
c) IOF / de origem / mínima / ao Estado e ao Município de origem.
d) IOF / de origem / máxima / À União e, compartilhadamente, ao Estado
e Município de origem.
e) IOF / de destino / mínima / ao Estado e ao Município de destino.
155. (ESAF / AFRFB - 2009) A simples entrada em território
nacional de um quadro para exposição temporária num museu ou de
uma máquina para exposição em feira, destinados a retornar ao país de
origem, não configuram importação, e, por conseguinte, não constituem
fato gerador.
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156. (ESAF / AFRF - 2003) A posse de imóvel por natureza, como
definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município, não
constitui fato gerador do imposto sobre propriedade territorial rural.
157. (ESAF / Agente Tributário-MT - 2002) O IOF deve ter a
característica de não cumulatividade, podendo ser seletivo em função
de critério de essencialidade.
158. (ESAF / AFRFB - 2009) Analise os itens a seguir,
classificando-os como verdadeiros (V) ou falsos(F). Em seguida, escolha
a opção adequada às suas respostas:
I. as operações de câmbio constituem fato gerador do IOF – imposto sobre
operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores
mobiliários;
II. o câmbio traz um comércio de dinheiro, no qual este se torne mercadoria
e, como tal, tem custo e preço;
III. operações de câmbio são negócios jurídicos de compra e venda de
moeda estrangeira ou nacional, ou, ainda, os negócios jurídicos consistentes na
entrega de uma determinada moeda a alguém em contrapartida de outra moeda
recebida.
a) Somente o item I está correto.
b) Estão corretos somente os itens I e II.
c) Estão corretos somente os itens I e III.
d) Todos os itens estão corretos.
e) Todos os itens estão errados.
159. (ESAF / TCE-PR - 2003) Em relação ao imposto de renda
podemos afirmar que, nos termos do CTN, a base de cálculo do imposto
é o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos
tributáveis.
160. (ESAF / TRF - 2002) A generalidade, a universalidade e
progressividade são características constitucionais dos impostos da
União.
161. (ESAF / PFN - 2003) Nos termos do Código Tributário
Nacional, constitui base de cálculo do IOF, quanto às operações de
seguro, o montante do valor contratado que a seguradora deverá pagar
ao segurado na hipótese de ocorrência de sinistro.
6. IMPOSTOS DE COMPETÊNCIA DOS ESTADOS
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162. (ESAF / AFRFB - 2012) Assinale, entre as hipóteses abaixo, a
única que constitui hipótese de incidência do ICMS – imposto sobre
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
a) Fornecimento de alimentação e bebidas em restaurante
estabelecimento similar, sem a previsão na respectiva lei estadual.

ou

b) Saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato.
c) Comercialização de exemplares de obras cinematográficas, gravados em
fitas de videocassete.
d) Alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras.
e) Operações de industrialização por encomenda de embalagens,
destinadas à utilização direta em processo subsequente de industrialização.
163. (ESAF / ACE-MDIC – 2012-Adaptada) Na entrada de bem ou
mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, podese afirmar que há operação relativa à circulação de mercadoria sujeita
à incidência do ICMS em operação de arrendamento mercantil
contratado pela indústria aeronáutica de grande porte para viabilizar o
uso, pelas companhias de navegação aérea, de aeronaves por ela
construídas.
164. (ESAF / AFRFB - 2014) A desoneração do ICMS – Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação – das exportações, cuja finalidade é o incentivo a estas,
desonerando as mercadorias nacionais do seu ônus econômico, de modo
a permitir que as empresas brasileiras exportem produtos, e não
tributos – imuniza as operações de exportação e assegura a manutenção
e o aproveitamento do montante do imposto (ICMS) cobrado nas
operações e prestações anteriores.
Consoante entendimento do STF sobre tal dispositivo, podemos
afirmar, exceto, que:
a) o aproveitamento dos créditos de ICMS, por ocasião da saída imune para
o exterior, gera receita tributável por parte da Cofins e da Contribuição para o
PIS.
b) adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode creditar-se do
ICMS anteriormente pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo
credor acumulado após a saída da mercadoria com destino ao exterior.
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c) sob o específico prisma constitucional, receita bruta pode ser definida
como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de
elemento novo e positivo, sem reservas ou condições.
d) o aproveitamento de créditos de ICMS, por ocasião da saída imune para
o exterior, constitui mera recuperação do ônus econômico advindo do ICMS,
assegurada expressamente pela Constituição Federal.
e) o conceito de receita, acolhido pela Constituição Federal, não se
confunde com o conceito contábil.
165. (ESAF / PGDF - 2007) A concessão e revogação de isenções
do ICMS pelos Estados-membros independe de Lei Complementar à
Constituição Federal.
166. (ESAF / PGDF - 2007) A concessão de isenções do ICMS só é
admitida quando existir, a respeito, deliberação dos Estados-membros
e do DF, mediante convênio.
167. (ESAF / AFTM-NATAL - 2005) O Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS é
tributo real.
168. (ESAF / Agente Tributário-MT - 2002) Compete ao Senado
Federal, mediante Resolução, aprovada pela maioria absoluta de seus
membros: Estabelecer as alíquotas do imposto sobre operações
relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços - ICMS,
aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação.
169. (ESAF / AFRE-MG - 2005) O imposto sobre operações
relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS está
sujeito ao princípio da não-cumulatividade, em função da
essencialidade do produto.
170. (ESAF / APOFP-SP - 2009) Não exige prévia celebração de
convênio entre os Estados membros e o Distrito Federal a instituição,
por Lei Complementar Estadual, de Programa de Incentivo destinado a
fomentar
a
implantação,
ampliação
e
modernização
de
empreendimentos industriais e agroindustriais no Estado mediante
concessão de crédito presumido e redução da base de cálculo do ICMS.
171. (ESAF / AFRFB - 2012) Sobre o imposto de transmissão causa
mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos, de competência dos
Estados e do Distrito Federal, assinale a opção incorreta.
a) Sua incidência é legítima no caso de inventário por morte presumida.
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b) Não incide sobre os honorários
inventariante, com a homologação do juiz.

do

advogado

contratado

pelo

c) Sua existência não obsta que se utilize o valor do monte-mor como base
de cálculo da taxa judiciária.
d) Não é exigível antes da homologação do cálculo do valor do bem
transmitido.
e) É calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação.
172. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) A Constituição Federal de 1988
incumbiu determinada espécie normativa de dispor especificamente
sobre matérias de interesse dos Estados-Membros e do Distrito Federal,
tais como a fixação de alíquotas mínimas e máximas do ICMS nas
operações internas, e também de fixar alíquotas máximas do ITCMD. A
espécie normativa que cuida dessas matérias é o decreto legislativo.
173. (ESAF / PGDF - 2007) O imposto sobre doação relativamente
a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde o referido
negócio jurídico tiver sido consumado.
174. (ESAF / PGDF - 2007) Não há incidência de qualquer imposto
quando há doação apenas de direitos.
175. (ESAF / Agente Tributário-MT - 2002) O ITCMD deve ter a
característica de não-cumulatividade, podendo ser seletivo em função
de critério de essencialidade.
176. (ESAF / Agente Tributário-MT - 2002) Compete ao Senado
Federal, mediante Resolução, aprovada pela maioria absoluta de seus
membros: Autorizar os Estados a darem caráter de não-cumulatividade
ao imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens e direitos.
177. (ESAF / AFTM-Fortaleza - 1998) É matéria reservada a lei
complementar a fixação das alíquotas máximas do Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis e Doação, de Quaisquer Bens ou Direitos.
178. (ESAF / PGDF - 2007) O imposto sobre transmissão causa
mortis relativo a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado
onde se processar o inventário ou arrolamento.
179. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) O Imposto Sobre Transmissões
Causa Mortis e Doações - ITCMD, de competência dos Estados e do
Distrito Federal, em relação a bens móveis, será competente o Estado
onde se localizar o inventariante.
180. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) O Imposto Sobre Transmissões
Causa Mortis e Doações - ITCMD, de competência dos Estados e do
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Distrito Federal, é devido, como regra, sobre as transmissões causa
mortis de bens e direitos.
181. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) O Imposto Sobre Transmissões
Causa Mortis e Doações - ITCMD, de competência dos Estados e do
Distrito Federal, relativamente a bens imóveis e respectivos direitos,
compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal.
182. (ESAF / ACE-MDIC - 2012) O Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores – IPVA, de competência dos Estados e do Distrito
Federal, possui como fato gerador a propriedade de veículos
automotores. Sobre ele, podemos afirmar que no caso de um sinistro,
havendo a perda total do veículo, não se pode falar em propriedade que
permita a exação, não sendo, portando, devido o IPVA.
183. (ESAF / PGDF - 2007) O imposto sobre propriedade de
veículos automotores terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado
Federal.
184. (ESAF / SEFAZ-MG - 2005) A cobrança do imposto sobre a
propriedade de veículo automotor [IPVA] somente pode ser
considerada legítima quando o Estado custeia obras de infraestrutura
rodoviária.
185. (ESAF / PGDF - 2007) O imposto sobre propriedade de
veículos automotores não poderá ter alíquotas diferenciadas em função
do tipo e utilização do bem.
186. (ESAF / APOFP-SP - 2009) Incide IPVA sobre embarcações e
aeronaves, por abranger todo e qualquer veículo que tenha propulsão
própria e sirva ao transporte de pessoas e coisas.
187. (ESAF / PFN - 2006) A planta de valores, para efeitos de
cobrança do Imposto Sobre Veículos Automotores - IPVA no exercício
seguinte, deve ser publicada antes de 90 dias de findo o exercício
financeiro em curso.
188. (ESAF / AFTE-RN - 2005) Não se admite a fixação de alíquotas
diferenciadas do IPVA em função do tipo e utilização de veículo
automotor.
189. (ESAF / PGE-DF – 2004) O campo de incidência do IPVA inclui
embarcações e aeronaves.
190. (ESAF / AFTE-RN - 2005) O imposto sobre propriedade de
veículos automotores [IPVA], de competência dos Estados e do Distrito
Federal, terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal.
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191. (ESAF / AFTE-RN - 2005) A Constituição Federal exige
deliberação conjunta dos Estados e do Distrito Federal, na forma
regulada em lei complementar da União, para fixação de alíquotas
máximas do IPVA.
7. IMPOSTOS DE COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS
192. (ESAF / AFRFB - 2012) A progressividade no tempo das
alíquotas do IPTU – imposto sobre a propriedade predial e territorial
urbana, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, prevista
na Constituição Federal, como medida de política pública que busca dar
efetividade à função social da propriedade, caracteriza-se pela
a) seletividade.
b) parafiscalidade.
c) capacidade contributiva.
d) extrafiscalidade.
e) essencialidade.
193. (ESAF / AFRFB - 2012) O IPTU – imposto sobre a propriedade
predial e territorial urbana, de competência dos Municípios e do Distrito
Federal, possui as seguintes características, exceto:
a) pode ser progressivo em razão do valor venal do imóvel, o que permite
calibrar o valor do tributo de acordo com índice hábil à mensuração da
essencialidade do bem.
b) a progressividade de sua alíquota, com base no valor venal do imóvel,
só é admissível para o fim de assegurar o cumprimento da função social da
propriedade urbana.
c) é inconstitucional a lei do município que reduz o imposto predial urbano
sobre imóvel ocupado pela residência do proprietário, que não possua outro.
d) pode ter diversidade de alíquotas no caso de imóvel edificado, não
edificado, residencial ou comercial.
e) não se admite a progressividade fiscal decorrente da capacidade
econômica do contribuinte, dada a natureza real do imposto.
194. (ESAF / ATRFB - 2009) Sobre o ISS – Imposto sobre Serviços
de qualquer natureza analise os itens a seguir, classificando-os como
verdadeiros ou falsos. Depois, escolha a opção que seja adequada às
suas respostas:
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I. O artigo da Constituição Federal que prevê a cobrança do ISS remete à
lei complementar a definição dos serviços de qualquer natureza sujeitos à
tributação;
II. A lei complementar que definir os serviços sujeitos à tributação pelo ISS
está adstrita à base econômica “serviços de qualquer natureza”;
III. A lei complementar que definir os serviços sujeitos à tributação pelo
ISS não pode definir como serviços sujeitos à incidência do ISS aquelas espécies
atribuídos constitucionalmente à competência tributária dos estados;
IV. Em face da lei complementar, cabe ao Município, ou ao Distrito Federal,
mediante lei própria, instituir o ISS. Normalmente, as leis municipais copiam a
lista de serviços passíveis de tributação constante da lei complementar,
exercendo, pois, plenamente, a sua competência tributária.
a) Estão corretos apenas os itens I, II e III.
b) Estão corretos apenas os itens I, II e IV.
c) Estão corretos apenas os itens I, III e IV.
d) Todos os itens estão corretos.
e) Estão corretos apenas os itens I e III
195. (ESAF / AFRFB - 2009) A Constituição estabelece
expressamente que o imposto sobre a renda será progressivo, enquanto
o imposto sobre a propriedade imobiliária poderá ser progressivo.
196. (ESAF / ISS-RJ - 2010) Sobre o ISS – Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza –, de competência dos municípios, e sobre a lei
complementar a que alude o art. 156, inciso II, da Constituição Federal,
é incorreto afirmar que:
a) está ele jungido à norma de caráter geral, vale dizer, à lei complementar
que definirá os serviços tributáveis.
b) esta lei complementar pode, no entanto, definir como tributáveis pelo
ISS serviços que, ontologicamente, não sejam serviços.
c) no conjunto de serviços tributáveis pelo ISS, a lei complementar definirá
aqueles sobre os quais poderá incidir o mencionado imposto.
d) a lei complementar, definindo os serviços sobre os quais incidirá o ISS,
realiza a sua finalidade principal, que é afastar os conflitos de competência, em
matéria tributária, entre as pessoas políticas.
e) referida lei complementar vai ao encontro do pacto federativo, princípio
fundamental do Estado e da República.
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197. (ESAF / ISS-RJ-Agente de Fazenda - 2010) De acordo com a
Constituição Federal, compete aos municípios instituir tributos sobre:
a) a propriedade de veículos automotores licenciados em seu território.
b) a transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens imóveis ou
direitos a eles relativos, situados em seu território.
c) operações
intermunicipal.

relativas

a

prestações

de

serviços

de

transporte

d) a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens
imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto
os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição.
e) a propriedade territorial rural.
198. (ESAF / AFRF-TI - 2005) Sobre o IPTU, podemos afirmar que
terá alíquotas progressivas em razão do valor do imóvel.
199. (ESAF / PFN - 2006) Acerca do IPTU é correto afirmar que o
posseiro não pode ser considerado contribuinte.
200. (ESAF / AFRF - 2003) O IPTU (Imposto Predial e Territorial
Urbano) poderá ser progressivo, nos termos de lei municipal, de forma
a assegurar o cumprimento da função social da propriedade.
201. (ESAF / AFTM-Recife - 2003) A Constituição Federal permite
que os serviços de telecomunicações sejam alcançados pela incidência
do imposto sobre serviços de qualquer natureza, de competência dos
municípios.
202. (ESAF / AFTE-RN - 2005) É inconstitucional a lei que
estabelece alíquotas progressivas para o imposto de transmissão inter
vivos de bens imóveis (ITBI) com base no valor venal do imóvel.
203. (ESAF / AFTM-Recife - 2003) Cabe à lei complementar da
União excluir da incidência do imposto sobre serviços de qualquer
natureza, de competência dos Municípios, exportações de serviços para
o exterior.
204. (ESAF / AFRFB - 2009) A Constituição traça uma dupla
progressividade para o IPTU, quais sejam, progressividade em razão do
imóvel e em razão do tempo.
205. (ESAF / ISS-RJ - 2010) A cobrança do Imposto Predial e
Territorial Urbano em alíquotas diferenciadas em razão da destinação
dos imóveis não afronta a Constituição da República.
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206. (ESAF / ISS-RJ - 2010) É inconstitucional a lei do município
que reduz o imposto predial urbano sobre imóvel ocupado pela
residência do proprietário, que não possua outro.
8. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
207. (ESAF / ATRFB - 2012) Os decretos que apenas em parte
versem sobre tributos compreendem-se na expressão “legislação
tributária”.
208. (ESAF / AFRFB - 2012) Sobre o decreto em matéria tributária,
assinale a opção incorreta.
a) Em geral, possui a mesma normatividade da lei, desde que não
ultrapasse a alçada regulamentar de que dispõe o Executivo.
b) Não se limita a reproduzir as leis, podendo inovar com relação à criação
de deveres e obrigações, desde que não extrapole aquelas.
c) Sendo o regulamento da lei, embora não possa modificá-la, tem a
missão de explicá-la e de prover minúcias não abrangidas pela norma geral
editada pelo Legislativo.
d) No âmbito estadual, cabe ao Governador do estado, e no âmbito
municipal, ao Prefeito a edição de decretos regulamentando as leis federais,
estaduais e municipais.
e) Não se sujeita, quer no controle concentrado, quer no controle difuso, à
jurisdição constitucional.
209. (ESAF / Procurador-PGFN - 2012) Sobre os tratados e as
convenções internacionais em matéria tributária, a teor do disposto no
Código Tributário Nacional, revogam a legislação tributária interna, e
serão observados pela que lhes sobrevenha. Sobre o tema, julgue a
assertiva a seguir: consoante entendimento do STF, ainda quando
fundados em tratados de integração, como no âmbito do Mercosul, os
tratados e convenções internacionais só produzem efeito internamente
após se completar o ciclo de aprovação interna previsto na Constituição
Federal.
210. (ESAF / ISS-RJ - 2010) Em matéria tributária, são privativas
de lei complementar, exceto:
a) instituição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos
impostos discriminados na Constituição Federal, dos respectivos fatos
geradores, bases de cálculo e contribuintes.
b) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas
sociedades cooperativas.
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c) dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a
União, os estados, o Distrito Federal e os municípios.
d) definição de tratamento diferenciado e
microempresas e para as empresas de pequeno porte.

favorecido

para

as

e) instituição, por parte da União, de novos impostos, desde que sejam
não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos
discriminados na Constituição.
211. (ESAF / ISS-RJ - 2010) No tocante aos
internacionais em matéria tributária, pode-se afirmar que:

tratados

a) uma vez internalizados, se sobrepõem às normas internas, inclusive da
Constituição Federal.
b) para terem aplicabilidade no âmbito federativo federal, estadual e
municipal, necessitam de ratificação pelas respectivas Casas Legislativas.
c) podem operar modificações na legislação tributária interna, desde que
ratificados por meio de decreto legislativo.
d) não podem dispor sobre isenções internas.
e) somente podem alterar a legislação interna federal.
212. (ESAF / AFRF - 2005) Os convênios reclamam o prévio abono
da Assembléia Legislativa, por assimilação deles aos tratados
internacionais que, pela Constituição, necessitam da aprovação prévia
do Congresso Nacional.
213. (ESAF / AFRF - 2005) Os atos administrativos normativos
entram em vigor, em regra, na data da sua publicação.
214. (ESAF / AFRFB - 2009) Sobre a Legislação Tributária, as
decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento,
em regra, integram a legislação tributária.
215. (ESAF / AFRFB - 2009) Sobre a Legislação Tributária, podese afirmar que ordem de serviço, expedida por Delegado da Receita
Federal do Brasil, contendo normas relativas ao atendimento do
contribuinte, integra a “legislação tributária”.
216. (ESAF / AFRFB - 2009) Com o advento da Emenda
Constitucional n. 45/2004, os tratados e convenções internacionais, que
visam ao estabelecimento de regras para coibir a evasão fiscal, ao serem
aprovados pelo Congresso Nacional, serão equivalentes às emendas
constitucionais.
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217. (ESAF / AFTM-Fortaleza - 1998) Não é preciso lei para
estabelecer a cominação de penalidades.
218. (ESAF / TRF - 2003) São normas complementares das leis,
dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos: os atos
normativos expedidos pelo Congresso Nacional e pelo Supremo Tribunal
Federal.
219. (ESAF / TRF - 2003) São normas complementares das leis,
dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos: as
decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, sempre que despidos de eficácia normativa.
220. (ESAF / Procurador-PGFN - 2012) Sobre os tratados e as
convenções internacionais em matéria tributária, a teor do disposto no
Código Tributário Nacional, revogam a legislação tributária interna, e
serão observados pela que lhes sobrevenha. Sobre o tema, julgue a
assertiva a seguir: A expressão "revogam" não cuida, a rigor, de uma
revogação, mas de uma suspensão da eficácia da norma tributária
nacional, que readiquirá a sua aptidão para produzir efeitos se e quando
o tratado for denunciado.
221. (ESAF / Procurador-PGFN - 2012) Sobre os tratados e as
convenções internacionais em matéria tributária, a teor do disposto no
Código Tributário Nacional, revogam a legislação tributária interna, e
serão observados pela que lhes sobrevenha. Sobre o tema, julgue a
assertiva a seguir: O sistema constitucional brasileiro não consagra o
princípio do efeito direto e nem o postulado da aplicabilidade imediata
dos tratados e convenções internacionais.
222. (ESAF / Fiscal de Tributos Estaduais-PA - 2002) Os acordos
sobre dupla tributação internacional, como todos os tratados que
requerem aprovação congressional, começam a vigorar no ordenamento
jurídico interno brasileiro com o início da vigência dos decretos que os
promulgaram.
223. (ESAF / TRF - 2003) Os atos normativos, as decisões dos
órgãos de jurisdição administrativa com eficácia normativa, os
convênios e os decretos são normas complementares das leis, tratados
e convenções internacionais que versem sobre tributos.
224. (ESAF / AFRFB - 2012) Entende-se por vigência a aptidão de
uma norma para qualificar fatos, desencadeando seus efeitos de direito.
225. (ESAF / AFRFB - 2012) Vigência e eficácia, atributos
normativos que costumam existir simultaneamente, no Direito
Tributário podem existir separadamente.
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226. (ESAF / AFRFB - 2012) As normas constitucionais de eficácia
limitada constituem exemplo de norma que, embora em vigor, não está
apta a produzir efeitos.
227. (ESAF / AFRFB - 2012) No caso das leis que necessitem
regulamentação, é lícito ao regulamento, sem alterar o mandamento
legal, estabelecer o termo a quo de incidência da novel norma tributária,
não podendo ser interpretado, todavia, de forma a surpreender o
contribuinte.
228. (ESAF / AFRFB - 2012) Pode-se ter no Direito Tributário
norma vigente mas não eficaz, como no caso das que majorem tributos,
que em geral têm sua eficácia diferida para o início do exercício
financeiro seguinte ao qual foi publicada; todavia, não se admite norma
eficaz e não vigente.
229. (ESAF / AFRF - 2005) É condição de vigência da lei tributária
a sua eficácia.
230. (ESAF / AFRF - 2005) O CTN veda a extraterritorialidade da
legislação tributária.
231. (ESAF / Auditor Fiscal do Tesouro Estadual-RN - 2005) Avalie
o acerto das formulações adiante e marque com as verdadeiras e com
as falsas. Em seguida, marque a opção correta.
( ) É vedada a aplicação imediata da legislação tributária a fatos geradores
cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja completa.
( ) A lei tributária é aplicável a ato ou fato pretérito definitivamente julgado,
quando deixe de defini-lo como infração.
( ) A legislação tributária que disponha sobre parcelamento de crédito
tributário deve ser interpretada literalmente.
( ) Quando não há dúvida quanto à capitulação legal do fato, a lei tributária
que define infrações, ou lhe comina penalidades, deve ser interpretada da
maneira mais favorável ao acusado.
a) V, F, V, F.
b) V, V, F, V.
c) F, V, F, F.
d) F, F, V, V.
e) F, F, V, F.
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232. (ESAF / PFN - 2006) A lei tributária aplica-se ao ato ou fato
pretérito, quando for interpretativa, ressalvadas as hipóteses em que
redundar na aplicação de penalidade.
233. (ESAF / TRF - 2002) A lei tributária nova aplica-se a ato ou
fato pretérito, quando comine penalidade mais severa que a prevista na
lei vigente ao tempo de sua prática.
234. (ESAF / TRF - 2002) A lei tributária nova aplica-se a ato ou
fato pretérito não definitivamente julgado, quando deixe de defini-lo
como infração.
235. (ESAF / PFN - 1998) O esclarecimento do significado de uma
lei tributária por outra posterior configura a chamada interpretação
ontológica.
236. (ESAF / AFPS - 2002) A aplicação da legislação tributária
somente se aplica ao futuro, em consonância com o princípio
constitucional da irretroatividade das leis.
237. (ESAF / ATRFB - 2009) Consoante o que dispõe o art. 111 do
Código Tributário Nacional interpreta-se literalmente a legislação
tributária que disponha, entre outros, sobre a outorga de isenção. Tal
artigo, embora sofra algumas críticas de parte da doutrina, no sentido
de que não se deva lançar mão isoladamente da técnica de interpretação
literal, vem tendo acolhida em diversos julgados oriundos de tribunais
superiores. Como exemplos de aplicação de tal princípio, podemos
apontar as seguintes situações, com exceção de:
a) de modo geral, podemos afirmar que é vedada a analogia em legislação
que verse sobre a outorga de isenções.
b) requisitos estabelecidos por ato normativo infralegal, como um Ato
Declaratório Normativo expedido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
por exemplo, podem impor restrições válidas, além daquelas contidas em textos
legais, para a fruição de benefícios fiscais.
c) não é vedada a ponderação dos elementos sistemáticos e finalísticos da
norma por parte do aplicador do direito.
d) embora o comando legal seja no sentido de que seja dada interpretação
literal à legislação que disponha sobre a outorga de isenções, admite-se uma
interpretação mais ampla da referida norma.
e) a isenção tributária revela-se instrumento de materialização de
conveniência política, insuscetível, neste aspecto, de controle do Poder
Judiciário, na concretização de interesses econômicos e sociais, estimulando e
beneficiando determinadas situações merecedoras de tratamento privilegiado.

www.estrategiaconcursos.com.br

238. (ESAF / AFRFB - 2012) O CTN determina que se proceda à
interpretação literal sempre que se estiver diante de legislação
tributária que disponha, entre outros, sobre a outorga de isenção. Tal
regra permite as seguintes conclusões, com exceção de:
a) ainda que a interpretação literal preconizada pelo CTN tenha como
objetivo evitar interpretações ampliativas, não se admite, porém, interpretação
que venha a ser mais restritiva do que a própria lei.
b) a busca do real significado, sentido e alcance de benefício fiscal não
configura ofensa à mencionada regra.
c) sua aplicação veda o emprego da analogia, mas não impossibilita uma
interpretação mais ampla.
d) a requalificação de verba em razão de seus elementos essenciais, para
fins de reconhecê-la isenta, em detrimento da terminologia adotada pela
legislação previdenciária, é vedada ao Juiz, por força desta regra.
e) tal regra não constitui norma geral de interpretação da legislação que
disponha sobre deduções de despesas na determinação da base de cálculo de
tributos.
239. (ESAF / AFTN-Natal-RN - 2001) Os princípios gerais de
Direito Privado podem ser utilizados para definição dos efeitos
tributários dos institutos e conceitos dessa área jurídica.
240. (ESAF / AFTN-Natal-RN - 2001) Deve ser interpretada de
maneira mais favorável ao FISCO a lei tributária que defina infrações e
comine penalidades.
241. (ESAF / AFTN-Natal-RN - 2001) A ausência de disposição
normativa expressa não autoriza o emprego da analogia.
9. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
242. (ESAF / ATRFB - 2012) Em regra, a definição do fato gerador
da obrigação tributária principal só pode ser estabelecida em lei, mas a
definição do sujeito passivo dessa obrigação pode ser estabelecida em
decretos e normas complementares.
243. (ESAF / ATRFB - 2012) A obrigação acessória tem por objeto
a prestação positiva de pagamento do tributo ou penalidade pecuniária
e outras prestações previstas no interesse da arrecadação.
244. (ESAF / ATRFB - 2012) Poderão ser desconsiderados pela
autoridade os atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de
dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo.
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245. (ESAF / AFRFB - 2012) As multas aplicadas pela Receita
Federal do Brasil, decorrentes do descumprimento de obrigação
acessória, detêm caráter tributário e são incluídas nos programas de
parcelamentos de débitos fiscais.
246. (ESAF / AFRFB - 2012) O gozo de imunidade ou de benefício
fiscal não dispensa o seu titular de cumprir as obrigações tributárias
acessórias a que estão obrigados quaisquer contribuintes.
247. (ESAF / AFRFB - 2012) A criação de obrigação acessória sem
a específica e expressa autorização legal importa em usurpação da
competência legislativa do Poder Legislativo.
248. (ESAF / AFRFB - 2012) Sobre a elisão fiscal, julgue a assertiva
a seguir: Tem como sinônimo a simulação, que consiste em uma
discrepância entre a vontade real e a vontade declarada pelas partes.
249. (ESAF / AFRFB - 2012) Aspecto espacial da hipótese de
incidência corresponde ao território no qual, ocorrida a situação
descrita no aspecto material, surge a obrigação tributária.
250. (ESAF / AFRFB - 2012) Aspecto pessoal é aquele que diz
respeito à definição dos sujeitos ativo e passivo da relação tributária.
251. (ESAF / ISS-RJ - 2010) O art. 150, inciso I, da Constituição
Federal, dispõe que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas aos
contribuintes, é vedado aos entes tributantes exigir ou aumentar tributo
sem lei que o estabeleça.
Tal afirmativa permite-nos concluir que a lei que veicula a norma
tributária impositiva deverá conter os aspectos indispensáveis para que
se possa determinar o surgimento e o conteúdo da obrigação tributária.
Sobre tais aspectos, julgue os itens a seguir:
I. aspecto material: descrição da situação geradora da obrigação
tributária;
II. aspecto espacial: onde a ocorrência da situação geradora da obrigação
tributária será relevante;
III. aspecto temporal: quando se deve considerar ocorrida a situação
geradora da obrigação tributária;
IV. aspecto pessoal: quem está obrigado ao pagamento (sujeito passivo),
e em favor de quem (sujeito ativo);
V. aspecto quantitativo: qual o montante devido da obrigação tributária.
Estão corretos:
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a) apenas os itens I, IV e V.
b) apenas os itens I, II e V.
c) apenas os itens I, III, IV e V.
d) apenas os itens III, IV e V.
e) todos os itens estão corretos.
252. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) A autoridade administrativa
poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou dos
elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos do Código Tributário Nacional.
253. (ESAF / AFRFB - 2009) A existência de uma obrigação
tributária acessória pressupõe a existência de uma obrigação tributária
principal.
254. (ESAF / PFN - 2006) A definição legal do fato gerador não
pode ser verificada se for abstraída a validade jurídica dos atos
praticados.
255. (ESAF / AFRF - 2003) Salvo disposição de lei em contrário,
considera- se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos,
tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que se
verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os
efeitos que normalmente lhe são próprios.
256. (ESAF / TRF - 2000) Quando a lei se refere à obrigação
tributária principal, ela quer se referir aos procedimentos exigidos do
contribuinte para assegurar a melhor fiscalização do pagamento.
257. (ESAF / GEFAZ-MG - 2005) A hipótese de incidência é o fato
da vida que gera, diante do que dispõe a lei tributária, o dever de pagar
o tributo.
258. (ESAF / GEFAZ-MG - 2005) O fato gerador é a situação
definida em lei como necessária e suficiente para que se considere
surgida a obrigação tributária.
259. (ESAF / AFRE-MG - 2005) A situação definida em lei, desde
que necessária para o nascimento da obrigação tributária principal, é o
seu fato gerador.
260. (ESAF / AFRFB - 2009) A instituição de obrigação acessória,
com a finalidade de dar cumprimento à obrigação principal, deve
atenção ao princípio da estrita legalidade.
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261. (ESAF / ATRFB - 2012) Um menor de 10 anos de idade é
absolutamente incapaz do ponto de vista civil e tributário.
262. (ESAF / ATRFB - 2012) Salvo se a lei o previr, os contratos
feitos entre o contribuinte do ITR e o arrendatário do imóvel, para
excluir a responsabilidade daquele pelo pagamento desse imposto,
embora válido entre as partes, não é eficaz em relação à fazenda
pública.
263. (ESAF / PFN - 2006) O interditado pode ser sujeito passivo
da obrigação tributária.
264. (ESAF / AFRF - 2003) Salvo disposição de lei em contrário, as
convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento
de tributos, podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a
sujeição passiva, desde que o novo sujeito passivo comunique a
existência do convencionado à repartição fazendária competente antes
de ocorrer o fato gerador da correspondente obrigação tributária.
265. (ESAF / AFRF - 2003) É denominado responsável o sujeito
passivo da obrigação tributária principal que tem relação pessoal e
direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador.
266. (ESAF / AFRF - 2001) O Código Tributário Nacional chama de
sujeito passivo quem tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o fato gerador da obrigação tributária principal.
267. (ESAF / AFRFB - 2009) No polo ativo da relação jurídicotributária, necessariamente deve figurar pessoa jurídica de direito
público.
268. (ESAF / ATRFB - 2012) Os condôminos de um imóvel são
solidariamente obrigados pelo imposto que tenha por fato gerador a
respectiva propriedade.
269. (ESAF / SEFAZ-PA – 2002) Relativamente aos efeitos da
solidariedade tributária passiva, podemos afirmar que a isenção
objetiva aproveita a todos.
270. (ESAF / AFRFB - 2009) Sobre a disciplina conferida ao
domicílio tributário, pelo Código Tributário Nacional, assinale a opção
correta.
a) O domicílio do contribuinte ou responsável, em regra, será estabelecido
por eleição.
b) O domicílio da pessoa jurídica de direito privado será o lugar em que
estiver localizada sua sede.
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c) O domicílio da pessoa jurídica de direito público será o lugar em que
estiver localizada sua sede.
d) O lugar eleito pelo contribuinte como domicílio tributário não poderá ser
recusado pela autoridade tributária, sob a alegação de prejuízo à atividade
fiscalizatória.
e) Caso a autoridade fiscal não consiga notificar a pessoa jurídica de direito
privado em sua sede, poderá fazê-lo em qualquer de suas unidades.
271. (ESAF / TRF - 2006) Em relação ao domicílio tributário, é
correto afirmar-se que é definido pelo lugar dos bens ou da ocorrência
dos atos ou fatos que tenham dado origem à obrigação tributária, na
impossibilidade de aplicação dos critérios de identificação indicados
pelo Código Tributário Nacional.
272. (ESAF / TRF - 2006) Em relação ao domicílio tributário, é
correto afirmar-se que relativamente às pessoas jurídicas de direito
público, será considerado como seu domicílio tributário aquele situado
no Município de maior relevância econômica da entidade tributante.
273. (ESAF / TRF - 2006) Em relação ao domicílio tributário, é
correto afirmar-se que quanto às pessoas naturais, será a sua residência
habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, aquela que a
autoridade administrativa assim eleger.
274. (ESAF / TRF - 2006) Em relação ao domicílio tributário, é
correto afirmar-se que no caso de pessoa jurídica de direito privado que
possua mais de um estabelecimento, seu domicílio será aquele cuja
escrituração contábil demonstre maior faturamento.
275. (ESAF / SEFAZ-PI - 2001) A liberdade de o sujeito passivo da
obrigação tributária escolher o seu domicílio tributário é absoluta.
10. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
276. (ESAF / AFRFB - 2009) Sabendo-se que a fonte pagadora é
responsável pela retenção do imposto de renda, não pode ser imputada
ao contribuinte a obrigação pelo pagamento do tributo, caso o imposto
não tenha sido recolhido.
277. (ESAF / PFN - 1998) Segundo decorre do CTN, a lei não pode
atribuir de modo implícito a responsabilidade pelo crédito tributário a
terceira pessoa, nem a quem seja desvinculado do fato gerador da
respectiva obrigação.
278. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) A lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa,
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vinculada ou não ao fato gerador da respectiva obrigação, desde que se
exclua totalmente a responsabilidade do contribuinte.
279. (ESAF / AFRF - 2005) A lei tributária pode atribuir
responsabilidade solidária a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador
da respectiva obrigação.
280. (ESAF / AFRFB - 2009) O transportador, ao firmar termo de
responsabilidade por determinada mercadoria, pode ser considerado,
por ato da autoridade administrativa, responsável pelo pagamento do
ICMS.
281. (ESAF / AFRFB - 2009) Na substituição tributária progressiva,
o dever de pagar o tributo recai sobre o contribuinte que ocupa posição
posterior na cadeia produtiva.
282. (ESAF / AFRFB - 2009) Na substituição tributária para frente
não há recolhimento de imposto ou contribuição antes da ocorrência do
fato gerador, mas apenas a antecipação de seu pagamento por
responsável definido por lei.
283. (ESAF / PFN - 2004) Instituto que atende ao princípio da
praticabilidade da tributação, a substituição tributária pode ser:
regressiva, ou para trás, tendo por efeito o diferimento do tributo; e
progressiva, ou para frente, pressupondo a antecipação do fato gerador,
calculando-se o tributo devido de acordo com uma base de cálculo
estimada.
284. (ESAF / SEFAZ-MG - 2005) "A lei poderá atribuir a sujeito
passivo da obrigação tributária a condição de responsável pelo
pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer
posteriormente, assegurada a imediata restituição da quantia paga,
caso não se realize o fato gerador presumido" - art. 150, § 7º da
CRFB/88. O dispositivo referido veicula o instituto da substituição
tributária para frente.
285. (ESAF / AFRFB - 2009) De acordo com o Código Tributário
Nacional, a pessoa que alienar sua empresa, o fundo de comércio ou
apenas um estabelecimento da empresa, e o adquirente continuar a
respectiva exploração, sob a mesma ou diversa razão social ou sob firma
ou nome individual, a este último recai a responsabilidade pelos tributos
do primeiro devidos até a data da alienação e que incidam sobre
quaisquer daquelas universalidades de coisas.
286. (ESAF / AFRFB - 2009) O espólio, até a data da abertura da
sucessão, e o sucessor, até a data da partilha, no que se refere aos
tributos
devidos
pelo
de
cujus,
podem
ser
considerados,
respectivamente, responsável tributário e contribuinte.
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287. (ESAF / ATRFB – 2012-Adaptada) É correto dizer, em relação
à recuperação judicial, que a alienação de unidade produtiva isolada
acarreta para o adquirente a responsabilidade pelos tributos, relativos
ao fundo adquirido, quando o adquirente for sócio da transmitente.
288. (ESAF / ATRFB – 2012-Adaptada) É correto dizer, em relação
à recuperação judicial, que a alienação judicial de filial acarreta para o
adquirente a responsabilidade pelos tributos, relativos ao fundo ou
estabelecimento adquirido.
289. (ESAF / AFTN-Natal – 2008) No caso de arrematação de bem
móvel em hasta pública pelo credor, o arrematante adquire o bem livre
de quaisquer ônus, não se investindo na figura de responsável pelo
pagamento de tributos cujos fatos geradores tenham ocorrido até a data
da aquisição.
290. (ESAF / Procurador-Fortaleza - 2002) O remitente responde
pessoalmente pelos tributos relativos aos bens remidos.
291. (ESAF / PFN - 2003) O espólio é pessoalmente responsável
pelos tributos devidos pelo ‘de cujus’ até a data da abertura da
sucessão, ainda que os correspondentes créditos tributários da Fazenda
Pública estejam em curso de constituição àquela data e se refiram a
fatos geradores de obrigação tributária do ‘de cujus’, ocorridos nos
últimos cinco anos anteriores à abertura da sucessão.
292. (ESAF / AFRF - 2005) A lei tributária pode atribuir
responsabilidade solidária a diversas pessoas, cabível a invocação, por
elas, do benefício de ordem, não do benefício de divisão.
293. (ESAF / AFTM-Recife - 2003) Os créditos tributários relativos
a impostos cujo fato gerador seja a propriedade ou a posse de bens
móveis e imóveis subrogam-se nas pessoas dos respectivos
adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.
294. (ESAF / PFN - 2003) O adquirente responde solidariamente
com o alienante pelos créditos tributários relativos a impostos cujo fato
gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis,
e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes
a tais bens, ou a contribuições de melhoria, salvo quando conste do
título a prova de sua quitação.
295. (ESAF / TCE-PR - 2003) Os créditos tributários relativos a
impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse
de bens móveis e imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela
prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de
melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo
quando conste do título a prova de sua quitação.
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296. (ESAF / Procurador-Fortaleza - 2002) O espólio é responsável
pelos tributos devidos pelo de cujus até o dia imediatamente anterior
ao falecimento.
297. (ESAF / PGFN - 2007) Não haverá responsabilidade por
sucessão, a alienação em processo de falência, a um concorrente do
devedor que não tenha relação com ele nem com sócio seu.
298. (ESAF / Advogado-IRB - 2006) Em processo de falência, o
produto da alienação judicial de empresa, filial ou unidade produtiva
isolada permanecerá em conta de depósito à disposição do juízo
falimentar pelo prazo de um ano, contado da data de alienação, somente
podendo ser utilizado para o pagamento de créditos extraconcursais ou
de créditos que preferem ao tributário.
299. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) Em processo de falência, o produto
da alienação judicial de empresa, filial ou unidade produtiva isolada
permanecerá em conta de depósito à disposição do juízo falimentar pelo
prazo de um ano, contado da data de alienação, somente podendo ser
utilizado para o pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos
que preferem ao tributário.
300. (ESAF / AFRFB - 2012) Sobre o instituto da responsabilidade
no Código Tributário Nacional, assinale a opção incorreta.
a) A obrigação do terceiro, de responder por dívida originariamente do
contribuinte, jamais decorre direta e automaticamente da pura e simples
ocorrência do fato gerador do tributo.
b) Exige-se que o responsável guarde relação com o contribuinte ou com
o fato gerador, ou seja, que tenha possibilidade de influir para o bom pagamento
do tributo.
c) Pode ser um sucessor ou um terceiro e responder solidária ou
subsidiariamente, ou ainda por substituição.
d) Contribuinte e responsável são sujeitos passivos da mesma relação
jurídica, cujo objeto, pagar o tributo, coincide.
e) O vínculo que obriga o responsável ao pagamento do tributo surge de
lei específica.
301. (ESAF / AFRF - 2005) Inadimplemento de obrigações
tributárias caracteriza infração legal que justifique redirecionamento da
responsabilidade para o sócio-gerente da empresa.
302. (ESAF / AFRF - 2005) O sócio cotista pode ser
responsabilizado com base na regra de solidariedade do CTN, sem que
tenha participado da gerência.
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303. (ESAF / AFTM-Recife - 2003) Na impossibilidade de a Fazenda
Pública exigir da massa falida o cumprimento de obrigações tributárias,
o síndico responde solidariamente com a massa, nos atos em que ele
intervier ou pelas omissões de que for responsável, pelos tributos e
correspondentes multas moratórias e punitivas, devidos pela massa
falida.
304. (ESAF / AFTE-RN - 2005) Mesmo no caso de ser possível a
exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte,
respondem solidariamente com este, nos atos em que intervierem ou
pelas omissões de que forem responsáveis, os tutores e curadores,
pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados.
305. (ESAF / AFTM-Recife - 2003) Os empregados são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
306. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) A responsabilidade por infrações
da legislação tributária somente é excluída pela denúncia espontânea
da infração quando acompanhada do pagamento do tributo devido e dos
juros de mora.
307. (ESAF / AFTN - 1998) Segundo o Código Tributário Nacional,
a denúncia espontânea da infração, acompanhada do pagamento do
tributo devido e dos juros de mora, afasta a responsabilidade pela
multa.
11. CRÉDITO TRIBUTÁRIO E LANÇAMENTO
308. (ESAF / AFRFB - 2012) Embora obrigação e crédito sejam, no
direito privado, dois aspectos da mesma relação, o direito tributário
houve por bem distingui-los: a obrigação como um primeiro momento
na relação tributária, de conteúdo e sujeito passivo ainda não
determinados e formalmente identificados; o crédito como um segundo
momento na mesma relação, que surge com o lançamento.
309. (ESAF / ATRFB - 2009) Por meio do lançamento, constitui-se
o crédito tributário, apontando o montante devido correspondente à
obrigação tributária principal, que abrange o tributo, mas não abrange
eventuais penalidades pecuniárias pelo descumprimento da obrigação
tributária.
310. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) A fim de constituir um crédito
tributário e declarar a obrigação tributária ao contribuinte, o Fisco
necessita efetuar o respectivo lançamento.
311. (ESAF / SEFAZ-RN – 2005) É vedada a aplicação ao
lançamento da legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
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gerador da obrigação, tenha ampliado os poderes de investigação das
autoridades administrativas.
312. (ESAF / Procurador-Fortaleza - 2002) O lançamento de
crédito tributário reporta-se à data de ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada, exceto em relação aos
impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que, nesse caso,
a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se
considera ocorrido.
313. (ESAF / TRF - 2002) O lançamento é regido pela legislação
vigente à época da ocorrência do fato gerador, não lhe sendo aplicável
a legislação posterior.
314. (ESAF / AFRF - 2005) O lançamento é uma atividade
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
315. (ESAF / Advogado-IRB - 2004) É permitido que autoridade
judiciária realize lançamento de crédito tributário, na hipótese de
concluir que o contribuinte deixou de recolher tributo devido à Fazenda
Pública.
316. (ESAF / Procurador-Fortaleza - 2002) O lançamento de
crédito tributário tem natureza jurídica declaratória da obrigação
tributária preexistente.
317. (ESAF / ATRFB - 2012) Se o lançamento não foi notificado ao
sujeito passivo, pode ser livremente alterado pela autoridade.
318. (ESAF / ATRFB - 2012) A alteração de entendimento
(modificação dos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa) no exercício do lançamento pode ser efetivada, em
relação aos outros contribuintes, quanto a fato gerador ocorrido
anteriormente à sua introdução.
319. (ESAF / ATRFB - 2009) O tributo, por força do CTN, é lançado
mediante atividade administrativa plenamente vinculada, não sendo
admissíveis impugnações de qualquer natureza.
320. (ESAF / Auditor-TCE-PR - 2002) Em consonância com o CTN,
NÃO se admite alteração do lançamento de crédito tributário,
regularmente notificado ao sujeito passivo da obrigação tributária,
entre outras hipóteses, em virtude de iniciativa de ofício da autoridade
administrativa, em face de posterior modificação introduzida, de ofício
ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do
lançamento.
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321. (ESAF / SEFAZ-MG - 2005) O lançamento pode ser revisto de
ofício, mesmo se efetuado em qualquer modalidade.
322. (ESAF / PGDF - 2007) O auto de infração caracteriza
autêntico lançamento tributário, uma vez que atende aos requisitos
básicos previstos na legislação tributária, contendo o fato gerador da
obrigação correspondente, a determinação da matéria tributável, o
cálculo do montante do tributo devido, a identificação do sujeito passivo
e a cominação da penalidade cabível.
323. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) O auto de infração, regularmente
notificado ao sujeito passivo, só pode ser alterado por iniciativa da
autoridade administrativa em hipóteses taxativamente previstas pelo
art. 149 do CTN. Entre as hipóteses constitui exemplos deste tipo de
situação: Quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a
qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de
declaração obrigatória.
324. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) O auto de infração, regularmente
notificado ao sujeito passivo, só pode ser alterado por iniciativa da
autoridade administrativa em hipóteses taxativamente previstas pelo
art. 149 do CTN. Entre as hipóteses constitui exemplos deste tipo de
situação: Quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em
benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação.
325. (ESAF / GEFAZ – 2005) Com a lavratura de auto de infração,
considera-se definitivamente constituído o crédito tributário.
326. (ESAF / GEFAZ - 2005) Com a lavratura de auto de infração,
considera-se constituído o crédito tributário.
327. (ESAF / AFRFB - 2014) A obrigação de prestar declaração é
determinante para a definição da modalidade de lançamento do tributo
respectivo.
328. (ESAF / AFRFB - 2014) Qualquer que seja a modalidade
escolhida para o arbitramento, o fisco poderá levar a efeito a que mais
favorecer o contribuinte.
329. (ESAF / AFRFB - 2014) A legislação brasileira utiliza-se
largamente da modalidade do lançamento por declaração, a maior parte
dos tributos, especialmente nos impostos e contribuições sociais, segue
tal sistemática.
330. (ESAF / AFRFB - 2014) A natureza do ato homologatório
difere da do lançamento tributário: enquanto este certifica a quitação,
aquele certifica a dívida.
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331. (ESAF / ATRFB - 2009) Ainda quando de fato seja o
lançamento feito pelo sujeito passivo, o Código Tributário Nacional, por
ficção legal, considera que a sua feitura é privativa da autoridade
administrativa, e por isto, no plano jurídico, sua existência fica sempre
dependente de homologação por parte da autoridade competente.
332. (ESAF / ATRFB - 2012) No lançamento por homologação, a
legislação impõe ao sujeito passivo o dever de pagar, sem que o fisco
tenha previamente examinado a matéria ou cobrado o tributo.
333. (ESAF / AFRE-MG - 2005) A utilização de pauta fiscal pela
administração tributária é uma forma de arbitramento da base de
cálculo para o pagamento do tributo.
334. (ESAF / APOFP-SP - 2009) É ilegal a cobrança de ICMS com
base em valores previstos em pauta fiscal.
335. (ESAF / TRF - 2006) Na hipótese do lançamento por
homologação, não fixando a lei ou o regulamento prazo diverso para
homologação, seu prazo será de cinco anos, contados do fato gerador.
336. (ESAF / AFTN-Natal – 2008) O lançamento por arbitramento
constitui uma das modalidades de lançamento. Ocorre nas situações em
que a autoridade fiscal rejeita o valor de um bem declarado pelo
contribuinte e aplica as ‘pautas fiscais’.
12. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
337. (ESAF / ACE-MDIC - 2012) Assinale a opção que, a teor do
disposto no Código Tributário Nacional, não constitui hipótese de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
a) Recurso interposto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
b) Adesão, por parte do contribuinte, a parcelamento.
c) Depósito de montante integral para garantia do juízo.
d) Consignação em pagamento.
e) Concessão de antecipação de tutela em ação judicial.
338. (ESAF / ISS-RJ - 2010) Apenas a concessão do parcelamento
suspende a exigibilidade do crédito tributário, e não o seu simples
requerimento.
339. (ESAF / TRF - 2000) A impugnação de um lançamento carece
de efeito suspensivo para a exigibilidade do crédito tributário, isto é, o
crédito tributário impugnado pode ser executado na pendência da
impugnação.
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340. (ESAF / TRF - 2003) O parcelamento suspende a exigibilidade
das obrigações acessórias do crédito tributário e impede lançamentos
de tributos e penalidades relacionados com as suas obrigações
principais e acessórias.
341. (ESAF / AFTE-RN - 2005) O depósito em títulos da dívida
agrária suspende a exigibilidade do crédito tributário da União.
342. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) A moratória pode ser concedida
por despacho da autoridade administrativa, desde que em condições
específicas.
343. (ESAF / SEFAZ-MG - 2005) Portaria do Secretário de Estado
pode declarar suspensa a exigibilidade de determinado tributo
regularmente constituído.
344. (ESAF / SEFAZ-RN – 2005) É vedado conceder, mediante lei,
moratória que abranja obrigação tributária cujo lançamento do
respectivo crédito não tenha sido iniciado até a data de início de
vigência da lei concessiva.
345. (ESAF / TRF - 2003) O parcelamento suspende a exigibilidade
das obrigações acessórias do crédito tributário e impede lançamentos
de tributos e penalidades relacionados com as suas obrigações
principais e acessórias.
346. (ESAF / TRF - 2002) Segundo os termos do CTN, na redação
vigente a partir de 11 de janeiro de 2002, a lei pode circunscrever a
aplicabilidade do parcelamento a determinada região ou a determinada
categoria de contribuintes ou responsáveis.
13. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
347. (ESAF / AFRFB - 2009) Notificado o sujeito passivo do
lançamento, inicia-se o prazo decadencial de cinco anos para extinção
do crédito.
348. (ESAF / ACE-MDIC - 2012) O mandado de segurança não
constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação
tributária.
349. (ESAF / AFTM-Natal - 2001) A decadência é forma de extinção
do crédito tributário, que ocorre quando a obrigação tributária principal
é excluída em decorrência de determinação legal.
350. (ESAF / PGFN - 2007) O CTN omitiu-se em prever a
possibilidade de, na forma e condições estabelecidas em lei, a dação em
pagamento em bens móveis extinguir o crédito tributário.
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351. (ESAF / PGDF - 2007) O despacho do juiz que ordenar a
citação suspende a prescrição.
352. (ESAF / PGDF - 2007) A repetição do indébito tributário em
sede administrativa somente é cabível nas situações de cobrança ou
pagamento totalmente indevido, em razão de erro de direito ou de fato.
353. (ESAF / AFRFB - 2009) O pagamento de débitos prescritos
não gera o direito a sua repetição, na medida em que, embora extinta a
pretensão, subsiste o direito material.
354. (ESAF / AFRFB - 2009) A Constituição Federal autoriza que
lei ordinária, em situações específicas, estabeleça normas gerais em
matéria de legislação tributária, especialmente sobre decadência e
prescrição.
355. (ESAF / Agente Tributário-MT - 2002) É sabido que o direito
de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, por meio do
lançamento, extingue- se em cinco anos, contados a partir do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Esse modo de extinção do crédito tributário é a decadência.
356. (ESAF / TRF - 2002) O crédito tributário não é atingido pela
decadência.
357. (ESAF / Procurador-Fortaleza - 2002) O prazo de prescrição
da ação anulatória de decisão administrativa que denegar restituição de
tributos não se interrompe pelo início da referida ação judicial.
358. (ESAF / Procurador-Fortaleza - 2002) Prescreve em cinco
anos a ação anulatória de decisão administrativa que denegue
restituição de tributos recolhidos indevidamente aos cofres públicos.
359. (ESAF / Procurador-Fortaleza - 2002) Ato administrativo,
editado por autoridade administrativa competente, que constitua em
mora o devedor, interrompe a prescrição.
360. (ESAF / Procurador-Fortaleza - 2002) Se a Fazenda Pública
não constituir o crédito tributário, no prazo de cinco anos, contado do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado, ou contado da data em que se tornar definitiva a
decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado, não mais poderá proceder ao lançamento, pois
seu direito estará extinto pela prescrição.
361. (ESAF / PGDF - 2007) O prazo legal previsto no Código
Tributário Nacional para a extinção do direito de pleitear a restituição
de tributos, é de 10 (dez) anos.
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362. (ESAF / AFTM-Recife - 2003) A restituição do tributo não dá
lugar à restituição das penalidades de caráter formal não prejudicadas
pela causa da restituição.
363. (ESAF / AFRF - 2005) A restituição de tributos, cujo encargo
financeiro possa transferir-se, somente pode ser obtida se o
contribuinte de direito provar que não o transferiu ou que está
autorizado pelo contribuinte de fato. No caso do direito ao creditamento
do IPI, não se aplica esta regra, porque não se trata de tributo indireto.
14. EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
364. (ESAF / PGFN-Procurador da Fazenda Nacional - 2015)
Assinale a opção correta.
a) A anistia não abrange, exclusivamente, as infrações cometidas
anteriormente à vigência da lei que a concede.
b) A isenção somente se aplica aos tributos instituídos posteriormente à
sua concessão.
c) A anistia pode ser concedida por ato discricionário da autoridade
tributária.
d) A transação na esfera tributária pode ter como finalidade prevenir litígio.
e) A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de
lei e não extingue o crédito tributário.
365. (ESAF / ATRFB - 2012) Analise os itens a seguir e assinale a
opção correta.
I. A isenção, desde que concedida por prazo certo, e independentemente
de ser condicionada a contrapartidas por parte do contribuinte, não poderá ser
revogada por lei.
II. A anistia só abrange as infrações cometidas a partir da sua vigência,
devido ao princípio da irretroatividade das leis.
III. A anistia dos crimes, concedida em lei penal, não estende seus efeitos
à matéria tributária.
a) Somente o item I está correto.
b) Somente o item II está correto.
c) Somente o item III está correto.
d) Estão corretos os itens I e III.
e) Estão corretos os itens II e III.
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366. (ESAF / ATRFB - 2009) A isenção exclui o crédito tributário,
ou seja, surge a obrigação, mas o respectivo crédito não será exigível;
logo, o cumprimento da obrigação principal, bem como das obrigações
acessórias dela decorrentes, fica dispensado.
367. (ESAF / ATRFB - 2009) A anistia fiscal é capitulada como a
exclusão do crédito (gerado pela infração) e não como extinção (caso
de remissão), pois se trata de créditos que aparecem depois do fato
violador, abrangendo apenas infrações cometidas anteriormente à
vigência da lei que a concede.
368. (ESAF / AFRFB - 2009) A isenção é causa de não-incidência
tributária.
369. (ESAF / AFRFB - 2009) As isenções tributárias concedidas,
sob condição onerosa, podem ser suprimidas por conveniência da
Administração.
370. (ESAF / Agente Tributário-MT - 2002) Entre as formas de
exclusão do crédito tributário, pode ser mencionada a concessão de
medida liminar em mandado de segurança.
371. (ESAF / AFTM-Recife - 2003) A isenção e a remissão excluem
o crédito tributário.
15. GARANTIAS E PRIVILÉGIOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
372. (ESAF / PGFN - 2012) A lei estabelecerá limites e condições
para a preferência dos créditos decorrentes da legislação do trabalho
em relação aos demais créditos, inclusive aos tributários.
373. (ESAF / PGFN - 2012) Com as alterações havidas em relação
ao regime falimentar, a alteração do Código Tributário Nacional deixa
claro o propósito de preservar as empresas em dificuldades e
consequentemente a oferta de empregos, pelo que se permite afirmar
que o crédito tributário ganhou posições em relação à sistemática até
então vigente.
374. (ESAF / PGFN - 2012) Na falência, o crédito tributário prefere
aos créditos extraconcursais e às importâncias passíveis de restituição.
Todavia, não prefere aos créditos com garantia real, no limite do valor
do bem gravado.
375. (ESAF / PGFN - 2012) As multas contratuais e as penalidades
pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, inclusive as
multas tributárias, preferem aos credores quirografários.
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376. (ESAF / PGFN - 2007) Na falência, dentro do limite do valor
do bem gravado, o crédito tributário fica abaixo dos créditos com
hipoteca.
377. (ESAF / PGFN - 2007) Decorre do CTN que a multa tributária
tem, na falência, a mesma preferência dos demais créditos tributários.
378. (ESAF / PGFN - 2007) A dívida inscrita precisa estar em fase
de execução, para que se presuma fraudulenta a alienação de bem
efetuada por sujeito passivo insolvente, em débito para com a Fazenda
Pública.
379. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) Como regra, respondem pelo
pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e de rendas, de
qualquer natureza ou origem, do sujeito passivo.
380. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) Na execução fiscal, existe hipótese
em que o juiz pode decretar a indisponibilidade dos bens e direitos do
sujeito passivo.
381. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) Nos casos de falência e
recuperação judicial, podemos afirmar que a lei não poderá estabelecer
limites e condições para a preferência dos créditos decorrentes da
legislação do trabalho.
382. (ESAF / SEFAZ-CE - 2007) Nos casos de falência e
recuperação judicial, podemos afirmar que a multa tributária prefere
apenas aos créditos subordinados.
383. (ESAF / AFRF - 2005) Na falência, a cobrança judicial do
crédito tributário é sujeita a habilitação em processo de falência.
384. (ESAF / AFTE-RN - 2005) A cobrança judicial do crédito
tributário não está sujeita à habilitação em inventário, exceto se houver
herdeiro civilmente incapaz.
385. (ESAF / PFN - 2003) Nenhuma sentença de julgamento de
partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos
os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas.
386. (ESAF / Agente Tributário-MT - 2002) A natureza das
garantias atribuídas ao crédito tributário modifica sua liquidez e
certeza.
387. (ESAF / AFPS - 2002) Presume-se fraudulenta a alienação de
bens pelo sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por
crédito tributário constituído regularmente e inscrito como dívida ativa.
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388. (ESAF / AFPS - 2002) O crédito tributário prefere aos demais,
ressalvados os créditos decorrentes da legislação trabalhista e os
protegidos por garantia real.
389. (ESAF / AFRF - 2002) Em regra, respondem pelo pagamento
do crédito tributário os bens gravados por ônus real ou cláusula de
inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da
constituição do ônus ou da cláusula.
390. (ESAF / Procurador-Fortaleza - 2002) Não há concurso de
preferência entre Estados e Municípios, na cobrança judicial de seus
créditos tributários.
16. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
391. (ESAF / PGFN-Procurador da Fazenda Nacional - 2015) Estão
submetidas a sigilo fiscal as informações relativas a:
a) representações fiscais para fins penais.
b) inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública.
c) parcelamento ou moratória.
d) bens, negócios ou atividades do contribuinte ou de terceiros.
e) dados cadastrais do contribuinte.
392. (ESAF / AFRFB - 2014) Sobre a inscrição em dívida ativa
tributária, assinale a opção incorreta.
a) A inscrição em dívida ativa, que se constitui no ato de controle
administrativo da legalidade, será feita, no caso dos tributos de competência da
União, pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
b) Trata-se do único ato de controle de legalidade, efetuado sobre o crédito
tributário já constituído, que se realiza pela apreciação crítica dos profissionais
legalmente competentes.
c) O exame prévio efetuado para a inscrição em dívida ativa constitui uma
garantia ao cidadão de que aquele crédito, originário de uma obrigação não
adimplida em tempo e forma devidos, foi devidamente apurado e teve sua
existência confirmada por meio do controle administrativo de sua legalidade e
legitimidade.
d) Exige-se a notificação do sujeito passivo da lavratura da notificação do
débito, da inscrição em dívida ativa e da extração da respectiva certidão, sob
pena de nulidade.
e) A Fazenda Nacional pode, graças à autorização contida em Portaria
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Ministerial do Ministro de Estado da Fazenda, deixar de inscrever em Dívida Ativa
da União débitos consolidados de um mesmo sujeito passivo inferiores a
determinado valor.
393. (ESAF / ATRFB - 2012) A certidão com efeito de negativa
pode ser expedida em favor de contribuinte que tenha efetuado o
depósito do montante integral do crédito tributário, pois, em tal caso,
este estará com sua exigibilidade suspensa?
394. (ESAF / ISS-RJ - 2010) O termo de inscrição da dívida ativa
(CDA) tem função precípua de materializar a dívida ativa tributária
regularmente inscrita na repartição administrativa, instrumentalizando
pela Fazenda Pública, ação executória fiscal pertinente.
395. (ESAF / ISS-RJ - 2010) A inscrição em dívida ativa pressupõe
prévio inadimplemento do contribuinte; entretanto, é necessária a
prévia notificação deste para pagamento antes do ajuizamento da ação
fiscal.
396. (ESAF / ISS-RJ - 2010) Tendo o contribuinte apurado e
declarado o montante do tributo devido e, portanto confessado a
obrigação correspondente, deveria ter efetuado o pagamento no prazo
estipulado pela legislação fiscal. Não o realizando, o crédito tributário
deve ser inscrito na Dívida Ativa da União;
397. (ESAF / AFRFB - 2009) Em que pese o dever de sigilo da
autoridade fiscal, o Código Tributário Nacional autoriza a divulgação de
informações relativas a representações fiscais para fins penais,
inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública e parcelamento ou
moratória.
398. (ESAF / ATRFB - 2009) Sobre a dívida ativa tributária, é
incorreto afirmar que:
a) provém de crédito de igual natureza.
b) somente se admite a inscrição de débito em dívida ativa após o decurso
do prazo fixado para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em
processo administrativo.
c) o controle da legalidade da inscrição em dívida ativa é a derradeira
oportunidade que a Administração tem de rever os requisitos dos atos praticados
no processo administrativo de cobrança, ocasião em que ainda pode modificálos.
d) as informações relativas a inscrições na dívida ativa da fazenda pública
podem ser divulgadas, sem que isso configure violação ao sigilo fiscal.
e) uma vez inscrito o débito em dívida ativa, tem-se que o título
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representativo desta goza de presunção de liquidez e certeza.
399. (ESAF / AFRFB - 2009) Verificada a existência de crime contra
a ordem tributária, praticado por particular, deve a autoridade
administrativa representar ao Ministério Público, mesmo antes de
proferida decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência do
crédito tributário.
400. (ESAF / AFRFB - 2009) Diante de requisição da autoridade
administrativa de apresentação de informações sigilosas, não pode o
agente público responsável pelo deferimento negar-se a entregá-la.
401. (ESAF / PGDF - 2007) A certidão de que conste a existência
de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha
sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa, tem os
mesmos efeitos da certidão negativa.
402. (ESAF / PGDF - 2007) Poderá ser concedida certidão positiva
com efeitos de negativa quando houver crédito cuja exigibilidade esteja
suspensa.
403. (ESAF / PGDF - 2007) A lei poderá exigir que a prova da
quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão
negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que
contenha todas as informações necessárias à identificação de sua
pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o
período a que se refere o pedido.
404. (ESAF / TRF - 2006) Tem os mesmos efeitos de certidão
negativa documento firmado pela autoridade competente que indique a
existência de crédito vincendo, ou sob execução garantida por penhora,
ou com a exigibilidade suspensa.
405. (ESAF / TRF - 2006) Será sempre expedida nos termos em
que tenha sido solicitada pelo interessado, no prazo de 15 (quinze) dias
da data de entrada do requerimento na repartição.
406. (ESAF / AFTM-Recife - 2003) Não tem os mesmos efeitos de
certidão negativa a certidão de que conste a existência de crédito
tributário objeto de parcelamento, cujas parcelas vêm sendo pagas
pontualmente pelo contribuinte.
407. (ESAF / AFTM-Recife - 2003) Não tem os mesmos efeitos de
certidão negativa a certidão de que conste a existência de crédito
tributário da Fazenda Pública que, por meio de recurso administrativo,
esteja sendo questionado pelo contribuinte.
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408. (ESAF / Agente Tributário-MT - 2001) A certidão negativa de
débito tributário perante a Fazenda Pública não é meio hábil para provar
a quitação de tributos.
409. (ESAF / SEFAZ-PI - 2001) O funcionário que expedir certidão
negativa com dolo ou fraude, contendo erro contra a Fazenda Pública,
será pessoalmente responsável funcional e criminalmente, excluída a
responsabilidade pelo crédito tributário.
410. (ESAF / Agente Tributário-MT - 2001) A certidão negativa de
débito tributário perante a Fazenda Pública em nenhuma hipótese pode
ser dispensada a sua apresentação como prova de quitação de tributos.
17. SIMPLES NACIONAL
411. (ESAF / AFRFB - 2014) A Lei Complementar n. 123/2006
prevê tratamento tributário diferenciado para Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, que consiste em um regime especial
unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos por estas
entidades, denominado Simples Nacional. Sobre este, é incorreto
afirmar que para fins do Simples Nacional, considera-se receita bruta o
produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o
preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta
alheia, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais
concedidos.
412. (ESAF / AFRFB - 2014) A Lei Complementar n. 123/2006
prevê tratamento tributário diferenciado para Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, que consiste em um regime especial
unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos por estas
entidades, denominado Simples Nacional. Sobre este, é incorreto
afirmar que o Simples Nacional implica o recolhimento mensal,
mediante documento único de arrecadação, de um conjunto de tributos
e contribuições. Todavia, mesmo em relação a algum destes tributos e
contribuições, há situações em que o recolhimento dar-se-á à parte do
Simples Nacional.
413. (ESAF / PGFN-Procurador - 2012-Adaptada) A Constituição
Federal permitiu o tratamento tributário diferenciado e favorecido para
as microempresas e para as empresas de pequeno porte. Assim, editouse a Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006. De acordo
com esta lei, julgue a assertiva a seguir: para a classificação como
microempresa, a lei estabeleceu determinado valor máximo auferido
por ano-calendário a título de receita bruta.
414. (ESAF / PGFN-Procurador – 2012-Adaptada) A Constituição
Federal permitiu o tratamento tributário diferenciado e favorecido para
as microempresas e para as empresas de pequeno porte. Assim, editouse a Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006. De acordo
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com esta lei, julgue a assertiva a seguir: o conceito de receita bruta
compreende o produto da venda de bens e serviços nas operações de
conta própria, não incluídas as vendas canceladas e quaisquer
descontos concedidos.
415. (ESAF / PGFN-Procurador - 2012-Adaptada) A Constituição
Federal permitiu o tratamento tributário diferenciado e favorecido para
as microempresas e para as empresas de pequeno porte. Assim, editouse a Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006. De acordo
com esta lei, julgue a assertiva a seguir: também integram o conceito
de receita bruta o preço dos serviços prestados e o resultado nas
operações em conta alheia.
416. (ESAF / PGFN-Procurador - 2012-Adaptada) A Constituição
Federal permitiu o tratamento tributário diferenciado e favorecido para
as microempresas e para as empresas de pequeno porte. Assim, editouse a Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006. De acordo
com esta lei, julgue a assertiva a seguir: o enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como o seu
desenquadramento, não implicarão alteração, denúncia ou qualquer
restrição em relação a contratos por elas anteriormente firmados.
417. (ESAF / PGFN-Procurador - 2012-Adaptada) A Constituição
Federal permitiu o tratamento tributário diferenciado e favorecido para
as microempresas e para as empresas de pequeno porte. Assim, editouse a Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006. De acordo
com esta lei, julgue a assertiva a seguir: no caso de início de atividade
no próprio ano- calendário, o limite (valor máximo no caso de
microempresa; valores mínimo e máximo no caso de empresa de
pequeno porte) será proporcional ao número de meses em que a
microempresa ou a empresa de pequeno porte houver exercido
atividade, inclusive as frações de meses.
418. (ESAF / Advogado-IRB – 2006) Lei complementar poderá
instituir regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
419. (ESAF / Advogado-IRB - 2006) Uma vez instituído o regime
único a que se refere o art. 146, parágrafo único a Constituição, poderá
o contribuinte optar ou não por ele.
420. (ESAF / Advogado-IRB - 2006) Uma vez instituído o regime
único a que se refere o art. 146, parágrafo único a Constituição, nele
não poderão ser estabelecidas condições de enquadramento
diferenciadas por Estado.
421. (ESAF / Advogado-IRB - 2006) Os entes federados poderão,
no regime único, adotar cadastro único de contribuintes.
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422. (ESAF / PFN - 2006) Uma norma geral poderá, a pretexto de
definir tratamento diferenciado e favorecido para as micro e pequenas
empresas, instituir regime único de arrecadação de impostos e
contribuições dos entes federados.
423. (ESAF / ANAC – 2016) Todas as hipóteses abaixo são de
decretação de falência, exceto:
a) sem relevante razão de direito, o devedor não paga, no vencimento,
obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja
soma ultrapasse o equivalente a quarenta salários mínimos na data do pedido
de falência.
b) o devedor dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída
anteriormente sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para
saldar seu passivo.
c) o devedor procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão
de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos.
d) o devedor transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, mesmo
havendo o consentimento de todos os credores e ele ficando com bens
suficientes para solver seu passivo.
e) o devedor ausenta-se sem deixar representante habilitado e com
recursos suficientes para pagar os credores, abandona estabelecimento ou tenta
ocultar-se de seu domicílio, do local de sua sede ou de seu principal
estabelecimento.
424. (ESAF / ANAC – 2016) São formas de extinção do crédito
tributário:
a) isenção, pagamento, prescrição e moratória.
b) parcelamento, isenção, transação e compensação.
c) decadência, isenção, remissão e decisão judicial passada em julgado.
d) pagamento, prescrição, remissão e compensação.
e) anistia, transação, dação em pagamento e isenção.
425. (ESAF / ANAC – 2016) Assinale a opção correta quanto às
assertivas abaixo:
I. A obrigação tributária principal decorre do lançamento e tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
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II. A obrigação tributária acessória surge com a ocorrência do fato gerador
e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse
da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
III. A inobservância da obrigação tributária acessória a converte em
obrigação tributária principal relativamente à penalidade pecuniária.
a) Todas são verdadeiras.
b) Somente a I é verdadeira.
c) Somente as assertivas I e II são verdadeiras.
d) Todas são falsas.
e) Somente a assertiva III é verdadeira
426. (ESAF / ANAC – 2016) A Constituição Federal estabelece
taxativamente a competência tributária de cada ente político, dessa
forma, relativamente ao assunto, podemos dizer:
a) o exercício por um ente político de competência atribuída
constitucionalmente a outro é possível havendo acordo entre os entes políticos
envolvidos.
b) a competência pode ser exercida a qualquer tempo, não sendo limitada
a prazo.
c) o não exercício da competência pode acarretar sua transferência a outro
ente político independentemente de acordo prévio nesse sentido.
d) a competência para a instituição do imposto extraordinário é exclusiva
dos estados e dos municípios.
e) no tocante aos impostos, o exercício da competência é partilhado entre
os entes políticos.
427. (ESAF / ANAC – 2016) Quanto à imunidade tributária,
assinale a opção correta.
a) Os templos de qualquer culto são imunes a todos os tributos.
b) A imunidade dos partidos políticos alcança impostos e taxas.
c) A imunidade das entidades educacionais é descaracterizada pela
cobrança de mensalidades.
d) A imunidade dos livros, dos jornais e dos periódicos é subjetiva.
e) O sujeito passivo imune não é dispensado do cumprimento de obrigações
acessórias.
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428. (ESAF / ANAC – 2016) Pode ser remunerado por taxa o
serviço de
a) iluminação pública.
b) coleta de lixo.
c) segurança pública.
d) limpeza pública de vias e logradouros.
e) saúde pública.

Gabarito Direito Tributário

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
LETRA C
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
LETRA D
CERTA
CERTA
ERRADA

ERRADA
LETRA C
ERRADA
ERRADA
CERTA
LETRA E
CERTA
CERTA
CERTA
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

ERRADA
CERTA
LETRA E
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
LETRA E
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
CERTA
ERRADA
LETRA E
ERRADA
LETRA D
LETRA B
LETRA D
LETRA C
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
LETRA A
CERTA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
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74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

CERTA
CERTA
LETRA C
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
LETRA C
LETRA C
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
LETRA D
LETRA A
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
CERTA
CERTA
CERTA
CERTA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
LETRA B
LETRA B
LETRA B
ERRADA
CERTA
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118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.

LETRA A
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
LETRA E
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
CERTA
CERTA
CERTA
CERTA
CERTA
CERTA
ERRADA
LETRA C
LETRA A
CERTA
LETRA B
LETRA D
LETRA D
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
CERTA
CERTA
LETRA E
LETRA D
LETRA C
CERTA
ERRADA
ERRADA
LETRA D
CERTA
ERRADA
ERRADA
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162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.

LETRA C
ERRADA
LETRA A
ERRADA
CERTA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
LETRA C
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
CERTA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
LETRA D
LETRA C
LETRA D
CERTA
LETRA B
LETRA D
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
CERTA
CERTA
CERTA
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206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.

CERTA
CERTA
LETRA B
CERTA
LETRA A
LETRA C
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
CERTA
ERRADA
CERTA
CERTA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
LETRA E
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
LETRA B
LETRA D
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA

www.estrategiaconcursos.com.br

250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.

CERTA
LETRA E
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
CERTA
LETRA A
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
CERTA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
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294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.

ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
CERTA
LETRA D
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
CERTA
CERTA
ERRADA
CERTA
CERTA
CERTA
CERTA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
LETRA D
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338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.

CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
LETRA E
LETRA C
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
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382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.

CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
LETRA D
LETRA D
CERTA
CERTA
ERRADA
CERTA
CERTA
LETRA C
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
CERTA
CERTA
CERTA
CERTA
ERRADA
CERTA
CERTA
LETRA D
LETRA D
ANULADA
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426.
427.
428.

LETRA B
LETRA E
LETRA B
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Questões ESAF – Espanhol
(ESAF / AFTN - 1998) Questões de 1 a 5.
Mando
Tenía que ocurrir, tarde o temprano. Un puñado de miembros de la sociedad
mediatizada han sido secuestrados en el aire, a punta de mando a distancia,
demostrándose una vez más que ciertos objetos son capaces de ganar nuestra
confianza por encima de otros. Y eso es lo que le sucede al mando a distancia.
Otra cosa habría sido que el secuestrador hubiera entrado en el avión
esgrimiendo un secador de pelo o un abridor de latas, pero ¡un mando a
distancia! En el imaginario del grupo agredido y en medio del susto, una visión
pavorosa se abrió camino inmediatamente: algo sucederá cuando le dé al botón
y estallamos. Igual que, en casa, el mando a distancia hará que ocurran cosas.
Dirán que el autor del suceso está perturbado; si es cierto, lo está en la misma
longitud de onda en que nos encontramos la mayoría de nosotros.
Si celebramos la llegada del delincuente aéreo armado con comandantes
distancias, qué no habremos de hacer para aplaudir la reacción del público nuevo
provisto de argucias electrónicas. Esa cabina del avión, hirviendo de mensajes,
mediante los teléfonos móviles. Esa melopea del directo. El desconocido tiene
un mando y yo estoy en la pantalla, pero además toda España sigue las
peripecias porque se lo estoy contando a través de los medios de comunicación.
Finalizado el asunto, ya en tierra, hay quien insiste en repetir el cliché que,
arriba, bañó sus neuronas: "Sí, sí, parecía árabe. Concretamente, palestino". Y
otro apoyó: "Con un bigote grande, de terrorista, daba miedo". Gracias al
mando, somos expertos en Oriente Medio y símbolos pilosos.
(Fonte: http://elpais.com/diario/1998/06/25/ultima/898725602_850215.html)

1.

En el texto se dice que

a)

el arma del secuestrador era inofensiva

b)

la gente tenía miedo porque el avión estaba abarrotado de bombas

c)

el secuestrador llevaba un arma muy peligrosa

d)

los pasajeros le consideraban que estaba loco

e)

el comandante del avión no sabía que hacer en tal situación

2.

En el texto, la palabra "esgrimiendo"(l .9) se puede sustituir

a)

sirviendo

b)

enfrentando

c)

empuñando

por
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d)

rebatiendo

e)

guardando

3.

En el texto se dice que

a)

el secuestrador se comunicaba por teléfono

b)

gracias al teléfono se pudieron saber los hechos

c)

los españoles estaban pendientes de los medios de comunicación

d)

el hecho fue retransmitido por la televisión

e)

el público felicitó la forma del secuestro

4. En el texto, la expresión "estoy en la pantalla" (l .25/26)
equivale a
a)

que desea ser entrevistada

b)

que sale en la tela

c)

que está fuera de juego

d)

que es la protagonista

e)

que puede verse a si misma

5.

En el texto, la palabra "suceso"( l .15) se puede sustituir por

a)

caso

b)

notoriedad

c)

éxito

d)

renombre

e)

fracaso

(ESAF / AFTN - 1998) Questões de 6 a 10.
La piel
Hay un capitalismo fibroso y redondo que es Occidente, mientras ha venido
creciendo sobre él una piel de diferente grosor que representan, por ejemplo,
Latinoamérica y Asia. Estas epidermis o economías periféricas poseen la
condición de propagar sus células con enorme facilidad y de crear grandes
fenómenos en cuanto excrecencias.
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De una de esas excrecencias se constituyó en poco tiempo la consistencia
dura de Japón que, desde el exterior, fue penetrando como un acero en el núcleo
central del sistema y hasta la misma alcoba de los Siete Grandes. Ahora, esa
lanza del mundo asiático ha entrado en incandescencia perversa y quema a
derecha e izquierda; prende algunos fuegos en las áreas de Occidente, pero
carboniza bosques enteros de empleo y prosperidad en su vecindario. Aquí aún
funcionan algunos cortafuegos, muros que contrarrestan las llamas financieras
de millones de toneladas de corrupción, pero entre los vecinos asiáticos, peor
pertrechados, apenas salidos de la miseria, los enseres y los seres arden como
trapos.
El desplome de las bolsas mundiales nada tiene que ver con una catástrofe
natural, aunque la dinámica del espectáculo total pretenda investirlo con la
misma escenografía. Tras esa hecatombe hay una deliberada estafa, tras los
millones de muertos e indigentes que provocará la recesión se agrupa un grupo
de famosos asesinos. Al otro lado de la pobreza que cubrirá como una pelagra
más la piel de Asia se agazapa una partida de magnates que ya ajustan su poder
a la magnitud del mundo.
(Fonte: http://elpais.com/diario/1998/08/15/ultima/903132002_850215.html)

6.

En el texto, la expresión "a derecha e izquierda" (l .14) significa

a)

intensamente

b)

de forma conservadora

c)

en sentido horizontal

d)

enérgicamente

e)

sin distinción

7.

En el texto, la palabra "estafa"( l .27) se puede sustituir por

a)

desinterés

b)

irresponsabilidad

c)

agotamiento

d)

fraude

e)

maquinación

8.

En el texto, la palabra "partida"( l .31) se puede sustituir por

a)

puñado

b)

juego
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c)

bando

d)

centena

e)

par

9.

En el texto se dice que

a) japón se constituyó de una de las excrecencias de las economías
periféricas
b) las economías latinoamericanas y asiáticas poseen condiciones de
expandirse con enormes facilidades
c) la incandescencia en que ha entrado Japón alcanza a todo occidente,
donde ya no funciona nada contra la crisis
d)

hay magnates que han provocado la recesión en Asia

e) sobre el capitalismo occidental ha crecido una fina piel representada
por las economías periféricas
10. En el texto se dice que
a) una catástrofe natural ha provocado el desplome de las bolsas
mundiales
b)

la crisis asiática provoca desempleo y pobreza en toda la región

c)

en Asia aún funcionan algunos contrafuegos

d)

la causa de la crisis financiera asiática es únicamente la corrupción

e)

los bienes materiales son los primeros que sufren los efectos de la crisis

(ESAF / AFRF – 2009) Questões de 11 a 13.
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11.

12.
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13.
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(ESAF / AFRFB – 2000) Questões de 14 a 17.
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14.

15.

16.
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17.
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(ESAF / AFRFB – 2000) Questões de 18 a 20.

18.
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19.

20.
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(ESAF / AFRFB – 2000) Questões de 21 a 23.

www.estrategiaconcursos.com.br

21.

22.

23.
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(ESAF / AFRFB – 2000) Questões 24 e 25.

24.
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25.

(ESAF / TRF – 2000) Questões de 26 a 29.
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26.

27.

28.

www.estrategiaconcursos.com.br

29.
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(ESAF / TRF – 2000) Questões de 30 a 33.

30.
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31.

32.

33.
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(ESAF / TRF – 2000) Questões de 34 a 36.

34.

35.
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36.
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(ESAF / TRF – 2000) Questões de 37 a 40.

37.
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38.

39.

40.
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(ESAF / TRF – 2002) Questões de 41 a 44.
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41.

42.

43.
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44.

(ESAF / TRF – 2002) Questões de 45 a 48.
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45.
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46.

47.
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48.

(ESAF / TRF – 2002) Questões de 49 a 51.
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49.

50.
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51.

(ESAF / AFRFB – 2000) Questões de 52 a 55.
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52.
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53.

54.

55.
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(ESAF / AFRFB – 2002) Questões de 56 a 59.
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56.

57.

58.
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59.

(ESAF / AFRFB – 2002) Questões de 60 a 63.
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60.
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61.

62.

63.
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(ESAF / AFRFB – 2002) Questões de 64 a 66.

64.
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65.

66.
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(ESAF / AFRFB – 2002) Questões de 67 a 70.
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67.

68.

69.
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70.

(ESAF / TRF – 2002) Questões de 71 a 75.
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71.

72.

73.
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74.

75.
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(ESAF / TRF – 2002) Questões de 76 a 78.
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76.

77.
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78.

(ESAF / TRT – 2002) Questões de 79 a 80.
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79.

80.
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(ESAF / AFRFB – 2002) Questões de 81 a 85.
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81.

82.
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83.

84.

85.
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(ESAF / AFRFB – 2002) Questões de 86 a 88.
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86.
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87.

88.

(ESAF / AFRFB – 2002) Questões de 89 a 90.
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89.
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90.

(ESAF / TRF – 2003) Questões 91 E 92.
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91.
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92.

(ESAF

/

TRF

–

2003)

Questões
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de

93

a

95.

93.

94.
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95.

(ESAF

/

TRF

–

2003)

Questões
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de

96

a

98.

96.

97.

98.
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(ESAF

/

TRF

–

2003)

Questões

99.
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99

e

100.

100.

(ESAF

/

AFRFB

–

2003)

Questões

de
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101

a

103.

101.

102.

103.
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(ESAF

/

AFRFB

–

2003)

Questões

de
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104

a

107.

104.

105.

106.
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107.

(ESAF / AFRFB – 2003) Questões de 108 a 110.
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108.

109.

110.
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(ESAF

/

TRF

–

2005)

Questões

de

111.
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111

a

113.

112.

113.

(ESAF / TRF – 2005) Questões 114 e 115.
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114.

115.

(ESAF / TRF – 2005) Questões 116 e 117.
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116.

117.
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(ESAF / TRF – 2005) Questões de 118 a 120.
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118.

119.

120.

(ESAF / AFRFB – 2005) Questões de 121 a 124.

www.estrategiaconcursos.com.br

121.
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122.

123.

124.
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(ESAF / AFRFB – 2005) Questões de 125 a 127.

125.
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126.

127.

(ESAF / AFRFB – 2005) Questões de 128 a 130.
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128.

129.

130.
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(ESAF / ATRFB – 2009) Questões de 131 a 133.

131.
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132.

133.

(ESAF / ATRFB – 2009) Questões de 134 a 136.
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134.

135.

136.

(ESAF / ATRFB – 2009) Questões 137 e 138.
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137.

138.

(ESAF / ATRFB – 2009) Questões 139 e 140.
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139.

140.
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(ESAF / AFRFB – 2009) Questões de 141 a 143.

141.
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142.

143.

(ESAF / AFRFB – 2009) Questões 144 e 145.
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144.

145.

(ESAF / AFRFB – 2009) Questões de 146 a 149.
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146.

147.
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148.

149.

(ESAF / AFRFB – 2009) Questão 150.
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150.

(ESAF / ATRFB – 2012) Questões 151 e 152.
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151.

152.
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(ESAF / ATRFB – 2012) Questões 153 e 154.

153.
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154.

(ESAF / ATRFB – 2012) Questões de 155 a 157.
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155.

156.

157.

(ESAF / ATRFB – 2012) Questões de 158 a 160.

www.estrategiaconcursos.com.br

www.estrategiaconcursos.com.br

158.

159.

160.

(ESAF / AFRFB – 2012) Questões de 161 a 164.
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161.

162.

163.

164.
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(ESAF / AFRFB – 2012) Questões de 165 a 167.

165.
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166.

167.

(ESAF / AFRFB – 2012) Questões de 168 a 170.
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168.

169.
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170.

(ESAF / AFRFB – 2014) Questões de 171 a 173.
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171.

172.

173.
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(ESAF / AFRFB – 2014) Questões 174 e 175.
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174.

175.

(ESAF / AFRFB – 2012) Questões 176 e 177.
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176.
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177.

(ESAF / AFRFB – 2012) Questões de 178 a 180.
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178.

179.

180.

Gabarito Espanhol
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

LETRA A
LETRA C
LETRA B
LETRA D
LETRA A
LETRA E
LETRA D
LETRA C
LETRA E
LETRA B
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

LETRA A
LETRA D
LETRA A
LETRA C
LETRA E
LETRA D
LETRA E
LETRA D
LETRA C
LETRA D
LETRA E
LETRA A
LETRA C
LETRA B
LETRA B
LETRA B
LETRA A
LETRA C
LETRA E
LETRA D
LETRA A
LETRA E
LETRA B
LETRA C
LETRA A
LETRA B
LETRA E
LETRA D
LETRA C
LETRA D
LETRA D
LETRA B
LETRA C
LETRA E
LETRA A
LETRA C
LETRA E
LETRA A
LETRA C
LETRA A
LETRA B
LETRA E
LETRA D
LETRA E
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55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

LETRA B
LETRA C
LETRA B
LETRA D
LETRA A
LETRA C
LETRA E
LETRA A
LETRA D
LETRA D
LETRA E
LETRA D
LETRA B
LETRA A
LETRA C
LETRA B
LETRA C
LETRA A
ANULADA
LETRA B
LETRA E
LETRA C
LETRA D
LETRA B
LETRA D
LETRA A
LETRA B
LETRA D
LETRA E
LETRA B
LETRA C
LETRA A
LETRA C
LETRA D
LETRA E
LETRA A
LETRA E
LETRA A
LETRA C
LETRA D
LETRA C
LETRA B
LETRA E
LETRA D
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99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

LETRA A
LETRA B
LETRA E
LETRA A
LETRA D
LETRA C
LETRA B
LETRA D
LETRA B
LETRA A
LETRA E
LETRA B
LETRA D
LETRA A
LETRA C
LETRA B
LETRA A
LETRA C
LETRA B
LETRA E
LETRA D
LETRA E
LETRA B
LETRA A
LETRA B
LETRA C
LETRA D
LETRA A
LETRA C
LETRA E
LETRA B
LETRA D
LETRA A
LETRA D
LETRA E
ANULADA
LETRA A
LETRA D
LETRA C
LETRA B
LETRA E
LETRA D
LETRA C
LETRA B
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143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.

LETRA B
LETRA A
LETRA E
LETRA A
LETRA C
LETRA D
LETRA E
LETRA D
LETRA A
LETRA E
LETRA C
LETRA E
LETRA B
LETRA D
LETRA A
LETRA C
LETRA B
LETRA D
LETRA A
LETRA B
LETRA E
LETRA E
LETRA C
LETRA D
LETRA C
LETRA D
LETRA A
LETRA B
LETRA E
LETRA C
LETRA D
LETRA A
LETRA B
LETRA D
LETRA D
LETRA C
LETRA D
LETRA B
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Questões ESAF – Estatística
1. Estatística descritiva e análise exploratória de dados: gráficos,
diagramas, tabelas.
1. (ESAF / IRB - 2005) – Histograma e polígono de frequências são:
a) A mesma representação gráfica de uma distribuição de frequências.
b) Um texto descritivo e uma representação gráfica de uma distribuição de
frequências.
c) Um texto descritivo e uma função gráfica de uma distribuição de
frequências.
d) Duas representações gráficas de uma distribuição de frequências.
e) Duas representações gráficas de uma distribuição de frequências, porém
com sentidos opostos.
2. (ESAF / SEFAZ-MG - 2005-ADAPTADA) Com base no diagrama de
ramos e folhas abaixo, encontre a observações que divide a série de
dados em duas partes iguais:
9

1 1

9

9

10

0 0 2 2 3 4

10

5 7 7 7 8

11

0 1 3

11

6 6

12

0 0 0 1 2

12

5 5 8

13

0 0 4

13

5 5 5

14

0

14

5

a) 110
b) 120
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c) 116
d) 113
e) 111
3. (ESAF / IRB - 2004-ADAPTADA) Com base no diagrama de ramos
e folhas abaixo, encontre a observações que divide a série de dados em
duas partes iguais:
3

4

3

8

4

2 2

4

5 7

5

1 2 4

5

7 8 8 9

6

0 1 3

6

5 5 6 7 8 9 9

7

0 1 1 2 3 3 4

7

5 5 6 6 7 9

8

1 1 2 3 3 4 4

8

5 7

9

0 1 3

9

7

a) 69
b) 71
c) 70
d) 72
e) 74
2. Medidas Descritivas (posição e dispersão)
4. (ESAF / IRB - 2005) Sendo a moda menor que a mediana e, esta
menor que média, pode-se afirmar que se trata de uma curva
www.estrategiaconcursos.com.br

a) Simétrica.
b) Assimétrica, com frequências desviadas para a direita.
c) Assimétrica, com frequências desviadas para a esquerda.
d) Simétrica, com frequências desviadas para a direita.
e) Simétrica, com frequências desviadas para a esquerda.
5. (ESAF / RFB - 2005) Sobre a moda de uma variável, é correto
afirmar que:
a) para toda variável existe uma e apenas uma moda.
b) a moda é uma medida de dispersão relativa.
c) a moda é uma medida não afetada por valores extremos.
d) em distribuições assimétricas, o valor da moda encontra-se entre o valor
da média e o da mediana.
e) sendo o valor mais provável de distribuição, a moda, tal como a
probabilidade, pode assumir valores somente no intervalo entre zero e a
unidade.
6. (ESAF / IRB - 2005) O grau ao qual os dados numéricos tendem
a dispersar-se em torno de um valor médio chama-se
a) média.
b) variação ou dispersão de dados.
c) mediana.
d) correlação ou dispersão.
e) moda.
7. (ESAF / AFRFB - 2005) Para dados agrupados representados por
uma curva de frequências, as diferenças entre os valores da média, da
mediana e da moda são indicadores da assimetria da curva. Indique a
relação entre essas medidas de posição para uma distribuição
negativamente assimétrica.
a) A média apresenta o maior valor e a mediana se encontra abaixo da
moda.
b) A moda apresenta o maior valor e a média se encontra abaixo da
mediana.
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c) A média apresenta o menor valor e a mediana se encontra abaixo da
moda.
d) A média, a mediana e a moda são coincidentes em valor.
e) A moda apresenta o menor valor e a mediana se encontra abaixo da
média.
8. (ESAF / RFB - 2005) Considere a seguinte distribuição de
frequências absolutas dos salários mensais, em R$, referente a 200
trabalhadores de uma indústria (os intervalos são fechados à esquerda
e abertos à direita:
Classes de salários

Frequências
absolutas

De R$400 até R$500

50

De R$500 até R$600

70

De R$600 até R$700

40

De R$700 até R$800

30

De R$800 até R$900

10

Sobre essa distribuição de salários é correto afirmar que:
a) O salário modal encontra-se na classe de R$800 até R$900.
b) O salário mediano encontra-se na classe de R$600 até R$700.
c) O salário modal encontra-se na classe de R$600 até R$700.
d) O salário modal encontra-se na classe de R$700 até R$800.
e) O salário mediano encontra-se na classe de R$500 até R$600.
9. (ESAF / RFB - 2005) A tabela mostra a distribuição de
frequências relativas populacionais (f’) de uma variável X.
X

f’

-1

3k

0

K

+1

6k
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Sabendo que “k” é um numero real, a média e o desvio-padrão de X
são, respectivamente:
a) 0,3; 0,9.
b) 0,0; 0,3.
c) 0,3; 0,3.
d) k; 3k.
e) 0,3k; 0,9k.
10. (ESAF / AFRFB - 2005) Assinale a opção que expresse a relação
̅ ), geométrica (G) e harmônica (H), para
entre as médias aritmética (𝑿
um conjunto de n valores positivos (𝑿𝟏 , 𝑿𝟐 … , 𝑿𝒏 ):
a) G ≤ H ≤ 𝑋̅, com G=H=𝑋̅ somente se os n valores forem todos iguais.
b) G ≤ 𝑋̅ ≤ H, com G=𝑋̅=H somente se os n valores forem todos iguais.
c) 𝑋̅ ≤ G ≤ H , com 𝑋̅=G=H somente se os n valores forem todos iguais.
d) H ≤ G ≤ 𝑋̅, com H=G=𝑋̅ somente se os n valores forem todos iguais.
e) 𝑋̅ ≤ H ≤ G , com 𝑋̅=H=G somente se os n valores forem todos iguais.
11. (ESAF / SEFAZ-MG - 2005) Com base na distribuição de
frequências do atributo X dada abaixo, assinale a opção que
corresponde à estimativa da função de distribuição de X no ponto 29.
Não existem observações coincidentes com os extremos das classes.
Use interpolação da ogiva no cálculo da estimativa.
Classes

Frequências
Acumuladas

15-18

8

18-21

18

21-24

20

24-27

26

27-30

29

30-33

31

a) 0,935
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b) 0,903
c) 0,839
d) 0,887
e) 0,871
(ESAF / IRB - 2004) As questões 12 e 13 dizem respeito à
distribuição de frequências conforme o quadro abaixo, no qual não
existem observações coincidentes com os extremos das classes.

Classes

Frequências
Acumuladas

129,5 – 139,5

4

139,5 – 149,5

12

149,5 – 159,5

26

159,5 – 169,5

46

169,5 – 179,5

72

179,5 – 189,5

90

189,5 – 199,5

100

12. Assinale a opção que corresponde ao 8º decil.
a) 179,5
b) 189,5
c) 183,9
d) 184,5
e) 174,5
13. Assinale a opção que corresponde à estimativa, via interpolação
da ogiva, do número de observações menores ou iguais ao valor 164.
a) 46
b) 26
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c) 72
d) 35
e) 20
14. (ESAF / AFRFB - 2013) A expectância de uma variável aleatória
x ─ média ou esperança matemática como também é chamada ─ é igual
a 2, ou seja: E(x) = 2. Sabendo-se que a média dos quadrados de x é
igual a 9, então os valores da variância e do coeficiente de variação de
x são, respectivamente, iguais a:
a)
b)
c)
d)
e)
15. (ESAF / STN - 2013) Suponha que X seja uma variável aleatória
com valor esperado 10 e variância 25. Para que a variável Y dada por Y
= p – q x, com p e q positivos, tenha valor esperado 0 e variância 625,
é necessário que p + q seja igual a:
a) 50
b) 250
c) 55
d) 100
e) 350
16. (ESAF / AFRFB - 2009) A tabela mostra a distribuição de
frequências relativas populacionais (f’) de uma variável X:

X
2

-

f'
6a
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1

1a

2

3a

Sabendo que “a” é um número real, então a média e a variância de
X são, respectivamente:
a) Média = - 0,5 e variância = 3,45
b) Média = 0,5 e variância = - 3,45
c) Média = 0 e variância = 1
d) Média = - 0,5 e variância = - 3,7
e) Média = 0,5 e variância = 3,7
3. Introdução à Análise Combinatória
17. (ESAF / ANEEL - 2006) Em um campeonato de tênis participam
30 duplas, com a mesma probabilidade de vencer. O número de
diferentes maneiras para a classificação dos 3 primeiros lugares é:
a) 24360
b) 25240
c) 24460
d) 4060
e) 4650
18. (ESAF / ANEEL - 2006) Em um plano são marcados 25 pontos,
dos quais 10 e somente 10 desses pontos são marcados em linha reta.
O número de diferentes triângulos que podem ser formados com
vértices em quaisquer dos 25 pontos é igual a:
a) 2180
b) 1180
c) 2350
d) 2250
e) 3280
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19. (ESAF / AFRE-MG - 2005) Sete modelos, entre elas Ana, Beatriz,
Carla e Denise, vão participar de um desfile de modas. A promotora do
desfile determinou que as modelos não desfilarão sozinhas, mas
sempre em filas formadas por exatamente quatro das modelos. Além
disso, a última de cada fila só poderá ser ou Ana, ou Beatriz, ou Carla ou
Denise. Finalmente, Denise não poderá ser a primeira da fila. Assim, o
número de diferentes filas que podem ser formadas é igual a:
a) 420
b) 480
c) 360
d) 240
e) 60
20. (ESAF / TFC - 2000) Em uma circunferência são escolhidos 12
pontos distintos. Ligam-se quatro quaisquer destes pontos, de modo a
formar um quadrilátero. O número total de diferentes quadriláteros que
podem ser formados é:
a) 128
b) 495
c) 545
d) 1485
e) 11880
21. (ESAF / SERPRO - 2001-ADAPTADA) Em uma sala de aula estão
10 alunos. A professora quer formar quadrilhas entre os alunos, quantas
combinações são possíveis?
a) 5040
b) 5050
c) 200
d) 250
e) 210
4. Probabilidade
22. (ESAF / IRB - 2005) Sendo qx a probabilidade de uma pessoa
de idade “x” falecer nesta idade e qy a probabilidade de uma pessoa de
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idade “y” falecer nesta idade e px = (1 - qx) e py = (1 – qy), pode-se
afirmar que o resultado da equação (1 – px*py) indica a:
a) Probabilidade de ambos estarem vivos
b) Probabilidade de pelo menos um vivo
c) Probabilidade de pelo menos um morto
d) Probabilidade de ambos mortos
e) Probabilidade de “x” vivo e “y” morto ou “y” vivo e “x” morto
23. (ESAF / AFRFB - 2002) Suponha que a probabilidade de um
evento C seja 0,4 e que a probabilidade condicional do evento D dado
que C ocorreu seja 0,2. Assinale a opção que dá o valor da probabilidade
de ocorrência de D e C.
a) 0,5
b) 0,08
c) 0
d) 1
e) 0,6
24. (ESAF / AFRFB - 2002) Considere um ensaio aleatório com
espaço amostral {T,U,V,W}. Considere os eventos M = {T}, N={U,V} e
S={W}. Assinale a opção correta relativamente à probabilidade de 𝑴 ∩
𝑵 ∩ 𝑺.
a) Não se pode determinar a probabilidade de intersecção.
b) É o produto das probabilidades de M, N e S.
c) A probabilidade é um, pois pelo menos um dos três deve ocorrer.
d) A probabilidade de intersecção é de 1/3.
e) A probabilidade de intersecção é nula, pois os eventos são mutuamente
exclusivos.
25. (ESAF / CGU - 2008) Dois eventos são independentes se:
a) 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵)
b) 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴) ÷ 𝑃(𝐵)
c) 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴) − 𝑃(𝐵)
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d) 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐵) + 𝑃(𝐵|𝐴)
e) 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴) × 𝑃(𝐵)
26. (ESAF / CGU - 2008) Uma empresa de consultoria no ramo de
engenharia de transportes contratou 10 profissionais especializados, a
saber: 4 engenheiras e 6 engenheiros. Sorteando-se, ao acaso, três
desses profissionais para constituírem um grupo de trabalho, a
probabilidade de os três profissionais sorteados serem do mesmo sexo
é igual a:
a) 0,10
b) 0,12
c) 0,15
d) 0,20
e) 0,24
27. (ESAF / ATA-MF - 2012) Uma caixa contém 3 bolas brancas e 2
pretas. Duas bolas são retiradas desta caixa, uma a uma e sem
reposição, qual a probabilidade de serem da mesma cor?
a) 55%
b) 50%
c) 40%
d) 45%
e) 35%
28. (ESAF / MI - 2012) Uma turma de escola de 1º grau tem 30
alunos, dos quais 20 são meninas e 10 são meninos. Ao se escolher, ao
acaso, três alunos da turma, sem reposição, qual a probabilidade de 2
dos 3 escolhidos serem meninas?
a) ½
b) 12/27
c) 45/91
d) 95/203
e) 2/3
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29. (ESAF / ATA - 2012) Sorteando-se um número de uma lista de
1 a 100, qual a probabilidade de o número ser divisível por 3 ou por 8?
a) 41%
b) 44%
c) 42%
d) 45%
e) 43%
30. (ESAF / STN - 2012) Com relação à teoria da Probabilidade,
pode-se afirmar que:
a) se A e B são eventos independentes, então P(A U B) = P(A) + P(B).
b) se A, B e C são eventos quaisquer com P(C) ≠ 0, então P(A U B|C) = P
(A|C) + P(B|C).
c) a definição frequentista de probabilidade é fundamentada na ideia de
repetição do experimento.
d) A, B e C são eventos independentes se, e somente se, P(A∩ B ∩C) =
P(A). P(B). P(C).
e) P(𝐴) + P(𝐴̅) = 0.
31. (ESAF / MPOG - 2012) Um jogo consiste em jogar uma moeda
viciada cuja probabilidade de ocorrer coroa é igual a 1/6. Se ocorrer
cara, seleciona-se, ao acaso, um número z do conjunto Z dado pelo
intervalo {z ε N | 7 ≤ z ≤ 11}. Se ocorrer coroa, seleciona-se, ao acaso,
um número p do intervalo P = {p ε N | 1 ≤ p < 5}, em que N representa
o conjunto dos números naturais. Maria lança uma moeda e observa o
resultado. Após verificar o resultado, Maria retira, aleatoriamente, um
número do conjunto que atende ao resultado obtido com o lançamento
da moeda, ou seja: do conjunto Z se ocorreu cara ou do conjunto P se
ocorreu coroa. Sabendo-se que o número selecionado por Maria é ímpar,
então a probabilidade de ter ocorrido coroa no lançamento da moeda é
igual a:
a) 6/31
b) 1/2
c) 1/12
d) 1/7
e) 5/6
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5. Variáveis Aleatórias Discretas
32. (ESAF / CGU - 2008) Seja X a soma de n variáveis aleatórias
independentes de Bernoulli, isto é, que assumem apenas os valores 1 e
0 com probabilidades p e 1-p, respectivamente. Assim, a distribuição de
X é:
a) Binomial com parâmetros n e p.
b) Gama com parâmetros n e p.
c) Qui quadrado com n graus de liberdade.
d) Laplace.
e) “t” de Student com n-1 graus de liberdade.
33. (ESAF / AFRFB - 2009) Em um experimento binomial com três
provas, a probabilidade de ocorrerem dois sucessos é doze vezes a
probabilidade de ocorrerem três sucessos. Desse modo, as
probabilidades de sucesso e fracasso são, em percentuais,
respectivamente, iguais a:
a) 20 % e 80 %
b) 80 % e 20 %
c) 60 % e 40 %
d) 30 % e 70 %
e) 25 % e 75 %
34. (ESAF / MDIC - 2013) Em uma população de 50 empresas de
uma região, 20 são empresas exportadoras. Qual o valor mais próximo
do número esperado de empresas exportadoras em uma amostra
aleatória de tamanho 20 retirada sem reposição da amostra.
a) 10
b) 8
c) 7,5
d) 6
e) 4
35. (ESAF / SUSEP - 2010) Um estudo indica que, nas comunidades
que vivem em clima muito frio e com uma dieta de baixa ingestão de
gordura animal, a probabilidade de os casais terem filhos do sexo
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masculino é igual a 1/4. Desse modo, a probabilidade de um casal ter
dois meninos e três meninas é igual a:
a) 37/64
b) 45/216
c) 1/64
d) 45/512
e) 9/16
36. (ESAF / AFRFB - 2013\modificada) Em uma cidade de
colonização alemã, a probabilidade de uma pessoa falar alemão é de
60%. Selecionando-se ao acaso 4 pessoas desta cidade, a probabilidade
de, exatamente, 3 delas não falarem alemão é, em valores percentuais,
igual a
a) 6,4.
b) 12,26.
c) 15,36.
d) 3,84.
e) 24,5.
37. (ESAF / DNIT - 2013) Dois dados de seis faces são lançados
simultaneamente, e os números das faces voltadas para cima são
somados. A probabilidade da soma obtida ser menor do que cinco ou
igual a dez é igual a:
a) 35%
b) 20%
c) 30%
d) 15%
e) 25%
38. (ESAF / MTUR - 2013) Com os dígitos 3, 4, 5, 7, 8 e 9 serão
formadas centenas com dígitos distintos. Se uma centena for
selecionada ao acaso, a probabilidade de ser menor do que 500 e par é
a) 15%
b) 10%
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c) 25%
d) 30%
e) 20%
39. (ESAF / AFRFB - 2009) O número de petroleiros que chegam a
uma refinaria ocorre segundo uma distribuição de Poisson, com média
de dois petroleiros por dia. Desse modo, a probabilidade de a refinaria
receber no máximo três petroleiros em dois dias é igual a:
a)
b)

32 −4
𝑒
73
3
71

𝑒4

c)

71 −4
𝑒
3

d)

71 −2
𝑒
3

e)

32 −2
𝑒
3

6. Variáveis Aleatórias Continuas
40. (ESAF / CGU - 2008) Sendo X aleatória uniformemente
distribuída no intervalo (0;1), determine sua variância.
a) 1/2
b) 1/3
c) 1/4
d) 1/6
e) 1/12
41. (ESAF / STN - 2012) Seja X uma variável aleatória contínua com
função densidade
1
𝑓(𝑥) = {6 𝑥 + 𝑘, 𝑠𝑒0 ≤ 𝑋 ≤ 3}
0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜
Desse modo, a probabilidade de x estar no intervalo (0 < x < 1) é
igual a:
a) 1/3
b) 1/12
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c) 2/5
d) 1/6
e) 1/4
42. (ESAF / SUSEP - 2002) Uma lâmpada tem tempo de vida (X)
que se comporta conforme uma distribuição exponencial com fdp dada
por:
1
𝑡
𝑓(𝑥) = {1000 𝑒𝑥𝑝 (− 1000) , 𝑡 > 0}
0, 𝑡 ≤ 0
O desvio padrão da variável é:
a) 32 horas
b) 500 horas
c) 900 horas
d) 800 horas
e) 1000 horas
43. (ESAF / CENAD - 2012) Seja X uma variável aleatória contínua
com função densidade de probabilidade constante no intervalo [0,2].
Determine sua variância.
a) 1/3
b) 1/2
c) 2/3
d) 5/7
e) 5/6
44. (ESAF / APOFP - 2009) Seja Z uma variável aleatória Normal
Padrão. Dados os valores de z e de P(Z < z) a seguir, obtenha o valor
mais próximo de P(-2,58 < Z < 1,96).
z

1,96

2,17

2,33

2,41

2,58

P( Z < z ) 0,975 0,985 0,99 0,992 0,995
a) 0,97
b) 0,985
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c) 0,98
d) 0,99
e) 0,95
45. (ESAF / MTUR - 2014) Uma variável aleatória contínua x possui
função densidade dada por: f(x) = 0 para x < 0; f(x) = 3 x² para 0 ≤ x
≤ 1; f(x) = 0 para x > 1. Desse modo, a expectância de x é igual a:
a) 1/3
b) 3/4
c) 1/4
d) 1/2
e) 1/5
46. (ESAF / MTUR - 2014) Dois eventos, A e B, são ditos
independentes quando:
a) P(A/B) = P(B)
b) P(B/A) = 1- P(B)
c) P(A/B) = P(A)
d) P(A ∩ B) = 0
e) P(A∪B) = P(A) P(B)
7. Distribuições Conjuntas
47. (ESAF / MTUR - 2014) Dois eventos A e B são tais que: P(A) =
0,25; P(B/A) = 0,5; P(A/B) = 0,25. Assim, pode-se afirmar que:
a) A e B são eventos dependentes.
b) P(B) = 0,5 e os eventos são mutuamente exclusivos.
c) P(B) = 0,25 e os eventos são independentes.
d) P(B) = 0,5 e os eventos são independentes.
e) P(A⋂B) = 0 e os eventos são independentes.
48. (ESAF / MTUR - 2014) Uma variável aleatória contínua x possui
função densidade dada por: f(x) = 0 para x < 0; f(x) = 3x² para 0 ≤ x ≤
1; f(x) = 0 para x > 1. Desse modo, a expectância de x é igual a:
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a) 1/3
b) 3/4
c) 1/4
d) 1/2
e) 1/5
49. (ESAF / MTUR - 2014) Considerando a variável aleatória
contínua bidimensional definida por f(x,y) = 6xy para 0 ≤ x ≤ 1 e 0 ≤ y
≤ 1, então a probabilidade de conjuntamente ocorrer 0 ≤ x ≤ 0,5 e 0 ≤
y ≤ 0,5, ou seja, P(x ≤ 0,5 , y ≤ 0,5) é igual a:
a) 2/3
b) 1/8
c) 3/62
d) 3/32
e) 1/6
50. (ESAF / STN - 2008) Dois eventos A e B são ditos eventos
independentes se e somente se:
a) a probabilidade de ocorrência conjunta de A e B for nula.
b) a ocorrência de B alterar a probabilidade de ocorrência de A.
c) a ocorrência de A alterar a probabilidade de ocorrência de B.
d) a ocorrência de B não alterar a probabilidade de ocorrência de A.
e) a probabilidade de ocorrência conjunta de A e B for igual a 1.
8. Amostragem, Inferência e Estimação.
51. (ESAF / ATRFB - 2013) A variância da amostra formada pelos
valores 2, 3, 1, 4, 5 e 3 é igual a
a) 3.
b) 2.
c) 1.
d) 4.
e) 5.
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52. (ESAF / CGU - 2008) Qual o estimador de máxima
verossimilhança da variância de uma variável X normalmente
distribuída obtido a partir de uma amostra aleatória simples X1, 2, ...,Xn,
desta variável, sendo m = Σi Xi / n o estimador de máxima
verossimilhança da média?
a) Σi (Xi - m)2 /(n-1)
b) Σi (Xi - m)2 /(n-2)
c) [ Σi (Xi - m)2 /(n-1)]

0,5

d) Σi (Xi - m)2 . Σi (Xi - m)2
e) Σi (Xi - m)2 /n
53. (ESAF / CGU - 2008) Seja 𝑻 um estimador do parâmetro 𝜽 de
uma população. Se 𝑬(𝑻) = 𝜽, diz-se que 𝑻 é um estimador:
a) Eficiente
b) Não viesado
c) Consistente
d) De Mínimos Quadrados
e) De Máxima Verossimilhança
54. (ESAF / MTUR - 2014) Com relação à amostragem, pode-se
afirmar que:
a) na amostragem por quotas, tem-se uma amostra não probabilística na
qual divide-se a população em subgrupos e determina-se uma quota
(proporcional) a cada subgrupo. A seleção dos objetos individuais obedece o
critério de uma amostra sistemática.
b) na amostragem estratificada, divide-se a população em grupos (ou
classes, ou estratos), de modo que os elementos pertencentes ao mesmo estrato
sejam o mais heterogêneos possível com respeito à característica em estudo.
Para cada grupo toma-se uma subamostra pelo procedimento a.a.s., e a amostra
global é o resultado da combinação das subamostras de todos os estratos.
c) na amostragem por conglomerados, seleciona-se primeiro, ao acaso,
grupos (conglomerados) de elementos individuais da população. A seguir, tomase ou todos os elementos ou uma subamostra de cada conglomerado. Nos
conglomerados, as diferenças entre eles devem ser tão grandes quanto possível,
enquanto as diferenças dentro devem ser tão pequenas quanto possível.
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d) na amostragem por quotas, tem-se uma amostra probabilística na qual
divide-se a população em subgrupos e determina-se uma quota (proporcional)
a cada subgrupo. A seleção dos objetos individuais é por sorteio.
e) na amostragem sistemática, toma-se cada k-ésima unidade da
população previamente ordenada, em que k é a razão de amostragem. O
procedimento deve começar ao acaso, sorteando-se um número entre 1 e k.
9. Intervalo de Confiança e Teste de Hipóteses
55. (ESAF / Previdência Social - 2012-ADAPTADA) O desvio padrão
para o peso de peças mecânicas obtidas num lote de produção é de
25kg. Sabendo-se que, em uma amostra de 100 peças do lote, foi
encontrado um peso médio de 23,2kg, qual o intervalo de confiança para
a média?
a) [22,22; 24,18]
b) [25,22; 24,18]
c) [22,22; 27,00]
d) [22,00; 24,00]
e) [22,19; 28,18]
56. (ESAF / ATRFB - 2013) A variância da amostra formada pelos
valores 2, 3, 1, 4, 5 e 3 é igual a
a) 3.
b) 2.
c) 1.
d) 4.
e) 5.
57. (ESAF / STN - 2013) Em um teste de hipóteses, onde Ho é a
hipótese nula e Há é a hipótese alternativa, pode-se afirmar que:
a) ocorre Erro Tipo I quando aceita-se Ho e Ho é falsa.
b) a estatística F de Snedecor tem por finalidade testar o efeito individual
de cada variável explicativa sobre a variável explicada.
c) a soma das probabilidades dos Erros Tipo I e Tipo II é igual a 1.
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d) se o valor-p de um teste de hipóteses for igual 0,015, então a hipótese
nula será rejeitada ao nível de significância de 5%, mas não ao nível de
significância de 1%.
e) o nível de confiança é a probabilidade de se cometer Erro Tipo II.
58. (ESAF / SEFAZ-MG - 2005) Lança-se uma moeda 20 vezes e
observa-se a ocorrência de 7 caras. Seja 𝜽 a probabilidade de cara.
Assinale a opção que dá o valor da estatística de teste correspondente
ao teste 𝑯𝟎 : 𝜽 ≥ 𝟎, 𝟓 contra 𝑯𝟏 : 𝜽 < 𝟎, 𝟓.
a) −0,3√20
b) −0,2√20
c) 0,3√20
d) 0,2√20
e) 0,5√20
59. (ESAF / ICMS-MG - 2005) Um fabricante afirma que, pelo
menos, 95% dos equipamentos que fornece à indústria encontram-se
dentro de suas especificações. Uma amostra de 200 itens escolhidos ao
acaso revelou 10 itens fora de especificação. Assinale a opção que
corresponde ao valor probabilístico (p-valor) do teste 𝑯𝟎 : 𝜽 ≥ 𝟎, 𝟗𝟓 contra
𝑯𝒂 : 𝜽 < 𝟎, 𝟗𝟓, sendo 𝜽 a proporção populacional dos itens dentro das
especificações.
a) 0,5
b) 0,05
c) 0,025
d) 0,01
e) 0,1
60. (ESAF / DNIT - 2013) Os pintores Antônio e Batista farão uma
exposição de seus quadros. Antônio vai expor 3 quadros distintos e
Batista 2 quadros distintos. Os quadros serão expostos em uma mesma
parede e em linha reta, sendo que os quadros de um mesmo pintor
devem ficar juntos. Então, o número de possibilidades distintas de
montar essa exposição é igual a:
a) 5
b) 12
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c) 24
d) 6
e) 15
10. Análise de Regressão Linear. Correlação.
61. (ESAF / SUSEP - 2010) A partir de uma amostra aleatória [x(1),
y(1)], [x(2), y(2)]...[x(20), y(20)] foram obtidas as estatísticas:
Média de X = 12,5
Média de Y = 19
Variância de X = 30
Variância de Y = 54
Covariância entre X e Y = 36
Calcule a reta de regressão estimada de Y contra X.
a) Y = 19 + 0,667*X
b) Y = 12,5 + 1,2*X
c) Y = 4 + 1,2 X
d) Y = 19 + 1,2 X
e) Y = 80 + 22,8X
62. (ESAF / SUSEP - 2010) Com os dados da questão anterior,
determine o valor da estatística F para testar a hipótese nula de que o
coeficiente angular da reta do modelo de regressão linear simples de Y
contra X é igual a zero.
a) 144
b) 18
c) 36
d) 72
e) 48
63. (ESAF / AFRFB - 2009) Na análise de regressão linear simples,
as estimativas
e
dos parâmetros e da reta de regressão podem
ser obtidas pelo método de Mínimos Quadrados. Nesse caso, os valores
www.estrategiaconcursos.com.br

dessas estimativas são obtidos através de uma amostra de n pares de
valores
com (i = 1, 2,....,n), obtendo-se:
, onde
é
a estimativa de
. Para cada par de valores
com (i = 1,
2,...,n) pode-se estabelecer o desvio ou resíduo - aqui denotado por entre a reta de regressão
e sua estimativa
. Sabe-se que o Método
de Mínimos Quadrados consiste em adotar como estimativas dos
parâmetros e os valores que minimizam a soma dos quadrados dos
desvios . Desse modo, o Método de Mínimos Quadrados consiste em
minimizar a expressão dada por:

a)

b)

c)

d)

e)
64. (ESAF / ATRFB - 2009) O modelo de Regressão Linear Múltipla
Y = α + βX + λZ + ε é ajustado às observações (Y, X, Z) que constituem
uma amostra aleatória simples de tamanho 23. Considerando que o
coeficiente de determinação foi R² = 0,80, obtenha o valor mais próximo
da estatística F para testar a hipótese nula de não existência da
regressão:
a) 84
b) 44
c) 40
d) 42
e) 80
65. (ESAF / AFRFB - 2013) A expectância de uma variável aleatória
x ─ média ou esperança matemática como também é chamada ─ é igual
a 2, ou seja: E(x) = 2. Sabendo-se que a média dos quadrados de x é
igual a 9, então os valores da variância e do coeficiente de variação de
x são, respectivamente, iguais a:
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a)
b)
c)
d)
e)
66. (ESAF / AFRFB - 2013) Um modelo de regressão linear múltipla
foi estimado pelo método de Mínimos Quadrados, obtendo-se, com um
nível de confiança de 95%, os seguintes resultados:
I. Ŷ = 10 + 2,5*x1 + 0,3*x2 + 2*x3
II. o coeficiente de determinação R2 é igual a 0,9532
III. o valor-p = 0,003
Desse modo, pode-se afirmar que:
a) se a variável x1 for acrescida de uma unidade, então Y terá um acréscimo
de 2,5 %.
b) 0,003 é o mais baixo nível de significância ao qual a hipótese nula pode
ser rejeitada.
c) x3 explica 95,32% das variações de Y em torno de sua média.
d) as probabilidades de se cometer o Erro Tipo I e o Erro Tipo II são,
respectivamente, iguais a 5% e 95%.
e) se no teste de hipóteses individual para β2 se rejeitar a hipótese nula
(H0), então tem-se fortes razões para acreditar que x2 não explica Y.
11. Questões ESAF
67. (ESAF / AFT - 2009) Em um grupo de pessoas, há 20 mulheres
e 30 homens, sendo que 20 pessoas estão usando óculos e 36 pessoas
estão usando calça jeans. Sabe-se que, nesse grupo, i) há 20% menos
mulheres com calça jeans que homens com calça jeans, ii) há três vezes
mais homens com óculos que mulheres com óculos, e iii) metade dos
homens de calça jeans estão usando óculos. Qual a porcentagem de
pessoas no grupo que são homens que estão usando óculos mas não
estão usando calça jeans?
a) 5%.
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b) 10%.
c) 12%.
d) 20%.
e) 18%.
68. (ESAF / DNIT - 2012) Dois dados de seis faces são lançados
simultaneamente, e os números das faces voltadas para cima são
somados. A probabilidade da soma obtida ser menor do que cinco ou
igual a dez é igual a:
a) 35%
b) 20%
c) 30%
d) 15%
e) 25%
69. (ESAF / DNIT - 2012) Os pintores Antônio e Batista farão uma
exposição de seus quadros. Antônio vai expor 3 quadros distintos e
Batista 2 quadros distintos. Os quadros serão expostos em uma mesma
parede e em linha reta, sendo que os quadros de um mesmo pintor
devem ficar juntos. Então, o número de possibilidades distintas de
montar essa exposição é igual a:
a) 5
b) 12
c) 24
d) 6
e) 15
70. (ESAF / ANA - 2009) Uma urna possui 5 bolas azuis, 4
vermelhas, 4 amarelas e 2 verdes. Tirando-se simultaneamente 3 bolas,
qual o valor mais próximo da probabilidade de que as 3 bolas sejam da
mesma cor?
a) 11,53%
b) 4,24%
c) 4,50%
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d) 5,15%
e) 3,96%
71. (ESAF / ANA - 2009) Na população brasileira verificou-se que a
probabilidade de ocorrer determinada variação genética é de 1%. Ao se
examinar ao acaso três pessoas desta população, qual o valor mais
próximo da probabilidade de exatamente uma pessoa examinada
possuir esta variação genética?
a) 0,98%
b) 1%
c) 2,94%
d) 1,30%
e) 3,96%
72. (ESAF / ATRFB - 2009) Obtenha o valor mais próximo da
variância amostral da seguinte distribuição de frequências, onde xi
representa o i-ésimo valor observado e fi a respectiva frequência.
xi = 5 6 7 8 9
fi = 2 6 6 4 3
a) 1,429.
b) 1,225.
c) 1,5.
d) 1,39.
e) 1, 4.
73. (ESAF / ATRFB - 2009) Três amigas participam de um
campeonato de arco e flecha. Em cada tiro, a primeira das amigas tem
uma probabilidade de acertar o alvo de 3/5, a segunda tem uma
probabilidade de acertar o alvo de 5/6, e a terceira tem uma
probabilidade de acertar o alvo de 2/3. Se cada uma das amigas der um
tiro de maneira independente dos tiros das outras duas, qual a
probabilidade de pelo menos dois dos três tiros acertarem o alvo?
a) 90/100
b) 50/100
c) 71/100
www.estrategiaconcursos.com.br

d) 71/90
e) 60/90
74. (ESAF / ATRFB - 2009) Para acessar a sua conta nos caixas
eletrônicos de determinado banco, um correntista deve utilizar sua
senha constituída por três letras, não necessariamente distintas, em
determinada sequência, sendo que as letras usadas são as letras do
alfabeto, com exceção do W, totalizando 25 letras. Essas 25 letras são
então distribuídas aleatoriamente, três vezes, na tela do terminal, por
cinco teclas, em grupos de cinco letras por tecla, e, assim, para digitar
sua senha, o correntista deve acionar, a cada vez, a tecla que contém a
respectiva letra de sua senha. Deseja-se saber qual o valor mais
próximo da probabilidade de ele apertar aleatoriamente em sequência
três das cinco teclas à disposição e acertar ao acaso as teclas da senha?
a) 0,001.
b) 0,0001.
c) 0,000125.
d) 0,005.
e) 0,008.
75. (ESAF / MPU - 2004) A mediana é uma medida de posição
usualmente utilizada na análise de distribuições de renda porque as
distribuições de renda
a) têm intervalos de classe distintos.
b) sempre são normais.
c) tipicamente são do tipo uniforme.
d) geralmente se mostram bastante assimétricas.
e) sempre são bimodais.
76. (ESAF / AFRFB - 2012) O Sr. Ramoile, professor de Estatística
aposentado, vem há muito tempo acompanhando os dados sobre custos
e faturamento do restaurante de sua filha Cecília. O restaurante
funciona todos os dias da semana e o Sr. Ramoile concluiu que: o custo
diário do restaurante segue uma distribuição normal, com média igual
a R$ 500,00 e desvio- padrão igual a R$ 10,00 e que o faturamento
diário, também, apresenta uma distribuição normal, com média R$ 800
e desvio-padrão R$ 20. Como o Sr. Ramoile conhece muito bem os
princípios básicos da estatística, ele sabe que, se uma variável Z seguir
uma distribuição normal padrão, então Z tem média 0 e variância 1. Ele
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também sabe que a probabilidade dessa variável Z assumir valores no
intervalo entre 0 < Z < 2 - ou seja, entre a média 0 e 2 desvios-padrão
─ é, aproximadamente, igual a 0,4772. Cecília, muito preocupada com o
futuro de seu restaurante, perguntou a seu pai se ele poderia verificar
a probabilidade de, em um dia qualquer, o custo ser maior do que R$
520,00 e o faturamente ficar no intervalo entre R$ 760,00 e R$ 840,00.
Após alguns minutos, o Sr. Ramoile disse, acertadamente, que as
respectivas probabilidades são, em termos percentuais, iguais a
a) 2,28; 95,44.
b) 52,28; 95,44.
c) 2,28; 98,69.
d) 98,69; 95,44.
e) 98,65; 2,28.
77. (ESAF / MTUR - 2014) Sejam duas distribuições de
probabilidade fortemente assimétricas: A e B. A distribuição A apresenta
moda > mediana > média. A distribuição B apresenta média > mediana
> moda. Com essas afirmações pode-se, corretamente, afirmar que:
a) a distribuição A é negativamente assimétrica.
b) a distribuição B é negativamente assimétrica.
c) a distribuição A é positivamente assimétrica.
d) as distribuições A e B são positivamente assimétricas positivas.
e) os valores das medidas de tendência central da distribuição A são
maiores do que os de B.
78. (ESAF / MTUR - 2014) Considere a seguinte amostra de uma
variável de média e variância desconhecidas:
3, 1, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 4, 6, 11.
Assim, o valor da estimativa não tendenciosa da variância
populacional é igual a:
a) 7,09
b) 8,06
c) 4,6
d) 4,65
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e) 5,25
79. (ESAF / MTUR - 2014) O coeficiente de correlação linear entre
as variáveis aleatórias x e y é igual a 0,99. A partir disso pode-se,
corretamente, afirmar que:
a) a probabilidade de x e y serem iguais é 99%.
b) x explica y em 99% das ocorrências de y.
c) se o valor de x diminuir, em média, o valor de y aumenta.
d) se o valor de y diminuir, em média, o valor de x diminui.
e) a covariância entre x e y é exatamente igual a 0,01.
80. (ESAF / MI - 2012) Calcule o coeficiente de determinação R² da
reta de regressão ajustada na Questão 55.
a) 0,45
b) 0,56
c) 0,64
d) 0,72
e) 0,75
81. (ESAF / MI - 2012) Considerando que o modelo de regressão
ordinária linear simples
sendo aplicado aos dados da
Questão 55, use os dados dessa questão para determinar o valor mais
próximo da estatística F que testa a hipótese nula β = 0.
a) 8,2
b) 10,6
c) 13,2
d) 14,6
e) 16,4
82. (ESAF / ENAP - 2006) Em uma distribuição positivamente
assimétrica, tem-se que
a) a média é maior do que a moda, e a moda maior do que a mediana.
b) a moda é maior do que a mediana, e a mediana maior do que a média.
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c) a moda é maior do que a média, e a média maior do que a mediana.
d) a mediana é maior do que a moda, e a moda maior do que média.
e) a média é maior do que a mediana, e a mediana maior do que a moda.
83. (ESAF / IRB - 2006) O grau ao qual os dados numéricos tendem
a dispersar-se em torno de um valor médio chama-se
a) média.
b) variação ou dispersão dos dados.
c) mediana.
d) correlação ou dispersão.
e) moda.
84. (ESAF / IRB - 2006) Sendo a moda menor que a mediana e,
esta, menor que média, pode-se afirmar que se trata de uma curva
a) Simétrica.
b) Assimétrica, com frequências desviadas para a direita.
c) Assimétrica, com frequências desviadas para a esquerda.
d) Simétrica, com frequências desviadas para a direita.
e) Simétrica, com frequências desviadas para a esquerda.
85. (ESAF / ANAC – 2016) Os valores a seguir representam a
quantidade de aviões que decolaram por hora durante as 10 primeiras
horas de certo dia.
33 34 27 30 28 26 34 23 14 31
Logo, levando em consideração somente essas 10 horas, pode-se
afirmar corretamente que
a) o número médio de aviões que decolaram por hora é igual a 27.
b) o número mediano de aviões que decolaram por hora é igual a 29.
c) em 50% das horas o número de aviões que decolaram por hora ficou
abaixo da média.
d) o número mediano de aviões que decolaram por hora é igual a 27.
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e) em 30% das horas o número de aviões que decolaram por hora foi
superior a 30.
86. (ESAF / ANAC – 2016) Os valores a seguir representam uma
amostra
331546248
Então, a variância dessa amostra é igual a
a) 4,0
b) 2,5.
c) 4,5.
d) 5,5
e) 3,0
87. (ESAF / ANAC – 2016) Considere que, num determinado setor
da ANAC, três pessoas, A, B e C, são responsáveis diariamente pelos
relatórios das atividades desenvolvidas. Dos últimos 200 relatórios, A
foi o responsável por 50, B foi responsável por 70 e C foi responsável
por 80. Em 6% das vezes, o relatório de A apresenta algum tipo de erro,
de B em 10% das vezes e de C em 5% das vezes. Seleciona-se ao acaso
um relatório desses 200 e verifica-se que apresenta algum tipo de erro,
então a probabilidade de ter sido elaborado por B é igual a
a) 0,35.
b) 0,30.
c) 0,45.
d) 0,40.
e) 0,50.
88. (ESAF / ANAC – 2016) Na tabela a seguir, estão listados os
possíveis retornos de um projeto de investimentos e as respectivas
probabilidades de ocorrências desses retornos:
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O retorno médio esperado do Projeto A é igual a
a) 25%.
b) 28%
c) 27%.
d) 26%.
e) 24%.
89. (ESAF / ANAC – 2016) Em um determinado município, 70% da
população é favorável a um certo projeto. Se uma amostra aleatória de
cinco pessoas dessa população for selecionada, então a probabilidade
de exatamente três pessoas serem favoráveis ao projeto é igual a
a) 40,58%
b) 35,79%.
c) 42,37%.
d) 30,87%.
e) 37,46%.
90. (ESAF / ANAC – 2016) Em um determinado aeroporto, podem
ocorrer dois eventos A e B, em que o evento A é a ocorrência de mau
tempo e o evento B é a ocorrência de cancelamento de voos. Estes dois
eventos A e B possuem as seguintes probabilidades: P(A)=4/5 e
P(B)=1/3. A partir destes dados, pede-se para determinar os limites de
P(A ∩ B).
a) 1/5 ≤ P(A ∩ B) ≤ 1/4.
b) 2/5 ≤ P(A ∩ B) ≤ 1/4.
c) 1/15 ≤ P(A ∩ B) ≤ 1/3.
d) 2/15 ≤ P(A ∩ B) ≤ 1/3.
e) 1/5 ≤ P(A ∩ B) ≤ 1/3.
91. (ESAF / ANAC – 2016) Há duas rotas para ir da cidade A para a
cidade B, e duas outras rotas para ir da cidade B para a cidade C. Cada
uma dessas quatro rotas pode estar bloqueada com probabilidade q,
independentemente uma das outras. Determine a probabilidade de
haver uma rota aberta da cidade A a cidade B dado que não há nenhuma
rota aberta da cidade A para a cidade C. Essa probabilidade condicional
pedida é representada por:
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P(A tem rota aberta até B | A não tem rota aberta até C)

a) P(A tem rota aberta até B | A não tem rota aberta até
b) P(A tem rota aberta até B | A não tem rota aberta até
c) P(A tem rota aberta até B | A não tem rota aberta até
d) P(A tem rota aberta até B | A não tem rota aberta até
e) P(A tem rota aberta até B | A não tem rota aberta até
92. (ESAF / ANAC – 2016) Uma população se encontra dividida em
três estratos, com tamanhos, respectivamente, N1 = 64, N2 = 96 e N3
= 48. Ao se realizar uma amostragem estratificada proporcional, oito
elementos da amostra foram retirados do primeiro estrato. Indique qual
o número total de elementos da amostra.
a) 18
b) 22
c) 28
d) 24
e) 26
93. (ESAF / ANAC – 2016) Um trabalho realizado para a análise de
concreto apresentou dados a respeito da resistência à compressão, t, e
à impermeabilidade intrínseca, w, de várias misturas e curas de
concreto. Um sumário das grandezas é o seguinte: n=14, ∑ti =43, ∑𝐭𝐢𝟐
=157,42, ∑wi =572, ∑𝐖𝐢𝟐 =23530 e ∑ti wi =1697,80. Considere ainda
que as duas variáveis estão relacionadas de acordo com um modelo de
regressão linear simples. Calcule as estimativas de mínimos quadrados
da inclinação e da interseção da reta para estas duas variáveis.
a) w = 44,459 ─ 1,311 t
b) w = 28,013 + 1,330 t
c) w = 18,013 + 2,330 t
d) w = 38,013 ─ 3,330 t
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e) w = 8,013 + 4,330t
94. (ESAF / ANAC – 2016) Após a coleta de dados, um software foi
aplicado para calcular parâmetros numéricos de uma amostra de dados.
Os resultados obtidos são mostrados na tabela a seguir:

Pede-se para determinar os dados que estão faltando acima, que
são: N (tamanho da amostra), a Média e a Variância (S²) da respectiva
amostra.
a) N=25, Média = 150,47, S² =140,90.
b) N=35, Média = 170,47, S² =115,06.
c) N=25, Média = 150,47, S² =115,06.
d) N=45, Média = 170,47, S² =140,90.
e) N=35, Média = 150,47, S² =140,90.
95. (ESAF / ANAC – 2016) Um estudo foi realizado para investigar
a resistência do solo (y) ao cisalhamento quando relacionado à
profundidade (𝑿𝟏 ), dada em centímetros, e ao conteúdo de umidade (𝑿𝟐 )
dado em %. Dez observações foram realizadas, e as seguintes
grandezas foram obtidas: n=10, ∑𝑿𝒊𝟏 =221, ∑𝑿𝒊𝟐 =533, ∑𝑿𝒊𝟏 ²=5300,8;
∑𝑿𝒊𝟐 ²=29316 ∑𝒚𝒊 =2033, e ∑𝑿𝒊𝟏 ²𝑿𝒊𝟐 =13217, ∑𝑿𝒊𝟏 𝒚𝒊 =45557; ∑𝑿𝒊𝟐 𝒚𝒊
=107298,7; ∑yi =369497,3. Pede-se para estabelecer as equações de
mínimos quadrados para o modelo: Y=α0 +α1 x1 +α2 x2 +ε.
a) Y = 178,3 + 4,841 x1 – 1,196 x2
b) Y = 1,389 + 0,317 x1 + 0,326 x2
c) Y = 0,128 – 0,781 x1 – 0,523 x2 + ε
d) Y = 232,2 + 1,506 x1 – 1,169 x2
e) Y = 0,871 + 0,137 x1 + 0,118 x2 + ε
96. (ESAF / ANAC – 2016) Uma distribuição Binomial pode ser
aproximada por uma distribuição de Poisson, quando a probabilidade do
evento é pequena de ocorrer e a população considerada é relativamente
grande. Assuma esta aproximação para o problema descrito a seguir.
Considere que passageiros chegam a um aeroporto a uma taxa média
de três passageiros por segundo. Pede-se para determinar, com uma
www.estrategiaconcursos.com.br

boa aproximação, qual a probabilidade (P) de que não mais de dois
passageiros chegarão ao aeroporto em um intervalo de um segundo
(caso seja necessário, use o valor de e=exp(1) = 2,72).
a) P = 0,28.
b) P = 0,22.
c) P = 0,36.
d) P = 0,25.
e) P = 0,42.
97. (ESAF / ANAC – 2016) Considere o seguinte processo auto
regressivo de segunda ordem: yt = a0 + a2 yt-2 + εt ., onde | a2 | < 1.
A partir desta equação, de segunda ordem, encontre Et-2yt e Et-1yt.
a) Et-2yt = a0 + a2 yt-2 e Et-1yt = a0 + a2 yt-3
b) Et-2yt = a0 + a2 yt-4 e Et-1yt = a0 + a2 yt-3
c) Et-2yt = a0 + a2 yt-3 e Et-1yt = a0 + a2 yt-2
d) Et-2yt = a0 + a2 yt-2 e Et-1yt = a0 + a2 yt-1
e) Et-2yt = a0 + a2 yt-2 e Et-1yt = a0 + a2 yt-2
98. (ESAF / ANAC – 2016) A probabilidade de haver atraso em um
voo em um determinado aeroporto em uma hora é dada pela seguinte
função de densidade de probabilidade f(x):

Pede-se para determinar o valor de c para a função de densidade
probabilidade f(x) acima e indicar qual a probabilidade de P(0<x<1).
a) c = 3/8 e P = 0,50.
b) c = 14/3 e P = 0,40.
c) c = 2/3 e P = 0,30.
d) c = 2/3 e P = 0,50.
e) c = 8/3 e P = 0,40.
99. (ESAF / ANAC – 2016) Ao se determinar a taxa de chegadas de
passageiros preferenciais (λ1 ) e passageiros não preferenciais (λ2 ) no
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guichê de uma companhia aérea, observou-se que a taxa de chegadas
dos passageiros preferenciais é igual a dois passageiros por minuto (λ1
= 2) e a taxa de chegadas dos passageiros não preferenciais é igual a
três passageiros por minuto (λ2 = 3). Além disso, observou-se que estas
duas chegadas ocorrem de acordo com um processo de Poisson. Indique
qual a probabilidade de que exatamente cinco passageiros, P(X=5),
contando os passageiros preferenciais e os não preferenciais, chegarão
ao guichê no intervalo de um minuto (caso seja necessário, use o valor
de e=exp(1) = 2,72).
a) P (X=10)= 0,352.
b) P (X=10)= 0,252.
c) P (X=10)= 0,155.
d) P (X=10)= 0,175.
e) P (X=10)= 0,018.
100. (ESAF / ANAC – 2016) O desvio-padrão de uma população é
conhecido e igual a 20 unidades. Se uma amostra de cem elementos,
retirada dessa população, forneceu uma média de XMédia = 115,8,
pode-se afirmar que a média dessa população é inferior a 120 unidades,
ao nível de 5% de significância, testando a Hipótese:
H0 , µ = 120
H1 , µ < 120
Assinale a opção correta, baseada nos dados acima.
a) Se o desvio-padrão da média fosse inferior a 19, aceitar-se-ia a Hipótese
H0 , ao nível de α = 5%.
b) Aceita-se a Hipótese H0 , ao nível de α = 5%.
c) Se o desvio-padrão da média fosse inferior a 18, aceitar-se-ia a Hipótese
H0 , ao nível de α = 5%.
d) Rejeita-se a Hipótese H0 , ao nível de α = 5%.
e) Se o desvio-padrão da média fosse inferior a 16, aceitar-se-ia a Hipótese
H0 , ao nível de α = 5%.
101. (ESAF / ANAC – 2016) Sejam Z1 e Z2 duas variáveis
randômicas normais unitárias. Sejam ainda X1 e X2 variáveis
randômicas que são obtidas do seguinte modo:
X1 =1,5 Z1 +1,2 Z2 + 3
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X2 =1,3 Z1 +0,9 Z2 + 5
Pode-se então dizer que as variáveis randômicas X1 e X2 têm
distribuições normais multivariadas com as seguintes médias e
variâncias:
a) E(X1 )=2,7, E(X2 )=2,2, Var(X1 )=9 e Var(X2 )=25.
b) E(X1 )=3, E(X2 )=5, Var(X1 )=3,69 e Var(X2 )=2,5.
c) E(X1 )=3, E(X2 )=5, Var(X1 )=2,25 e Var(X2 )=1,69.
d) E(X1 )=2,7, E(X2 )=2,2, Var(X1 )=2,25 e Var(X2 )=0,81.
e) E(X1 )=3,94, E(X2 )=2,25, Var(X1 )=3 e Var(X2 )=3.
102. (ESAF / ANAC – 2016) Considere a seguinte equação
estocástica de segunda ordem: 𝒀𝒕 = 𝟏, 𝟓 𝒀𝒕−𝟏 − 𝟎, 𝟓𝒀𝒕−𝟐 + 𝜺𝒕 . Encontre a
solução homogênea para essa equação estocástica de segunda ordem
dada.
a) 𝑌𝑡 = A1 + A2 (0,5)𝑡
b) 𝑌𝑡 = A1 (1,5)𝑡
c) 𝑌𝑡 = A1 + A2 (2,5)𝑡
d) 𝑌𝑡 = A1 (3,5)𝑡
e) 𝑌𝑡 = A1 (4,5)𝑡
103. (ESAF / ANAC – 2016) Uma empresa aérea observou a
seguinte relação entre os seus custos (y) e o número de tripulantes (x)
necessários para atender a uma determinada rota:

A partir dos dados acima, aplicando o método dos mínimos
quadrados, ajuste uma reta aos dados e, a partir desta reta, determine
qual é o custo para 16 unidades de tripulantes.
a) y = 13,88 + 9,77 x e, y=170,20.
b) y = 17,91 + 8,32 x e, y=151,03.
c) y = 20,21 + 8,27 x e, y=152,53.
d) y = 25,23 + 8,17 x e, y=155,95.
e) y = 8,19 + 9,37 x e, y=158,13.
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104. (ESAF / ANAC – 2016) Um engenheiro aeronáutico está
estudando como a quantidade de produção de gases (y) na turbina
depende da temperatura das reações (x1 ) e do tempo da reação (x2 ).
Este mesmo engenheiro desenvolveu os seguintes modelos de
regressão:
y = 100 + 2 x1 + 4x2 (Modelo 1)
y = 95 + 1,5 x1 + 3 x2 + 2 x1 x2 (Modelo 2)
Ambos os modelos foram construídos para a faixa 0,5 ≤ x2 ≤ 10.
Encontre a variação esperada da produção de gases para uma variação
unitária na temperatura x1 tanto para o modelo 1 quanto para o modelo
2, quando x2 =8.
a) Variação de y para o Modelo 1 = 2, e Variação de y para o Modelo 2 =
1,5.
b) Variação de y para o Modelo 1 = 4, e Variação de y para o Modelo 2 =
3,5.
c) Variação de y para o Modelo 1 = 2, e Variação de y para o Modelo 2 =
17,5.
d) Variação de y para o Modelo 1 = 4, e Variação de y para o Modelo 2 =
4,5.
5.

e) Variação de y para o Modelo 1 = 2, e Variação de y para o Modelo 2 =

105. (ESAF / ANAC – 2016) Com frequência é importante
transformar modelos não lineares em modelos lineares. Sendo assim, o
seguinte modelo exponencial, no qual as variáveis são x e, z1 , z2 e, z3
e os demais termos b1 , b2 e b3 , são parâmetros dados:

Uma possível linearização do modelo dado é fazer t=log(x) e, yi =
log(zi ), para i=1,2,3. Após a aplicação dessa linearização, obtém-se a
seguinte equação:
a) t = log(3b1 ) y1 + log(5b2 ) y2 + log(4b3 ) y3 .
b) t = 3b1 y1 + 5b2 y2 + 4b3 y3 .
c) t = log(3) log(b1 ) y1 + log(5) log(b2 ) y2 + log(4) log(b3 ) y3
d) t = log(3b1 ) log(y1 ) + log(5b2 ) log(y2 ) + log(4b3 ) log(y3 ).
e) t = 3b1 log(y1 ) + 5b2 log(y2 ) + 4b3 log(y3 ).
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106. (ESAF / ANAC – 2016) Em um determinado dia da semana,
passageiros que chegam ao aeroporto de Brasília se dirigem ou para a
cidade de São Paulo ou para a cidade do Rio de Janeiro. Observou-se
ainda que esses dois processos de chegadas possuem uma distribuição
exponencial. Dos passageiros que se dirigem a São Paulo, observa-se
que, na média, a cada 6 segundos chega um passageiro no aeroporto, e
dos que se dirigem ao Rio de Janeiro, na média, a cada 12 segundos
chega um passageiro no aeroporto. Pode-se assim dizer que a taxa total
de chegadas dos passageiros por hora que se dirigem para essas duas
cidades, a partir do aeroporto de Brasília, ocorre a uma taxa λ dada por:
a) λ = 1860.
b) λ = 720.
c) λ = 900.
d) λ = 600.
e) λ = 360.
107. (ESAF / ANAC – 2016) Ao se realizar um estudo a respeito
das falhas, decorrentes em um determinado tipo de avião, observou-se
que a distribuição dessas falhas representada por X é normalmente
distribuída com média μ = 5 e variância σ² = 1,5. Devido aos altos custos
incorridos na realização desta análise, observou-se que o estudo
poderia ser generalizado, assumindo que os outros cinco tipos de aviões
possuem a mesma distribuição normal. Desse modo, ao se agregar
todos os seis tipos de aviões, pode-se concluir que a variável Y obtida
desta agregação terá a seguinte média e desvio-padrão (μy e σy ):
a) μy = 25 e σy = 54
b) μy = 30 e σy = 9
c) μy = 30 e σy = 54
d) μy = 25 e σy = 9
e) μy = 30 e σy = 7,3
108. (ESAF / ANAC – 2016) Suponha que a proporção de itens
defeituosos em um grande lote de peças seja 0,1. Indique qual é o
menor número de itens que deve ser retirado do lote para que a
probabilidade seja de pelo menos 0,99 e que a proporção de itens
defeituosos na amostra seja menor que 0,13.
a) n ≥ 257
b) n ≥ 195
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c) n ≥ 372
d) n ≥ 639
e) n ≥ 117
109. (ESAF / ANAC – 2016) Em um hangar de um aeroporto muito
movimentado, os intervalos de chegadas das encomendas, tanto
nacionais quanto internacionais, chegam de acordo com distribuições
exponenciais. Além disso, esses intervalos entre chegadas ocorrem a
uma média de µ1 = 20 segundos, sejam essas encomendas nacionais ou
internacionais. A partir desses dados, deseja-se determinar qual a
probabilidade de que, em um intervalo de um minuto, nenhuma
encomenda nacional chegará ao hangar (P(Xnacional=0)),e, também,
nenhuma
encomenda
internacional
chegará
ao
hangar
(P(Xinternacional=0)). Sabe-se ainda que as probabilidades das
encomendas serem classificadas como nacionais e internacionais são
2/3 e 1/3, respectivamente. (Caso seja necessário, use o valor de
e=exp(1) = 2,72).
a) P(Xnacional=0)=0,05 e, P(Xinternacional=0)=0,95.
b) P(Xnacional=0)=0,333 e, P(Xinternacional=0)=0,667.
c) P(Xnacional=0)=0,135 e, P(Xinternacional=0)=0,368.
d) P(Xnacional=0)=0,251 e, P(Xinternacional=0)=0,552.
e) P(Xnacional=0)=0,453 e, P(Xinternacional=0)=0,559.
Gabarito Estatística

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

LETRA D
LETRA C
LETRA B
LETRA B
LETRA C
LETRA B
ANULADA
LETRA E
LETRA A
LETRA D
LETRA B
LETRA C
LETRA D
LETRA A
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

LETRA C
LETRA A
LETRA A
LETRA A
LETRA A
LETRA B
LETRA E
LETRA C
LETRA B
LETRA E
LETRA E
LETRA D
LETRA C
LETRA D
LETRA A
LETRA C
LETRA D
LETRA A
LETRA A
LETRA B
ANULADA
LETRA C
LETRA E
LETRA B
LETRA C
LETRA E
LETRA D
LETRA E
LETRA A
LETRA A
LETRA B
LETRA C
LETRA D
LETRA B
LETRA D
LETRA D
LETRA B
LETRA E
LETRA B
LETRA E
LETRA A
LETRA B
LETRA D
LETRA A
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59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

LETRA A
LETRA C
LETRA C
LETRA D
ANULADA
LETRA C
LETRA A
LETRA B
LETRA B
LETRA E
LETRA C
LETRA E
LETRA C
LETRA C
LETRA D
LETRA E
LETRA D
LETRA A
LETRA A
LETRA D
LETRA B
LETRA A
LETRA E
LETRA E
LETRA B
LETRA B
LETRA B
LETRA C
LETRA E
LETRA D
LETRA D
LETRA D
LETRA B
LETRA E
ANULADA
ANULADA
ANULADA
LETRA E
LETRA E
LETRA A
ANULADA
LETRA D
LETRA B
LETRA A
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103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA
LETRA

E
C
B
C
E
B
C
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Questões ESAF – Inglês
Questions 01 to 03 refer to the following text
The IRS Chief Counsel is appointed by the President of the
United States, with the advice and consent of the U.S. Senate, and
serves as the chief legal advisor to the IRS Commissioner on all
matters pertaining to the interpretation, administration, and
enforcement of the Internal Revenue Code, as well as all other legal
matters. Under the IRS Restructuring and Reform Act of 1998, the
Chief Counsel reports to both the IRS Commissioner and the
Treasury General Counsel.
Attorneys in the Chief Counsel’s Office serve as lawyers for
the IRS. They provide the IRS and taxpayers with guidance on
interpreting Federal tax laws correctly, represent the IRS in
litigation, and provide all other legal support required to carry out
the IRS mission.
Chief Counsel received 95,929 cases and closed 94,323 cases
during fiscal year 2012. Of the new cases received, and cases closed,
the majority related to tax law enforcement and litigation, including
Tax Court litigation; collection, bankruptcy, and summons advice
and litigation; Appellate Court litigation; criminal tax; and
enforcement advice and assistance.
In Fiscal Year 2012, Chief Counsel received 31,295 Tax Court
cases involving taxpayers contesting an IRS determination that they
owed additional tax. The total amount of tax and penalty in dispute
at the end of the fiscal year was almost $6.6 billion.
(Source: Internal Revenue Service Data Book, 2012.)

1.
(ESAF / AFRFB – 2014) According to the passage, the IRS’s
chief legal advisor is
a) nominated by the IRS Commissioner.
b) subordinated to the Treasury General Counsel.
c) elected by a collegiate.
d) responsible for drafting the Internal Revenue Code.
e) in charge of IRS reform.
2.
(ESAF / AFRFB – 2014) As described in the text, the mission
of attorneys working in the Chief Counsel’s Office includes:
a) advising ordinary citizens on their fiscal responsibilities.
b) litigating for taxpayers in the Tax Court.
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c) contesting IRS determinations.
d) reporting directly to the IRS Commissioner.
e) tracking down tax evaders.
3.
(ESAF / AFRFB – 2014) During fiscal year 2012, the Chief
Counsel’s office succeeded in
a) turning down over 30,000 appeals by taxpayers.
b) securing over $6 billion for the State.
c) winning the majority of litigation cases.
d) processing most of the cases it received.
e) voiding 1,606 cases filed by taxpayers.
Questions 04 to 08 refer to the following text
We’ve been keeping our veterinarian in business lately. First
Sammy, our nine year-old golden retriever, needed surgery. (She’s
fine now.) Then Inky, our curious cat, burned his paw. (He’ll be fine,
too.) At our last visit, as we were writing our fourth (or was it the
fifth?) consecutive check to the veterinary hospital, there was much
joking about how vet bills should be tax-deductible. After all, pets
are dependents, too, right? (Guffaws all around.)
Now, halfway through tax-filing season, comes news that
pets are high on the list of unusual deductions taxpayers try to claim.
From routine pet expenses to the costs of adopting a pet to, yes,
pets as “dependents,” tax accountants have heard it all this year,
according to the Minnesota Society of Certified Public Accountants,
which surveys its members annually about the most outlandish tax
deductions proposed by clients. Most of these doggy deductions
don’t hunt, but, believe it or not, some do. Could there be a spot for
Sammy and Inky on our 1040?
Scott Kadrlik, a certified public accountant in Eden Prairie,
Minn., who moonlights as a stand-up comedian (really!), gave me a
dog’s-eye view of the tax code: “In most cases our family pets are
just family pets,” he says. They cannot be claimed as dependents,
and you cannot deduct the cost of their food, medical care or other
expenses. One exception is service dogs. If you require a Seeing Eye
dog, for example, your canine’s costs are deductible as a medical
expense. Occasionally, man’s best friend also is man’s best business
deduction. The Doberman that guards the junk yard can be
deductible as a business expense of the junk-yard owner, says Mr.
Kadrlik. Ditto the convenience-store cat that keeps the rats at bay.
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For most of us, though, our pets are hobbies at most.
Something’s a hobby if, among other things, it hasn’t turned a profit
in at least three of the past five years (or two of the past seven years
in the case of horse training, breeding or racing). In that case, you
can’t deduct losses—only expenses to the extent of income in the
same year. So if your beloved Bichon earns $100 for a modeling gig,
you could deduct $100 worth of vet bills (or dog food or doggy
attire).
(Source: Carolyn Geer, The Wall Street Journal, retrieved on 13 March
2014 – slightly adapted)

4.
(ESAF / AFRFB – 2014) The title that best conveys the main
purpose of the article is:
a) Sammy and Inky Run Up a Hospital Bill.
b) Vet Bills Should Be Tax-Deductible.
c) Are Your Pets Tax Deductions?
d) The Case for Pets as Dependents.
e) How to Increase Your Tax Refund.
5.
(ESAF / AFRFB – 2014) The opening sentence of the text
reveals that the author has been
a) paying frequent visits to her vet’s pet.
b) making loans to her pets’ veterinary doctor.
c) assisting her vet financially.
d) delaying payments to her veterinarian.
e) using the services of a vet quite often.
6.
(ESAF / AFRFB – 2014) The phrase “Guffaws all around”
(paragraph 1) shows that those hearing the conversation
a) believed tax deductions for expenses with pets do not really apply.
b) resented not being able to consider their pets as dependents.
c) found the jokes about pets as dependents preposterous.
d) were unaware that vet bills could be knocked off their income tax.
e) bemoaned the unfair treatment given to pet owners by the IRS.
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7.
(ESAF / AFRFB – 2014) In paragraph 2, we learn that many
taxpayers this year have attempted to
a) ease their tax burden by making up outlandish pet expenses.
b) adopt pets so they can claim tax deductions.
c) cow their tax accountants into filing for their pets as dependents.
d) claim rebates when purchasing domesticated animals.
e) get tax refunds for expenses with their pets.
8.
(ESAF / AFRFB – 2014) Among the domesticated animals
considered eligible for tax deductions are
a) family pets.
b) guide dogs.
c) Doberman dogs.
d) horses in general.
e) house cats.
Questions 09 and 10 refer to the following text
Customs enforcement is concerned with the protection of
society and fighting trans-national organized crime based on the
principles of risk management. In discharging this mandate,
Customs compliance and enforcement services are involved in a
wide range of activities relating to information and intelligence
exchange, combating commercial fraud, counterfeiting, the
smuggling of highly taxed goods (especially cigarettes and alcohol),
drug trafficking, stolen motor vehicles, money laundering, electronic
crime, smuggling of arms, nuclear materials, toxic waste and
weapons of mass destruction. Enforcement activities also aim to
protect intellectual and cultural property and endangered plants and
animal species.
In order to assist its Members improve the effectiveness of
their enforcement efforts and achieve a balance between control and
facilitation, the World Customs Organisation has developed a
comprehensive technical assistance and training programmes. In
addition, it has established Regional Intelligence Liaison Offices
(RILOs) that are supported by a global database, the Customs
Enforcement Network (CEN), to facilitate the exchange and use of
information.
The WCO has also developed instruments for international cooperation in the form of the revised Model Bilateral Agreement
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(MBA); the Nairobi Convention, which provides for mutual
administrative assistance in the prevention, investigation and
repression of Customs offences; and the Johannesburg Convention,
which provides for mutual administrative assistance in Customs
matters. The WCO’s Customs Control and Enforcement programme
therefore aims to promote effective enforcement practices and
encourage co-operation among its Members and with its various
competent partners and stakeholders.
(Source: http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-andcompliance/overview.aspx, retrieved on 12 March 2014.)

9.
(ESAF / AFRFB – 2014) In accordance with the passage,
‘customs enforcement’ can best be defined as the prevention of criminal
activities
a) requiring coordination between enforcement agencies of neighboring
countries.
b) of a strictly commercial nature, taking place on border areas.
c) restricted
infringement.

to

trans-national

intellectual

and

culturalproperty

d) that can pose financial or physical harm to societies and affect at least
two countries.
e) that can put societies and the environment at risk in the broadest sense.
10.
(ESAF / AFRFB – 2014) The text explains that the mandate of
the World Customs Organisation comprises both
a) enforcement and repression activities.
b) co-operation and training efforts.
c) crime investigation and prevention.
d) direct control and facilitation initiatives.
e) partners and stakeholders.
Read text and answer questions 11 to 14 below:
Text 3
The good oil boys club
It should have been a day of high excitement. A public auction
on July 15th marked the end of a 77-year monopoly on oil
exploration and production by Pemex, Mexico`s state-owned oil
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company, and ushered in a new era of foreign investment in Mexican
oil that until a few years ago was considered unimaginable.
The Mexican government had hoped that its first-ever auction
of shallow-water exploration blocks in the Gulf of Mexico would
successfully launch the modernisation of its energy industry. In the
run-up to the bidding, Mexico had sought to be as accommodating
as its historic dislike for foreign oil companies allowed it to be. Juan
Carlos Zepeda, head of the National Hydrocarbons Commission, the
regulator, had put a premium on transparency, saying there was
“zero room” for favouritism.
When prices of Mexican crude were above $100 a barrel last
year (now they are around $50), the government had spoken
optimistically of a bonanza. It had predicted that four to six blocks
would be sold, based on international norms.
It did not turn out that way. The results fell well short of the
government’s hopes and underscore how residual resource
nationalism continues to plague the Latin American oil industry. Only
two of 14 exploration blocks were awarded, both going to the same
Mexican-led trio of energy firms. Officials blamed the disappointing
outcome on the sagging international oil market, but their own
insecurity about appearing to sell the country’s oil too cheap may
also have been to blame, according to industry experts. On the day
of the auction, the finance ministry set minimum-bid requirements
that some considered onerously high; bids for four blocks were
disqualified because they failed to reach the official floor.
(Source:http://www.economist.com/news/business/21657827latinamericas-oil-firms-need-more-foreign-capital-historic-auctionmexicoshows)

11.
Zepeda

(ESAF / MPOG – 2015) According to text 3 above, Juan Carlos

a) disliked all foreign oil companies.
b) was for favouritism.
c) gave reluctant support to the first auction.
d) was certain that no rigging was to happen.
e) was against the auction.
12.
auction

(ESAF / MPOG – 2015) As stated in the passage, the public

a) gave rise to new times concerning oil production.
b) started the monopoly on oil exploration.
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c) cut off the hopes for a bonanza.
d) was successful in achieving the modernization of Mexican economy.
e) set out apprehension for the expansion of oil exploration and production.
13.
(ESAF / MPOG – 2015) In the sentence “The results fell well
short of the government`s hopes. The expression “fell well short of”
means that
a) at the auction only four to six exploration blocks were sold.
b) the international oil market was to blame for that.
c) ministry set bid requirements which were considered under the finance
valued.
d) the results underscore how resource nationalism plagues Mexican oil
industry.
e) the results were discouraging.
14.
(ESAF / MPOG – 2015) In the sentence “Officials blamed the
disappointing outcome on the sagging international oil market” the
word “sagging” means
a) stable
b) unhappy
c) reduced in value
d) full of interest
e) greedy
Read text 4 and chose the best answer to questions 15 to 17
below:
Text 4
The United Nations`s (UN`s) Third International Conference on
Financing for Development in Addis
Ababa
The Addis Ababa Conference brings together governments,
businesses and civil society to mobilize the resources needed to
implement the UN`s Sustainable Development Goals (SDGs - the
foundation of the post-2015 development agenda) and a new global
climate agreement, both of which are due later this year. The Addis
Conference is an opportunity for policymakers to turn rhetoric into
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action, by agreeing on the funding and financial tools that can put
the SDGs within reach.
The good news is that many of the solutions, technologies,
and skills needed to achieve these global goals already exist. One
important factor is the transition from cash to digital payments.
There is growing evidence that digitizing payments boosts
transactional efficiency, reduces costs, improves transparency and
accountability, unlocks domestic resources, and drives financial
inclusion in the places that need it most.
In Mexico, the government trimmed its spending on wages,
pensions, and social welfare by 3.3% annually, or nearly US$1.3bn,
by centralizing and digitizing its payments;
In India, a McKinsey study estimates savings for the
government of over US$22bn annually through automated
payments that help reduce transaction costs and fraud.
Not only can digital payments deliver major cost savings in
straightened fi scal times, they also offer governments a rare boost
on the revenue side of national ledgers. By bringing more people
and businesses into the formal economy, digital payments can vastly
expand a country`s tax base, providing new funds to invest in the
drivers of productivity and growth.
The financial exclusion of so many people and businesses –
all potential sources of economic growth – makes no sense,
particularly at a time when growth is now slowing in much of the
developing world. Figures like these also demonstrate why drafts on
the Addis Accord prepared in advance of the conference repeatedly
call for greater financial inclusion, including for women and SME
(Small and Medium Sized Enterprises).
The Economist
(Source:http://www.economistinsights.com/technologyinnovation/opinion
/cashing-out- adapted)

15.
(ESAF / MPOG – 2015) According to text 4 above, the Addis
Ababa Conference
a) is trying to solve all the problems of the developing countries.
b) has as one of its goals bringing about action instead of empty
discussions.
c) wanted to mobilize African countries to turn rhetoric into action.
d) proved that governments should not interfere with climate agreement.
e) stated that some solutions, technologies and skills to reach global aims
are far-flung.
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16.

(ESAF / MPOG – 2015) Text 4 above states that

a) digitising payments in Mexico boosted its spending on wages, pension
and social welfare, thus causing a crisis in their economy.
b) the transition from cash to digital payments is one of the solutions to
achieve the goals posed by the Third International Conference on Financing for
Development.
c) digital payments reduce the revenue of national ledgers and lock
domestic resources.
d) digital payments are a drawback to the formal economy.
e) fraud is more likely to happen in countries that have adopted digital
systems.
17.

(ESAF / MPOG – 2015) According to the text

a) people and businesses are thought to be sources of economic growth.
b) economic growth is now what it used to be in the past.
c) drafts of the Addis Accord prepared beforehand did not consider financial
inclusion of some possibilities (women and SMEs).
d) excluding people and businesses from economic growth is something to
be expected and praised.
e) two billion individuals are excluded from financial services.
Questions 18 to 20 refer to text 5 below:
Text 5
Small, cold, and absurdly far away, Pluto has always been selfi sh
with its secrets.
THE X – FILES
It wouldn´t be the fi rst time Pluto has confounded
expectations. In 2006, the year New Horizons was launched, Pluto
vanished from the list of planets and reappeared as a “dwarf planet.”
That, of course, had more to do with astronomers on Earth than any
celestial sleight of hand, but the truth is, Pluto has been a tough
world to crack since before it was discovered.
By the turn of the century, the hunt for that missing planet
had gathered momentum: Whoever found it would earn the shiny
distinction of discovering the fi rst new planet in more than 50 years.
Calling the rogue world “Planet X”, Boston aristocrat Percival Lowell
– perhaps best known for claiming to have spotted irrigation canals
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on the surface of Mars – vigorously took up the search. Lowell had
built his own observatory in Flagstaff, Arizona, and in 1905 it became
the epicenter of the search for Planet X, with Lowell calculating and
recalculating its probable position and borrowing equipment for the
hunt. But Lowell died in 1916, without knowing that Planet X really
existed.
Fast-forward to 1930. Late one February afternoon, 24-yearold Clyde Tombaugh was parked in his spot at Lowell Observatory.
A transplant from the farm fi elds of Kansas, Tombaugh had been
assigned the task of searching for Lowell`s elusive planet. He had
no formal training in astronomy but had developed a skill for building
telescopes, sometimes from old car parts and other improbable
items.
(Source:
National
Geographic
http://ngm.nationalgeographic.com/
(adapted))

Magazine
–
print/2015/07/

July
2015
pluto/drake-text

18.
(ESAF / MPOG – 2015) In the first paragraph, the expression
“sleight of hand” means
a) a dwarf planet.
b) a tricky calculus.
c) deceiving in a clever way.
d) predictions of planetary motion.
e) Pluto`s reappearance.
19.
(ESAF / MPOG – 2015) The sentence “Percival Lowell perhaps
best known for claiming to have spotted irrigation canals on the surface
of Mars” means that he
a) found irrigation canals on the surface of Mars.
b) was considered to have found working irrigation canals on the surface of
Mars.
c) used to say that he had spotted irrigation canals on the surface of Mars.
d) dreamed about spotting irrigation canals on the surface of Mars.
e) pretended to have found irrigation canals on the surface of Mars.
20.
(ESAF / MPOG – 2015) Accordind to the text, Clyde Tombaugh
had been
a) an aristocrat.
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b) a country man.
c) a graduate astronomer.
d) a businessman.
e) a car mechanic.
Questions 21 to 26 refer to the text below:
Why Some State Immigration Laws are
Welcoming but Others are Downright Hostile
Immigration policy reform has become a topic of
almost daily national debate. Businesses, consumers,
employers, labor unions, law enforcement offi cers,
higher education offi cials, and not to mention
immigrants themselves, all have something at stake in
immigration policy reform. All of the recent discussion
of immigration policy at the national level makes it
easy to forget that signifi cant changes have already
been made in immigration policy at the state level,
many of which will likely affect the policy discourse and
the nature of any policy changes at the national level.
As the nation considers how to move forward with
immigration policy reform, we should first understand
how we got to this point. What has shaped immigration
policy changes at the state level in the last decade?
Using an analysis of all 50 states, James
Monogan, a political scientist at the University of
Georgia, finds that immigration policy is affected most
by legislative professionalism, electoral ideology, state
wealth, and change in the foreignborn population.
Specifically, the more professional a legislature is, the
more likely they are to enact welcoming laws toward
immigrants, which Monogan suggests is likely because
career politicians in these legislatures are more
concerned with their future electoral prospects than
those in less professional legislatures. In other words,
state legislators are mindful of how opponents could
garner votes in the next election and they consider this
when voting on immigration policy. Not surprisingly,
states with a more liberal electorate are more likely to
take a welcoming stance on immigration policy,
suggesting that policy makers are somewhat
responsive to public opinion. Economics and
demographics also play a role, as states with a higher
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per capita gross state product tend to pass more
welcoming laws towards immigrants while states
experiencing an increase in the foreign-born population
tend to pass policies that are more hostile towards
immigrants.
These results are quite interesting as they
suggest that immigration policy is a function of the
professional nature of a state’s legislature, public
opinion in the state, overall state economic conditions,
and state demographics. Monogan’s results offer a
clear picture of how states have chosen to make
changes to immigration policy over the last decade in
the face of federal inaction.
(Source: Jennifer Connolly, in Journal of Public Policy, May 20th,
2013, adapted)

21.
(ESAF / MPOG – 2013) In the text above, the author
posits that
a) the federal government always has the last say on immigration
laws.
b) decisions taken at state level should overrule federal legislation.
c) wealthier states are always more lenient towards immigration.
d) state-level laws may impact the design of national immigration
policy.
e) immigration laws concern only immigrants themselves and their
families.
22.
(ESAF / MPOG – 2013) The purpose of the text is to
advocate greater
a) attention to what determines immigration policy in the first place.
b) professionalism of state legislators and law enforcement officers.
c) liberalization of immigration in states with large foreign-born
populations.
d) control of immigrant flows in the wealthier parts of the country.
e) initiative by the federation to discourage states from enacting
arbitrary laws.
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23.
(ESAF / MPOG – 2013) The reason why legislative
professionalism has a bearing on immigration laws
a) is still the object of ongoing studies by James Monogan.
b) relates to the need to garner the support of the electorate.
c) is unfathomable and varies widely from state to state.
d) can only be established when the legislator is foreign born.
e) goes hand in hand with the educational level of voters.
24.
(ESAF / MPOG – 2013) Ms. Connolly suggests that
politicians are attuned to their electorate because they
a) toe the line of the federal government only when it helps develop
their states.
b) respond promptly to economic and demographic developments in
their states.
c) are hostile towards immigrants when public opinion condones
immigration.
d) project how future developments can impact their chances at reelection.
e) create more welcoming immigration policies where voters are
liberal minded.
25.
(ESAF / MPOG – 2013) Regarding
underlined in the text, it can be said that

the

language

a) “officers” and “officials” are interchangeable.
b) “stake” is the American spelling for the word “steak”.
c) “shaped” could be replaced by “molded”.
d) “while” places emphasis on duration.
e) “in the face of” means the same as “in lieu of”.
26.

(ESAF / MPOG – 2013) The author wraps up the text by

a) dismissing Monogan’s findings.
b) going over the main points made.
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c) suggesting an alternative course of action.
d) criticizing state-level policies.
e) commending federal initiatives.
A cooling consensus
Global warming has slowed. The rate of warming over
the past 15 years has been lower than that of the
preceding 20 years. There is no serious doubt that our
planet continues to heat, but it has heated less than
most climate scientists had predicted. Nate Cohn of the
New Republic reports: "Since 1998, the warmest year of
the twentieth century, temperatures have not kept up
with computer models that seemed to project steady
warming; they’re perilously close to falling beneath even
the lowest projections".

Mr Cohn does his best to affi rm that the urgent
necessity of acting to retard warming has not abated, as
does Brad Plumer of the Washington Post, as does this
newspaper. But there's no way around the fact that this
reprieve for the planet is bad news for proponents of
policies, such as carbon taxes and emissions treaties,
meant to slow warming by moderating the release of
greenhouse gases. The reality is that the already
meagre prospects of these policies, in America at least,
will be devastated if temperatures do fall outside the
lower bound of the projections that environmentalists
have used to create a panicked sense of emergency.
Whether or not dramatic climate-policy interventions
remain advisable, they will become harder, if not
impossible, to sell to the public, which will feel, not
unreasonably,
that
the
scientific
and
media
establishment has cried wolf.
(Source: The Economist, June 20th, 2013)

27.
(ESAF / MPOG – 2013) The text starts by citing data
revealing that
a) the planet has not been getting warmer in the past 15 years.
b) average temperatures are lower now than they were 20 years ago.
c) the rate of temperature rises has eased off in recent years.
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d) 20 years ago temperatures were signifi cantly higher.
e) in the past 15 years temperatures have leveled off.
Questions 28 to 31 refer to the text below:
Recruiters eye Brics to build business
Brazil’s dream of shedding its middle-income status is
over, some Bric observers have said. But to UK
recruitment agencies, the South American powerhouse
still offers something that is much harder to find close
to home – huge growth potential. Although Brazil’s gross
domestic product is estimated to have notched up less
than 1 per cent growth in 2012, UK recruitment groups
are still opening offi ces there and expanding deeper into
the region.
“You will get these hiccups along the way,” says Steve
Ingham, chief executive of recruitment agency
PageGroup (formerly Michael Page International). “The
economy won’t always be as strong, but we will continue
to invest through the cycle such that our endgame is to
have a lot more offi ces and a lot more people in [Latin
America].”
His company was one of the fi rst big UK recruiters to
enter the region, about 13 years ago. There are now
more than a dozen offi ces and about 600 staff in Latin
America operating under PageGroup. Almost 10 per cent
of PageGroup’s business is generated in the region but
Mr Ingham “easily imagines” that rising to a fi fth in the
near future. “Our expectations are enormous” he says,
highlighting the potential beyond Brazil, in countries
such as Mexico and Chile. “We’re not just depending on
Brazil [to generate fees] any more.”
Other recruiters have followed suit, as part of their
expansion away from the saturated UK market to
fastergrowing economies in Asia and beyond. Hays
recently opened offi ces in Colombia and Chile, and
Brazil is already the sixth-largest country in the group,
based on net fees.
Source: Vanessa Kortekaas, Financial Times, February 4, 2013

28.
(ESAF / STN – 2013) The overall purpose of the text is to
show that the UK recruitment industry
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a) is expanding operations across Brics countries.
b) is shifting its investments away from Brazil.
c) expects growing business in Latin America.
d) has lost hope in the domestic market altogether.
e) is disappointed with Brazil’s economic performance.
29.
(ESAF / STN – 2013) In the view of the PageGroup’s CEO,
economic slowdowns in Latin America
a) may be cyclical.
b) will spiral out of control.
c) are here to stay.
d) cause hiccups in investors.
e) give rise to optimism.
30.
(ESAF / STN – 2013) In the past 13 years, the
recruitment agency’s business strategy has been
a) stalled by a dwindling potential in Latin American markets.
b) responsible for placing 600 workers in over 12 companies.
c) highlighting Brazil’s potential in countries like Mexico and Chile.
d) focused on swelling operations in Latin America.
e) behind the company’s rise to fi fth place in the region.
31.
(ESAF / STN – 2013) It can be concluded from the
passage that as far as Latin America is concerned,
a) Brazil and Chile have topped investments by UK recruiters.
b) Brazil has been targeted by more than one European recruitment
group.
c) the PageGroup pioneered recruitment services in the region.
d) UK recruitment agencies consider its growth potential second to
none.
e) the region still lags behind Asia and other emerging markets.
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Questions 32 to 35 refer to the following text:
Where to be born in 2013
Warren Buffett, probably the world’s most successful investor,
has said that anything good that happened to him could be
traced back to the fact that he was born in the right country,
the United States, at the right time (1930). A quarter of a
century ago, when The World in 1988 lightheartedly ranked 50
countries according to where would be the best place to be
born in 1988, America indeed came top. But which country will
be the best for a baby born in 2013?
To answer this, the Economist Intelligence Unit (EIU), a sister
company of The Economist, has this time turned deadly
serious. It earnestly attempts to measure which country will
provide the best opportunities for a healthy, safe and
prosperous life in the years ahead. Its qualityof-life index links
the results of subjective life-satisfaction surveys—how happy
people say they are—to objective determinants of the quality
of life across countries. Being rich helps more than anything
else, but it is not all that counts; things like crime, trust in
public institutions and the health of family life matter too. In
all, the index takes 11 statistically signifi cant indicators into
account.
What does all this, and likely developments in the years to
come, mean for where a baby might be luckiest to be born in
2013?
After crunching its numbers, the EIU has Switzerland
comfortably in the top spot, with Australia second. Small
economies dominate the top ten. Half of these are European,
but only one, the Netherlands, is from the euro zone. The
Nordic countries shine, whereas the crisis-ridden south of
Europe (Greece, Portugal and Spain) lags behind despite the
advantage of a favourable climate. The largest European
economies (Germany, France and Britain) do not do
particularly well.
America, where babies will inherit the large debts of the
boomer generation, languishes back in 16th place. Despite
their economic dynamism, none of the BRIC countries (Brazil,
Russia, India and China) scores impressively. Among the 80
countries covered, Nigeria comes last: it is the worst place for
a baby to enter the world in 2013.
Source: The Economist print edition (adapted), Nov 21, 2012.

32.
(ESAF / STN – 2013) The text sets out to describe how a
quality-of-life index
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a) has improved since Warren Buffet’s time.
b) rates BRIC nations below the expectations.
c) is based primarily on subjective factors.
d) produced similar ratings to a predecessor in 1988.
e) rated 80 countries based on their 2013 status.
33.
(ESAF / STN – 2013) It can be said about the criteria
used to rate countries on this survey that they
a) include both objective and subjective aspects.
b) are biased towards poorer European countries.
c) lean favorably towards EU powerhouses.
d) underestimate life-satisfaction perceptions.
e) cover more than a dozen determinants.
34.
(ESAF / STN – 2013) Regarding Brazil’s rating in the
survey, the text considers that it
a) exceeded expectations.
b) preceded all the BRICs.
c) was impressively high.
d) has improved over time.
e) was somewhat disappointing.
35.
(ESAF / STN – 2013) The ranking that can be inferred
from the information in the passage puts
a) the Netherlands behind Spain.
b) Australia ahead of the USA.
c) only three European countries in the top 10.
d) Nigeria as a middling country.
e) Portugal and France in a similar position.
Questions 36 and 37 are about the following text:
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In the World Economy, the Ditch Is Never Far Away
WHEN you see a car being driven fi rmly within its lane and
well under the speed limit, there’s nothing to worry about. Or
is there? If you’re David A. Rosenberg, the glass-halfempty
economist, there most certainly is. He says the world economy
is like that car. And where others see stability and recovery,
he sees “a car being driven by a drunk, lurching from side to
side on the road, narrowly avoiding the ditches each time.”
At this particular moment, he says, the car happens to be in
the middle of the road. But he can’t help but ask, “Is that
because the driver has sobered up, or is it because the car is
just passing through the middle on its way to the ditch on the
other side?” Mr. Rosenberg isn’t certain of the answer. But
despite the cheer pervading the stock market and the relatively
upbeat perspective of most economists, he says he isn’t
convinced that the car will remain safely out of those ditches.
Formerly the chief North American economist at Merrill Lynch,
and now proudly back in his native Canada as chief economist
and strategist at Gluskin Sheff in Toronto, Mr. Rosenberg
writes a market newsletter that is always provocative, often
cantankerous and frequently out of step with the Wall Street
consensus. “I’d say I’m as pragmatic as possible and not locked
into one position,” he says, “but I do understand that I have a
much better record forecasting rain than in predicting the
return of sunshine.”
Source: Jeff Sommer, in The New York Times, February 2, 2013
(adapted)

36.
(ESAF / STN – 2013) In the passage, economist David
Rosenberg is portrayed as
a) a realist.
b) an optimist.
c) a pragmatist.
d) a pessimist.
e) an escapist.
37.
(ESAF / STN – 2013) The sentence that best sums up the
main idea in the passage is:
a) it is easier to forecast rain than sunshine.
b) it’s best to see a glass half-empty.
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c) the world economy’s recovery is not certain.
d) economic stability is never long lasting.
e) economists can be likened to drunken drivers.
Read the text below entitled “Facing headwinds, Dilma
changes course” so as to answer questions 38 and 39:
Facing headwinds, Dilma changes course
Source: www.economist.com (Adapted) Aug 18th, 2012

The government announces plans to privatise
infrastructure, and disappoints striking bureaucrats. In recent
years Brazil's government has been able to avoid tough
spending choices. Faster economic growth and falling tax
evasion have translated into steadily rising revenues, allowing
the federal government to hire more workers and pay them
more, as well as to boost pensions and social transfers. But the
fat times are over. In 2011 economic growth was only 2.7%;
this year 2% looks optimistic. Tax revenues are rising only a
little faster than infl ation. The government can no longer
satisfy everyone.
The noisiest demands come from public-sector workers.
Teachers at federal universities have been on strike for three
months; they have recently been joined by federal police, tax
offi cials and staff at some regulatory agencies. The strikers'
demands would swell the government's salary bill by up to
50%; infl ation is running at 5.2%.

38.

(ESAF / MPOG – 2012) According to paragraph 1,

a) infrastructure has been privatized.
b) tough spending choices have been made.
c) faster economic growth might come about this year.
d) tax evasion has been decreasing.
e) tax revenues could have risen.
39.
(ESAF / MPOG – 2012) According to paragraph 2, the
strikers´demands
a) have been met.
b) might shrink the government's salary bill.
c) would increase the government's salary bill.
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d) must slash the government´s salary bill.
e) may be promptly met by the current administration.
Read the text below entitled “Brazil's big challenge
ahead of Rio 2016” so as to answer questions 40 to 42:
Brazil´s big challenge ahead of Rio 2016
Source: www.guardian.com.uk (Adapted) Aug 26th, 2012

Many Brazilians watched the closing ceremony of the
London Olympics with trepidation. “Do you think we will be able
to manage anything more than a couple of carnival floats,
some football and traffic jams?”, mused one of my friends.
It is a few years since I have heard such expressions of
national self-doubt. When I first arrived in Brazil, almost 10
years ago, the country had just elected its fi rst leftwing
president, Luiz Inácio “Lula” da Silva. Both the currency and
stock exchange were in freefall as investors took fright.
Lula's first term in office combined cautious economic
orthodoxy and some critical social reforms. The minimum wage
was raised significantly and an innovative cash transfer called
Bolsa Família introduced for poor families. A start was also
made in reforming the Brazilian justice system. At the same
time the government kept an eye on public spending, ran a
primary budget surplus and began to reduce the national debt.
These days the scenario has been changing. Economic
growth stalled last year, choked by a hugely overvalued
currency. This year looks even worse, as export demand has
been hit by the global recession. While the government's
success in reducing its still astronomically high inequality was
a spur to domestic demand, economic growth was underpinned
by the export of primary commodities such as soya, coffee and
iron ore.

40.
(ESAF / MPOG – 2012) In paragraph 1, the noun
trepidation translates many Brazilians' feeling of
a) sheer joy.
b) fear, or nervousness.
c) elation.
d) self-confidence.
e) fear, but also pride.
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41.
(ESAF / MPOG – 2012) In paragraph 3, the author
respectively defines the social reforms and the cash transfer
implemented by the Lula administration, in the first term, as
a) advanced and cautious.
b) marginal and ineffective.
c) unimportant and purposeless.
d) purposeful and traditional.
e) pivotal and original.
42.
(ESAF / MPOG – 2012) In paragraph 4, the author claims
that Brazil's economic growth
a) suddenly stopped making progress.
b) is likely to begin slowing down.
c) might remain high through the current year.
d) may henceforth be resumed.
e) was not accurately forecast.
For questions 43 through 45, choose the best answer in
accordance with Text 1.
Text 1

Brazil's exports

Trade barriers imposed by Argentina on imports in general have
resulted in a drop of 16% in Brazil's exports to its neighbor in the fi
rst half of this year. Between January and June last year, Brazil sold
goods worth US$ 10.43 billion to Argentina. This year, during the
same period, the value of goods sold to Argentina is US$ 1.6 billion
less.
In spite of the trade barriers, the executive secretary at the Ministry
of Development, Industry and Foreign Trade, Alessandro Teixeira,
blames the international crisis for the situation. "The cause of these
problems is the international crisis. It affects Argentina and it affects
us, too," he declared. Teixeira noted that negotiations have
improved the relationship with Argentina, that there has been a
more positive dialogue.
Brazil's exports to Eastern Europe are down 38% and down 8% to
the European Union in the first half. On the other hand, they have
risen by over US$ 2 billion to China during the same period.
From: Brazzil Magazine July 2012 [adapted]
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43.

(ESAF / AFRFB – 2012) In 2012, Brazil's exports

a) have all been reduced in comparison with last year.
b) to Argentina have increased due to positive dialogue.
c) have decreased with Eastern Europe but gone up with the European
Union.
d) are expected to show an increase by the end of the year.
e) have generally declined, except for goods sent to China.
44.

(ESAF / AFRFB – 2012) Argentina has

a) placed restrictions on most imports.
b) discriminated against Brazil more than others.
c) encouraged the entry of goods from abroad.
d) allowed Brazil to export more than last year.
e) blamed the international crisis for it imports.
45.
(ESAF / AFRFB – 2012) Alessandro Teixeira's comments on
Argentina's position could best be described as
a) hostile.
b) cowardly.
c) diplomatic.
d) unfriendly.
e) pessimistic.
For questions 46 through 48, choose the best answer in
accordance with Text 2.
Text 2

South Korea banks in rate-rigging investigation

A South Korea financial regulator has started an investigation into
alleged interest rate rigging by some of the country's banks. The Fair
Trade Commission is looking at possible collusion over setting
certificates of deposit (CD), used as a benchmark to set lending
rates. It follows the Libor-rigging scandal involving Barclays and
possibly several other UK banks.
A CD is a way of saving with a fixed interest rate and maturity sold
by banks and circulated in the secondary market by brokerages.
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Financial firms benefit from a high CD rates as many household loans
are linked to them. They are frequently used to help South Koreans
buy homes. The possible rigging of CD can help flatter companies'
financial health.
The indebtedness of South Koreans has become a particular worry
to the authorities as the economy slows.
From: www.bbc.com/news [slightly adpated]

46.
(ESAF / AFRFB – 2012) The opening paragraph suggests that
some South Korean banks may have
a) acted dishonestly.
b) deserved commendation.
c) been unfairly attacked.
d) started an investigation.
e) moved to the UK.
47.
(ESAF / AFRFB – 2012) In paragraph 2 line 3, the word
"brokerages" refers to
a) second class financial deals.
b) companies that buy and sell financial assets.
c) firms perceived as likely to go bankrupt.
d) large accountancy enterprises.
e) risky exchange rate transactions.
48.
about

(ESAF / AFRFB – 2012) Officials in South Korea are concerned

a) high levels of personal debt in a sluggish economy.
b) poor credit-ratings and economic over-heating.
c) rising household expenditures and house prices.
d) broken homes and inability to support flattery.
e) the national debt and how to pay it off.
For questions 49 through 52, choose the best answer in
accordance with Text 3.
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Text 3

Rio +20: reasons to be cheerful

Read the commentaries from Rio+20, and you'd think a global
disaster had taken place. The UN multilateral system is said to be in
crisis. Pundits and NGOs complain that it was "the greatest failure of
collective leadership since the fi rst world war", "a bleak day, a
disastrous meeting" and "a massive waste of time and money".
Perspective, please. Reaction after the 1992 Rio summit was
uncannily similar. Countries passed then what now seem far-sighted
treaties and embedded a slew of aspirations and commitments into
international documents – but NGOs and journalists were still
distraught. In short, just like Rio 2012, the meeting was said to be
a dismal failure of governments to co-operate.
I was pretty downhearted then, too. So when I returned I went to
see Richard Sandbrook, a legendary environmental activist who cofounded Friends of the Earth, and profoundly infl uenced a
generation of governments, business leaders and NGOs before he
died in 2005. Sandbrook made the point that NGOs always scream
blue murder because it is their job to push governments and that
UN conferences must disappoint because all views have to be
accommodated. Change, he said, does not happen in a few days'
intense negotiation. It is a long, muddled, cultural process that
cannot come from a UN meeting. Real change comes from stronger
institutions, better public information, promises being kept, the
exchange of views, pressure from below, and events that make
people see the world differently. Vast growth in global environmental
awareness has taken place in the past 20 years, and is bound to
grow in the next 20.
[From The Guardian PovertyMatters blog- adapted]

49.
(ESAF / AFRFB – 2012) According to the text, the general
reaction to the Rio +20 Conference was
a) generally optimistic.
b) absolutely singular.
c) relatively cheerful.
d) extremely gloomy.
e) remarkably sanguine.
50.
(ESAF / AFRFB – 2012) The author of the article believes that
immediately after the 1992 environmental conference
a) his only hope was to visit a famous environmentalist.
b) the response to the event was much the same as now.
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c) the United Nations failed to foster any agreements.
d) everybody praised the far-sighted accords reached.
e) the climate began to change all around the world.
51.
(ESAF / AFRFB – 2012) The main aim of the third paragraph
is to report on
a) the views of a well-known environmentalist on how change occurs.
b) the failure of the UN to achieve any significant results in 1992.
c) the life and work of a late-lamented UN environmental activist.
d) he author's despondent mood in 1992 and the reasons for it.
e) the similarities between the conference results in 2012 and 1992.
52.
(ESAF / AFRFB – 2012) The expression "scream blue murder"
in paragraph 3 line 7 means
a) feel severely threatened.
b) call out for protection.
c) commit environnemental crimes.
d) shout about their mistreatment.
e) raise an indignant outcry.
For questions 53 through 55, choose the best answer in
accordance with Text 1.
Text 1

Brazil's economy

Government spending and exports of commodities like soy
beans and metals to fast-growing countries in Asia, have
propelled Brazil's economy to sixth place in the world. But redhot growth when Latin America's largest economy clocked in a
7.5% growth rate in 2010 appears to have fi zzled out.
The economy stalled in May following an unexpected drop in
retail sales. That heightened fears for what was one of the few
bright spots of the world economy, making it the worst
performer among Brics nations. GDP grew just 0.2% in the first
quarter year-on-year, marking the third straight quarter of
near-zero growth.
There seem to be few signs that GDP growth will head back up
above the 2.6% posted last year. The Bank of Brazil expects
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growth to be lower than 2.5%. The drop in retail sales raised
worries over Brazil's consumer-led growth model, which was
fuelled by rising incomes and easy credit. In fact, the amount
of loans that could not be paid back hit an all-time high in May,
underlining how Brazilians are increasingly struggling to keep
debt under control. That prompted banks to tighten lending,
and the central bank cut interest rates for the eighth straight
time in July to 8%.
[From: BBC.co.uk/news/business July 13 2012 - adapted]

53.
(ESAF / ATRFB – 2012) Prospects for the Brazilian
economy are
a) promising, because interest rates are being cut.
b) worse that before the May figures were released.
c) among the least hopeful in the world today.
d) improving in the view of the Bank of Brazil.
e) expected to rise to 7.5% again this year
54.
(ESAF / ATRFB – 2012) The phrase "in the fi rst quarter
year-on-year" refers to
a) January-March 2012 compared to the same period of 2011.
b) the last nine months of the current year.
c) the last trimester of 2011 and the first of 2012.
d) annual economic figures for successive years.
e) the period April-June two years running.
55.
(ESAF / ATRFB – 2012) Paragraph 3 suggests that
Brazil's economy has grown due to
a) increased exports to Asia.
b) international loans.
c) foreign direct investment.
d) high prices and inflation.
e) domestic consumption.
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For questions 56 through 58, choose the best answer in
accordance with Text 2
Text 2

A Coup in Paraguay

On June 22, 2012, the Paraguayan Senate invoked a clause in
the constitution which authorized it to impeach the president
for "poor performance in his duties." The President was
Fernando Lugo, who had been elected some three years earlier
and whose term was about to end in April 2013. Under the
rules, Lugo was limited to a single term of office.
Lugo charged that this was a coup, and if not technically illegal,
certainly illegitimate. Almost every Latin American government
agreed with this analysis, denouncing the destitution, and
cutting relations in various ways with Paraguay.
The removal of Lugo had the negative consequence for those
who made the coup of making possible the one thing the
Paraguayan Senate had been blocking for years. Paraguay is a
member of the common market Mercosur, along with Brazil,
Argentina and Uruguay. Venezuela had applied to join. This
required ratification by the legislatures of all five member
states. All had long since given their assent except the
Paraguayan Senate. After the coup, Mercosur suspended
Paraguay, and immediately welcomed Venezuela as a member.
[From: International Herald Tribune 18-7-12]

56.
(ESAF / ATRFB – 2012) President Lugo of Paraguay was
removed from office in a process he considered to be
a) a poor performance of his duties.
b) premature and destitute.
c) of dubious legality and legitimacy.
d) unfair after a full three years in office.
e) technically unnecessary in view of 2013 elections.
57.
(ESAF / ATRFB – 2012) As a result
impeachment, many Latin American governments
a) applauded the move.
b) severed ties with Paraguay.
c) changed their analysis.
d) impeached their own authorities.
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of

Lugo's

e) charged Lugo with illegitimacy.
58.
(ESAF / ATRFB – 2012) The unexpected result of the
overthrow of President Lugo was
a) the blocking of Venezuela's membership of Mercosur.
b) the Paraguayan Senate's ratification of Venezuela's entry into
Mercosur.
c) the permanent expulsion of Paraguay from Mercosur.
d) the admission of Venezuela to Mercosur in Paraguay's absence.
e) Venezuela's denunciation of the coup at a Mercosur meeting.
For questions 59 through 62, choose the best answer in
accordance with Text 3
Text 3

Armenia: prisoner of history

ARMENIA tends to feature in the news because of its problems
(history, geography, demography and economics to name but
a few). But a new report says not all is doom and gloom. The
parliamentary elections in May showed signifi cant
improvement. Media coverage was more balanced, and the
authorities permitted greater freedom of assembly, expression
and movement than in previous years. That bodes well for the
future.
The economy is still recovering from the global fi nancial crisis,
which saw GDP contract by 14.2% in 2009. In the same period,
the construction sector contracted by more than 40%.
Remittances from the diaspora dropped by 30%. That led
Forbes magazine to label Armenia the world's second worst
performing economy in 2011. Over one-third of the country
lives below the poverty line. Complaints of corruption are
widespread, and infl ation is high.
Low rates of tax collection-19.3% of GDP, compared with a
40% average in EU countries–limit the government's reach.
Cracking down on tax evasion could increase government
revenue by over $400 million, says the World Bank. A few,
high-profi le businessmen dominate the economy. Their
monopolies and oligopolies put a signifi cant brake on business
development. Their infl uence also weakens political will for the
kind of reforms that the country sorely needs. [From The
Economist print edition June 24, 012]

59.
(ESAF / ATRFB – 2012) With regard to the political
situation in Armenia, the opening paragraph of the text is
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a) unnecessarily pessimistic.
b) wildly enthusiastic.
c) depressingly frank.
d) remarkably despondent.
e) mildly optimistic.
60.
(ESAF / ATRFB – 2012) The international economic
adversities of 2009 had multiple effects on Armenia, including
a) a massive boom in the country's construction industry.
b) attempts to control the country's endemic corruption.
c) critical acclaim of the country's economy in Forbes magazine.
d) poverty-reduction plans to bring people into line.
e) a drop in funds sent home by Armenians working abroad.
61.
(ESAF / ATRFB – 2012) According to the World Bank, the
government could raise money by
a) taking steps to repress tax dodging.
b) joining the European Union soon.
c) making the rich pay more for business.
d) raising tax rates for high-profi le businessmen.
e) introducing reforms in all sectors.
62.
(ESAF / ATRFB – 2012) In paragraph 3 line 8, the word
"sorely" could best be replaced by
a) usually.
b) obviously.
c) scarcely.
d) badly.
e) painfully
Read the text and answer questions 63-65.
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Companies in the rich world are confronted with a rapidly
ageing workforce. Nearly one in three American workers will be
over 50 by 2012, and America is a young country compared
with Japan and Germany. China is also ageing rapidly, thanks
to its one-child policy. This means that companies will have to
learn how to manage older workers better.
Most companies are remarkably ill-prepared. There was a
flicker of interest in the problem a few years ago but it was
snuffed out by the recession. The management literature on
older workers is a mere molehill compared with the mountain
devoted to recruiting and retaining the young. Companies are
still stuck with an antiquated model for dealing with ageing,
which assumes that people should get pay rises and promotions
on the basis of age. They have dealt with the burdens of this
model by periodically “downsizing” older workers or
encouraging them to take early retirement. This has created a
dual labour market for older workers, of cosseted insiders on
the one hand and unemployed or retired outsiders on the other.
But this model cannot last. The number of young people,
particularly those with valuable science and engineering skills,
is shrinking. And governments are raising retirement ages and
making it more diffi cult for companies to shed older workers,
in a desperate attempt to cope with their underfunded pension
systems.
Feb 4th 2010 | From The Economist print edition [adapted]

63.

(ESAF / MTE – 2010) According to the text, businesses

a) are fully prepared to deal with an ancient workforce.
b) cannot cope with an infl ux of elderly workers.
c) are incapable of growing old gracefully.
d) must get rid of older workers through streamlining operations.
e) must learn to deal with the need to keep older staff employed.
64.
(ESAF / MTE – 2010) In paragraph 2, the author claims
that the recent economic recession has
a) awakened an interest in science and engineering among younger
workers.
b) caused the number of young people seeking jobs in business to
increase.
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c) extinguished what little interest firms had shown in how to manage
an older staff.
d) made a mountain of business management out of a managerial
molehill.
e) led many firms to dismiss older workers in their periodic staff
reductions.
65.
(ESAF / MTE – 2010) The text suggests that the
governments of industrialized countries are
a) trying to stop companies dismissing older members of their
workforce.
b) refusing to employ younger workers because of their expensive
pensions.
age.

c) cutting the retirement pensions of valuable workers on the basis of

d) making desperate attempts to cope with an ineffi cient labour
market.
e) regretting their generosity to workers who have taken early
retirement.
Read the text and answer questions 66-69.
Minister calls for wider flexible working rights
British government ministers are considering giving all
employees the right to ask for fl exible working hours “from the
beginning” of a new job as part of plans to encourage a
fundamental shift in working habits.
The Work and Pensions Secretary, Yvette Cooper, says her
office is working with employers and organisations such as the
federation of small businesses to draw up new ways of
supporting men as well as women and non-parents as well as
parents working more flexible hours.
The current rules are limited to parents of children under 16
and carers, and Cooper wants to extend them. “You want
people to offer flexible working from the beginning and we need
to look again at how the legislation can support different ways
of doing that,” she said.
“There will be some areas where it’s not possible to fi t round
particular school hours or particular things where the nature of
the business makes it hard – but what you need is the cultural
change for everybody to think differently.” Cooper’s proposals
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come as the government announced that fathers will be given
the right to six months’ paternity leave.
There will be a legal right to take the mother’s place at home
for the last three months of a nine-month maternity break;
they would receive £123 a week in statutory pay. Fathers would
then be entitled to take a further three months’ unpaid leave.
The move was criticised by some business leaders.
(From: The Guardian, Friday 29 January 2010 -slightly adapted)

66.
(ESAF / MTE – 2010) According to the text, current
British laws on working timetables are designed mainly for
a) women who work as secretaries for the government.
b) parents of young children and teenagers, as well as care workers.
c) men who have been in their current jobs for some time.
d) women extending their maternity leave with unpaid work.
e) those who want a change in the cultural mentality of businesses.
67.
(ESAF / MTE – 2010) With regard to paternity leave, the
government has given men the right to
a) take six months’ paid leave as soon as their baby is born.
b) care for a baby if the mother returns to work within three months.
c) receive their full salary to look after the baby for three out of the
first six months.
d) take a three-month break receiving payment when the baby is six
months old.
e) stay at home with the baby’s mother on unpaid leave for six
months.
68.

(ESAF / MTE – 2010) The Work and Pensions Secretary

a) a has been personally attacked by company bosses who dislike her
plans.
b) believes fl exible working hours are a drawback for many workers.
c) is seeking employers’ cooperation for new proposals on working
hours.
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d) shows scant regard for the needs of parents wanting fl exible
timetables.
e) wants pensions to be paid to fathers who care for their neonate
infants.
69.
(ESAF / MTE – 2010) Ms Cooper hopes her new proposals
will give more flexible working hours
a) from the outset, to workers of both genders.
b) to fathers of babies, concurrently with mothers.
c) after six months, to those established in their jobs.
d) to senior staff who want to start a family.
e) to parents and youth workers up to the age of sixteen.
Read the text and answer questions 70-72.
The International Labour Organization
The International Labour Organization (ILO) is devoted to
advancing opportunities for women and men to obtain decent
and productive work in conditions of freedom, equity, security
and human dignity. Its main aims are to promote rights at
work, encourage decent employment opportunities, enhance
social protection and strengthen dialogue in handling workrelated issues.
Origins and history
The ILO was founded in 1919, in the wake of a destructive war,
to pursue a vision based on the premise that universal, lasting
peace can be established only if it is based upon decent
treatment of working people. The ILO became the first
specialized agency of the UN in 1946.
ILO’s vision of decent work
Work is central to people’s well-being. In addition to providing
income, work can pave the way for broader social and economic
advancement, strengthening individuals, their families and
communities. Such progress, however, hinges on work that is
decent. Decent work sums up the aspirations of people in their
working lives.
Tripartism and social dialogue
The ILO is the only ‘tripartite’ United Nations agency in that it
brings together representatives of governments, employers
and workers to jointly shape policies and programmes. This
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unique arrangement gives the ILO an edge in incorporating
‘real world’ knowledge about employment and work.
Source:
en/index.htm

70.
(ESAF / MTE
Organization seeks to

http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/lang--

–

2010)

The

International

Labour

a) encourage social equality at international level.
b) foster workers’ rights and good working practices.
c) stamp out protectionism and restrictive practices.
d) promote national wealth through higher productivity.
e) overturn protective practices in the workplace.
that

71.

(ESAF / MTE – 2010) The founders of the ILO believed

a) the people must wake up again after a damaging war.
b) decent social rights must be promoted by advanced countries.
c) individuals’ mercenary aims reinforce community life.
d) good working conditions are essential to maintain world peace.
UN.

e) the ILO favours tripartite progress between men, women and the

72.
(ESAF / MTE – 2010) The phrase “gives the ILO an edge”
[paragraph 4 line 4] means
a) offers the ILO a shove.
b) cuts the ILO to the quick.
c) sends the ILO to the rearguard.
d) lumps the ILO together with.
e) provides the ILO with an advantage.
Text 1
Source:http://www.niallferguson.com/site/FERG/Templates/General
. aspx?pageid=194

The Ascent of Money
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Synopsis
Bread, cash, dosh, dough, loot: Call it what you like, it matters.
To Christians, love of it is the root of all evil. To generals, it’s
the sinews of war. To revolutionaries, it’s the chains of labour.
But in The Ascent of Money, Niall Ferguson shows that finance
is in fact the foundation of human progress. What’s more, he
reveals financial history as the essential back-story behind all
history. The evolution of credit and debt was as important as
any technological innovation in the rise of civilization, from
ancient Babylon to the silver mines of Bolivia. Banks provided
the material basis for the splendours of the Italian Renaissance,
while the bond market was the decisive factor in confl icts from
the Seven Years’ War to the American Civil War.
With the clarity and verve for which he is famed, Niall Ferguson
explains why the origins of the French Revolution lie in a stock
market bubble caused by a convicted Scots murderer. He
shows how financial failure turned Argentina from the world’s
sixth richest country into an inflation-ridden basket case – and
how a financial revolution is propelling the world’s most
populous country from poverty to power in a single generation.
Yet the most important lesson of the world’s fi nancial history
is that sooner or later every bubble bursts – sooner or later the
bearish sellers outnumber the bullish buyers – sooner or later
greed flips into fear. And that’s why, whether you’re scraping
by or rolling in it, there’s never been a better time to
understand the ascent of money.

73.
(ESAF /
characterized as

MPOG

– 2010) This

text

could

best

be

a) the abstract of a doctoral dissertation.
b) a detailed review of a book on economics.
c) a defense of money for publication in the popular press.
d) publicity summarizing a recently-published book.
e) a psychological explanation of the power of money.

74.
(ESAF / MPOG – 2010) The five words that open the text
[Bread, cash, dosh, dough, loot] in paragraph 1 line 1 are
a) economic jargon for the proceeds of human labour.
b) synonyms for money in colloquial usage.
c) alternative expressions meaning profit.
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d) everyday words for things money can buy.
e) indications of the evil referred to in the next line.

75.
(ESAF / MPOG – 2010) The pronoun ‘it’ in paragraph 3
line 5 refers to
a) fear
b) greed
c) bubble
d) scraping
e) money

76.
(ESAF / MPOG – 2010) The writer of the book attempts
to prove that money is
a) a serious cause of harm.
b) a vital resource in times of war.
c) essentially a question of surface bubbles.
d) at the root of all human advanced.
e) usually an expendable asset.
Text 2
Source: The New York Times November 11, 2009 [slightly adapted]

Trucks, Trains and Trees
By THOMAS L. FRIEDMAN
No matter how many times you hear them, there are some
statistics that just bowl you over. The one that always stuns
me is this: Imagine if you took all the cars, trucks, planes,
trains and ships in the world and added up their exhaust every
year. The amount of carbon dioxide, or CO2, all those cars,
trucks, planes, trains and ships collectively emit into the
atmosphere is actually less than the carbon emissions every
year that result from the chopping down and clearing of tropical
forests in places like Brazil, Indonesia and the Congo. We are
now losing a tropical forest the size of New York State every
year, and the carbon that releases into the atmosphere now
accounts for roughly 17 percent of all global emissions
contributing to climate change. […]
“You need a new model of economic development — one that
is based on raising people’s standards of living by maintaining
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their natural capital, not just by converting that natural capital
to ranching or industrial farming or logging,” said José María
Silva, a conservation expert. Right now people protecting the
rainforest are paid a pittance — compared with those who strip
it — even though we now know that the rainforest provides
everything from keeping CO2 out of the atmosphere to
maintaining the flow of freshwater into rivers.
The good news is that Brazil has put in place all the elements
of a system to compensate its forest-dwellers for maintaining
the forests. Brazil has already set aside 43 percent of the
Amazon rainforest for conservation and for indigenous peoples.
Another 19 percent of the Amazon, though, has already been
deforested by farmers and ranchers.

77.
(ESAF / MPOG – 2010) The main message of the first
paragraph is that
a) deforestation is less damaging to the environment than was
traditionally believed.
b) vehicles driven by standard fuels are responsible for 17% of all CO2
emissions.
c) the statistics surrounding forest clearance are grossly exaggerated.
d) it is time to limit the CO2 emissions from the world’s fleet of cars
and trucks.
e) forest clearance causes more CO2 emissions than all the world’s
vehicles together.
78.
(ESAF / MPOG – 2010) The new model of economic
development advocated in the text involves
a) offering adequate fi nancial reward to those who preserve the
forest.
b) raising people’s living standards through squandering natural
capital.
c) putting a ban on large-scale cattle farming, planting and wood
extraction.
d) making farmers pay for the fl ow of freshwater they use in the
Amazon.
e) paying small sums of money to inhabitants who can keep trees
standing.
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79.
(ESAF / MPOG – 2010) The writer ‘s view of Brazilian
action shows
a) sharp criticism of Brazil’s failure to curb deforestation.
b) mixture of praise for new policies and regret for past destruction.
c) unqualified praise for Brazil’s far-sightedness.
d) a 43% approval rating for government policy for the region.
e) a 19% disapproval rating for farming and ranching in the Amazon.
Text 3
Source: http://www.forbes.com/2009/10/12/brazil-etf-emergingintelligentinvesting-markets.html

Buy Into Brazil
David Serchuk [For bes Magazine]
There’s a lot to like about South America’s biggest
economy. Hosting the Olympics and World Cup doesn’t
hurt either.
Suddenly everyone is talking about Brazil. This makes sense
considering that the colossus of South America out-hustled
President Obama and his hometown of Chicago to land the
2016 Olympics. It has also benefi ted by being the “B” part of
the BRIC group of emerging nations, in addition to Russia, India
and China. It’s an emerging power that some investors have
just learned about, though the pros have been hip to it for some
time.
From 2003 through 2007, Brazil ran record trade surpluses,
and its gross domestic product, at $1.99 trillion, is the 10th
largest in the world. It has large and well-developed
agricultural, mining, manufacturing and service sectors, and its
economy is bigger than all other nations in South America
combined. Brazil is expanding its presence in world markets
and, as we have seen, the world’s playing fields.
There are also some signifi cant drawbacks to Brazil. Despite
its potent GDP, rampant income inequality means that its per
capita wealth is 102nd in the world, slightly behind the global
average and noted powerhouse Serbia. Brazil’s richest 10%
reaps 43% of its wealth; in the U.S. that number is 30%.
Brazil’s bottom 10% earns a minuscule 1.1%. Still, there is a
lot to like here, and our industry observers are ready to buy.
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80.
(ESAF / MPOG
investment in Brazil is

–

2010)

The

writer’s

attitude

to

a) out and out enthusiasm for the country’s prospects.
b) reluctant dismissal of Brazil’s potential.
c) encouragement with minor reservations.
d) unmitigated acclaim for the world’s 10th largest economy.
e) deliberate analysis of various pitfalls for investors.
81.
(ESAF / MPOG – 2010) Paragraph 1 of the text refers to
Brazil’s hosting of the 2016 Olympic Games as
a) one in the eye for US investors looking for good prospects.
b) a Brazilian victory in long-standing bitter economic rivalry with the
USA.
c) an example of unfair practices in Brazilian commercial behavior.
d) an explanation of why Brazil is a new focus of attention.
e) a good reason to invest in Brazil for quick investment profi ts.
82.
(ESAF / MPOG – 2010) Calling Brazil “the “B” part of the
BRIC group of emerging nations” [paragraph 1 line 4], indicates
that
a) compared to Russia, India and China, Brazil’s growth is secondrate.
b) the acronym BRIC contains an explicit reference to Brazil.
c) Brazil’s economy is till only grade B for investors.
d) Brazil lags behind the A-rated industrialized countries.
e) emerging nations are now only slightly behind developed countries.
Read the text below entitled “Another one bites the
dust” in order to answer questions 83 to 87:
Another one bites the dust
Source: www.economist.com Apr 27th, 2012 (Adapted)

Less than three months after it took office,
Romania´s government has fallen. The centre-right
administration lost a no-confidence vote filed by the leftwww.estrategiaconcursos.com.br

wing opposition. When the motion was originally filed few
thought the government was in danger. But in recent
weeks it has been weakened by a series of defections.
“Today there was justice,” celebrated Victor Ponta,
leader of the centre-left Social-Liberal Union (USL), after
securing 235 votes in favour of his motion, four more than
he needed. “We don´t want any more dubious fi rms, no
more selling under the market price and huge bribes,” he
said in a fi ve-hour long debate that preceded the vote.
Traian Basescu, the president and main political
player in Romania, proposed Mr Ponta as prime minister
back in February when the previous government, led by
Emil Boc, resigned after three weeks of street protests
denouncing party cronyism, incompetence and harsh
austerity measures. Mr Ponta refused, but now he seems
more willing to step in thanks to the fair-weather
politicians who have fl ocked to his party from the centreright.
The International Monetary Fund (IMF), which
began an offi cial visit to Romania earlier this week to
review the country´s performance linked to a 5 billion
euro credit line it was granted last year, announced it
would suspend its mission until a new government is in
place. That may not take long. But with Romanian
governments showing the longevity of mayfl ies, and the
European Union (EU) weary of a country that seems
unable or unwilling to make serious progress on the
corruption problems that continue to plague it fi ve years
after it was accepted into the club, it will take a good deal
longer for Romania to acquire the clout that should come
naturally to an EU country with 22m people.

83. (ESAF / CGU – 2012) According to paragraph 1,
Romania´s government
a) is on the verge of taking office.
b) has been defeated.
c) is likely to fall.
d) has strengthened its political support.
e) will leave offi ce in three months.
84. (ESAF / CGU – 2012) At the opening of paragraph 2,
the leader of the centre-left USL, Victor Ponta, expressed his
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a) contentment.
b) resentment.
c) rage.
d) hopelessness.
e) disappointment.
85.
Ponta

(ESAF / CGU – 2012) According to paragraph 3, Mr

a) took office as prime minister in February.
b) unfortunately resigned as prime minister.
c) may soon join a centre-right party.
d) might still run for a political post.
e) led decisive street protests for weeks.
86. (ESAF / CGU – 2012) In paragraph 4, the European
Union is said to be “weary” as regards Romania´s attitude
towards corruption. In other words,
a) hopeful.
b) not certain.
c) very tired.
d) quite optimistic.
e) rather doubtful.
87.

(ESAF / CGU – 2012) According to paragraph 4,

a) Romanians have succeeded in their struggle against corrupt
practices.
b) the IMF has denied the 5 billion euro credit line agreed upon.
c) the new government will have to be recognized by the IMF.
d) the EU recognizes the steps taken by Romania so as to fight
corruption.
e) Romania has still not obtained the political influence it could.
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Read the text below entitled “Currency disunion” in order to
answer questions 88 to 92:
Currency disunion
Source: www.economist.com (Adapted) Apr 7th, 2012

The Irish left the sterling zone. The Balts escaped from the
rouble. The Czechs and Slovaks left each other. History is littered
with currency unions that broke up. Why not the euro? Had its
fathers foreseen turmoil, they might never have embarked on
currency union.
The founders of the euro thought they were forging a rival to
the American dollar. Instead they recreated a version of the gold
standard abandoned by their predecessors long ago. Unable to
devalue their currencies, struggling euro countries are trying to
regain competitiveness by “internal devaluation”, ie, pushing down
wages and prices. That hurts: unemployment in Greece and Spain
is above 20%. And resentment is deepening among creditors. So
why not release the yoke? The treaties may declare the euro
“irrevocable”, but treaties can be changed.
One reason the euro holds together is fear of fi nancial and
economic chaos on an unprecedented scale. Another is the impulse
to defend the decades-long political investment in the European
project. So, despite many bitter words, Greece has a second rescue.
So the euro zone remains vulnerable to new shocks. Markets
still worry about the risk of sovereign defaults, and of a partial or
total collapse of the euro. Common sense suggests that leaders
should think about how to manage a break-up.

88.
(ESAF / MDIC – 2012) In paragraph 1, the author claims that
if the euro´s fathers had foreseen turmoil, they would never have
a) begun a currency union.
b) replaced the euro.
c) maintained the euro zone currencies.
d) turned down a currency union.
e) devalued the euro.
89.
(ESAF / MDIC – 2012) In paragraph 2, the author points out
that “struggling euro countries” are
a) steadily recuperating competitiveness.
b) currently devaluing their currencies.
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c) expected to value their currencies.
d) incapable of devaluing their currencies.
e) not allowed to push down wages and prices.
90.
treaties

(ESAF / MDIC – 2012) In paragraph 2, the author argues that

a) might have been ratified.
b) may be altered.
c) should have been negotiated.
d) ought to bring about changes.
e) must be urgently approved.
91.
(ESAF / MDIC – 2012) In paragraph 3, the author tries to
explain why the euro
a) recovered.
b) devalued.
c) values.
d) collapsed.
e) remains.
92.

(ESAF / MDIC – 2012) According to the text, currency unions

a) have invariably strengthened markets.
b) are not supposed to break up.
c) have previously proved unsuccessful.
d) restructure regional markets.
e) prevent long-term damages.
Read the text below entitled “A Latin American decade?” in
order to answer questions 93 to 95:
A Latin American decade?
Source: www.economist.com (Adapted) Sep 9th, 2010
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Summit meetings involving Latin America´s presidents are so
frequent these days that Mexico´s Mr Calderón has likened
diplomacy in the region to a mountain range. Yet for all the talk of
regional integration, political Latin America looks more divided than
ever. Mr Chávez likes to threaten war against Colombia, which in
turn accuses him of harbouring its FARC guerrillas. Sub-regional
trade groups such as Mercosur and the Andean Community, which
made progress in the 1990s, have stagnated or fallen apart.
Yet while politicians bicker, corporate Latin America is quietly
moving closer together. A growing army of multilatinas have
expanded abroad. Some, like Embraer or Bimbo, have become
global multinationals. Many others, including Chilean retailers and
Brazilian banks and construction firms, have expanded within Latin
America. Some Mexican firms, led by América Móvil, a telecoms
giant, are moving into Brazil. Until recently such firms tended to list
their shares in New York, but now a Latin American capital market
is poised to emerge. In three to five years there will be a seamless
network of Latin American stock exchanges, including Mexico´s,
reckons Mr Oliveira of BRAIN Brasil.
The market-oriented reforms of the 1980s and 1990s,
combined with a few years of commoditydriven prosperity, are
transforming Latin American business.

93.
(ESAF / CVM – 2010) According to paragraph 1, Mercosur and
the Andean Community
a) have created a fairer trade.
b) brought about political divisions.
c) did not prosper in the 1990s.
d) have consolidated the region´s trade.
e) have not evolved.
94.
(ESAF / CVM – 2010) According to paragraph 2, a Latin
American capital market is
a) prevented from emerging.
b) not likely to expand.
c) an unattainable goal.
d) about to come out.
e) unlikely to sustain itself.
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95.
(ESAF / CVM – 2010) According to the text, “there will be a
seamless network of Latin American stock exchanges”, which means
this network will
a) probably be discontinued.
b) be continuing very smoothly.
c) no longer be sustainable.
d) soon be devised.
e) not be broad and stable.
Read the text below entitled “Beyond Lula” in order to
answer questions 96 to 98:
Beyond Lula
Source: Newsweek (Adapted) Oct 11th, 2010

With the economy booming, poverty falling, and an avid new
middle class hitting the supermarkets and malls, Brazil is in a sweet
spot. Once a pushover for fi nancial turmoil, Brazil survived the Great
Recession largely unscathed and grew at the blistering pace of 10
percent in the fi rst six months of 2010 (though it may cool to 6 or
7 percent by year´s end). With new offshore discoveries boosting its
estimated oil reserves to at least 9 billion barrels –and possibly much
more- the national oil giant, Petrobras, raised $67billion in late
September, the biggest publicshare offering in global fi nancial
history. Offi cials are gussying up the country for the 2014 World
Cup and the 2016 Olympic Games, and arguing over what to do with
all the cash and glory that such international showcases bring.

96.
(ESAF / CVM – 2010) The text refers to Brazil´s economy as
booming, which means it is experiencing a period of economic
a) malaise.
b) slowdown.
c) success.
d) mismanagement.
e) distress.
97.
(ESAF / CVM – 2010) According to the text, Brazil´s growth
pace is likely to
a) decrease.

www.estrategiaconcursos.com.br

b) reach 10%.
c) exceed 10%.
d) remain steady.
e) gather.
98.
(ESAF / CVM – 2010) The text highlights Petrobras´publicshare offering which
a) was expected to reach $67 billion.
b) might raise $67 billion.
c) could have raised $67 billion.
d) ought to have taken place.
e) took place in late September.
Read the text below entitled “10 Ways to Protect Your
Privacy Online” in order to answer questions 99 to 102:
10 Ways to Protect Your Privacy Online
Source: www.newsweek.com (Adapted) Oct, 22nd 2010

Up to a couple of years ago, I used to say that the average
person could protect his or her privacy on the Web. Even as the
founder of an online reputation-management company, I believed it
was possible – so long as you were willing to commit some time
doing it. Today, I tell people this: the landscape of personal data
mining and exploitation is shifting faster than ever; trying to protect
your online privacy is like trying to build your own antivirus software
– really, really diffi cult. But whether or not you have the time (or
money) to invest in the pros, there are a few simple steps we can
all take to reduce the risk to our private data.
1. Do not put your full birth date on your socialnetworking profi les.
Identity thieves use birth dates as cornerstones of their craft. If you
want your friends to know your birthday, try just the month and day,
and leave out the year.
2. Use multiple usernames and passwords. Keep your usernames
and passwords for social networks, online banking, e-mail, and
online shopping all separate. Having distinct passwords is not
enough nowadays: if you have the same username across different
Web sites, your entire life can be mapped and re-created with simple
algorithms.
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3. Shred. If you are going to throw away credit-card offers, bank
statements, or anything else that might come in hard copy to your
house, rip them up into tiny bits first.

99.
(ESAF / CVM – 2010) According to the author, the year of
your birthday must be
a) omitted.
b) pointed out.
c) filled in.
d) shifted.
e) written down.
100. (ESAF / CVM – 2010) According to the author, reducing the
risk to our private data is
a) not sensible.
b) unworthy.
c) impossible.
d) possible.
e) not advisable.
101. (ESAF / CVM – 2010) According to the author, usernames and
passwords
a) should be complementary.
b) must be multiple.
c) have to be similar.
d) ought to be jumbled.
e) could be multiple.
102. (ESAF / CVM – 2010) According to the author, when throwing
away credit card offers or bank statements, one should
a) inform the bank in advance.
b) store a copy of both documents.
c) tear them into thin pieces.
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d) delete the identification number first.
e) not cut any of these documents.
Read the text and answer questions 103-105.
Companies in the rich world are confronted with a rapidly
ageing workforce. Nearly one in three American workers
will be over 50 by 2012, and America is a young country
compared with Japan and Germany. China is also ageing
rapidly, thanks to its one-child policy. This means that
companies will have to learn how to manage older
workers better.
Most companies are remarkably ill-prepared. There was a
fl icker of interest in the problem a few years ago but it
was snuffed out by the recession. The management
literature on older workers is a mere molehill compared
with the mountain devoted to recruiting and retaining the
young. Companies are still stuck with an antiquated
model for dealing with ageing, which assumes that people
should get pay rises and promotions on the basis of age.
They have dealt with the burdens of this model by
periodically “downsizing” older workers or encouraging
them to take early retirement. This has created a dual
labour market for older workers, of cosseted insiders on
the one hand and unemployed or retired outsiders on the
other.
But this model cannot last. The number of young people,
particularly those with valuable science and engineering
skills, is shrinking. And governments are raising
retirement ages and making it more diffi cult for
companies to shed older workers, in a desperate attempt
to cope with their underfunded pension systems.
Feb 4th 2010 | From The Economist print edition [adapted]

103. (ESAF / MTE – 2010) According to the text,
businesses
a) are fully prepared to deal with an ancient workforce.
b) cannot cope with an infl ux of elderly workers.
c) are incapable of growing old gracefully.
d) must get rid of older workers through streamlining operations.
e) must learn to deal with the need to keep older staff employed.
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104. (ESAF / MTE – 2010) In paragraph 2, the author
claims that the recent economic recession has
a) awakened an interest in science and engineering among
younger workers.
b) caused the number of young people seeking jobs in business
to increase.
c) extinguished what little interest firms had shown in how to
manage an older staff.
d) made a mountain of business management out of a
managerial molehill.
e) led many firms to dismiss older workers in their periodic staff
reductions.
105. (ESAF / MTE – 2010) The text suggests that the
governments of industrialized countries are
a) trying to stop companies dismissing older members of their
workforce.
b) refusing to employ younger workers because of their
expensive pensions.
c) cutting the retirement pensions of valuable workers on the
basis of age.
d) making desperate attempts to cope with an ineffi cient labour
market.
e) regretting their generosity to workers who have taken early
retirement.
Read the text and answer questions 106-109.
Minister calls for wider flexible working rights
British government ministers are considering giving all
employees the right to ask for fl exible working hours
“from the beginning” of a new job as part of plans to
encourage a fundamental shift in working habits.
The Work and Pensions Secretary, Yvette Cooper, says
her office is working with employers and organisations
such as the federation of small businesses to draw up new
ways of supporting men as well as women and nonparents as well as parents working more flexible hours.
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The current rules are limited to parents of children under
16 and carers, and Cooper wants to extend them. “You
want people to offer flexible working from the beginning
and we need to look again at how the legislation can
support different ways of doing that,” she said.
“There will be some areas where it’s not possible to fi t
round particular school hours or particular things where
the nature of the business makes it hard – but what you
need is the cultural change for everybody to think
differently.” Cooper’s proposals come as the government
announced that fathers will be given the right to six
months’ paternity leave.
There will be a legal right to take the mother’s place at
home for the last three months of a nine-month maternity
break; they would receive £123 a week in statutory pay.
Fathers would then be entitled to take a further three
months’ unpaid leave. The move was criticised by some
business leaders.
(From: The Guardian, Friday 29 January 2010 -slightly
adapted)

106. (ESAF / MTE – 2010) According to the text, current
British laws on working timetables are designed mainly for
a) women who work as secretaries for the government.
b) parents of young children and teenagers, as well as care
workers.
c) men who have been in their current jobs for some time.
d) women extending their maternity leave with unpaid work.
e) those who want a change in the cultural mentality of
businesses.
107. (ESAF / MTE – 2010) With regard to paternity leave,
the government has given men the right to
a) take six months’ paid leave as soon as their baby is born.
b) care for a baby if the mother returns to work within three
months.
c) receive their full salary to look after the baby for three out of
the first six months.
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d) take a three-month break receiving payment when the baby
is six months old.
e) stay at home with the baby’s mother on unpaid leave for six
months.
108. (ESAF / MTE – 2010) The Work and Pensions
Secretary
a) a has been personally attacked by company bosses who dislike
her plans.
b) believes fl exible working hours are a drawback for many
workers.
c) is seeking employers’ cooperation for new proposals on
working hours.
d) shows scant regard for the needs of parents wanting fl exible
timetables.
e) wants pensions to be paid to fathers who care for their neonate
infants.
109. (ESAF / MTE – 2010) Ms Cooper hopes her new
proposals will give more flexible working hours
a) from the outset, to workers of both genders.
b) to fathers of babies, concurrently with mothers.
c) after six months, to those established in their jobs.
d) to senior staff who want to start a family.
e) to parents and youth workers up to the age of sixteen.
Read the text and answer questions 110-112.
The International Labour Organization
The International Labour Organization (ILO) is devoted to
advancing opportunities for women and men to obtain
decent and productive work in conditions of freedom,
equity, security and human dignity. Its main aims are to
promote rights at work, encourage decent employment
opportunities, enhance social protection and strengthen
dialogue in handling work-related issues.
Origins and history
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The ILO was founded in 1919, in the wake of a destructive
war, to pursue a vision based on the premise that
universal, lasting peace can be established only if it is
based upon decent treatment of working people. The ILO
became the first specialized agency of the UN in 1946.
ILO’s vision of decent work
Work is central to people’s well-being. In addition to
providing income, work can pave the way for broader
social and economic advancement, strengthening
individuals, their families and communities. Such
progress, however, hinges on work that is decent. Decent
work sums up the aspirations of people in their working
lives.
Tripartism and social dialogue
The ILO is the only ‘tripartite’ United Nations agency in
that it brings together representatives of governments,
employers and workers to jointly shape policies and
programmes. This unique arrangement gives the ILO an
edge in incorporating ‘real world’ knowledge about
employment and work.
Source:
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/lang-en/index.htm

110. (ESAF / MTE – 2010) The International Labour
Organization seeks to
a) encourage social equality at international level.
b) foster workers’ rights and good working practices.
c) stamp out protectionism and restrictive practices.
d) promote national wealth through higher productivity.
e) overturn protective practices in the workplace.
111. (ESAF / MTE – 2010) The founders of the ILO
believed that
a) the people must wake up again after a damaging war.
b) decent social rights must be promoted by advanced countries.
c) individuals’ mercenary aims reinforce community life.
d) good working conditions are essential to maintain world peace.
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e) the ILO favours tripartite progress between men, women and
the UN.
112. (ESAF / MTE – 2010) The phrase “gives the ILO an
edge” [paragraph 4 line 4] means
a) offers the ILO a shove.
b) cuts the ILO to the quick.
c) sends the ILO to the rearguard.
d) lumps the ILO together with.
e) provides the ILO with an advantage.
Text 1
Source:http://www.niallferguson.com/site/FERG/Templates/G
eneral. aspx?pageid=194

The Ascent of Money
Synopsis
Bread, cash, dosh, dough, loot: Call it what you like, it
matters. To Christians, love of it is the root of all evil. To
generals, it’s the sinews of war. To revolutionaries, it’s the
chains of labour. But in The Ascent of Money, Niall
Ferguson shows that finance is in fact the foundation of
human progress. What’s more, he reveals financial
history as the essential back-story behind all history. The
evolution of credit and debt was as important as any
technological innovation in the rise of civilization, from
ancient Babylon to the silver mines of Bolivia. Banks
provided the material basis for the splendours of the
Italian Renaissance, while the bond market was the
decisive factor in confl icts from the Seven Years’ War to
the American Civil War.
With the clarity and verve for which he is famed, Niall
Ferguson explains why the origins of the French
Revolution lie in a stock market bubble caused by a
convicted Scots murderer. He shows how financial failure
turned Argentina from the world’s sixth richest country
into an inflation-ridden basket case – and how a financial
revolution is propelling the world’s most populous country
from poverty to power in a single generation.
Yet the most important lesson of the world’s fi nancial
history is that sooner or later every bubble bursts –
sooner or later the bearish sellers outnumber the bullish
buyers – sooner or later greed flips into fear. And that’s
www.estrategiaconcursos.com.br

why, whether you’re scraping by or rolling in it, there’s
never been a better time to understand the ascent of
money.

113. (ESAF / MPOG – 2010) This text could best be
characterized as
a) the abstract of a doctoral dissertation.
b) a detailed review of a book on economics.
c) a defense of money for publication in the popular press.
d) publicity summarizing a recently-published book.
e) a psychological explanation of the power of money.

114. (ESAF / MPOG – 2010) The five words that open the
text [Bread, cash, dosh, dough, loot] in paragraph 1 line 1 are
a) economic jargon for the proceeds of human labour.
b) synonyms for money in colloquial usage.
c) alternative expressions meaning profit.
d) everyday words for things money can buy.
e) indications of the evil referred to in the next line.

115. (ESAF / MPOG – 2010) The pronoun ‘it’ in paragraph
3 line 5 refers to
a) fear
b) greed
c) bubble
d) scraping
e) money

116. (ESAF / MPOG – 2010) The writer of the book
attempts to prove that money is
a) a serious cause of harm.
b) a vital resource in times of war.
c) essentially a question of surface bubbles.
d) at the root of all human advanced.
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e) usually an expendable asset.
Text 2
Source: The New York Times November 11, 2009 [slightly
adapted]

Trucks, Trains and Trees
By THOMAS L. FRIEDMAN
No matter how many times you hear them, there are
some statistics that just bowl you over. The one that
always stuns me is this: Imagine if you took all the cars,
trucks, planes, trains and ships in the world and added up
their exhaust every year. The amount of carbon dioxide,
or CO2, all those cars, trucks, planes, trains and ships
collectively emit into the atmosphere is actually less than
the carbon emissions every year that result from the
chopping down and clearing of tropical forests in places
like Brazil, Indonesia and the Congo. We are now losing a
tropical forest the size of New York State every year, and
the carbon that releases into the atmosphere now
accounts for roughly 17 percent of all global emissions
contributing to climate change. […]
“You need a new model of economic development — one
that is based on raising people’s standards of living by
maintaining their natural capital, not just by converting
that natural capital to ranching or industrial farming or
logging,” said José María Silva, a conservation expert.
Right now people protecting the rainforest are paid a
pittance — compared with those who strip it — even
though we now know that the rainforest provides
everything from keeping CO2 out of the atmosphere to
maintaining the flow of freshwater into rivers.
The good news is that Brazil has put in place all the
elements of a system to compensate its forest-dwellers
for maintaining the forests. Brazil has already set aside
43 percent of the Amazon rainforest for conservation and
for indigenous peoples. Another 19 percent of the
Amazon, though, has already been deforested by farmers
and ranchers.

117. (ESAF / MPOG – 2010) The main message of the first
paragraph is that
a) deforestation is less damaging to the environment than was
traditionally believed.
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b) vehicles driven by standard fuels are responsible for 17% of
all CO2 emissions.
c) the statistics surrounding forest clearance are grossly
exaggerated.
d) it is time to limit the CO2 emissions from the world’s fleet of
cars and trucks.
e) forest clearance causes more CO2 emissions than all the
world’s vehicles together.
118. (ESAF / MPOG – 2010) The new model of economic
development advocated in the text involves
a) offering adequate fi nancial reward to those who preserve the
forest.
b) raising people’s living standards through squandering natural
capital.
c) putting a ban on large-scale cattle farming, planting and wood
extraction.
d) making farmers pay for the fl ow of freshwater they use in the
Amazon.
e) paying small sums of money to inhabitants who can keep trees
standing.
119. (ESAF / MPOG – 2010) The writer ‘s view of Brazilian
action shows
a) sharp criticism of Brazil’s failure to curb deforestation.
b) mixture of praise for new policies and regret for past
destruction.
c) unqualified praise for Brazil’s far-sightedness.
d) a 43% approval rating for government policy for the region.
e) a 19% disapproval rating for farming and ranching in the
Amazon.
Text 3
Source: http://www.forbes.com/2009/10/12/brazil-etfemerging-intelligentinvesting-markets.html
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Buy Into Brazil
David Serchuk [For bes Magazine]
There’s a lot to like about South America’s biggest
economy. Hosting the Olympics and World Cup
doesn’t hurt either.
Suddenly everyone is talking about Brazil. This makes
sense considering that the colossus of South America outhustled President Obama and his hometown of Chicago to
land the 2016 Olympics. It has also benefi ted by being
the “B” part of the BRIC group of emerging nations, in
addition to Russia, India and China. It’s an emerging
power that some investors have just learned about,
though the pros have been hip to it for some time.
From 2003 through 2007, Brazil ran record trade
surpluses, and its gross domestic product, at $1.99
trillion, is the 10th largest in the world. It has large and
well-developed agricultural, mining, manufacturing and
service sectors, and its economy is bigger than all other
nations in South America combined. Brazil is expanding
its presence in world markets and, as we have seen, the
world’s playing fields.
There are also some signifi cant drawbacks to Brazil.
Despite its potent GDP, rampant income inequality means
that its per capita wealth is 102nd in the world, slightly
behind the global average and noted powerhouse Serbia.
Brazil’s richest 10% reaps 43% of its wealth; in the U.S.
that number is 30%. Brazil’s bottom 10% earns a
minuscule 1.1%. Still, there is a lot to like here, and our
industry observers are ready to buy.

120. (ESAF / MPOG – 2010) The writer’s attitude to
investment in Brazil is
a) out and out enthusiasm for the country’s prospects.
b) reluctant dismissal of Brazil’s potential.
c) encouragement with minor reservations.
d) unmitigated acclaim for the world’s 10th largest economy.
e) deliberate analysis of various pitfalls for investors.
121. (ESAF / MPOG – 2010) Paragraph 1 of the text refers
to Brazil’s hosting of the 2016 Olympic Games as
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a) one in the eye for US investors looking for good prospects.
b) a Brazilian victory in long-standing bitter economic rivalry with
the USA.
c) an example of unfair practices in Brazilian commercial
behavior.
d) an explanation of why Brazil is a new focus of attention.
e) a good reason to invest in Brazil for quick investment profi ts.
122. (ESAF / MPOG – 2010) Calling Brazil “the “B” part of
the BRIC group of emerging nations” [paragraph 1 line 4],
indicates that
a) compared to Russia, India and China, Brazil’s growth is
second-rate.
b) the acronym BRIC contains an explicit reference to Brazil.
c) Brazil’s economy is till only grade B for investors.
d) Brazil lags behind the A-rated industrialized countries.
e) emerging nations are now only slightly behind developed
countries.
Read the text below entitled “Regulation Modernization” in
order to answer questions 123 to 125:
Regulation Modernization
Source: www.iii.org (Adapted) Jan, 2010

Insurance is regulated by the individual states. The move to
modernize insurance regulation is being driven in part by the
globalization of insurance services. Some large U.S. companies that
operate in other countries support the concept of a federal system
that provides one-stop regulatory approval while others believe the
merits of a state system outweigh the virtues of a single national
regulator. As a result of discussions about the merits of each system,
states are making it easier for insurers to respond quickly to market
forces.
States monitor insurance company solvency. One important
function related to this is overseeing rate changes. Rate making is
the process of calculating a price to cover the future cost of
insurance claims and expenses, including a margin for profit. To
establish rates, insurers look at past trends and changes in the
current environment that may affect potential losses in the future.
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Increasingly, even in the most regulated states, officials are
relying on competition among insurance companies to keep rates
down and are modernizing and streamlining the rate setting process.

123. (ESAF / SUSEP – 2010) According to paragraph 1, the
globalization of insurance services has
a) infringed the insurance regulation.
b) brought about a particular move.
c) lessened competition among insurance companies.
d) significantly enhanced their quality.
e) helped precipitate a financial crisis.
124.

(ESAF / SUSEP – 2010) According to paragraph 2, rates

a) differ in different situations.
b) remain unchanged over long periods.
c) are set by the individual states.
d) are not expected to vary.
e) represent the net profit of insurance companies.
125.

(ESAF / SUSEP – 2010) According to paragraph 3,

a) rates must be kept down by officials.
b) competition may generate excessive rates.
c) competition is expected to impact on rates.
d) rates have to be kept below approved ceilings.
e) the rate setting process was at last streamlined.
Read the text below entitled “A world of connections” in
order to answer questions 126 to 128:
A world of connections
Source: www.economist.com (Adapted)
Jan 28th, 2010

To sceptics all this talk of twittering, yammering and
chattering smacks of another internet bubble in the making. They
argue that even a huge social network such as Facebook will struggle
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to make money because fi ckle networkers will not stay in one place
for long, pointing to the example of MySpace, which was once all the
rage but has now become a shadow of its former self. Last year the
site, which is owned by News Corp, installed a new boss and fi red
45% of its staff as part of a plan to revive its fortunes.
Within companies there is plenty of doubt about the benefits
of online social networking in the office. A survey of 1,400 chief
information officers conducted last year by Robert Half Technology,
a recruitment firm, found that only one-tenth of them gave
employees full access to such networks during the day, and that
many were blocking Facebook and Twitter altogether. The
executives’ biggest concern was that social networking would lead
to social notworking, with employees using the sites to chat with
friends instead of doing their jobs. Some bosses also fretted that the
sites would be used to leak sensitive corporate information.

126. (ESAF / SUSEP – 2010) According to paragraph 1, the site
MySpace
a) has turned into the most popular social network.
b) attracts more networkers than Facebook.
c) played a minor role as a social-networking site.
d) convinced sceptics of its outstanding value.
e) laid off almost half of its staff.
127. (ESAF / SUSEP – 2010) According to paragraph 2, the
benefits of online social networking in the office are
a) undeniable.
b) numerous.
c) long-lasting.
d) uncertain.
e) predictable.
128. (ESAF / SUSEP – 2010) According to paragraph 2, some
bosses also worried that through the sites sensitive corporate
information would be
a) altered.
b) distorted.
c) made classified.
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d) disclosed.
e) negotiated.
Read the text below entitled “Recent developments” in
order to answer questions 129 to 132:
Recent developments
Source: www.bls.gov (Adapted)
Jan 28th, 2010

The recent financial crisis has resulted in large losses for the
insurance industry. Industry conditions in the near term remain
tenuous, particularly as many companies will continue to experience
declining revenues, investment losses, and credit rating
downgrades, which can affect an insurer’s ability to repay debt by
having to pay a higher interest rate. Additionally, insurance
companies that were trading in credit default swaps and other risky
instruments without sufficient hedging suffered especially hard, and
some companies even became insolvent. Companies with prudent
risk management strategies also suffered large losses, because most
investment instruments owned by insurance companies experienced
falling values as they were being sold or marked down as the stock
market deteriorated in late 2008. Nonetheless, as insurers rebuild
capital and adhere to stricter Federal regulations, the insurance
industry is likely to stabilize.
The Internet is an important tool for insurance carriers in
reaching potential and existing customers. Insurance carriers use
the Internet to enable customers to access online account and billing
information, view insurance quotes, and purchase policies.

129.

(ESAF / SUSEP – 2010) According to the text, large losses

a) have been faced by the insurance industry.
b) were easily foreseen by the insurance industry.
c) might be caused by the insurance industry.
d) should have been prevented by the industry.
e) may be overcome by the insurance industry.
130. (ESAF / SUSEP – 2010) The author defines the industry
conditions in the near term as tenuous, which means they are
a) strong, but predictable.
b) stable and vigorous.
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c) weak and likely to change.
d) positive and promising.
e) unfavourable and not changing.
131.

(ESAF / SUSEP – 2010) According to the text,

a) the insurance industry has stabilized.
b) Federal regulations are becoming more severe.
c) management strategies prevented losses.
d) large losses were caused by insurers.
e) insurers were indeed capable of rebuilding capital.
132. (ESAF / SUSEP – 2010) According to the text, the role played
by the Internet within the insurance industry is
a) secondary.
b) undefined.
c) overvalued.
d) underestimated.
e) relevant.
Read part of the interview below entitled “Faith-based
politics” in order to answer questions 133 to 136:
Faith-based politics
Source: Newsweek Magazine (Adapted)
May 25th 2009

Tony Blair, Britain´s longest-serving Labour Prime Minister, left
office in 2007 as a relatively young man of 54. At his office in
London, Blair spoke to NEWSWEEK´s Stryker McGuire. Excerpts:
Question 1: There´s much evidence that religious beliefs
have been a force for evil in the world. How do you persuade
people to put faith in faith?
Many people do see faith as a source of division and conflict. There
is another side that the world of faith isn´t often good enough at
putting forward – which is about compassion, solidarity, social
justice.
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Question 2: How do you think President Barack Obama is
doing as a leader and healer on the world scene?
He´s created a situation where there is a possibility of a completely
different form of engagement with the world of Islam and with the
outside world. The single most important thing for him is that his
decision to reach out is answered by the rest of the world by a
decision to reach back. As I keep saying to people, he doesn´t want
cheerleaders; he wants partners. You know, he doesn´t want people
to tell him how great he is; he´s perfectly well aware of the transient
nature of all that fluff, as it were, around the new president and the
first hundred days. He´s trying to change the world in partnership,
and he needs partners to do it.

133.

(ESAF / MPOG – 2009) In his answer to question 1, Mr Blair

a) disregards the role played by faith.
b) excludes faith from his analysis.
c) defines faith as a source of division.
d) points to other aspects of faith.
e) puts faith as a source of evil.
134. (ESAF / MPOG – 2009) In his answer to question 1, Mr Blair
refers to compassion, solidarity and social justice as concepts “the
world of faith is not good enough at putting forward.” In other words,
at
a) embracing.
b) preventing.
c) propounding.
d) discouraging.
e) experiencing.
135. (ESAF / MPOG – 2009) In his answer to question 2, Mr Blair
says that President Barack Obama is “perfectly well aware of the
transient nature of all that fluff.” In other words, the US President

a) believes its characteristics are lasting.
b) understands its ephemeral nature.
c) feels fluff is a sensitive issue.
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d) underestimates the intensity of flattery.
e) conceives fluff as naturally unique.
136.
Obama

(ESAF / MPOG – 2009) In Mr Blair´s view, President Barack

a) ought to have sought partnership.
b) wants to be approved and praised.
c) should consider building partnerships.
d) must prioritise some religious issues.
e) is seeking partnership.
Read the text below which is entitled “Economic recovery:
the case of the BRICs” in order to answer questions 137 to
139:
Economic recovery: the case of the BRICs
Source: www.economist.com
June 18th 2009 (Adapted)

According to the IMF´s Mr Felman, in early 2008 all the
contribution of investment to growth came from non-state-owned
enterprises, mostly the private sector; since December 2008, more
than half has come from state-owned enterprises. Something similar
is happening in Brazil. Between last September and this January
credit from foreign-owned and domestic private banks rose by 3%;
credit from public banks rose by 14%. The beneficiaries seem to be
large firms, where loans are growing four times as quickly as at small
ones.
It is not clear how far, in the long run, the BRICs (Brazil,
Russia, India and China) will be affected by a big rise in the size of
the government and large state-owned firms. But that rise is
probably inevitable. China and, to a lesser extent, Brazil and India,
benefited hugely from America´s appetite for imports in 2000-08.
That appetite has fallen and is likely to remain low for years, as
American consumers adjust their spending and savings habits. The
rise may also be difficult to reverse: the experience of the West has
been that the public sector expands relentlessly until it reaches
between 40% and 50% of GDP (Gross Domestic Product). But if the
BRICs cannot export their way out of recession, the expansion of
government is the main alternative to the slump being endured in
those other big capital exporters.
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137. (ESAF / MPOG – 2009) According to paragraph 1, in 2008,
economic growth through investment
a) was mainly stimulated by state-sector businesses.
b) is yet to be translated into reliable figures.
c) did not derive from a single source.
d) is soon to be defined by the IMF´s Mr Felman.
e) did not come from the private sector.
138. (ESAF / MPOG – 2009) According to paragraph 2, a big rise
in the size of the government in the BRICs seems to be
a) controllable.
b) undesirable.
c) threatening.
d) unavoidable.
e) unlikely.
139. (ESAF / MPOG – 2009) According to paragraph 2, the quantity
of goods imported by the USA has
a) decreased.
b) grown.
c) abounded.
d) risen.
e) halved.
Read the text below entitled “Happy new year” so as to
answer questions 140 to 142:
Happy new year
Source: www.economist.com
Jul 2nd 2009 (Adapted)

The mantra in Washington, DC is simple: spend billions now,
pay later. Congress has been crafting ambitious plans for energy,
health care and transport. But the mood in state capitals has been
different. Forty-six states had a deadline of June 30th to pass their
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budgets. Just as important, those budgets had to be balanced. With
the sole exemption of Vermont, America´s state governments,
unlike the federal one, are not allowed to run deficits. June was an
agonizing month.
On the morning of July 1st, the first day of the new fiscal year
for most states, taxpayers had reason to be glum. Connecticut,
North Carolina and Ohio had passed temporary extensions.
California, Arizona, Pennsylvania and Illinois did not have a balanced
budget as required. Most states that did pass budgets imposed
painful cuts, higher taxes and fees on everything from pesticides in
Minnesota to hunting licences in Maine.
Matters would be worse if it were not for Washington´s
stimulus package, which provides more than $135 billion to support
state budgets. Most money, $87 billion, is for Medicaid, the
government´s health-care programme for the poor. A further $48
billion created a State Fiscal Stabilisation Fund, mostly for schools
and universities.

140.

(ESAF / MPOG – 2009) According to paragraph 1,

a) ambitious plans have been devised by state governments.
b) on June 30th, 46 states had already trimmed their budgets.
c) deficits have been closed by forty-six states.
d) lower revenue collections had been forecast up to June 30th.
e) June was a very worrying and upsetting month.
141. (ESAF / MPOG – 2009) According to paragraph 2, “taxpayers
had reason to be glum”. In other words, they
a) were understandably disappointed and sad.
b) ought to feel worried, but also relieved.
c) would rather be depressed.
d) might well be cautiously optimistic.
e) could reasonably seem hopeful.
142.

(ESAF / MPOG – 2009) According to paragraph 3,

a) Washington´s stimulus package was slashed.
b) state budgets are being supported.
c) a stimulus package is going to be provided.
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d) lay-offs and furloughs have been prevented.
e) states are going to close their deficits.
Your answers to questions 143 to 146 must be based on the
article below entitled “The accidental environmentalists”:
The accidental environmentalists
Source: www.economist.com Dec, 11th 2008 (Adapted)

More destructive hurricanes, shrinking forests, melting
glaciers, disappearing animals: the prospective damage to Latin
America and the Caribbean from climate change makes for grim
reading. A new World Bank report, timed to coincide with a United
Nations conference in Poland, tries to put numbers to the potential
economic cost. By taking the Intergovernmental Panel on Climate
Change´s predictions for what the planet might feel like in 2100 and
then overlaying data from several thousand farms situated in
regions of varying heat and dryness, it is possible to make some
informed guesses about what the effect on crop yields, and therefore
on GDP, would be if temperatures rose and rainfall fell.
Some Latin countries are already doing things to reduce net
carbon emissions that put them ahead of governments elsewhere.
Much of the region´s power comes from hydroelectricity and
biofuels. The result is that emissions of carbon dioxide per unit of
power are 74% lower than in India and China.
There are obstacles to taking these policies further. In Brazil,
plans for more hydroelectric dams in the Amazon are opposed by
some environmentalists; they claim the resulting flooding of forest
prompts methane-producing rotting vegetation.

143. (ESAF / ANA – 2009) As regards the potential economic cost
caused by climate change, figures
a) cannot be set.
b) are going to be presented.
c) would have to be shown.
d) seem to minimize its effect.
e) do not reflect its dire threat.
144. (ESAF / ANA – 2009) In some Latin American countries,
carbon dioxide emissions per unit of power
a) are unacceptably high in relation to other countries.
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b) have increased significantly over the last few decades.
c) are considerably lower than those of India and China.
d) are being tackled through the construction of new capacity.
e) need to be reduced by around 74% as soon as possible.
145. (ESAF / ANA – 2009) In relation to the constructions of
hydroelectric dams in the Amazon, some environmentalists
a) support and supervise them.
b) have prevented them.
c) devised a number of them.
d) take part in their initial plan.
e) do not approve of them.
146. (ESAF / ANA – 2009) As regards the use of hydroelectricity
and biofuels, both are linked to
a) the reduction of carbon dioxide emissions.
b) a likely cut in carbon dioxide emissions.
c) the increase of carbon emissions.
d) reductions in gas emissions in China.
e) unforeseeable reductions in carbon emissions.
Your answers to questions 147 to 150 must be based on the
article below entitled “Looming water crisis simply a
management problem”:
Looming water crisis simply a management problem
Source: www.newscientist.com August 20th 2008 (Adapted)

Today´s focus on the credit crisis and rising prices for food
and oil has temporarily put another global scarcity in the shade:
water. The UN predicts that by 2025, two-thirds of us will experience
water shortages, with severe lack of water blighting the lives and
livelihoods of 1.8 billion. According to the UN World Water
Assessment Programme, by 2050, 7 billion people in 60 countries
may have to cope with water scarcity. At this year´s World Economic
Forum, UN secretary-general Ban Ki-moon recommended that water
scarcity should be at the top of the international agenda. “As the
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global economy grows, so will its thirst,” he said, warning of a future
marred by conflicts over water.
There is no doubt that we need to rethink how we use water,
especially with the human population growing rapidly, and global
warming likely to produce unpredictable patterns of rainfall and
drought. Nevertheless, my own research suggests that the situation
may not be as dire as many are suggesting. Nations can thrive on
surprisingly meagre quantities of fresh water – provided they adopt
water-efficient technologies and encourage economic activity that
does not guzzle water. I believe the looming water crisis is primarily
a problem of distribution and management rather than supply. And
we can solve it with existing technologies, increased investment and
political will.

147. (ESAF / ANA – 2009) According to paragraph 1, water
shortages
a) are not going to occur.
b) are foreseen.
c) would have to be calculated.
d) have been compensated.
e) were not dealt with.
148. (ESAF / ANA – 2009) In paragraph 1, the author refers to “a
future marred by conflicts over water”. In other words, a future
a) unspoiled by them.
b) rid of them.
c) broadened by them.
d) clouded by them.
e) safeguarded by them.
149. (ESAF / ANA – 2009) In paragraph 2, the author says that
based on his own research, the situation
a) might not be so severe.
b) must be promptly addressed.
c) could have been hindered.
d) may bring about catastrophic shifts.
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e) should have been resolved.
150. (ESAF / ANA – 2009) In paragraph 2, the author implies that
the problem of distribution and management of water is
a) overestimated.
b) marginal.
c) paramount.
d) extraneous.
e) secondary.
Read text 1 and answer questions 151-154.
Text 1
Forecast lowered for air travel on slower China growth
A weaker global economy — and a slowdown in China — will
likely dampen some of the growth in air travel over the next two
decades.
The International Air Transport Association says the number
of airline passengers is expected to double to 7 billion by 2034. That
figure marks a decrease from a prior forecast of passengers totaling
7.4 billion in 2034, reflecting lower economic growth in China that
will be likely to reduce demand for travel and potentially limit
airplane orders for manufacturers Boeing and Airbus.
Despite the lower forecast, China is expected to add 758
million new passengers for a total of 1.2 billion flyers. Those gains
would likely mean that China surpasses the United States as the
world’s largest passenger market by 2029.

151. (ESAF / ANAC – 2015) According to the text, a reduction in
word economic growth means that
a) the USA will continue to have more air passengers than China.
b) air travel will decrease faster in China than anywhere else.
c) travel by air will not grow as fast as previously predicted.
d) it will take two decades to get back to current air travel rates.
e) fewer people will join the International Air Transport Association.
152. (ESAF / ANAC – 2015) It can be inferred that the annual
number of passengers traveling by air is now around
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a) 3.5 billion.
b) 758 million.
c) 1.2 billion.
d) 7.4 billion.
e) 379 million.
153. (ESAF / ANAC – 2015) Paragraph 2 indicates that aircraft
manufacturers would be wise to expect
a) demand for billions of new aircraft.
b) demand for more sophisticated planes.
c) a need for aircraft that hold more passengers.
d) new competition from Chinese factories.
e) lower output of planes than previously forecast.
154.
refers to

(ESAF / ANAC – 2015) 'Those gains' in Paragraph 3 line 2

a) higher profits for manufacturers.
b) increased speed of air travel.
c) more Chinese air passengers.
d) the reduced total of forecasts.
e) dwindling economic prospects.
Read text 2 and answer questions 155-160.
Text 2
The advantage
1 CARE Acquiring a new aircraft is already a complex enough
process. Acquiring a pre-owned aircraft can be an even more
challenging task. The industry has its fair share of brokers and
experts all willing to offer you the best deal in town but, regrettably,
once you have signed and the aircraft is delivered, they tend to
vanish as they move onto the next deal. Our philosophy is very
different. Every Embraer aircraft we lease has passed through our
own Embraer facilities. Every aircraft is treated with a level of service
and care that can only come from those who built them in the first
place.
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2 SUPPORT In choosing one of our pre-owned aircraft, all of our
customers share a common goal: to ensure that the aircraft
delivered perform seamlessly from day one and continue to perform
for many years to come. In response to this, we offer the Lifetime
Program by Embraer. This program represents a first in the industry
and is the result of a very detailed review between ECC and Embraer
on how best to support our customers. The Lifetime Program is
unique to preowned Embraer aircraft and offers a wide range of
services from startup through operation.
3 RELIABLE So when an ECC pre-owned aircraft is offered for
delivery to its new home you can rest assured that it will provide
many years of happy, reliable service. Our focus does not end there
since we value the relationships we build with our customers. Our
Lifetime Program is testament to this. This is a unique and new
service from Embraer to support our used aircraft. We invite you to
learn, in greater detail, how it will not only enhance your operation,
but also keep your Chief Financial Officer happy. Transparency in
costs and flexibility in adapting to your needs. It is our way of
showing that every Embraer aircraft we offer has our seal of
approval. Coming from the manufacturer, that’s no small thing.
Source: http://www.eccleasing.com/Pages/fator.aspx [slightly adapted]

155. (ESAF / ANAC – 2015) The main aim of the text is to convince
potential customers that
a) experts dealing in planes always tell the truth about the planes they sell.
b) Embraer makes some of the best commercial planes in the world.
c) when buying an aircraft the main consideration should be cost
effectiveness.
d) ECC and Embraer offer better after-sales service than other companies.
e) leasing is generally the most practical way of acquiring a new aircraft.
156. (ESAF / ANAC – 2015) A pre-owned aircraft (#1 line 2) refers
to a plane that
a) is brand new.
b) has not yet left the production line.
c) is being sold second-hand.
d) will soon be delivered.
e) needs a guarantee.
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157. (ESAF / ANAC – 2015) The 'unique and new service' referred
to in #3 line 6 is
a) faster delivery from the factory to the consumer.
b) maintenance throughout the life of the aircraft.
c) better technological accessories.
d) the company's last will and testament.
e) keeping the financial deal flexible.
158.
means

(ESAF / ANAC – 2015) The word 'seamlessly' in #2 line 3

a) smoothly.
b) at full speed.
c) intermittently.
d) at a moderate pace.
e) imperfectly.
159. (ESAF / ANAC – 2015) The pronoun 'they' occurs twice in #1
line 6, referring to
a) challenging tasks.
b) signed contracts.
c) aircraft.
d) bargains.
e) dealers.
160. (ESAF / ANAC – 2015) The expression "that’s no small thing"
in Paragraph 3, last line could be replaced by
a) that's beneath our notice.
b) that's too small a detail to matter.
c) that's beyond our control.
d) that's quite something.
e) that too hot to handle.
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Read the text below entitled “The long climb” so as to
answer questions 161 to 163:
The long climb
Source: www.economist.com st Oct, 2009 (Adapted)

The world economy is fitfully getting back to normal, but it will
be a “new normal”. This phrase has caught on, even if people
disagree about what it means. In the new normal, as defi ned by
Pimco´s CEO, Mohamed El-Erian, growth will be subdued and
unemployment will remain high. “The banking system will be a
shadow of its former self,” and the securitization markets, which buy
and sell marketable bundles of debt, will presumably be a shadow of
a shadow. Finance will be costlier and investment weak, so the stock
of physical capital, on which prosperity depends, will erode.
The crisis invited a forceful government entry into several of
capitalism´s inner sanctums, such as banking, American carmaking
and the commercial-paper market. Mr El-Erian worries that the state
may overstay its welcome. In addition, national exchequers may
start to feel some measure of the fi scal strain now hobbling
California. America´s Treasury, in particular, must demonstrate that
it is still a “responsible shepherd of other countries´savings.”

161. (ESAF / AFRFB – 2009) In paragraph 1, growth in the new
order is defined as
a) both real and active.
b) absolutely extraordinary.
c) not very active or busy.
d) sustainable and rapid.
e) unpredictable.
162.

(ESAF / AFRFB – 2009) In paragraph 1, finance is referred to

as
a) remaining low throughout the crisis.
b) having been affected by the crisis.
c) having eroded throughout the process.
d) likely to be considered in a future analysis.
e) likely not to be hit by this scenario.

www.estrategiaconcursos.com.br

163. (ESAF / AFRFB – 2009) In paragraph 2, the author mentions
“the fiscal strain now hobbling California”. In other words, the fiscal
a) policies which have been favouring California´s growth.
b) pressure currently preventing California´s development.
c) programmes successfully spoused by California.
d) measures which have steadily gained acceptance.
e) incentives recently promoted by the Californian government.
Read the text below entitled “Taxation Trends in the
European Union” so as to answer questions 164 to 166:
Taxation Trends in the European Union
Source: www.ec.europa.eu 2009 Edition (Adapted)

This year´s edition of the Taxation Trends in the European
Union appears at a time of upheaval. The effects of the global
economic and financial crisis have hit the European Union (EU) with
increasing force from the second half of 2008. Given that the last
year for which detailed data are available is 2007, this year´s report
cannot yet analyze the consequences of the recession on tax
revenues. Nevertheless, the report takes stock of the tax policy
measures taken by EU governments in response to the crisis up to
spring 2009.
The European Union is, taken as a whole, a high tax area. In
2007, the overall tax ratio, i.e. the sum of taxes and social security
contributions in the 27 Member States amounted to 39.8% of GDP.
This value is about 12 percentage points above those recorded in
the United States and Japan.
The high EU overall tax ratio is not new, dating back essentially
to the last third of the 20th century. In those years, the role of the
public sector became more extensive, leading to a strong upward
trend in the tax ratio in the 1970s, and to a lesser extent also in the
1980s and early 1990s.

164. (ESAF / AFRFB – 2009) According to paragraph 1, the global
economic and financial crisis
a) has impacted on the EU.
b) may still hit the European Union.
c) has caused tax reductions in the EU.
d) could have affected the EU.
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e) might bring about growth in the EU.
165.
ratio, it

(ESAF / AFRFB – 2009) In relation to the EU´s overall tax

a) must hit 39.8% of GDP.
b) is likely to reach 39.8% of GDP.
c) is soon to be defined.
d) exceeds half the GDP.
e) equals to 39.8% of GDP.
166. (ESAF / AFRFB – 2009) According to paragraph 3, the role
played by the public sector
a) widened.
b) lessened.
c) diminished.
d) faded.
e) decreased.
Read the interview below entitled “Reason with him” so as to
answer questions 167 to 170:
Reason with him
Source: www.newsweek.com 22nd Sep, 2009 (Adapted)

Question (Q) 1: Margolis: When you took office, Brazil was
regarded as an underachiever, and the last among the BRIC
nations. Now Brazil is considered a star among emerging
countries. What´s happened?
Lula: No one respects anyone who doesn´t respect themselves. And
Brazil always behaved like a second-class country. We always told
ourselves we were the country of the future. But we never
transformed these qualities into anything concrete. In a globalized
world you cannot sit still. You have to hit the road and sell your
country. So we decided to make strengthening Mercosul (the South
American trading bloc) a priority, and deepened our relations with
Latin America in general. We prioritized trade with Africa and went
into the Middle East aggressively. Our trade balance today is diversifi
ed. This helped us cushion the blow of the economic crisis.
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Q2: Margolis: Has Brazil´s success in
economic crisis changed investors´views?

navigating

the

Lula: There was no miracle. We had a strong domestic market. We
had consumers who wanted to buy cars. We reduced part of the
sales tax and asked the companies to offer consumers credit on
affordable items. It´s the same case with refrigerators, stoves,
washing machines, and with computers and the housing
construction.
Q3: Margolis: What are the lessons for other countries?
Lula: The great lesson is that the state has an important role to
play, and has great responsibility. We don´t want the state to
manage business. But it can be an inducer of growth and can work
in harmony with society.

167. (ESAF / AFRFB – 2009) In his answer to question 1, Brazil´s
president refers to “strengthening Mercosul as a priority.” In other
words, a measure he considered
a) risky.
b) unattainable.
c) pivotal.
d) unnecessary.
e) advisable.
168. (ESAF / AFRFB – 2009) In his answer to question 2, Luiz
Inácio Lula da Silva says that
a) the Brazilian domestic market was frail.
b) a miracle did come about in Brazil.
c) credit on affordable items was halved.
d) part of the sales tax was lowered.
e) consumers were not willing to spend.
169. (ESAF / AFRFB – 2009) Brazil´s president refers to the
country´s diversified trade balance as having
a) contributed to worsen the global economic crisis.
b) resulted from trade with one sole strategic partner.
c) been prevented by internal regulations.
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d) been considered as an unattainable goal.
e) minimized the adverse effects of the world crisis.
170. (ESAF / AFRFB – 2009) In his answer to question 3, Brazil´s
president
a) emphasizes the role played by the private sector.
b) criticizes initiatives derived from private ownership.
c) sees the private sector as an inducer of growth.
d) affirms the significance of the state.
e) disregards duties attributed to the state.
Your answers to questions 171-174 must be based on the
text below.
In June this year, the BRICs, the world’s newest economic grouping,
ended their first major summit by calling for a stable, predictable
and more diversifi ed international monetary system. But the leaders
of Brazil, Russia, India and China, stopped short of criticising the
world’s dominant currency, the US dollar. The group repeated calls
for a bigger say in the global financial system through greater
representation at major institutions, such as the World Bank.
But the final statement issued by the leaders made no reference to
developing new reserve currencies to challenge the dollar, which
Russia had called for at a separate event earlier in the day.
Analysts say that as the global recession bites, the four Bric nations
are showing a growing willingness to work together. One expert
claimed the significance of the summit would be political rather than
economic.
(BBC News 16/6/09, adapted)

171. (ESAF / ATRFB – 2009) According to the text, at a meeting in
June, the leaders of the BRICs agreed on the need to
a) play a more influential role in the international financial order.
b) prevent recession biting their economies.
c) seek joint representation at institutions such as the World Bank.
d) stop using the dollar as their reserve currency.
e) tone down the radical positions of Russia and China.
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172. (ESAF / ATRFB – 2009) One effect of the global financial
crisis, according to the text, will be to cause
a) Brazil, Russia, India and China to be known as the BRICs.
b) a fragmentation of international reserve currencies.
c) increasing reliance on the dollar as the reserve currency.
d) the BRICs to seek closer cooperation as a group.
e) a challenge to the signifi cance of the BRICs as a group.
173. (ESAF / ATRFB – 2009) The phrase “stopped short of” in
paragraph 1 means
a) made short work of.
b) took a short cut to.
c) halted in its tracks over.
d) went over the top in.
e) did not go so far as.
174. (ESAF / ATRFB – 2009) The most suitable headline for this
text would be
a) BRICs attack the falling dollar.
b) BRICs summit advocates financial stability.
c) Emerging nations seek to set up new financial union.
d) BRICs in disarray over financial crisis.
e) Nations favour increased powers for the World Bank.
Your answers to questions 175-180 must be based on the
text below entitled “Brazil boosts the dollar”.
Brazil boosts the dollar
How long can the run on the dollar continue? Last year’s dollar
slump, with its attendant rise in commodity prices, ended when the
market put paid to it. This time governments are attempting to slow
it down. But it is not, as widely expected, the US government that
is doing this. Instead, the Canadian dollar dropped sharply on
Tuesday after the Bank of Canada issued a warning over the
currency’s recent strength. Brazil’s government went further,
imposing capital controls to stop the real gaining at the dollar’s
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expense. Other countries, it appears, have more to lose from a weak
dollar than the US does.
Perhaps as a result, there was a day’s pause in the trade that has
seen the dollar hit 14-month lows while oil, denominated in dollars,
briefl y hit $80 a barrel before falling. Brazil’s imposition of a 2 per
cent tax on capital infl ows, to both stocks and bonds, showed strong
intent. This move brought the real, which has risen 54.5 per cent
against the dollar since its nadir, down by 3.8 per cent. The Bovespa
stock index, which has tripled since its low, fell 7.5 per cent in dollar
terms at one point.
Brazil evidently fears that an overpriced real could endanger its
recovery. Other exporters will be watching closely.
(Source: the Financial Times October 20- www.ft.com, adapted)

175. (ESAF / ATRFB – 2009) The title of the article suggests that
the Brazilian government
a) intends to promote the value of the dollar.
b) is behaving imprudently.
c) has taken action to deflate the dollar.
d) has decided to shun the dollar.
e) is concerned about the over-valued dollar.
176. (ESAF / ATRFB – 2009) According to the text, last year the
US currency
a) first rose, then fell when commodity prices were slashed.
b) outstripped both the Canadian dollar and the Brazilian real.
c) remained stable, despite fears of a market crisis.
d) first fell, then stabilized after commodity prices went up.
e) remained unaffected by the financial crisis.
177. (ESAF / ATRFB – 2009) Compared to Canada, according to the
text, Brazil
a) showed more impressive signs of financial recovery.
b) intervened to protect its own currency.
c) took more drastic action to stem the fall in the dollar.
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d) gave sharp warning over rising oil prices.
e) watched the Canadian dollar rise with mild optimism.
178. (ESAF / ATRFB – 2009) The writer claims that Canada and
Brazil both appeared to show
a) little concern about the falling value of the dollar.
b) more concern than the US over the weakness of the dollar.
c) a benevolent desire to help the US in times of crisis.
d) an urge to promote the value of their own currencies.
e) a short-term desire to boost prices on their stock markets.
179. (ESAF / ATRFB – 2009) The result of the new Brazilian tax on
investments was
a) a rise of 54.5% in the value of the dollar.
b) a fall of 2% on the Brazilian stock market.
c) a drop of 7.5% in the dollar against the real.
d) an increase to $80 in the price of a barrel of oil.
e) a decrease of 3.8% in the value of the real.
180. (ESAF / ATRFB – 2009) The cause of Brazilian government
action, according to the text, is concern
a) about aggressive action by other exporting countries.
b) that there could be a dangerous run on its stock market.
c) to keep pace with Canada in attacking the US currency.
d) that its economic recovery could be harmed by an over-priced real.
e) to avoid the overheating of its economy in the short term.
Gabarito Inglês
1.
2.
3.
4.

LETRA B
LETRA A
LETRA D
LETRA C
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5.
6.
7.
8.
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LETRA E
LETRA A
ANULADA
LETRA B
LETRA D
LETRA B
LETRA D
LETRA A
LETRA E
LETRA C
LETRA B
LETRA B
LETRA A
LETRA C
LETRA C
LETRA B
LETRA D
LETRA A
LETRA B
LETRA E
ANULADA
LETRA B
LETRA C
LETRA C
LETRA A
LETRA D
LETRA B
ANULADA
LETRA A
LETRA E
LETRA B
LETRA D
LETRA C
LETRA D
LETRA C
LETRA B
LETRA E
LETRA A
LETRA E
LETRA A
LETRA C
LETRA A
LETRA B
LETRA A
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92.

LETRA D
LETRA B
LETRA A
LETRA E
ANULADA
LETRA A
LETRA E
LETRA C
LETRA B
LETRA D
LETRA E
LETRA E
LETRA A
LETRA D
LETRA A
LETRA C
LETRA D
LETRA A
LETRA D
LETRA B
LETRA C
LETRA D
LETRA E
LETRA B
LETRA D
LETRA B
LETRA E
LETRA D
LETRA E
LETRA A
LETRA B
LETRA C
LETRA D
LETRA B
LETRA B
LETRA A
LETRA D
LETRA C
LETRA E
LETRA A
LETRA D
LETRA B
LETRA E
LETRA C
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LETRA E
LETRA D
LETRA B
LETRA C
LETRA A
LETRA E
LETRA A
LETRA D
LETRA B
LETRA C
LETRA A
LETRA C
LETRA D
LETRA A
LETRA D
LETRA B
LETRA C
LETRA D
LETRA E
LETRA B
LETRA D
LETRA B
LETRA E
LETRA D
LETRA E
LETRA A
LETRA B
LETRA C
LETRA D
LETRA B
LETRA B
LETRA A
LETRA C
LETRA E
LETRA D
LETRA D
LETRA A
LETRA C
LETRA B
LETRA E
LETRA D
LETRA C
LETRA B
LETRA E
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LETRA C
LETRA D
LETRA A
LETRA E
LETRA A
LETRA B
LETRA B
LETRA C
LETRA E
LETRA A
LETRA B
LETRA D
LETRA A
LETRA C
LETRA C
LETRA A
LETRA E
LETRA C
LETRA D
LETRA C
LETRA B
LETRA A
LETRA E
LETRA D
LETRA C
LETRA B
LETRA B
LETRA A
LETRA E
LETRA A
LETRA C
LETRA D
LETRA E
LETRA D
LETRA A
LETRA D
LETRA E
LETRA B
LETRA A
LETRA D
LETRA C
LETRA B
LETRA E
LETRA D
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Questões ESAF – Português
1. Sintaxe da oração. Pontuação.
1. (ESAF / MPOG - 2015)
Fragmento do texto: A escala dos ataques a cristãos no Oriente Médio, na
África Subsaariana, na Ásia e na América Latina alarmou organizações que
monitoram a perseguição religiosa. A maioria relata uma deterioração
significativa nos últimos anos.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
A expressão “nos últimos anos” (ℓ. 4) tem a função sintática de adjunto
adverbial de lugar.
2. (ESAF / AFRFB - 2014)
Fragmento do texto: A despeito das suas imperfeições, a Lei da
Transparência Tributária representa um notável avanço institucional. A
conscientização da população brasileira é fundamental para a construção de
uma República efetivamente democrática, em que os eleitores tenham plena
ciência da repercussão das decisões tomadas pelos seus representantes.
Somente assim poderão exigir a construção de um sistema tributário simples,
coerente e justo, que não onere os cidadãos carentes e não seja regressivo,
gravando os contribuintes menos abastados de modo (proporcionalmente)
mais severo que os mais favorecidos economicamente.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
O advérbio “assim” (ℓ. 6) tem a função coesiva de resumir e retomar as ideias
do período sintático imediatamente anterior.
3. (ESAF / MPOG - 2013)
Fragmento do texto: Uma revolução ética ocorreu no Brasil, nos últimos
anos. Refiro-me à inclusão social, que não só melhorou a vida dos mais pobres,
mas também retirou da miséria a maior parte dos que viviam na pobreza
extrema.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

O emprego de vírgula após “Brasil”(ℓ.1) justifica-se porque isola aposto
subsequente.
4. (ESAF / MDIC - 2012)
Fragmento do texto: A explicação de como nosso sistema evoluiu da fase
dos problemas para a estabilidade atual deixa raízes, num primeiro momento,
numa forte concentração dos estabelecimentos, que, reunindo recursos
importantes e desenvolvendo toda uma engenharia para atrair mais recursos,
puderam atravessar diversas fases delicadas. O papel do Banco Central foi
decisivo.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

As vírgulas após “raízes”(ℓ.2) e após “momento” (ℓ. 2) isolam adjunto adverbial
intercalado na oração principal.
5. (ESAF / CGU - 2012)
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1

O Brasil vive uma situação intrigante: enquanto a economia alterna altos
e baixos, a taxa de desemprego cai de forma consistente. Uma das
possíveis causas é a redução do crescimento demográfico, que desacelera
a expansão da população apta a trabalhar. Com menos pessoas buscando
5 uma ocupação, a taxa de desemprego pode cair mesmo com o baixo
crescimento. Isso é bom? Depende. Por um lado, a escassez de mão de
obra reduz o número de desempregados e aumenta a renda. Por outro,
eleva os custos e reduz a competitividade das empresas, o que pode leválas a demitir para reequilibrar as contas. É uma bomba-relógio que só
10 pode ser desarmada com o aumento da produtividade – para manter o
emprego, os trabalhadores precisarão ser treinados para produzir mais.
(Adaptado de Ernesto Yoshida, Outro ângulo. Exame, ano 46, n. 7,18/4/2012)

Desconsiderando os necessários ajustes nas letras iniciais maiúsculas e
minúsculas, provoca-se erro gramatical e/ou incoerência textual ao
a) retirar o sinal de dois pontos depois de “intrigante” (ℓ.1) e, ao mesmo
tempo, substituir a vírgula depois de “baixos”(ℓ.2) pelo sinal de dois pontos.
b) substituir o sinal de interrogação depois de “bom”(ℓ.6) por um sinal de
ponto e vírgula.
c) inserir uma vírgula depois de “cair”(ℓ.5).
d) substituir o ponto depois de “Depende”(ℓ.6) pelo sinal de dois pontos e, ao
mesmo tempo, substituir o ponto depois de “renda”(ℓ.7) por ponto e
vírgula.
e) substituir o travessão depois de “produtividade”(ℓ.10) pelo sinal de dois
pontos.
6. (ESAF / MPOG - 2013)
Fragmento do texto: É uma condição indigna, que deve envergonhar os que
aceitam que um país "que não é pobre, mas injusto" tenha parte significativa
de sua população seriamente prejudicada porque contou com o azar, na loteria
do nascimento, de vir ao mundo numa família pobre ou muito pobre.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

O segmento “na loteria do nascimento”(ℓ.3 e 4) está entre vírgulas porque
expressa uma retificação da informação anterior.
7. (ESAF / MPOG - 2015)
Fragmento do texto: A escala dos ataques a cristãos no Oriente Médio, na
África Subsaariana, na Ásia e na América Latina alarmou organizações que
monitoram a perseguição religiosa. A maioria relata uma deterioração
significativa nos últimos anos.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Na expressão “uma deterioração significativa” (ℓ. 3 e 4), “deterioração” é o
núcleo do objeto.
8. (ESAF / MPOG - 2015)
Fragmento do texto: A distopia é uma distorção ou uma mutação da utopia,
um sonho que se transforma em pesadelo. A ficção científica e a literatura de
antecipação são pródigas em fantasias do gênero.
www.estrategiaconcursos.com.br

Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
A expressão “uma distorção” (ℓ. 1) funciona, sintaticamente, como objeto
direto de “A distopia” (ℓ. 1).
9. (ESAF / MDIC - 2012)
Fragmento do texto: Missão conjunta do Fundo Monetário Internacional –
FMI e do Banco Mundial − Bird, depois da avaliação do nosso sistema
financeiro, concluiu que ele é estável, com baixo nível de riscos e evidente
capacidade de amortizá-los numa eventualidade.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

A vírgula após “estável”(ℓ.3) isola elementos de uma enumeração.
10. (ESAF / MPOG - 2015)
Fragmento do texto: O grupo fanático que ele menciona tenta fazer da
Nigéria, vizinha de Camarões, uma república islâmica. E usa a barbárie para
suplantar a marginalização política, econômica e social a que fora relegado
pelos últimos governos. Essa facção sanguinária tornou-se conhecida do
público ao sequestrar 200 meninas nigerianas numa escola, em 2014. Muitas
foram estupradas. Disputam o noticiário as degolas de civis por outro bando
de radicais, o Estado Islâmico, e, ainda, os rescaldos do atentado ao semanário
francês Charlie Hebdo, com a rejeição generalizada aos que professam o
islamismo, a religião maometana que não prega o ódio – muito menos a
matança.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
O sujeito de “Disputam o noticiário” (ℓ. 6) é “as degolas de civis por outro
bando de radicais, o Estado Islâmico, e, ainda, os rescaldos do atentado ao
semanário francês Charlie Hebdo” (ℓ. 6 a 8).
11. (ESAF / MPOG - 2015)
Fragmento do texto: Em outras palavras, presume-se que algo estável (o
mundo das finanças, a política, a moral, a existência humana, o livro...) perde
esta condição ou tem esta condição colocada em xeque. A crise é apresentada,
então, como um problema, sem que se argumente que há também um
problema nessas narrativas. Qual?
Os verbos “perder” e “ter", no período “Em outras palavras, presume-se que
algo estável (o mundo das finanças, a política, a moral, a existência humana,
o
livro...) perde esta condição ou tem esta condição colocada em xeque”, têm,
como sujeito,
a)
b)
c)
d)

“algo”.
“algo estável".
“que algo estável".
“algo estável (o mundo das finanças, a política, a moral, a existência
humana, o livro...)”.
e)
“que algo estável (o mundo das finanças, a política, a moral, a
existência humana, o livro...)”.
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12. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009)
Assinale a opção que apresenta período construído com os núcleos do sujeito
e do predicado da oração principal do período transcrito a seguir.
A partir de um fragmento perdido, no qual o filósofo Blaise Pascal fala, de
passagem, sobre loucura política, julgada por ele território fértil em
imperfeição humana, o velho jornalista e também filósofo italiano Emilio Rossi,
morto há um mês, escreveu livro saboroso, com o título deste artigo e o
subtítulo Ironia e veritá di Pascal (Edizioni Studium, Roma, 1984).
(Rubem Azevedo Lima, A política como loucura, Correio Braziliense,
12/1/2009, 12.)

a) Com o título A política como loucura, Emilio Rossi escreveu um livro
saboroso, a partir de um fragmento de Pascal.
b) No livro que tem como título o mesmo do artigo de Rubem Azevedo Lima,
Blaise Pascal trata, de passagem, da loucura política.
c) Jornalista e filósofo, Emilio Rossi morreu em dezembro de 2008.
d) A loucura política foi julgada pelo filósofo Blaise Pascal, em um fragmento
perdido, como imperfeição humana.
e) Tida pelo autor como território fértil em imperfeição humana, a loucura
política é tratada em livro pelo jornalista e filósofo Emilio Rossi.
13. (ESAF / MPOG - 2013)
Fragmento do texto: Há evidências de um processo de fragilização da
indústria nacional que, se não for detido, poderá em prazos mais longos
prejudicar o desenvolvimento do país.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

O segmento “se não for detido”(ℓ.2) está entre vírgulas porque se trata de um
aposto.
14. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009)
Fragmento do texto: A redução dos juros que se verificou em dezembro
certamente não reflete as mudanças que beneficiaram os bancos (redução do
compulsório e ligeira melhora na captação de recursos), mas apenas a menor
procura por crédito.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Caso os parênteses(ℓ.2 e 3) sejam substituídos por travessões, prejudica-se a
correção gramatical do período.
15. (ESAF / CGU - 2012)
1 A situação fiscal brasileira é bem melhor que a da maior parte dos países
desenvolvidos, mas bem pior que a da maioria dos emergentes, segundo
números divulgados pelo FMI. Para cobrir suas necessidades de
financiamento, dívida vencida e déficit orçamentário, o governo brasileiro
5 precisará do equivalente a 18,5% do Produto Interno Bruto (PIB) neste
ano e 18% no próximo. A maior parte do problema decorre do pesado
endividamento acumulado ao longo de muitos anos. Neste ano, as
necessidades de cobertura correspondem a pouco menos que o dobro da
média ponderada dos 23 países – 9,5% do PIB. Países sul-americanos
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10 estão entre aqueles em melhor situação, nesse conjunto. O campeão da
saúde fiscal é o Chile, com déficit orçamentário de 0,3% e compromissos
a liquidar de 1% do PIB. As previsões para o Peru indicam um superávit
fiscal de 1,1% e dívida a pagar de 2,5% do PIB. A Colômbia também
aparece em posição confortável, com uma necessidade de cobertura de
3,9%. Esses três países têm obtido uma invejável combinação de
estabilidade fiscal, inflação controlada e crescimento firme nos negócios.
(Adaptado de O Estado de São Paulo, Notas & Informações. 21 de abril
de 2012)

No texto acima, provoca-se erro gramatical ou incoerência na argumentação
ao
a) substituir a preposição “Para”(ℓ.3) pela locução Afim de.
b) inserir o termo do depois de “melhor”(ℓ.1) e de “pior”(ℓ.2).
c) substituir o termo “do problema”(ℓ.6) por sua correspondente flexão de
plural: dos problemas.
d) substituir o travessão depois de “países”(ℓ.9) por uma vírgula.
e) suprimir o artigo indefinido antes de “superávit”(ℓ.12).
16. Questão 16: (ESAF / MI - 2012)
Sabe-se muito pouco dos rumos que as grandes cidades tomarão nas
próximas décadas. Muitas vezes nem se prevê a dinâmica metropolitana
do próximo quinquênio. Mesmo com a capacitação e o preparo dos
técnicos dos órgãos envolvidos com a questão urbana, há variáveis
5 independentes que interferem nos planos e projetos elaborados pelos
legislativos e encaminhados ao Executivo. Logicamente não se prevê o
malfadado caos urbano, mas ele pode ensejar que o país se adiante aos
eventos e tome medidas preventivas ao desarranjo econômico, que teria
consequências nefastas. Para antecipar-se, o Brasil tem condições
10 propícias para criar think tanks ou, em tradução livre, usinas de ideias ou
institutos de políticas públicas. Essas instituições podem antecipar-se ao
que poderá surgir no horizonte. Em outras palavras, deseja-se o retorno
ao planejamento urbano e regional visando o bem-estar da sociedade.
Medidas nessa direção podem (e devem) estar em consonância com a
projeção de tendências e mesmo com a antevisão de demandas dos
destinatários da gestão urbana – os cidadãos, urbanos ou não.
1

(Adaptado de Aldo Paviani, Metróples em expansão e o futuro. Correio
Braziliense, 8 de dezembro, 2011)

Provoca-se erro gramatical e incoerência textual ao fazer a seguinte alteração
nos sinais de pontuação do texto:
a) substituir o ponto depois de “quinquênio” (ℓ.3), por vírgula.
b) substituir o ponto depois de “décadas” (ℓ.2) pelo sinal de dois pontos.
c) inserir uma vírgula depois de “Logicamente” (ℓ.6).
d) retirar os parênteses que destacam “e devem” (ℓ.14).
e) substituir o travessão depois de “urbana” (ℓ.16) por vírgula.
17. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009)
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Fragmento do texto: O Hamas venceu as eleições parlamentares palestinas
de 2006 e, mais tarde, expulsou de Gaza o Fatah, o partido secular de
Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP).
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

O segmento “presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP)”(ℓ.3) está
precedido por vírgula por tratar-se de aposto.
18. (ESAF / MPOG - 2013)
Fragmento do texto: Costumamos achar que sabemos o que é o mundo real,
esse que vemos à nossa volta. Basta abrir os olhos, apurar os ouvidos, e temos
o retrato do que é a realidade, baseado na nossa percepção sensorial. Mas
será que é só isso? Será que o que vemos e ouvimos pode ser chamado de
realidade? Um dos aspectos mais extraordinários da ciência é nos permitir
ampliar a visão do real.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

A supressão da expressão de realce “será que”(ℓ.4), nas duas sentenças em
está presente, resultaria em prejuízo de natureza não só semântica, mas,
principalmente, sintática.
19. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009)
Fragmento do texto: Entre as diversas razões que explicam o
desenvolvimento de São Paulo, talvez a mais significativa seja o conjunto de
imigrações e migrações que povoaram o estado. A partir de 1887, só pela
Hospedaria do Imigrante – conjunto de alojamentos em São Paulo – passaram
perto de 3 milhões de pessoas. Qual era o diferencial desses imigrantes? Era
que, apesar de pobres, carregavam culturas milenares que lhes possibilitaram
trabalhar e crescer socialmente. E, finalmente, vieram os migrantes
nordestinos, castigados pelo clima e pelos coronéis, que encontraram em São
Paulo o seu ganha-pão. Tudo isso, mesclado às populações indígenas nativas
e aos escravos africanos, formou uma população mestiça que se chama hoje
de paulista, ou melhor, o brasileiro de São Paulo.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Depreende-se, dado o emprego da expressão retificadora “ou melhor” (última
linha), que o autor prefere caracterizar como “mestiça” a população brasileira
como um todo, preservando a pureza da raça para os paulistas.
20. (ESAF / MDIC - 2012)
Os trechos a seguir constituem um texto adaptado do Editorial de O Globo de
20/3/2012. Assinale a opção correta quanto ao emprego dos sinais de
pontuação.
a) Estudo recente de uma instituição americana, mostra que, em termos da
produtividade do trabalho, estamos atrás da Argentina, do Chile, do
México, do Uruguai, do Peru e da Colômbia, para citar apenas algumas
nações sul-americanas. Superamos apenas a Bolívia e Equador.
b) O aumento da escolaridade, foi um passo à frente, pois os jovens estarão
mais aptos ao aprendizado necessário, a um bom desempenho em suas
profissões e atividades do que as gerações anteriores.
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c) Porém, para se nivelar aos parâmetros, até mesmo, da maioria dos países
do continente, o Brasil, terá de andar bem mais rápido.
d) O país já se encontra em um estágio no qual os saltos de produtividade
não ocorrerão sem investimentos mais expressivos. Além de
equipamentos, automação e outras ferramentas da tecnologia, parte
desses investimentos precisará estar voltada para os recursos humanos.
e) É recente (menos de vinte anos) um envolvimento mais vigoroso do poder
público, nesse esforço, para qualificar os recursos humanos disponíveis. Até
então, a iniciativa partia de instituições privadas ou das empresas, muitas
vezes agindo de maneira isolada.
2. Sintaxe do período composto por coordenação. (Pontuação).
21. (ESAF / MPOG - 2015)
Fragmento do texto: Em sua recente viagem à América Latina, o papa
Francisco disse ter ficado decepcionado “ao ver como no Oriente Médio e em
outras partes do mundo muitos de nossos irmãos e irmãs são perseguidos,
torturados e mortos por sua fé em Jesus”. Ele continuou: “Nesta terceira
guerra mundial, travada em capítulos, que hoje experimentamos, ocorre uma
forma de genocídio, que tem de terminar”.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
O autor encerrou o período “Nesta terceira guerra mundial, travada em
capítulos, que hoje experimentamos, ocorre uma forma de genocídio, que tem
de terminar” (ℓ. 4 a 6) entre aspas para conferir-lhe destaque.
22. (ESAF / AFT - 2003)
Fragmento do texto: O próprio conceito de liberdade redefine-se através dos
séculos, de acordo com as circunstâncias históricas e o desenvolvimento das
forças econômicas. E a liberdade, no mundo atual, só existirá de fato quando
assentada na segurança e em função da igualdade. É que a verdadeira
democracia, já o disse Turner, “é o direito do indivíduo de compartilhar as
decisões que respeitam a sua vida e da ação necessária à execução de tais
decisões”.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Por se tratar de uma citação, as regras gramaticais admitem que o período
entre aspas (ℓ. 5 a 7) seja precedido do sinal de dois pontos, em lugar de
vírgula; e, nesse caso, as aspas podem ser retiradas.
23. (ESAF / AFRFB - 2014)
Fragmento do texto: O número representa um crescimento de 11,9% em
relação ao mesmo período de 2012. A apreensão total de mercadorias
processadas pela Receita resultou em um montante de R$ 1,68 bilhão. Entre
as mercadorias apreendidas encontram-se produtos falsificados, tóxicos,
medicamentos, entre outros.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
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O emprego de vírgula em “produtos falsificados, tóxicos, medicamentos,” (ℓ.
4,5) justifica-se por isolar elementos de mesma função sintática componentes
de uma enumeração.
24. (ESAF / MTUR - 2014)
Assinale a opção que justifica corretamente o emprego de vírgulas no trecho
abaixo.
É neste admirável e desconcertante mundo novo que se encontram os desafios
da modernidade, a mudança de paradigmas culturais, a substituição de
atividades profissionais, as transformações em diversas áreas do
conhecimento e os contrastes cada vez mais acentuados entre as gerações de
seres humanos.
(Adaptado de Zero Hora (RS), 31/12/2013)
As vírgulas
a) isolam elementos de mesma função sintática componentes de uma
enumeração.
b) separam termos que funcionam como apostos.
c) isolam adjuntos adverbiais deslocados de sua posição tradicional.
d) separam orações coordenadas assindéticas.
e) isolam orações intercaladas na oração principal.
25. (ESAF / MDIC - 2012)
Fragmento do texto: Missão conjunta do Fundo Monetário Internacional –
FMI e do Banco Mundial − Bird, depois da avaliação do nosso sistema
financeiro, concluiu que ele é estável, com baixo nível de riscos e evidente
capacidade de amortizá-los numa eventualidade.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
A vírgula após “estável”(ℓ.3) isola elementos de uma enumeração.
26. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009)
Fragmento do texto: Motoristas dispostos a tudo mostram sua estupidez e total falta de
responsabilidade: trafegam em alta velocidade, fazem ultrapassagens inconvenientes, andam pelo
acostamento, usam faróis altos e frequentemente dirigem alcoolizados.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
O emprego de sinal de dois-pontos após “responsabilidade” (ℓ.2) justifica-se por anteceder uma
citação de outro texto.
27. (ESAF / CGU - 2008)
Fragmento do texto: Com presença internacional crescente, um quadro geral propício na
economia, iniciativas relevantes, dinamismo real em vários setores e sendo objeto de apostas
favoráveis para um futuro visível por parte de analistas presumidamente competentes e distantes
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da briga política doméstica e da correspondente atribuição de culpas e méritos, dir-se-ia que a
promessa do país começa a cumprir-se.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
As vírgulas após “crescente” (ℓ.1), “economia” (ℓ. 2) e “relevantes” (ℓ. 2) têm a mesma
justificativa gramatical.
28. (ESAF / SUSEP - 2006)
Fragmento do texto: Na compreensão marxista de Estado, esse é um mecanismo controlador dos
cidadãos comuns, das relações de propriedade, do regime de alternância dos seus poderes
políticos.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
As vírgulas após “comuns”(ℓ.2) e “propriedade”(ℓ.2) têm a mesma justificativa gramatical.
29. (ESAF / AFT - 2003)
Fragmento do texto: Para os iconoclastas, dinheiro é a base das relações
sociais do mundo capitalista, a rede que organiza a sociedade.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Desrespeita a coerência ou correção gramatical trocar a vírgula da linha 2 pela
conjunção e.
30. (ESAF / MPOG - 2015)
Fragmento do texto: Eles não podem ser percebidos e avaliados com os
sentidos. Por exemplo, água benta é diferente de água comum. Ela tem um
valor que a distingue da água comum, e esse valor é significativo para milhões
de pessoas. Como a água comum se torna água benta?
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
A vírgula localizada antes da oração “e esse valor é significativo para milhões
de pessoas” (ℓ. 3 e 4) é facultativa e serve para destacar a ideia contida
naquela oração.
31. (ESAF / MPOG - 2015)
Fragmento do texto: O significado, por sua vez, pode ser compreendido por
outros seres humanos. Se não fosse assim, não faria sentido para eles.
Simbolizar, portanto, envolve a possibilidade de criar, atribuir e compreender
significados.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
No trecho “envolve a possibilidade de criar, atribuir e compreender
significados” (ℓ. 3), a vírgula presente entre os verbos justifica-se por separar
termos coordenados.
32. (ESAF / MF - 2014)
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Fragmento do texto: É preciso considerar a direção que devem tomar as
políticas públicas para alcançar maior eficiência. Primeiramente, deve-se
pensar em maneiras para motivar o servidor de carreira, incentivando-o a
empreender ações que propiciem melhoras na administração pública. Isso
inclui tanto a oferta de treinamento adequado, quanto uma maior interação
entre órgãos de controle: Controladoria-Geral, Tribunal de Contas, Ministério
Público e o restante da administração pública.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
A substituição de “quanto” (ℓ. 5) por como prejudica as relações sintáticas do
período.
33. (ESAF / CVM - 2010)
Fragmento do texto: Com esse cenário, os governos são mais honestos e o
Estado é mais transparente; as empresas privadas menos corruptas e
corruptoras e os cidadãos mais íntegros.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
A substituição do sinal de ponto e vírgula por vírgula após “transparente”
prejudica a correção gramatical do período.
34. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009)
Fragmento do texto: Motoristas dispostos a tudo mostram sua estupidez e total falta de
responsabilidade: trafegam em alta velocidade, fazem ultrapassagens inconvenientes, andam pelo
acostamento, usam faróis altos e frequentemente dirigem alcoolizados.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
O emprego de vírgulas nas linhas 2 e 3 justifica-se porque isolam elementos de mesma função
gramatical componentes de uma enumeração.
35. (ESAF / CGU - 2003)
Fragmento do texto: Sem literatura, corremos o risco de resvalarmos para
a mesquinhez dos jargões burocráticos, a farsa do “economês”, que tudo
explica e quase nada justifica, a palilalia estéril da linguagem televisiva, a
logorréia dos discursos políticos, condenando-nos à visão estreita e à pobreza
de espírito despida de qualquer bem-aventurança.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
A substituição proposta para o trecho sublinhado prejudica a correção
gramatical do texto: tudo explica, mas quase nada justifica,
36. (ESAF / MPOG - 2015)
Fragmento do texto: O homem é um animal. Porém, não é “apenas mais um
animal”. Ele é único. Só o homem, entre todas as espécies, tem uma
capacidade a que chamaremos, por falta de melhor termo, capacidade de
simbolizar.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
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O ponto final do primeiro período (ℓ. 1) pode ser substituído por ponto e
vírgula, sem contrariar as regras de pontuação.
37. (ESAF / MF - 2014)
Fragmento do texto: Em um regime democrático, todo poder emana do
povo, prevalecendo a vontade da maioria sobre a vontade de indivíduos ou de
grupos. Desse modo, o bom governante é aquele que compreende as
demandas da população e se empenha em atendê-las. No entanto, numa
democracia saudável, é também responsabilidade dos dirigentes tomar
medidas que podem eventualmente desagradar a uma parte dos eleitores, pois
eles devem administrar pensando no conjunto da sociedade que governam, e
não na estridência de interesses insatisfeitos ou contrariados.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Preservam-se as relações sintáticas e a correção gramatical do período ao se
substituir “No entanto” (ℓ. 4) por qualquer um dos seguintes termos: Contudo,
Entretanto, Porquanto, Uma vez que.
38. (ESAF / SEFAZ-RJ - 2010)
Fragmento do texto: O endividamento reflete os bons resultados da economia
brasileira, como a elevação do emprego formal, da massa de rendimentos e do
crédito. Contudo, a intenção de consumir das famílias segue em alta, depois do
Dia dos Namorados e da Copa do Mundo.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
A conjunção “Contudo” confere ao período a noção de condição.
39. (ESAF / ANEEL - 2006)
Fragmento do texto: E tudo isto ocorreu em um contexto marcado por um
déficit de transações correntes que atingiu 20% das exportações em 1957 e
37% em 1960, o que ampliava a fragilidade externa e fazia declinar a condição
de solvência da economia brasileira. No entanto, foi graças ao controle do
câmbio e ao regime de incentivos criados que as importações de bens de
consumo duráveis foram contidas.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
A substituição de “No entanto”(ℓ.4) por Contudo mantém a correção
gramatical e as informações originais do período.
40. (ESAF / SUSEP - 2006)
Fragmento do texto: A concorrência constitui ingrediente fundamental do crescimento. Sem
concorrência não há inovação, e sem inovação não há crescimento sustentado. O Brasil acordou
na questão da concorrência. Agora é preciso dotá-la de recursos adequados e implementá-la de
acordo com as especificidades do país.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Julgue a alteração proposta para o texto que resulta em incoerência da argumentação ou
incorreção gramatical. Desconsidere os necessários ajustes nas letras maiúsculas e minúsculas:
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Inserção de Mas antes de “Agora”(ℓ.3).
41. (ESAF / ISS-RJ - 2010)
Fragmento do texto: Sem a lei, não existe civilização e sociedade
organizada. Sem a universalização da obrigação de cumpri-la, não existe
democracia. Repetindo um verdadeiro chavão, a democracia exige que o
preceito da igualdade de todos perante a lei seja observado, seja no tocante
aos direitos, seja aos deveres.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
As três ocorrências de “seja” indicam três possibilidades alternativas para se
respeitar o “preceito da igualdade de todos”.
42. (ESAF / AFT - 2003)
Fragmento do texto: Dinheiro é a maior invenção dos últimos 700 anos. Com
ele, você pode comprar qualquer coisa, ir para qualquer lugar, consolar o
aleijado que bate no vidro do carro no sinal fechado, mostrar quanto você ama
a mulher amada ou comprar uma hora de amor. É o passaporte da liberdade.
Com dinheiro, você pode xingar o ditador da época e sair correndo para o
exílio, ou financiar todos os candidatos a presidente e comparecer aos jantares
de campanha de todos.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Desrespeita a coerência ou correção gramatical trocar a conjunção “e”(ℓ.5) por
ou.
43. (ESAF / CGU - 2012)
Assinale a opção em que o preenchimento da lacuna com o conectivo abaixo
resulta em erro gramatical ou incoerência textual no seguinte fragmento.
A dívida pública brasileira é uma velha herança. ____(A)_____aumentou
consideravelmente nos anos 80, ____(B)_____ os juros internacionais
subiram
muito. Mais de 40 países foram arrastados pela crise da dívida, a partir de
1982. ____(C)____ seus governos foram capazes de reorganizar as contas
públicas e de reduzir o peso da dívida. ____(D)____o Brasil continuou
prisioneiro do endividamento inflado naquele período e, além disso, permitiu
o aumento de seu peso nos anos seguintes. ____(E)____, a carga tributária
brasileira é maior que a de todos ou quase todos os países emergentes e até
mais pesada que a de algumas economias avançadas, como os EUA e o Japão.
(Adaptado de O Estado de São Paulo, Notas & Informações.
21 de abril de 2012)
a) Portanto
b) quando
c) Porém
d) Mas
e) No entanto
44. (ESAF / CVM - 2010)
Fragmento do texto: Com esse cenário, os governos são mais honestos e o
Estado é mais transparente; as empresas privadas menos corruptas e
corruptoras e os cidadãos mais íntegros. Com isso, a atividade jornalística é
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mais segura e não necessita ir a fundo e substituir as tarefas delegadas ao
Judiciário, à política e à polícia. Nem cobrar do Estado, por meio de estratégias
investigativas que, para chegar à denúncia, envolvem o risco físico dos
repórteres e jornalistas em geral. Assim, onde há mais corrupção em vários
níveis do Estado e onde os negócios públicos são mais obscuros, envolvendo
setores privados, todo bom jornalista corre mais risco, porque ele é o último
recurso da voz pública, do cidadão, da esperança.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
O termo “Assim”(ℓ.6) confere ao período a noção de conclusão.
45. (ESAF / AFT - 2003)
Fragmento do texto: Impõe-se, pois, uma igualdade econômica maior,
porque os benefícios que um homem pode obter do processo social estão
aproximadamente em função de seu poder de consumo, o que resulta do seu
poder de propriedade. Assim os privilégios econômicos são contrários à
verdadeira sociedade democrática.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Apesar de não ser obrigatório o emprego da vírgula depois de “Assim”(ℓ.4), o
valor conclusivo do advérbio recomenda que aí seja inserida.
46. (ESAF / CGU - 2003)
Fragmento do texto: Os hebreus imprimiram ao tempo, graças aos persas,
um caráter histórico e uma natureza divina. E produziram uma literatura
monumental – a Bíblia –, que inspira três grandes religiões: o judaísmo, o
cristianismo e o islamismo. Tira-se o livro dessas tradições religiosas e elas
perdem toda a identidade e o propósito.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Conforme a informação original do texto, subentende-se após a segunda
conjunção “e” (ℓ.4) a idéia expressa por qualquer uma das seguintes
expressões: em conseqüência, em decorrência disso, então, por causa
disso, imediatamente.
47. (ESAF / SUSEP - 2006)
Fragmento do texto: Herdeiro de uma experiência extremamente rica, mas esgotada pelo
autoritarismo, o socialismo dos nossos tempos já não pode utilizar os referenciais do passado e
ainda não tem referenciais estratégicos para encaminhar seu futuro. Está condenado a sobreviver
politicamente por meio de projetos e programas de administração “humanizada” do capitalismo
global, o que lhe infunde permanentes crises de identidade e traumáticas experiências de poder
conforme a maior ou menor solidez ideológica dos partidos que o representam.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
A inserção de portanto, entre vírgulas, após “Está” (ℓ.4) mantém a correção gramatical do
período.
48. (ESAF / BACEN - 2002)
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Fragmento do texto: A indústria cultural, além disso, cria a ilusão de que a felicidade não
precisa ser adiada para o futuro, por já estar concretizada no presente – basta lembrar o caso da
telenovela brasileira. E, finalmente, ela elimina a dimensão crítica ainda presente na cultura
burguesa, fazendo as massas que consomem o novo produto da indústria cultural esquecerem sua
realidade alienada. Com a dissolução da obra de arte e da cultura no cotidiano, extinguem-se a
remessa para o futuro e a promessa de felicidade, inerentes à obra de arte burguesa.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Segundo a argumentação do texto, a forma verbal de gerúndio “fazendo”(ℓ.4) corresponde a e faz
e está sendo empregada com o valor de causa.
49. (ESAF / BACEN - 2001)
Fragmento do texto: O Banco Central deixa de ser responsável pela
intermediação das ordens de pagamento, transferindo essa atribuição para um
conjunto de câmaras de compensação e liquidação (clearings), que passam a
garantir a finalização destas operações.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
A forma verbal “transferindo”(ℓ.2) pode ser substituída, sem prejuízo para a
correção do período, por e transfere, eliminando-se a vírgula após
“pagamento”(ℓ.2).
50. (ESAF / AFT - 2003)
Fragmento do texto: A sociedade baseada na liberdade contratual será
sempre, em grande parte, uma sociedade de classes, cuja estrutura é
defendida em vantagem dos ricos. Cumpre associar o indivíduo no processo
de autoridade, isto é, o trabalhador no poder industrial. A exclusão de alguém
de uma parcela do poder é, forçosamente, a exclusão daquele dos benefícios
deste.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Devido ao valor explicativo do período iniciado por “A exclusão”(ℓ.4), as regras
gramaticais permitem trocar o ponto final que o antecede pelo sinal de dois
pontos, desde que se empregue o artigo com letra minúscula.
51. (ESAF / ANEEL - 2006)
Fragmento do Texto: Tratava-se de uma família musical: o pai, Leopold, era
exímio violinista, a irmã, mais velha, Nannerl, tocava cravo.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
No lugar dos dois-pontos da linha 1, o autor poderia ter optado por empregar
o ponto final. Tal opção também manteria a correção gramatical do texto e
não alteraria o sentido original do texto.
52. (ESAF / ANEEL - 2006)
Fragmento do Texto: Tratava-se de uma família musical: o pai, Leopold, era
exímio violinista, a irmã, mais velha, Nannerl, tocava cravo. Mas talentoso era
mesmo Wolfgang, e talento precoce. Aos quatro anos, também tocava cravo,
e depois órgão, piano e violino. Aos cinco anos, compôs um concerto para
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cravo de incrível complexidade. Leopold não perdeu tempo; organizou um
conjunto musical que viajou por vários países da Europa, sempre com bons
cachês.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
O ponto-e-vírgula empregado na linha 5 poderia ser substituído, com correção
gramatical, por um desses sinais: ponto-final (passando-se a letra inicial de
“organizou” para maiúscula), dois-pontos e travessão.
53. (ESAF / CGU - 2003)
Fragmento do texto: Sem utopia não há ideal – sem ideal não há valores
nem projetos. A vida reduz-se a um joguete nas oscilações do mercado.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
A substituição proposta para o trecho sublinhado prejudica a correção
gramatical do texto: nem projetos, e, nessas condições, a vida reduzse...
54. (ESAF / CGU - 2003)
Fragmento do texto: Os hebreus imprimiram ao tempo, graças aos persas,
um caráter histórico e uma natureza divina. E produziram uma literatura
monumental – a Bíblia –, que inspira três grandes religiões: o judaísmo, o
cristianismo e o islamismo.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Mantém-se a correção gramatical do texto substituindo-se o ponto-final após
“divina”(ℓ.2) por vírgula e colocando-se a conjunção aditiva subseqüente em
minúscula.
55. (ESAF / TCE-PR - 2003)
Fragmento do texto: Monteiro Lobato, ao afirmar que "um país se faz com
homens e livros", por certo indicou o caminho das pedras àqueles que,
descuidadamente, promovem a história sem a preocupação de seu registro e
que, por conseqüência, legam ao pó do esquecimento tudo o que foi feito –
certo ou errado – ou deixado de fazer. Os homens fazem a história. Os livros
registram a história.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
É uma opção correta unir o segundo e o terceiro períodos, substituindo-se o
sinal de ponto final por vírgula após “história”(ℓ.5) e inserindo-se a expressão
ao passo que antes de “Os livros”(ℓ.5), com mudança da inicial maiúscula
para minúscula.
56. (ESAF / DNIT - 2013)
Fragmento do texto: Marcos Bicalho, superintendente da Associação
Nacional de Transportes Públicos (ANTP), defende os corredores para ônibus
como a melhor alternativa, porém destaca a dificuldade para que isso seja
realizado em grande escala. “Acho que os corredores são o ovo de Colombo.
Mas eles são o conflito. É você tirar o espaço dos carros para dar espaço aos
ônibus, uma decisão extremamente difícil e politicamente radical. Mais radical
do que fazer metrô, porque no metrô você trabalha em um espaço novo. O
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corredor não, ele é uma ação revolucionária, subversiva em relação à ordem
vigente”, argumenta.
Assinale o conectivo que, no texto, inserido no início do período sintático “É
você tirar o espaço dos carros para dar espaço aos ônibus”(linhas 5 e 6),
explicita a relação de ideias com o período anterior.
Desconsidere a necessidade de ajustes na letra inicial maiúscula.
a) Porquanto,
b) No entanto,
c) Contudo,
d) Por isso,
e) Embora
3. Sintaxe da oração, do período composto por subordinação
substantiva e adjetiva. (Pontuação).
57. (ESAF / CVM - 2010)
Fragmento do texto: Assim, onde há mais corrupção em vários níveis do
Estado e onde os negócios públicos são mais obscuros, envolvendo setores
privados, todo bom jornalista corre mais risco, porque ele é o último recurso
da voz pública, do cidadão, da esperança.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
O termo “porque”(ℓ.3) confere ao período a noção de condição.
Comentário: A conjunção “porque” nunca transmitirá valor de condição.
Neste contexto, ela transmite valor adverbial causal. Por isso, a afirmação está
errada.
58. (ESAF / CGU - 2008)
Fragmento do texto: O favoritismo do Partido Democrata também é citado
por alguns exportadores como um fator que pode dificultar as exportações
brasileiras, pois os democratas são considerados mais conservadores do que
seus rivais republicanos em matéria de comércio exterior — o que, ressalvese, nem sempre foi comprovado na prática.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
O termo “pois”(ℓ.3) pode, sem prejuízo para a correção gramatical, ser
substituído por porque, porquanto ou conquanto.
Comentário: A conjunção “pois” inicia uma causa, a qual é confirmada pelas
conjunções “porque” e “porquanto”, mas a conjunção “conquanto” tem valor
adverbial de concessão, a qual veremos adiante. Assim, a questão está errada.
59. (ESAF / AFRFB - 2012)
Assinale o segmento que dá sequência ao texto, respeitando a coerência
entre as ideias e a correção gramatical.
Quando a maré sobe, ergue todos os barcos, diz o velho adágio. Nos anos de
crescimento acelerado e excesso de capitais financeiros na economia mundial,
mesmo as embarcações de casco avariado tiraram proveito da maré favorável.
O Brasil, como grande exportador de matérias-primas e um dos principais
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destinos dos dólares investidos internacionalmente, foi um dos países mais
beneficiados. Os efeitos foram ainda mais sentidos ................................
........................................................................
(Ana Luiza Daltro e Érico Oyama, “As razões do pibinho”. Veja,
13/06/2012, p. 76/77)

a) por causa das reformas econômicas levadas a efeito na década passada.
b) devido a ótima fase de comercialização de nossas matérias-primas.
c) a despeito dos acertos internos na condução de reformas econômicas.
d) enquanto se aguarda o aumento na taxa de investimento.
e) graças à onerosa carga tributária sobre o setor produtivo.
60. (ESAF / MI - 2012)
A teoria econômica evoluiu muito desde 1776, quando Adam Smith, em
célebre obra investigou as causas das riquezas das nações. A teoria
mostrou como funcionam os mercados, o papel da produtividade, as
formas de aumentá-la e a função das instituições. Contribuiu, assim, para
5 a formulação das políticas que trouxeram mais desenvolvimento e bemestar. No Brasil, os economistas também contribuem para o
desenvolvimento. Acontece que, se defenderem reformas em favor das
maiorias, que causam perdas a minorias, os economistas serão rotulados
de socialmente insensíveis. Quando um médico prescreve um tratamento,
10 o objetivo é o bem-estar do paciente. Ninguém dirá que ele planeja o
sofrimento. Mas, se os economistas sugerem medidas de austeridade para
resolver desequilíbrios e restabelecer o crescimento sustentável, diz-se
que eles propugnam ações para promover a recessão, o desemprego e a
destruição de conquistas sociais. O receituário do médico incorpora
esperança e simpatia, pois se sabe que o objetivo dele é a cura da doença.
Sua ação é mais percebida por todos. A expectativa maior é de êxito. O
diagnóstico é mais preciso, especialmente com os avanços da tecnologia.
O economista não tem essas vantagens. No tratamento de crises, lida com
incertezas, complexidades e situações inéditas. Os economistas tendem a
errar mais que os médicos, mas seu foco jamais será a recessão pela
recessão ou a austeridade sem propósito.
(Adaptado de Maílson da Nóbrega, A recessão é uma política ou o efeito?
Veja, 14 de dezembro, 2011)
Preserva-se a coerência entre os argumentos do texto, bem como sua correção
gramatical, ao
a) empregar um conectivo de valor condicional, como Se, em lugar de
“Quando” (ℓ.9).
b) substituir a conjunção condicional “se” (ℓ.7) pelo conectivo caso.
c) explicitar o valor explicativo da oração, inserindo a conjunção pois para
ligar a oração iniciada por “Sua ação” (ℓ.16) com a anterior, mudando para
minúscula a letra inicial de “Sua”.
d) ligar as orações iniciadas por “O economista...” (ℓ.18) e “No tratamento”
(ℓ.18), em um mesmo período sintático, retirando o ponto final e mudando
para minúscula a letra inicial maiúscula de “No”.
1
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e) inserir a conjunção Embora no início do último período sintático do texto,
mudando para minúscula a letra inicial de “Os” (ℓ.19).
61. (ESAF / AFT - 2003)
Fragmento do texto: O próprio conceito de liberdade redefine-se através dos
séculos, de acordo com as circunstâncias históricas e o desenvolvimento das
forças econômicas. E a liberdade, no mundo atual, só existirá de fato quando
assentada na segurança e em função da igualdade.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
A função condicional da conjunção “quando” (ℓ. 3) será preservada se
substituída por se, mas a correção gramatical do período só será preservada
se o verbo que a precede for empregado no presente: existe.
62. (ESAF / MF - 2014)
Assinale a opção que completa corretamente as duas lacunas de conectivos no
texto.
Constantemente você precisa provar e comprovar que é quem diz ser.
____(1)____ pareça, essa não é uma questão filosófica. A tarefa é prática e
corriqueira: RG, CIC, habilitação, cartões de crédito e crachás corporativos,
que engordam a carteira de todo cidadão, são requisitos para identificar uma
pessoa no mundo físico. No ambiente virtual, combinações de usuário e senha
funcionam para dar acesso a e-mail, celular, sistemas corporativos, redes
sociais e cadastros em lojas on-line. É _____(2)_____ lidamos com tantas
combinações desse tipo que já se fala de uma nova categoria de estresse: a
“fadiga de senhas”.
(Adaptado de Você é sua senha, Planeta, fevereiro 2014)
a)
b)
c)
d)
e)

(1)
Embora
Apesar de
Todavia
Mesmo que
Entretanto

(2)
porque
já que
por que
assim
pois

63. (ESAF / DNIT - 2013)
Julgue a afirmação a respeito do período “Tem um personagem de Voltaire que
um dia descobre, encantado, que falou em prosa toda a sua vida, sem saber.”
A última oração, caso fosse empregado um conector para introduzi-la, seria
estruturada da seguinte forma: porquanto não soubesse.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
64. (ESAF / DNIT - 2013)
Fragmento do texto: Em cidades mais antigas, em toda parte, o problema
de preparar o povo para o lazer e de oferecer-lhe oportunidades de diversões
criativas diversificadas está sendo cuidadosamente estudado por sociólogos,
higienistas e urbanistas. Entretanto, na cidade inteiramente nova de Brasília,
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que se supõe esteja sendo construída para durar séculos, o problema foi,
completamente, esquecido.
A relação de oposição de ideias e a correção gramatical do período seriam
preservadas, caso o conector “Entretanto” (linha 4) fosse substituído pela
conjunção “Embora”.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Comentário: Sabemos que tanto as orações coordenadas quanto as
subordinadas adverbiais concessivas possuem um valor de contraste. Porém,
não podemos confundir as estruturas de cada uma das orações. As orações
coordenadas adversativas são precedidas das conjunções “mas, porém,
contudo, entretanto, no entanto, todavia” etc.
Já as orações subordinadas adverbiais concessivas são normalmente
iniciadas pelas conjunções ou locuções conjuntivas “embora”, “conquanto”,
“posto que”, “mesmo que”, “apesar de que” etc. Além disso, as orações
concessivas necessitam de verbos no modo subjuntivo. Assim, não podemos
simplesmente substituir a conjunção coordenativa adversativa “Entretanto”
pela conjunção subordinativa adverbial concessiva “Embora”. Isso só poderia
ocorrer se houvesse um ajuste no modo verbal e na estrutura sintática
compare:
Em cidades mais antigas, em toda parte, o problema de preparar o povo para
o lazer e de oferecer-lhe oportunidades de diversões criativas diversificadas
está sendo cuidadosamente estudado por sociólogos, higienistas e urbanistas.
Entretanto, na cidade inteiramente nova de Brasília, que se supõe esteja
sendo construída para durar séculos, o problema foi, completamente,
esquecido.
Embora, em cidades mais antigas, em toda parte, o problema de preparar o
povo para o lazer e de oferecer-lhe oportunidades de diversões criativas
diversificadas esteja sendo cuidadosamente estudado por sociólogos,
higienistas e urbanistas, na cidade inteiramente nova de Brasília, que se supõe
esteja sendo construída para durar séculos, o problema foi, completamente,
esquecido.
65. (ESAF / ATRFB - 2012)
Assinale a opção que, ao preencher a lacuna do parágrafo, provoca erro
gramatical e/ou incoerência na argumentação do texto.
A inflação, que deveria voltar a ser um problema só no ano que vem, vai causar
preocupação no curto prazo._____________________________, mais uma
vez a taxa vai ficar acima do centro, ainda que permaneça dentro da margem
de segurança. A alta foi pequena, mas dá uma ideia do pessimismo que anda
dominando os mercados.
(Adaptado de Correio Braziliense, de 7 de agosto de 2012)
a) A serem confirmadas as expectativas do mercado.
b) Apesar de confirmá-las as expectativas do mercado.
c) Se a expectativa do mercado se confirmar.
d) Confirmando-se as expectativas do mercado.
e) Caso sejam confirmadas as expectativas de mercado.
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66. (ESAF / ISS-RJ - 2010)
Fragmento do texto: A desigualdade persistente entre o que chamavam o
primeiro e o terceiro mundo mantém com relativa vigência alguns de seus
postulados. Mas ainda que as decisões e benefícios dos intercâmbios se
concentrem nas burguesias das metrópoles, novos processos tornam mais
complexa a assimetria: a descentralização das empresas, a simultaneidade
planetária da informação e a adequação de certos saberes e imagens
internacionais aos conhecimentos e hábitos de cada povo.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Preservam-se as relações de coerência entre os argumentos e a correção
gramatical do texto ao se substituir “ainda que”(ℓ.3) por apesar de, mantendo
a ideia de concessão.
67. (ESAF / SUSEP - 2006)
Fragmento do texto: Para esses pensadores, o Estado seria o apogeu do
desenvolvimento moral, substituiria a família, e com o direito produzido,
racional, imparcial e justo, substituiria a consciência ética dos indivíduos, que,
embora retificadora da ação humana, se revelaria, na prática, inviável, por ser
incoercível.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
O termo “embora”(ℓ.4) pode, sem prejuízo para a correção gramatical do
período, ser substituído por conquanto.
68. (ESAF / MTUR - 2014)
Fragmento do texto: O sorteio dos grupos marcou a aceleração do
calendário. As vendas dos ingressos foram reabertas, e o entusiasmo dos
brasileiros não deixou de ser percebido. Apesar de casos pontuais, como a
trágica construção do estádio de abertura em São Paulo, os palcos estão
montados. O evento tem tudo para ser um sucesso, com a adesão maciça do
público, tanto presencialmente quanto pela TV.
Assim como outros eventos esportivos de porte global, a Copa é uma
oportunidade fantástica para a cidadania dar um salto no seu grau de
exigência, com a reinvenção dos serviços prestados à coletividade postos na
vitrine da mídia mundial.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
O termo “Assim como” (ℓ. 7) introduz uma ideia de comparação entre Copa e
outros eventos não especificados no texto.
69. (ESAF / AFT - 2003)
Fragmento do texto: Como os sacerdotes de antigamente, economistas têm
a missão de explicar o inexplicável – como o dinheiro é tudo e nada ao mesmo
tempo, por que falta dinheiro se dinheiro é papel impresso, ou se a quantidade
de santinhos muda o tamanho do milagre.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Desrespeita a coerência ou correção gramatical trocar a conjunção “Como”(ℓ.1)
por Qual.
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70. (ESAF / SUSEP - 2006)
Fragmento do texto: A concepção moderna de Estado tem raízes no
pensamento ético de Kant e de Hegel e o apresenta como uma realização da
idéia moral, para o primeiro, ou como a substância ética consciente de si
mesma, para o segundo.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
A inserção de sendo após “como”(ℓ.2) mantém a correção gramatical do
período.
71. (ESAF / MF - 2014)
Fragmento do texto: Isso inclui tanto a oferta de treinamento adequado,
quanto uma maior interação entre órgãos de controle: Controladoria-Geral,
Tribunal de Contas, Ministério Público e o restante da administração pública.
Outra ideia para motivar os servidores públicos de carreira é a regulamentação
da possibilidade de ascensão funcional, das atividades de nível médio para
outras de nível superior, por meio de concursos internos.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
As duas ocorrências de “para” (ℓ. 4 e 5) têm a mesma função sintática nos
períodos em que são empregadas.
72. (ESAF / MF - 2014)
Assinale a opção que corresponde a erro gramatical ou de grafia de palavra na
transcrição do texto.
A eficiência no uso dos recursos públicos é, cada vez mais, uma exigência da
sociedade. Esta espera que a prestação de serviços governamentais ocorra
(1) com qualidade, utilizando racionalmente os recursos dos contribuintes.
Nesse sentido, diversos estudos têm (2) surgido afim de (3) discutir a
qualidade das administrações públicas. O que se nota é que o maior controle
está associado à (4) maior rigidez institucional, o que, se por um lado, pode
coibir o comportamento corrupto do gestor público, por outro lado pode
também reduzir seu incentivo em adotar comportamento inovador por temer
que a inovação seja (5) considerada ilegal, comprometendo sua carreira.
(Adaptado de http://www.brasil-economia-governo.org.br/2012/11/21/
gestao-publica-mais-eficiente/)
a) (1)
b) (2)
c) (3)
d) (4)
e) (5)
73. (ESAF / TCE-PR - 2003)
Assinale a opção incorreta para preencher as lacunas do texto abaixo.
O Tribunal ________1__________intensificar a cooperação e o
intercâmbio de informações com órgãos e entidades nacionais, em especial os
de controle de despesas públicas, _____2_____ aprimorar técnicas e
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procedimentos de fiscalização, _______3_______, no caso dos Tribunais de
Contas dos Estados e dos Municípios, com o intuito de desenvolver ações
conjuntas de auditoria.
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1
2
3
a) tem procurado
a fim de
como também
b) vem procurando
afim de
mas também
c) está procurando
com o objetivo de
e também
d) procura
com o fim de
mas também
e) busca
para
bem como
74. (ESAF / SUSEP - 2006)
Fragmento do texto: Ou seja, depois de afligir as classes mais baixas, a crise
agora bateu às portas da classe média e média alta. Há vários motivos para
que isso esteja acontecendo. Para começo de conversa, hoje há mais pessoas
qualificadas no mercado – 14,6% dos empregados do país têm diploma.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Julgue a reescrita de trecho do texto quanto à preservação de sua correção
gramatical e coerência textual:
“para que isso esteja acontecendo”(ℓ.2,3) / para tal crise estar
acontecendo
75. (ESAF / SUSEP - 2006)
Fragmento do texto: A concorrência constitui ingrediente fundamental do
crescimento. Sem concorrência não há inovação, e sem inovação não há
crescimento sustentado. O Brasil acordou na questão da concorrência. Agora
é preciso dotá-la de recursos adequados e implementá-la de acordo com as
especificidades do país. Na defesa da concorrência, como de resto em várias
áreas da política pública, é preciso copiar um clichê do mundo corporativo
multinacional: manter a visão global sem perder o enfoque local.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Julgue a alteração proposta para o texto que resulta em incoerência da
argumentação ou incorreção gramatical. Desconsidere os necessários ajustes
nas letras maiúsculas e minúsculas:
Inserção de Embora antes de “Na defesa”(ℓ.5).
76. (ESAF / MDIC - 2012)
Fragmento do texto: A explicação de como nosso sistema evoluiu da fase
dos problemas para a estabilidade atual deixa raízes, num primeiro momento,
numa forte concentração dos estabelecimentos, que, reunindo recursos
importantes e desenvolvendo toda uma engenharia para atrair mais recursos,
puderam atravessar diversas fases delicadas. O papel do Banco Central foi
decisivo.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
As vírgulas após “que”(ℓ.3) e após “recursos”(ℓ.4) isolam oração subordinada
de gerúndio.
77. (ESAF / AFRFB - 2014)
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Fragmento do texto: A despeito das suas imperfeições, a Lei da
Transparência Tributária representa um notável avanço institucional. A
conscientização da população brasileira é fundamental para a construção de
uma República efetivamente democrática, em que os eleitores tenham plena
ciência da repercussão das decisões tomadas pelos seus representantes.
Somente assim poderão exigir a construção de um sistema tributário simples,
coerente e justo, que não onere os cidadãos carentes e não seja regressivo,
gravando os contribuintes menos abastados de modo (proporcionalmente)
mais severo que os mais favorecidos economicamente.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
O uso do gerúndio em “gravando” (ℓ. 8) imprime à oração uma ideia do modo
de funcionamento do sistema tributário.
78. (ESAF / MPOG - 2015)
Fragmento do texto: Disputam o noticiário as degolas de civis por outro
bando de radicais, o Estado Islâmico, e, ainda, os rescaldos do atentado ao
semanário francês Charlie Hebdo, com a rejeição generalizada aos que
professam o islamismo, a religião maometana que não prega o ódio – muito
menos a matança.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
O travessão, antes da expressão “muito menos a matança” (ℓ. 8), serve para
enfatizar essa expressão e pode ser substituído por vírgula sem causar erro
gramatical.
79. (ESAF / MPOG - 2015)
Fragmento do texto: O homem é um animal. Porém, não é “apenas mais um
animal”. Ele é único. Só o homem, entre todas as espécies, tem uma
capacidade a que chamaremos, por falta de melhor termo, capacidade de
simbolizar.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
A expressão “por falta de melhor termo” (ℓ. 3) pode ser encerrada entre
travessões ou parênteses.
80. (ESAF / AFRFB - 2014)
Fragmento do texto: A despeito das suas imperfeições, a Lei da
Transparência Tributária representa um notável avanço institucional. A
conscientização da população brasileira é fundamental para a construção de
uma República efetivamente democrática, em que os eleitores tenham plena
ciência da repercussão das decisões tomadas pelos seus representantes.
Somente assim poderão exigir a construção de um sistema tributário simples,
coerente e justo, que não onere os cidadãos carentes e não seja regressivo,
gravando os contribuintes menos abastados de modo (proporcionalmente)
mais severo que os mais favorecidos economicamente.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
A retirada dos sinais de parênteses não prejudica sintaticamente a oração, mas
sua presença diminui a relevância da ideia expressa por “proporcionalmente”
(ℓ. 8).
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81. (ESAF / AFRFB - 2012)
Fragmento do texto: No momento, o ministro das Comunicações trabalha
em medidas para reduzir custos na telefonia e nas telecomunicações. Ele usa
o conhecido – e correto – argumento de que o corte de impostos, ao reduzir o
custo final para o usuário, aumenta o consumo; logo, o faturamento das
empresas.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Prejudica-se a correção gramatical do período ao se substituir os travessões
(ℓ.3) por vírgulas.
82. (ESAF / CGU - 2012)
1 O Brasil vive uma situação intrigante: enquanto a economia alterna altos
e baixos, a taxa de desemprego cai de forma consistente. Uma das
possíveis causas é a redução do crescimento demográfico, que desacelera
a expansão da população apta a trabalhar. Com menos pessoas buscando
5 uma ocupação, a taxa de desemprego pode cair mesmo com o baixo
crescimento. Isso é bom? Depende. Por um lado, a escassez de mão de
obra reduz o número de desempregados e aumenta a renda. Por outro,
eleva os custos e reduz a competitividade das empresas, o que pode leválas a demitir para reequilibrar as contas. É uma bomba-relógio que só
10 pode ser desarmada com o aumento da produtividade – para manter o
emprego, os trabalhadores precisarão ser treinados para produzir mais.
(Adaptado de Ernesto Yoshida, Outro ângulo. Exame, ano 46, n.
7,18/4/2012)
Desconsiderando os necessários ajustes nas letras iniciais maiúsculas e
minúsculas, provoca-se erro gramatical e/ou incoerência textual ao
a) retirar o sinal de dois pontos depois de “intrigante” (ℓ.1) e, ao mesmo
tempo, substituir a vírgula depois de “baixos”(ℓ.2) pelo sinal de dois pontos.
b) substituir o sinal de interrogação depois de “bom”(ℓ.6) por um sinal de
ponto e vírgula.
c) inserir uma vírgula depois de “cair”(ℓ.5).
d) substituir o ponto depois de “Depende”(ℓ.6) pelo sinal de dois pontos e, ao
mesmo tempo, substituir o ponto depois de “renda”(ℓ.7) por ponto e
vírgula.
e) substituir o travessão depois de “produtividade”(ℓ.10) pelo sinal de dois
pontos.
83. (ESAF / CGU - 2008)
Fragmento do texto: É preciso que sejam adotadas medidas indispensáveis
para dar continuidade ao crescimento, entre elas os investimentos necessários
à nossa infra-estrutura1 (energia elétrica, portos, rodovias e ferrovias), a
melhoria no nível da educação, aprovação das reformas tributária, sindical,
previdenciária e trabalhista e a desburocratização dos serviços públicos.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

1

Após a Nova Reforma Ortográfica, este vocábulo perdeu o hífen: “infraestrutura”.
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A substituição dos parênteses (ℓ. 3) por travessões prejudicaria a correção
gramatical do período.
84. (ESAF / ANEEL - 2006)
Fragmento do Texto: Tratava-se de uma família musical: o pai, Leopold, era
exímio violinista, a irmã, mais velha, Nannerl, tocava cravo. Mas talentoso era
mesmo Wolfgang, e talento precoce. Aos quatro anos, também tocava cravo,
e depois órgão, piano e violino.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
A vírgula antes do “e”, no período “Mas talentoso era mesmo Wolfgang, e
talento precoce”, é facultativa, uma vez que tem seu emprego justificado por
razões estilísticas.
85. (ESAF / TCU - 2003)
Fragmento do texto: Monteiro Lobato, ao afirmar que "um país se faz com
homens e livros", por certo indicou o caminho das pedras àqueles que,
descuidadamente, promovem a história sem a preocupação de seu registro e
que, por consequência, legam ao pó do esquecimento tudo o que foi feito
– certo ou errado – ou deixado de fazer.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Se os travessões (ℓ.5) forem substituídos por vírgulas, o período permanece
gramaticalmente correto.
86. (ESAF / AFRFB - 2005)
No texto abaixo foram substituídos sinais de pontuação por números. Assinale
a sequência de sinais de pontuação que devem ser inseridos nos espaços
indicados para que o texto se torne coerente e gramaticalmente correto.
Desconsidere a necessidade de transformar letras minúsculas em maiúsculas.
Os seres humanos sofrem sempre conflitos de interesse com os
ressentimentos, facções, coalizões e instáveis alianças que os acompanham(1)
no entanto, o que mais interessa nesses fenômenos conflituosos não é o
quanto eles nos separam, mas quão frequentemente eles são neutralizados,
perdoados e desculpados. Nos seres humanos(2) com seu extraordinário dom
narrativo, uma das principais formas de manutenção da paz é o dom humano
de apresentar(3) dramatizar e explicar as circunstâncias atenuantes em torno
de violações que ameaçam introduzir conflito na habitualidade da vida(4) o
objetivo de tal narrativa não é reconciliar, não é legitimar, nem mesmo
desculpar, mas antes(5) explicar.
(Jerome Bruner. Atos de significação, com adaptações)
(1) (2)
(3) (4)
(5)
a)
; ,
.
:
,
b)
; ;
.
;
c)
, ;
;
:
d)
. ,
;
;
:
e)
. ,
,
.
,
87. (ESAF / MPOG - 2015)
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Fragmento do texto: Um estudo demonstrou que é possível transportar
amostras de sangue em drones pequenos para a realização de exames sem
alterar a qualidade da amostra. A estratégia pode ajudar a tornar exames de
rotina mais acessíveis em regiões isoladas, com pouco acesso por estrada, por
exemplo. A pesquisa que chegou a essa conclusão – feita pela Universidade
Johns Hopkins, nos Estados Unidos – foi publicada na revista científica Plos
one nesta quarta-feira (29).
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
A oração “que é possível transportar amostras de sangue em drones pequenos
para a realização de exames sem alterar a qualidade da amostra” (ℓ. 1 a 3)
tem função de objeto direto.
88. (ESAF / ATA-MF - 2014)
Fragmento do texto: É preciso considerar a direção que devem tomar as
políticas públicas para alcançar maior eficiência.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Prejudicam-se a informação original e a correção gramatical do período ao se
substituir “É preciso” (ℓ. 1) por É necessário.
89. (ESAF / ATRFB - 2012)
Fragmento do texto: Num primeiro momento, a reação de funcionários
graduados da Coroa foi atribuir a queda nas remessas de ouro para Lisboa a
um suposto aumento da sonegação no Brasil.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Preservam-se a correção e a coerência se substituirmos a expressão: “a reação
de funcionários graduados da Coroa foi atribuir” (ℓ.1,2) por: “a reação de
funcionários graduados da Coroa foi a de atribuir”.
90. (ESAF / ATRFB - 2012)
Fragmento do texto: O Brasil tem o terceiro maior spread bancário do
mundo. O nosso fechou 2011 em 33% – só perdemos para Quirquistão (34%)
e Madagascar (42%). Países mais parecidos com o Brasil, como Chile e México,
cobram entre 3% e 4%. Há possíveis explicações para a anomalia. A mais
controversa é se a competição aqui é mais branda do que em outros mercados.
Não funcionam no Brasil mecanismos que, no exterior, fazem com que os
bancos disputem clientes de forma mais agressiva.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

O valor de condição que a conjunção “se” (ℓ.5) confere à oração em que ocorre
seria mantido também com o uso de talvez, sem prejudicar a correção
gramatical do texto.
91. (ESAF / MDIC - 2012)
Fragmento do texto: Missão conjunta do Fundo Monetário Internacional –
FMI e do Banco Mundial − Bird, depois da avaliação do nosso sistema
financeiro, concluiu que ele é estável, com baixo nível de riscos e evidente
capacidade de amortizá-los numa eventualidade.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
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As vírgulas após “− Bird”(ℓ.2) e após “financeiro” (ℓ. 3) isolam adjunto
adverbial intercalado em oração subordinada.
92. (ESAF / AFRFB - 2012)
1
Uma coisa que me incomoda na discussão política brasileira,
especialmente a mais popular: até parece, quando se fala de mazelas e
malfeitos, que nada temos a ver com os políticos que nós mesmos
elegemos. Parece que eles desembarcaram de Marte.
5
Ora, o fato é que daqui a poucos meses completaremos 30 anos
de eleições seguidas e livres. Em 1982, os brasileiros puderam eleger
governadores de oposição, isto é: puderam votar. O país tinha sido
privado do voto livre desde 1965, quando ocorreram, embora tuteladas,
as últimas eleições para governador de Estado. Na década de 70, as
10 principais prefeituras, centenas na verdade, se tornaram cargos de
nomeação da ditadura. Quase nada restou para o voto.
Mas, agora, são já três décadas de escolha livre, cada vez mais
limpa, dos governantes. Ninguém decide impostos ou penas de prisão se
não tiver sido eleito por nós. A democracia de 1985, aliás, foi além da
15 instituída em 1946, porque permitiu o voto do analfabeto, liberou os
partidos comunistas e, com o voto eletrônico e a propaganda na TV, fez
despencar a fraude e a influência do coronelismo. Então, por que
teimamos em renegar nossa responsabilidade na escolha de maus
políticos?
(Renato Janine Ribeiro, “Os políticos vem de Marte?” Valor Econômico,
02/07/2012)

Assinale a proposição incorreta a respeito das estruturas linguísticas e dos
sentidos do texto.
a) Uma forma de conferir mais ênfase ao segmento “que nós mesmos
elegemos” (ℓ.3,4) é reescrevê-lo assim: que fomos nós mesmos quem
elegemos.
b) A conjunção “ora” funciona, no texto, como partícula de transição do
pensamento entre o primeiro e o segundo parágrafos, podendo ser
substituída por Pois bem.
c) Nas duas vezes em que ocorrem no texto(ℓ.2 e 7), os dois-pontos admitem
substituição por vírgula, sem prejuízo da pontuação correta e sem
alteração do sentido original.
d) As vírgulas duplas de “centenas na verdade” (ℓ.10) são substituíveis por
duplo parêntese, sem prejuízo da pontuação correta e sem alteração do
sentido original.
e) O sentido do verbo “renegar”, tal como empregado na penúltima linha do
texto, equivale ao de renunciar, rejeitar, prescindir de.
93. (ESAF / MPOG - 2015)
Fragmento do texto: A estratégia pode ajudar a tornar exames de rotina
mais acessíveis em regiões isoladas, com pouco acesso por estrada, por
exemplo. A pesquisa que chegou a essa conclusão – feita pela Universidade

www.estrategiaconcursos.com.br

Johns Hopkins, nos Estados Unidos – foi publicada na revista científica Plos
one nesta quarta-feira (29).
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
No trecho “A pesquisa que chegou a essa conclusão ― feita pela Universidade
Johns Hopkins, nos Estados Unidos ― foi publicada na revista científica “Plos
one” (ℓ. 3 e 4), os travessões podem ser substituídos por parênteses sem
acarretar erro de pontuação.
94. (ESAF / MPOG - 2015)
Fragmento do texto: Os cristãos enfrentam uma perseguição cada vez maior
em todo o mundo, alimentada principalmente pelo extremismo islâmico e por
governos repressivos, o que levou o papa a advertir sobre “uma forma de
genocídio” e ativistas a falarem em “limpeza étnico-religiosa”.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
O trecho “alimentada principalmente pelo extremismo islâmico e por governos
repressivos” (ℓ. 2 e 3) é uma oração reduzida de gerúndio”.
95. (ESAF / AFRFB - 2014)
Fragmento do texto: O conceito de brasileiro cordial cai por terra ante a
violência que se alastra de norte a sul do país. Não se fala aqui apenas de atos
imoderados como os praticados pelos black blocs; ou de ação de justiceiros
que algemam pessoas a poste; ou de bandidos que ateiam fogo a ônibus e a
seres humanos; ou de sequestros relâmpagos que assustam cidadãos e lhes
limitam o direito de ir e vir; ou de homicídios que ultrapassam cifras
registradas em países em guerra.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
O segmento “que algemam pessoas a poste” (ℓ. 4) tem natureza restritiva em
relação a “justiceiros”.
96. (ESAF / ATA-MF - 2014)
Fragmento do texto: É preciso considerar a direção que devem tomar as
políticas públicas para alcançar maior eficiência. Primeiramente, deve-se
pensar em maneiras para motivar o servidor de carreira, incentivando-o a
empreender ações que propiciem melhoras na administração pública.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
O segmento “que propiciem melhoras na administração pública” (ℓ. 4) tem
natureza explicativa.
97. (ESAF / AFRFB - 2014)
Duas pesquisas divulgadas recentemente revelam que os brasileiros não são
tão solidários quanto parece. Uma delas aponta ainda que, quando abrimos a
mão, a preferência é pelos pedintes, a quem se destinam 30% da ajuda. As
organizações não governamentais (ONGs) levam só 14%. Além disso, poucos
contribuintes sabem que é possível abater impostos através de doações –
embora o complicado processo afaste também quem conhece o sistema.
(Adaptado de IstoÉ, 19/3/2014.)
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Preserva-se a coerência textual e o respeito às regras de pontuação ao
a) inserir uma vírgula depois de “recentemente” (ℓ. 1).
b) substituir o primeiro sinal de parênteses em “(ONGs)” (ℓ. 4) por um
travessão, e o segundo por uma vírgula.
c) inserir uma vírgula antes de “que” (ℓ. 5).
d) substituir o travessão antes de “embora” (ℓ. 6) por uma vírgula.
e) inserir uma vírgula depois de “também” (ℓ. 6).
98. (ESAF / ATA-MF - 2014)
Os trechos a seguir foram adaptados de http://www.admpg. com.br/revista2011/artigos.
Assinale a opção em que o segmento foi transcrito com a pontuação
gramaticalmente correta.
a) A administração pública, possui características muito distintas da
administração de uma empresa privada. É preciso compreender, como se
dão as relações na esfera pública.
b) Na atual atmosfera competitiva, onde novas tecnologias dominam a
atenção da sociedade, a lealdade dos trabalhadores está em declínio em
muitos ambientes organizacionais.
c) Os locais de trabalho precisam, ser transformados, redesenhados e
dirigidos com um real comprometimento com aqueles que, realmente
realizam o trabalho necessário.
d) Só quando as pessoas tiverem entusiasmo e forem capazes, as
organizações poderão atingir, alto desempenho e eficiência na prestação
de serviços.
e) Só quando as pessoas tiverem uma sensação de satisfação, pessoal em
seu trabalho, será possível, produtividade numa base contínua.
99. (ESAF / ATA-MF - 2014)
Assinale a opção correta quanto à proposta de mudança no uso dos sinais de
pontuação no texto. Desconsidere as alterações de ajuste nas letras iniciais
maiúsculas e minúsculas.
ISTOÉ – A tecnologia mudou os problemas e a maneira de enxergar o mundo?
Françoise Héritier – Os problemas fundamentais que se apresentam para os
seres humanos são os mesmos. Creio no universal. A maneira de responder a
esses problemas é que muda, e a maneira atual é com o uso intensivo da
tecnologia. Acho que isso gera uma bestialização e uma alienação voluntárias,
sem promover o fundamental, que é a busca pela emancipação do espírito.
(Adaptado de ISTOÉ, A tecnologia gera alienação. Entrevista com Françoise
Héritier, 15/1/2014)
a) Inserir uma vírgula depois de “fundamentais” (ℓ. 2).
b) Substituir o ponto depois de “mesmos” (ℓ. 3) pelo sinal de dois pontos.
c) Substituir o ponto depois de “universal” (ℓ. 3) por vírgula.
d) Substituir a vírgula depois de “muda” (ℓ. 4) por ponto e vírgula.
e) Retirar a vírgula depois de “fundamental” (ℓ. 6).
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100. (ESAF / DNIT - 2013)
Fragmento do texto: A memória social, que, vulgarmente, se denomina
tradição, ou cultura, é sempre feita de uma história com H maiúsculo e é
marcada por momentos que permitem alternâncias certas entre o que foi
concebido e vivido como rotineiro e habitual e aquilo que foi vivenciado como
crise, acidente, festa ou milagre.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

A oração iniciada pelo conector “que” (ℓ.1) restringe o sentido da expressão
antecedente “memória social”, o que justifica o emprego da vírgula após este
termo.
101. (ESAF / MPOG - 2013)
Fragmento do texto: Uma revolução ética ocorreu no Brasil, nos últimos
anos. Refiro-me à inclusão social, que não só melhorou a vida dos mais pobres,
mas também retirou da miséria a maior parte dos que viviam na pobreza
extrema.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

O emprego de vírgula após a palavra “social”(ℓ.2) justifica-se porque antecede
oração adjetiva restritiva.
102. (ESAF / MPOG - 2013)
Fragmento do texto: E talvez o marco no jornalismo brasileiro, nesta área,
ainda seja "Grã-finos em São Paulo", livro de Joel Silveira que abria com a
reportagem-título, de 1943, seguindo-se uma matéria sobre as péssimas
condições de trabalho dos mineiros de Santa Catarina: um contraste
discretamente apontado, que marcou época, mas nem por isso mudou a
sociedade.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

O trecho “que abria com a reportagem-título”(ℓ.2 e 3) constitui oração adjetiva
explicativa.
103. (ESAF / MPOG - 2013)
Fragmento do texto: O objetivo do banco é preservar o potencial da política
monetária, cuja responsabilidade é manter-se especialmente vigilante para
garantir que pressões detectadas em horizontes mais curtos não se
propaguem para horizontes mais longos.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

A vírgula após “monetária”(ℓ.2) é empregada para isolar a oração restritiva
subsequente.
104. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009)
Fragmento do texto: Ao que consta, pois Israel impede a entrada da
imprensa no território invadido, o objetivo inicial da ação terrestre é isolar o
norte da faixa litorânea, de onde parte a maioria dos ataques com foguetes
contra o sul israelense, do restante do território palestino.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
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O segmento “de onde parte a maioria dos ataques com foguetes contra o sul
israelense”(ℓ.3 e 4) está entre vírgulas por tratar-se de oração subordinada
adjetiva explicativa.
105. (ESAF / AFT - 2010)
Fragmento do texto: Corolário do desmoronamento do sistema de proteção
social, em um quadro agravado pela revolução tecnológica, que automatizou
o sistema produtivo sem gerar novos postos de trabalho, esse novo
personagem vai materializar uma inesperada e imprevisível reprodução, no
mundo desenvolvido, do problema da desigualdade social, tão comum no
terceiro mundo.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

A vírgula foi empregada após a expressão “revolução tecnológica” (ℓ.2) para
isolar oração restritiva, subsequente.
106. (ESAF / ATRFB - 2012)
Fragmento do texto: A alternativa à mão é a fórmula batizada de 85/95, em
que os números se referem à soma da idade com o tempo de contribuição a
ser exigida, respectivamente, de mulheres e homens.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Prejudica-se a correção gramatical e o sentido original do período ao se
substituir “em que” (ℓ.1,2) por na qual.
107. (ESAF / ATRFB - 2012)
Fragmento do texto: O governo dá sinais de que parece superar a longa fase
de negação do problema e está mais perto de formatar uma agenda para
enfrentar a deterioração das contas do Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Mantém-se a correção gramatical e os sentidos originais do período ao se
substituir “de que” (ℓ.1) por do qual.
108. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009)
Fragmento do texto: Era que, apesar de pobres, carregavam culturas
milenares que lhes possibilitaram trabalhar e crescer socialmente.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Introduzindo-se uma vírgula após a palavra “milenares” (ℓ. 2), confere-se à
oração imediatamente subsequente mais ênfase, sem prejuízo da correção
gramatical e sem alteração do sentido original do período em que ela se insere.
109. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009)
Fragmento do texto: No máximo, interessará às pessoas jurídicas que
buscam crédito de curtíssimo prazo ou financiamentos para exportação,
embora as facilidades oferecidas pelo Banco Central tenham um custo muito
elevado.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

O segmento “que buscam crédito de curtíssimo prazo ou financiamentos para
exportação”(ℓ.1 e 2) constitui oração subordinada adjetiva restritiva.
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110. (ESAF / AFT - 2010)
Fragmento do texto: O novo-pobre é, cada vez mais, a expressão do
fenômeno da exclusão social. Não é mais um indivíduo que está à margem,
mas, sim, fora do sistema econômico e social prevalente.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Considerando-se o período em que está inserida e sua função adjetiva, a
oração “que está à margem” (ℓ.2) tem natureza apositiva.
111. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009)
Fragmento do texto: Além dos intensos bombardeios aéreos, que mataram
centenas de palestinos – entre eles várias mulheres e crianças –, faltam
víveres e medicamentos, e os cortes no fornecimento de água e luz são
constantes.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

O emprego de vírgula após “aéreos”(ℓ.1) justifica-se para isolar a oração de
natureza restritiva subsequente.
112. (ESAF / CGU - 2008)
Fragmento do texto: Ao contrário do que previam os pessimistas, no final
do século passado, o processo de globalização está favorecendo o comércio
exterior de países como o Brasil, que tem ainda muitas áreas inaproveitadas
para expansão da lavoura.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

A vírgula após “Brasil” (ℓ.3) justifica-se por ser a oração subseqüente
subordinada adjetiva explicativa.
113. (ESAF / AFRFB - 2012)
Fragmento do texto: A visão do ministro para o corte de tributos nas
comunicações pode ser estendida a toda a economia, envergada sob o peso
de uma fatura de impostos na faixa dos 36% do PIB, a mais elevada entre as
economias emergentes, no mesmo nível de países europeus, em que os
serviços públicos têm uma qualidade muito superior à dos oferecidos pelo
Estado brasileiro.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Por estarem subentendidas, é correto explicitar as palavras que estão no
corpo da frase da linha 4, que vai ficar assim: ... as economias emergentes,
que estão no mesmo nível de países europeus...
114. (ESAF / AFRFB - 2012)
Fragmento do texto: A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara
dos Deputados vai votar o relatório ao Projeto de lei nº 4.330/04, que
regulamenta essa modalidade de contratação.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

O emprego de vírgula antes de “que regulamenta” (ℓ.2 e 3) justifica-se para
isolar oração subsequente de natureza restritiva.
115. (ESAF / ATRFB - 2012)
1 Junto à inadiável reforma, os países que já concentram um número
considerável de gente no topo da pirâmide etária deveriam começar a
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refletir também sobre mecanismos bem concretos para estimular a
permanência desse grupo no mercado de trabalho. Refiro-me,
5 basicamente, a incentivos de ordem fiscal, que podem ser concedidos, por
exemplo, aos empregadores que contratem funcionários mais velhos. Se
estes continuarem em atividade, não apenas deixarão de impactar
negativamente as finanças públicas como permanecerão pagando
impostos e produzindo riqueza. No final, isso é bem vindo aos cofres do
10 governo, à economia do país como um todo e também às poupanças de
cada um.
(Adaptado de Ronald Lee, Fazer mais com menos braços. Entrevista à
Veja, 30 de maio de 2012)

Assinale a opção correta a respeito do uso da vírgula no texto.
a) Por se tratar de pontuação facultativa, com a função de enfatizar as ideias
do texto, a retirada da vírgula depois de “reforma” (ℓ.1) preservaria a
correção e a coerência textuais.
b) Para que sejam respeitadas as normas de pontuação da língua portuguesa,
deve ser inserida uma vírgula depois de “etária” (ℓ.2).
c) Apesar de alterar as relações semânticas do texto, a omissão da vírgula
depois de “fiscal” (ℓ.5) também respeitaria as regras de pontuação e
preservaria a coerência da argumentação.
d) Como marca a finalização de uma oração, a vírgula depois de “atividade”
(ℓ.7) admite a substituição pelo ponto e vírgula, sem prejudicar a correção
do texto.
e) No contexto sintático em que é usada, as regras de pontuação admitem
como correta a substituição da vírgula depois de “governo” (ℓ.10), para
separar termos de uma enumeração.
116. (ESAF / MDIC - 2012)
Fragmento do texto: Hoje, quando o sistema financeiro mundial passa por
graves problemas, o do Brasil é brilhante exceção.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

As vírgulas após “Hoje”(ℓ.1) e
subordinada anteposta à principal.

após

“problemas”(ℓ.2)

isolam

oração

117. (ESAF / AFRFB - 2012)
Marque o trecho com pontuação correta.
a) Com efeito pareceu, a Nabuco, que carecendo o Brasil, como os demais
países do continente, de um desenho institucional capaz de lhe conferir a
consistência que ele, ainda, não podia extrair de sua invertebrada
sociedade havia sido a Monarquia, que permitira a construção do Estado
de direito no Brasil.
b) Com efeito pareceu a Nabuco que carecendo o Brasil (como os demais
países do continente), de um desenho institucional capaz de lhe conferir a
consistência, que ele ainda não podia extrair de sua invertebrada
sociedade, havia sido a Monarquia que permitira a construção do Estado
de direito no Brasil.
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c) Com efeito, pareceu a Nabuco que, carecendo o Brasil, como os demais
países do continente, de um desenho institucional capaz de lhe conferir a
consistência que ele ainda não podia extrair de sua invertebrada sociedade,
havia sido a Monarquia que permitira a construção do Estado de direito no
Brasil.
d) Com efeito, pareceu a Nabuco, que carecendo o Brasil, como os demais
países do continente, de um desenho institucional, capaz de lhe conferir a
consistência, que ele ainda não podia extrair de sua invertebrada
sociedade, havia sido a Monarquia, que permitira a construção do Estado
de direito no Brasil.
e) Com efeito: pareceu a Nabuco que, carecendo o Brasil – como os demais
países do continente – de um desenho institucional, capaz de lhe conferir
a consistência, que ele ainda não podia extrair de sua invertebrada
sociedade havia sido a Monarquia, que permitira a construção do Estado
de direito no Brasil.
(Christian Edward Cyril Lynch, “O Império é que era a República: a
monarquia republicana de Joaquim Nabuco”. Lua Nova: Revista de
Cultura e Política, nº 85, 2012)

118. (ESAF / ATA-MF - 2013)
Fragmento do texto: E ele não concebeu a Esplanada como uma “pura”
civitas. Alguns não sabem que há no projeto uma clara indicação de um edifício
baixo, conectando os blocos ministeriais entre si, que abrigaria serviços
diversos. Nunca foi feito. Noutras palavras, o arquiteto também trazia serviços
da vida cotidiana para o coração da civitas.
Assinale a opção que justifica corretamente o fato de o segmento grifado estar
entre vírgulas. O segmento grifado é
a) aposto.
b) adjunto adverbial.
c) oração de natureza restritiva.
d) oração reduzida de gerúndio de natureza explicativa.
e) oração principal intercalada no período entre outras orações.
119. (ESAF / MPOG - 2015)
Assinale a opção correta quanto ao uso da pontuação.
a) Uma das sequências mais famosas da história do cinema, o banho da atriz
sueca Anita Ekberg (1931-2015) na Fontana di Trevi, no filme La dolce vita,
de Fellini, ajudou a cristalizar, na imaginação de muita gente, uma imagem
romântica da capital italiana, Roma.
b) O belo cenário onde a loura se banhou, enquanto chamava o galã Marcello
Mastroiani (1924-1996), no entanto hoje, atrai visitantes bem menos
nobres.
c) No auge do verão europeu, a fonte, um dos principais pontos turísticos da
cidade foi invadida por ratos, que assustam milhares de turistas que a
visitam diariamente.
d) À infestação dos roedores, somam-se outros problemas romanos como o
excesso de lixo nas ruas, por conta da ineficiência dos serviços públicos, os
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atrasos no transporte coletivo, e os inúmeros casos de corrupção na
administração, da capital que parece viver um dos piores momentos de sua
história recente.
e) Em julho, quem passasse, pelos parques, da cidade ficaria surpreso, com
o estado de desleixo desses locais.
(Adaptação da reportagem “A degradação de Roma”, de Paula
Rocha revista Isto é, n° 2383, 05.08.2015)

120. (ESAF / MDIC - 2012)
Assinale a opção que, na sequência, preenche corretamente as lacunas do
texto.
Quando a crise financeira eclodiu em 2008, uma das ameaças mais temidas
foi __1__ ela trouxesse consigo o protecionismo generalizado. A crise ainda
não acabou, as perspectivas pessimistas __2__ comércio mundial não se
concretizaram, e __3__ Brasil tenta agora é obter sinal verde para fechar por
um tempo sua economia, abrindo caminhos __4__ outros países em situação
semelhante façam o mesmo. A Organização Mundial do Comércio − OMC daria
então aval a esse protecionismo, supondo que ela fosse capaz de estabelecer
__5__ deveria ser a taxa de câmbio de equilíbrio de seus membros, e o período
pelo qual uma taxa desalinhada poderia voltar ao seu nível “normal”, que é o
que o Brasil parece supor ao pedir proteção temporária. A proteção, se
concedida ao Brasil, provavelmente elevaria seus substanciais saldos
comerciais, valorizando mais sua moeda, __6__esse é apenas um dos
problemas da proposta.
(Editorial, Valor Econômico, 29/3/2012)

1
2
a) o de que
b) que do
c) a de que
d) que sobre o
e) qual para com o

3

4
5
6
com o
aquilo que o para
onde porém
o
de que
que
todavia
a respeito do o que o
para que qual mas
que o
dos quais
de quanto no entanto
nosso
com que
como
porquanto

121. (ESAF / MDIC - 2012)
Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto.
O alto custo da folha de pessoal, __1__encargos e das regras rígidas
__2__contratação e demissão, é fator decisivo da baixa produtividade do
trabalho no Brasil e, __3__comparação com outros países, seu efeito se torna
ainda mais notável __4__valorização do câmbio. Da mesma forma, o peso
excessivo dos tributos e o preço elevado da energia, entre outros itens que
compõem os custos industriais, reduzem a competitividade da indústria. Do
lado das empresas, o nível muito baixo de investimentos em inovação mostra
despreocupação ou desatenção __5__fatores essenciais para a conquista e
preservação dos mercados mais promissores da economia contemporânea. Há
muitas coisas além do câmbio nas dificuldades __6__passa a indústria no País.
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(Editorial, O Estado de S. Paulo, 24/3/2012)

1
a) por causa dos
b) em razão dos
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d) em vista dos
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5
com os
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6
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122. (ESAF / AFT - 2010)
Em relação ao emprego de vírgulas no texto abaixo, assinale a justificativa
correta.
Consagrado como espaço para a reflexão dos grandes temas mundiais, (1)
o Fórum Social Mundial retorna a Porto Alegre no ano em que completa uma
década. Mesmo que o encontro seja compartilhado com cinco cidades da
Região Metropolitana e que outras reuniões do mesmo evento se realizem
durante 2010 em vários países, Porto Alegre é o lugar-referência dos debates
inaugurados em 2000. Foi a partir dessa capital que o Fórum se transformou,
já no evento inaugural, numa oportunidade de congregar, anualmente,
ONGs,(2) personalidades,(2) estudantes, políticos e todos os envolvidos nas
discussões sobre educação,(3) ambiente, (3)economia, globalização, direitos
humanos e cooperação.
O debate de ideias que contribuam para a melhoria das relações humanas
é a essência do Fórum, que seus organizadores esperam reforçar este ano.
Organizado há 10 anos com o argumento de que era preciso criar um
contraponto ao Fórum Econômico de Davos, (4) o Fórum Social sempre esteve
envolvido em saudáveis controvérsias. A polêmica sobre a maior ou menor
relevância de um ou de outro fórum é da natureza de qualquer debate. Esse
confronto foi aos poucos diluído e prevalece hoje o entendimento de que o
importante é a livre manifestação de pontos de vista e de diferenças. O
importante,(5) no entanto, (5) é que o Fórum continue contribuindo para a
exposição de ideias e propostas às questões mundiais.
(Zero Hora (RS), Editorial, 18/01/2010)

a) (1) A vírgula isola oração subordinada adverbial comparativa anteposta à
principal.
b) (2) As vírgulas isolam aposto explicativo.
c) (3) As vírgulas isolam elementos de mesma função gramatical
componentes de enumeração.
d) (4) A vírgula isola oração subordinada adjetiva restritiva anteposta à
principal.
e) (5) As vírgulas isolam adjunto adverbial de tempo intercalado na oração
principal.
123. (ESAF / AFT - 2010)
Assinale o trecho em que foram plenamente atendidas as regras de emprego
dos sinais de pontuação.
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a) Na linguagem de hoje, a palavra “provedor” evoca mais facilmente um
serviço do mundo virtual do que o homem que, sozinho, sustentava
materialmente sua família. É que saiu do ar esse provedor que, até
recentemente, ocupava não só a cabeceira da mesa, mas também um lugar
de indiscutível poder na família.
b) Na metade do século XX, introduziu-se no espírito das mulheres, uma ideia
subversiva: a identidade e a liberdade passavam pela independência
econômica em face do homem provedor.
c) Nos anos 90, quando as grandes transformações econômicas, a
globalização e a reestruturação das empresas com supressão de empregos,
tornaram precário e inseguro o salário dos homens, as mulheres
aumentaram seu investimento no mercado de trabalho.
d) Para as mulheres, o trabalho remunerado já não representava somente
uma escolha de afirmação de identidade ou de realização pessoal em algum
campo profissional. Ele tornou-se uma necessidade. Homens e mulheres
passaram a somar salários, única maneira para muitos, de garantir o nível
de vida de uma família, em que os homens já não eram confiáveis como
provedores.
e) Na prática, a inserção das mulheres no mercado de trabalho, não atenuou
suas responsabilidades em relação à família. Simplesmente, a famosa vida
doméstica passou a ser encaixada nos interstícios dos horários de sua vida
profissional. As mulheres porém, senhoras de si, passaram a se perguntar:
por que continuava cabendo exclusivamente a elas a responsabilidade pela
vida privada.
(Adaptado de Rosiska Darcy de Oliveira. Reengenharia do tempo.
Rio de Janeiro: Rocco, 2003, p.75-76.)

4. Concordância verbal e nominal.
124. (ESAF / MPOG - 2015)
Fragmento do texto: Os cristãos enfrentam uma perseguição cada vez maior
em todo o mundo, alimentada principalmente pelo extremismo islâmico e por
governos repressivos, o que levou o papa a advertir sobre “uma forma de
genocídio” e ativistas a falarem em “limpeza étnico-religiosa”. A escala dos
ataques a cristãos no Oriente Médio, na África Subsaariana, na Ásia e na
América Latina alarmou organizações que monitoram a perseguição religiosa.
A maioria relata uma deterioração significativa nos últimos anos.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
O verbo “alarmar” (ℓ. 6) também pode ser usado no plural para concordar
com a expressão “ataques a cristãos” (ℓ. 5).
125. (ESAF / MTUR - 2014)
Fragmento do texto: O sorteio dos grupos marcou a aceleração do
calendário. As vendas dos ingressos foram reabertas, e o entusiasmo dos
brasileiros não deixou de ser percebido.
A substituição de “marcou” (ℓ.1) por marcaram altera as relações semânticas
do texto, mas preserva sua correção gramatical.
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Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

126. (ESAF / MTUR - 2014)
Fragmento do texto: É preciso considerar a direção que devem tomar as
políticas públicas para alcançar maior eficiência.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
A forma verbal “devem” (ℓ.1) está no plural porque concorda com o sujeito “as
políticas públicas”.
127. (ESAF / CGU - 2012)
Assinale a opção que fornece a correta justificativa para as relações de
concordância no texto abaixo.
1

O bom desempenho do lado real da economia proporcionou um período
de vigoroso crescimento da arrecadação. A maior lucratividade das
empresas foi decisiva para os resultados fiscais favoráveis. Elevaram-se,
de forma significativa e em valores reais, deflacionados pelo Índice de
5 Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), as receitas do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). O
crescimento da massa de salários fez aumentar a arrecadação do Imposto
de Renda Pessoa Física (IRPF) e a receita de tributação sobre a folha da
10 previdência social. Não menos relevantes foram os elevados ganhos de
capital, responsáveis pelo aumento da arrecadação do IRPF.
(Adaptado de http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/publicacoes/cartaconjuntura/
carta05/7, acesso em 29/4/2012)

a) Na linha 1, emprega-se o singular em “proporcionou” para respeitar as
regras de concordância com “economia”(ℓ.1).
b) Na linha 4, o uso do plural em “valores” é responsável pela flexão de plural
em “deflacionados”(ℓ.4).
c) O plural em “resultados”(ℓ.3) é responsável pela flexão de plural em
“Elevaram-se”(ℓ.3).
d) O singular em “a arrecadação”(ℓ.8) é responsável pela flexão de singular
em “fez aumentar”(ℓ.8).
e) A flexão de plural em “foram”(ℓ.10) justifica-se pela concordância com
“relevantes”.
128. (ESAF / AFRFB - 2012)
Fragmento do texto: Do total arrecadado, 60% ficavam com o sindicato da
categoria profissional, 15% iam para as federações, 5% para as
confederações.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Se quiséssemos informar sobre a porcentagem restante do total arrecadado
(linha 1), estaria correta a concordância verbal da frase “Os 20% restantes
ficavam...”.
129. (ESAF / CGU - 2012)
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Assinale a opção em que foi inserido erro gramatical na transcrição do texto
abaixo.
Deve-se rejeitar o argumento de que(A) uma das causas da baixa
competitividade da indústria seja(B) o alto custo do trabalho. Não se combate
a perda(C) de competitividade com redução de direitos trabalhistas. Pelo
contrário, foi(D) precisamente a elevação(E) dos salários e a crescente
formalização do trabalho os fatores responsáveis pelo aumento do poder
aquisitivo da população e a ampliação de nosso mercado interno.
(Adaptado de Júlio Miragaya, Desindustrialização e baixo crescimento
econômico - Correio Braziliense, 23 de abril de 2012)

a) (A)
b) (B)
c) (C)
d) (D)
e) (E)
130. (ESAF / ATA-RFB - 2012)
Assinale a opção que corresponde a erro gramatical inserido na transcrição do
texto.
Juros altos, pobreza de planejamento financeiro e facilidade excessiva para
obter crédito levam ao superendividamento do consumidor, conforme(1)
pesquisa da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste).
Avaliação semelhante fez o Fundo Monetário Internacional (FMI), em julho,
em contraste com(2) o otimismo do Banco Central (BC). O presidente do BC
defende os estímulos da Fazenda ao crédito e ao consumo para ajudar a
empurrar a atividade econômica. As dívidas comprometem, em média, 42%
da renda familiar — muito além dos 30% considerados pela Proteste como
limite. O levantamento, baseado em entrevistas com 200 famílias de São Paulo
e do Rio, constataram(3) que na classe C o endividamento está acima(4) da
média e compromete 46,2% da renda familiar. Em média, cada pesquisado
tem três dívidas diferentes. E pelo menos uma é no cartão de crédito, cujos(5)
juros são exorbitantes, da ordem de 238% ao ano. Muitos devedores declaram
não ter condições de pagar as faturas no vencimento.
(Adaptado de O Estado de S. Paulo, 19/8/2012)

a) conforme (1)
b) em contraste com (2)
c) constataram (3)
d) acima (4)
e) cujos (5)
131. (ESAF / MDIC - 2012)
Os trechos a seguir compõem um texto adaptado do Editorial do Valor
Econômico de 29/3/2012.
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Assinale a opção em que o fragmento foi transcrito de forma gramaticalmente
incorreta.
a) Parece cada vez mais claro que a tendência de valorização do real vai durar
um bom tempo. Há demanda futura garantida para as commodities que o
país exporta e enormes possibilidades de novos negócios.
b) Toda a estrutura de defesa comercial deveria ser aperfeiçoada e acelerada
para barrar a concorrência desleal. Os instrumentos disponíveis para isso
não têm sido usados intensamente como seria necessário. Resta, porém,
a competitividade.
c) A bonança encontrou o país com uma carga de impostos maior do que a
de competidores emergentes do mesmo porte, gargalos enormes na
infraestrutura e, ainda por cima, uma taxa de juros astronômica — a
conhecida conspiração de custos contra as empresas nacionais.
d) A valorização agravou problemas crônicos, em detrimento da indústria. A
licença para se proteger que o Brasil pede agora já existe de alguma forma
e ela deveria se voltar prioritariamente contra a China, cuja mágica de
formação dos preços dos bens exportados é poderosa.
e) O investimento externo direto mudou de patamar. Até o ano passado eles
cobriam praticamente o deficit em conta corrente, ao que limitava o efeito,
para explicação da valorização da moeda, de tsunamis monetários e
capitais especulativos.
132. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009)
Fragmento do texto: O Hamas venceu as eleições parlamentares palestinas
de 2006 e, mais tarde, expulsou de Gaza o Fatah, o partido secular de
Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP).
Facilitaram a ascensão do extremismo em Gaza a incompetência corrupta do
governo do Fatah, o cruel bloqueio à circulação de bens e pessoas imposto por
Israel e a opção, tomada por EUA e União Europeia, de ignorar
diplomaticamente o Hamas e fortalecer a ANP.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

A forma verbal “Facilitaram”(ℓ.4) está no plural porque concorda com o sujeito
composto que está em posição subsequente.
133. (ESAF / MPOG - 2015)
Fragmento do texto: Quando, em 2001, Facundo Manes regressou a seu
país, a Argentina, depois de concluir um mestrado de ciências em Cambridge,
estava convencido de que, para criar um polo científico relevante, só se
necessitava de quatro paredes e um punhado de mentes brilhantes.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
“Facundo Manes” (ℓ. 1) é o sujeito das orações contidas no trecho “regressou
a seu país, a Argentina, depois de concluir um mestrado de ciências em
Cambridge” (ℓ. 1 e 2).
134. (ESAF / MPOG - 2015)
Fragmento do texto: Quando, em 2001, Facundo Manes regressou a seu
país, a Argentina, depois de concluir um mestrado de ciências em Cambridge,
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estava convencido de que, para criar um polo científico relevante, só se
necessitava de quatro paredes e um punhado de mentes brilhantes. O que o
inspirou foi sua passagem pelos Laboratórios Cavendish, lugar pelo qual já
desfilaram mentes como as de Isaac Newton e Stephen Hawking. Sem pensar
duas vezes, fundou o Instituto de Neurologia Cognitiva (Ineco) para investigar
temas como a memória, a tomada de decisões e as emoções de forma
multidisciplinar, unindo os conhecimentos de cientistas de diversas áreas.
Hoje, sua criação é um polo de referência na América Latina. Já produziu mais
de 180 trabalhos científicos, publicados em revistas internacionais de prestígio,
como Brain e Nature Neuroscience.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
O sujeito das orações contidas no fragmento “Sem pensar duas vezes, fundou
o Instituto de Neurologia Cognitiva (Ineco) para investigar temas como a
memória, a tomada de decisões e as emoções de forma multidisciplinar” (ℓ. 10
a 13) é Facundo Manes (ℓ 1).
135. (ESAF / ATRFB - 2012)
Fragmento do texto: Os bancos dizem que as informações são precárias,
porque os clientes precisam autorizar a inclusão de seu nome e retirá-lo se
quiserem, o que torna o sistema pouco confiável.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Como os demais verbos referentes a “clientes” (linha 2) já estão
adequadamente flexionados no plural, as normas gramaticais permitem
também o uso de quiser, em lugar de “quiserem” (linha 3), sem prejuízo para
a correção gramatical do texto.
136. (ESAF / MPOG - 2015)
Fragmento do texto: Quando, em 2001, Facundo Manes regressou a seu
país, a Argentina, depois de concluir um mestrado de ciências em Cambridge,
estava convencido de que, para criar um polo científico relevante, só se
necessitava de quatro paredes e um punhado de mentes brilhantes.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
O sujeito da oração “só se necessitava de quatro paredes e um punhado de
mentes brilhantes” (ℓ. 3 e 4) é “quatro paredes e um punhado de mentes
brilhantes” (ℓ. 4).
137. (ESAF / CGU - 2012)
Fragmento do texto: A situação nos EUA está mais positiva, há otimismo no
mercado norte-americano, as ações subiram e estão no pico pós-crise, mas
ainda é uma recuperação modesta.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

A flexão de singular em “há”(ℓ.3) deve-se à concordância com “otimismo”(ℓ.3).
138. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009)
Fragmento do texto: É certo que houve expansão da frota, tanto de carros,
como de caminhões e ônibus. Mas isso é muito pouco para explicar a
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verdadeira chacina na malha rodoviária a que o país parece assistir de braços
cruzados.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

A forma verbal “houve” é impessoal e a oração da qual ela constitui o núcleo
do predicado não tem sujeito.
139. (ESAF / MDIC - 2012)
Os trechos a seguir compõem um texto adaptado do Editorial da Folha de S.
Paulo de 29/3/2012.
Assinale a opção em que o fragmento foi transcrito de forma gramaticalmente
correta.
a) Houveram muitas mudanças nas condições externas e internas da
economia, que contribuíram para a estagnação da indústria brasileira. Do
lado externo, os altos preços das matérias-primas exportadas pelo Brasil
encorpam a entrada de divisas e valoriza o real.
b) Internamente, a renda do trabalho ampliada por políticas salariais e
previdenciárias generosas, estimula o consumo e o setor de serviços. O
resultado seria a especialização da economia nos setores primário e
terciário, cuja forte geração de emprego, em troca de menor
competitividade industrial.
c) A perda de mercado para importações, por sua vez, não seriam um
problema, já que boa parte delas seria compras de bens de capital para
investimento e modernização do parque industrial.
d) Não se deve considerar que exportações de poucos produtos primários
sejam confiáveis, pois uma inversão de preços traria problemas às contas
externas. No que se refere às importações de bens de capital, é fato que o
uso de equipamentos importados melhora a produtividade, mas a perda da
base de conhecimento é uma ameaça para o futuro do país.
e) É temerário considerar que, um país de renda média e com baixa
escolaridade, como o Brasil possa manter tal padrão de crescimento.
Serviços que geram renda, hoje, são atividades complexas como design
industrial e marketing, de alto conteúdo intelectual.
140. (ESAF / MPOG - 2015)
Fragmento do texto: O Conselho Regional de Medicina de São Paulo
prometeu ingressar na Justiça contra a abertura dos novos cursos. As
entidades acusam o governo de promover uma expansão indiscriminada das
faculdades de medicina em locais com infraestrutura inadequada, o que
colocaria em risco a qualidade da formação.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
O sujeito da oração “o que colocaria em risco a qualidade da formação” (ℓ. 4)
é indeterminado.
141. (ESAF / AFT - 2010)
Assinale a opção que corresponde a palavra ou expressão destacada no texto
abaixo que foi empregada de acordo com as regras de concordância.
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Como nunca antes, a ordem e a cultura do capital mostram inequivocamente
o seu rosto inumano, revelam a lógica perversa que as(1) dominam(2)
internamente e que, antes, podiam ser escamoteadas(3) a pretexto do
confronto com o socialismo: criam, por um lado, grande riqueza e
concentração de poder à custa da devastação da natureza, da exaustão da
força de trabalho e de uma estarrecedora pobreza. A utilização crescente da
informatização e da robotização criam(4), ao dispensar o trabalho humano, os
desempregados estruturais, hoje, totalmente descartáveis. E soma-se(5) aos
milhões só nos países do Primeiro Mundo.
(Adaptado de Leonardo Boff. Depois de 500 anos: que Brasil queremos?
Petrópolis, RJ: Vozes, 2000, p.41.)

a) (1)
b) (2)
c) (3)
d) (4)
e) (5)
142. (ESAF / MI - 2012)
A vida em um país nórdico, como a Finlândia, nos faz refletir mais
profundamente sobre a relação entre liberdade, igualdade, autonomia e
formatos sociais que podem propiciar vidas mais plenas e felizes aos seus
cidadãos. Para alguém habituado a desigualdades, uma sociedade
5 igualitária, com amplo respeito pela vida humana, excelentes índices de
educação, burocracia inteligente e serviços públicos voltados (de fato)
para melhorar a vida do cidadão, soa como um caminho para a produção
de seres humanos mais plenos e sociedades mais inspiradoras. Talvez não
seja assim. Quando nos referimos à igualdade, não tratamos de mera
10 distribuição equitativa da renda. A igualdade e a dignidade humana que
uma sociedade pode produzir referem-se à possibilidade de o cidadão ter
condições materiais e subjetivas à sua disposição, para que, atendidas
suas necessidades básicas e diárias de bem-estar, ele se ocupe com
questões outras que a sobrevivência. Essas necessidades básicas de bem15 estar incluem uma ilimitada oferta de bens públicos: de excelentes
creches, escolas, universidades, sistema de saúde e previdência a todos,
piscinas públicas, parques, transporte confortável e excelente, segurodesemprego por tempo indefinido, licença maternidade de 10 meses,
muitas bibliotecas públicas…
20 No entanto, a Finlândia tornou-se uma sociedade tão igualitária quanto
apática. Pouco criativa, reproduz o mundo com extrema facilidade, mas
tem limitada capacidade transformadora. A maioria de seus educados
cidadãos são seres pouquíssimo críticos: questionam pouco a vida que
levam e são fisicamente contidos. E isso não parece ter forte relação com
25 o frio. É um acomodamento social, um respeito quase inexorável pelas
regras. Esse resultado não foi causado, é evidente, pelo formato social
igualitário. Em outros termos, não foi a igualdade que deixou o país
apático. Ademais, sociedades desiguais podem ser tão ou mais acríticas e
reprodutoras. O ponto que nos intriga é que a igualdade, o respeito e a
1
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30 dignidade dados a todos não levaram à autonomia, ao pensamento
criativo e crítico, e a processos transformadores.
(Adaptado de Isabela Nogueira, Do bem-estar ao pensamento crítico:
um olhar sobre o norte,outubro 3, 2009 por Coletivo Crítica Econômica
http://criticaeconomica.wordpress.com/2009/10/03/ - acesso em 12/12/2011)

Assinale a opção correta a respeito das relações de concordância no
texto.
a) A flexão de singular em “soa” (ℓ.7) justifica-se pela concordância com “uma
sociedade igualitária” (ℓ.4,5).
b) Nas linhas 2 e 3, a enumeração de vários elementos, “liberdade, igualdade,
autonomia e formatos sociais” justifica a flexão de plural em “podem”.
c) Devido ao uso do pronome “se”, o plural em “referem-se” (ℓ.11) é opcional:
estaria igualmente correto empregar o singular: refere-se.
d) Por se referir a “sociedades desiguais” (ℓ.28), o infinito em “podem ser”
(ℓ.28) admitiria também a flexão de plural, serem.
e) Na linha 30, o plural no pronome “todos” justifica a flexão de plural em
“levaram”.
143. (ESAF / MPOG - 2009)
Assinale a opção que corresponde a erro gramatical.

O surto de pânico que acometeu (1) as instituições financeiras passou, mas
desse trauma restou um padrão bem mais (2) criterioso, da parte dos bancos,
na concessão de empréstimos. Grandes empresas, capazes de oferecer mais
garantias de pagamento, sofrem menos. Para as companhias menores, mais
afetadas, o governo, há duas semanas, criou, por medida provisória, fundos
que (3) na prática farão as vezes de avalistas de empréstimos tomados por
essa categoria de firmas. A ideia do Planalto, agora, é repetir o modelo na
agricultura, e instituir ali um fundo de aval. Normalizar a oferta de crédito
nesse setor certamente trará (4) benefícios na próxima safra — embora
questões bem mais decisivas para a agricultura, como o estabelecimento de
um seguro com regras claras e escala nacional, continua pendente. (5)
(Adaptado de Folha de S. Paulo, Editorial, 23/06/2009)

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
144. (ESAF / DNIT - 2013)
Ônibus lotados, alguns em péssimo estado, engarrafamentos, demora em
chegar ao local desejado. A péssima qualidade do transporte coletivo é
um problema que atinge muitas capitais brasileiras. Para especialistas em
planejamento urbano, o crescimento desordenado pode ser apontado
5 como o responsável por essa situação. Isso gera uma fragmentação de
espaços que exige que as pessoas façam longos deslocamentos.
1
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Consequentemente, a maioria das grandes cidades hoje no Brasil, por
terem essa característica, geram esses problemas de congestionamentos
e transporte públicos lotados. Resolver estes problemas é alguns dos
10 grandes desafios dos prefeitos nas médias e grandes cidades. Cabe a eles
garantir a mobilidade das pessoas nos lugares onde elas vivem. O
transporte público coletivo é responsabilidade das prefeituras e o usuário
espera que funcione.
Assinale a opção em que a flexão do verbo está no singular porque deve
concordar com um sujeito sintático em forma de oração.
a) “é”(ℓ.2)
b) “gera”(ℓ.5)
c) “exige”(ℓ.6)
d) “é”(ℓ.9)
e) “é”(ℓ.12)
145. (ESAF / AFRFB - 2014)
Duas pesquisas divulgadas recentemente revelam que os brasileiros não são
tão solidários quanto parece. Uma delas aponta ainda que, quando abrimos a
mão, a preferência é pelos pedintes, a quem se destinam 30% da ajuda. As
organizações não governamentais (ONGs) levam só 14%. Além disso, poucos
contribuintes sabem que é possível abater impostos através de doações –
embora o complicado processo afaste também quem conhece o sistema.
(Adaptado de IstoÉ, 19/3/2014.)
Assinale a opção em que a substituição da forma verbal usada no texto provoca
erro gramatical e/ou incoerência textual.
a) “aponta” (ℓ. 2) > apontam
b) “parece” (ℓ. 2) > parecem
c) “destinam” (ℓ. 3) > destina
d) “abrimos” (ℓ. 2) > abrem
e) “abater” (ℓ. 5) > abaterem
146. (ESAF / MF - 2014)
Fragmento do texto: Em um regime democrático, todo poder emana do
povo, prevalecendo a vontade da maioria sobre a vontade de indivíduos ou de
grupos. Desse modo, o bom governante é aquele que compreende as
demandas da população e se empenha em atendê-las.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Em “se empenha” (ℓ. 4) o pronome “se” indica que o sujeito é indeterminado.
147. (ESAF / MTUR - 2014)
Fragmento do texto: O sorteio dos grupos marcou a aceleração do
calendário. As vendas dos ingressos foram reabertas, e o entusiasmo dos
brasileiros não deixou de ser percebido.
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Mantém-se a correção gramatical com a redação: Reabriu-se as vendas dos
ingressos...(ℓ.2).
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

148. (ESAF / AFRFB - 2014)
Fragmento do texto: Entre as mercadorias apreendidas encontram-se
produtos falsificados, tóxicos, medicamentos, entre outros.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Mantém-se a correção gramatical do período e a coerência textual ao se
substituir “encontram-se” por foi encontrado.
149. (ESAF / AFRFB - 2014)
Fragmento do texto: Ao longo de 2013, foram realizadas 2.999 operações
de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Prejudica-se a correção gramatical do período e a coerência textual ao se
substituir “foram realizadas” (ℓ. 1) por realizaram-se.
150. (ESAF / MTUR - 2014)
Assinale a opção que apresenta substituição correta para o termo grifado no
texto abaixo.
Nunca na história da humanidade, uma virada de ano teve tantos registros em
imagens e textos como esta de 2013 para 2014. Jamais as pessoas tiveram
tanto poder nas mãos para fotografar, descrever e repassar instantaneamente
para qualquer parte do mundo tudo o que lhes parece interessante. Os
smartphones e as redes sociais consolidaram-se como instrumentos da
comunicação instantânea, reduzindo distâncias, aproximando pessoas,
possibilitando o compartilhamento de informações e até mesmo de
intimidades.
(Adaptado de Zero Hora (RS), 31/12/2013)
a) consolidou-se
b) foi consolidado
c) consolidavam-se
d) foi se consolidando
e) foram consolidados
151. (ESAF / MTUR - 2014)
Os
trechos
abaixo
constituem
um
texto
adaptado
de
http://www.portal2014.org.br/noticias. Assinale a opção que foi transcrita de
forma gramaticalmente incorreta.
a) A Embratur divulgou um estudo sobre o turismo na Copa do Mundo. A
estimativa é que brasileiros e estrangeiros gastem R$ 25,2 bilhões nos 30
dias da competição.
b) Segundo o relatório desenvolvido pela assessoria técnica da Embratur, os
brasileiros gastarão R$ 18,35 bilhões em suas viagens. Já os turistas
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estrangeiros vão desembolsar R$ 6,85 bilhões. São esperados 600 mil
pessoas do exterior.
c) Hospedagem, alimentação, transporte e compras fazem parte da conta
final. Para chegar ao número, a Embratur chegou ao gasto diário em cada
uma das 12 cidades-sede. Brasília, que receberá sete partidas, teve a maior
cifra.
d) O valor total mobilizado na economia a partir das atividades do turismo é
muito maior e inclui todo o impacto indireto na cadeia produtiva: o
restaurante vai demandar mais verduras do feirante, o dono do hotel vai
contratar mais bebidas do distribuidor, e assim por diante.
e) Na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), estima-se que os turistas tenham
desembolsado R$ 660 milhões. Na Copa das Confederações, o valor teria
chegado a R$ 321,79 milhões.
152. (ESAF / AFRFB - 2014)
Assinale a opção que corresponde a erro gramatical ou de grafia de palavra
inserido na transcrição do texto.
No desenho constitucional, os tributos são fonte importantíssima dos recursos
financeiros de cada ente político, recursos esses indispensáveis para que
façam frente ao (1) seu dever social. Consequentemente, o princípio
federativo é indissociável das competências tributárias constitucionalmente
estabelecidas. Isso porque tal princípio prevê (2) a autonomia dos diversos
entes integrantes da federação (União, Estados, DF e Municípios). A exigência
da autonomia econômico-financeira determina que seja outorgado (3) a cada
ente político vários tributos de sua específica competência, para, por si
próprios, instituírem (4) o tributo e, assim, terem (5) sua própria receita
tributária.
(Adaptado de: <http://www.ambito-juridico.com.br/site>. Acesso em:
17mar. 2014.)
a) (1)
b) (2)
c) (3)
d) (4)
e) (5)
153. (ESAF / DNIT - 2013)
Um dos direitos fundamentais das pessoas é o de ir e vir. No entanto, boa
parte das metrópoles brasileiras não tem conseguido viabilizar esse direito
de forma satisfatória. A (i)mobilidade das metrópoles, com exceção de
algumas regiões metropolitanas, aplica-se quase uniformemente. As
5 metrópoles brasileiras cresceram muito rápido no período de 1930 a 1980.
Elas expressavam a mudança intensa pela qual passou a economia
brasileira, deixando de ser agrária exportadora para industrializada. A
mudança da matriz econômica caracterizou-se por intenso movimento
migratório campo-cidade. O Brasil agrário tornou-se o Brasil urbano. De
10 outro lado, uma das estratégias adotadas para desenvolver o setor
1
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industrial no Brasil foi priorizar a indústria automobilística. Mas tudo tem
um preço. E o preço que pagamos foi caro. O automóvel individual foi
prioridade dos investimentos em mobilidade urbana (e em boa parte dos
casos ainda é).
A respeito das relações de concordância no texto, assinale a opção em que o
uso das duas formas verbais respeita as normas gramaticais.
a) “tem”(ℓ.2) / têm
b) “aplica-se”(ℓ.4) /aplicam-se
c) “passou”(ℓ.6) / passaram
d) “pagamos”(ℓ.12) / pagou
e) “foi prioridade”(ℓ.12,13) / foram prioridades
154. (ESAF / AFRFB - 2010)
Fragmento do Texto: Há alguma esperança de que a diminuição do
desmatamento no Brasil possa se manter e não seja apenas, e mais uma vez,
o reflexo da redução das atividades econômicas causada pela crise global.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Em “possa se manter”(ℓ.2) o pronome “se” indica sujeito indeterminado.
155. (ESAF / AFRFB - 2010)
Fragmento do Texto: Para piorar, as fontes de energia se tornaram mais
“sujas”, com o aumento de 122% do CO2 lançado na atmosfera, percentual
muito acima dos 71% da ampliação da geração no período.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Em “se tornaram”(ℓ.1) o pronome “se” indica voz passiva.
156. (ESAF / ATA-RFB - 2012)
Fragmento do texto: Nem a desvalorização do real, que os torna mais caros
no mercado interno, nem a queda da demanda estão sendo suficientes para
conter o aumento da participação dos importados no consumo doméstico de
produtos industrializados, que se registra desde 2003.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Mantêm-se a correção gramatical do período e suas informações originais ao
se substituir “se registra”(linha 4) por são registrados.
157. (ESAF / AFT - 2010)
Fragmento do texto: A crise que se iniciou em 2008 nos EUA para depois
atingir todas as economias, no quadro da globalização, ao contrário da de
1929, levou os governos a optarem pela intervenção pública para salvar o
sistema bancário e para dar um impulso à economia. Isso se traduziu como
forte pressão sobre as finanças públicas, que estão acusando déficits muito
elevados.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
A substituição de “se traduziu” (ℓ. 4) por foi traduzido prejudica a correção
gramatical do período.
158. (ESAF / AFT - 2010)
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Fragmento do texto: Por meio do aumento dos padrões de conforto e acesso
à informação, essa civilização cria condições favoráveis para desafiar
radicalmente os velhos laços de autoridade.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
É correto substituir o segmento “para desafiar” (ℓ. 2) por “para que se
desafiem”.
159. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009)
Fragmento do texto: Sabe-se que uma redução da taxa Selic nunca
repercute plenamente nas taxas de juros dos bancos, que, sob o pretexto da
elevação da inadimplência, aumentaram os seus spreads (diferença entre a
taxa de captação e de aplicação).
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Em “Sabe-se”(ℓ.1), o pronome “-se” indica voz reflexiva.
160. (ESAF / AFT - 2010)
Fragmento do texto: Como era de se esperar, com porto, aeroporto e
estradas arruinados ou semidestruídos, com a escassez de água, alimentos e
remédios, iniciaram-se ondas de saques, e o próprio governo local transferiu
a administração da crise para outros países e instituições.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Mantém-se a correção gramatical do período substituindo-se o termo
“iniciaram-se” (ℓ. 3) pela expressão foram iniciados.
161. (ESAF / MDIC - 2012)
Em relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a opção incorreta.
1

A fraqueza da produção manufatureira, nos últimos meses e anos,
aqueceu o debate sobre o risco de desindustrialização no Brasil. No ano
passado, seu crescimento foi de apenas 0,3%, uma ninharia em
comparação com a alta de 6,7% no varejo. Mesmo que se considere um
5 período mais longo, a diferença continua dramática: a manufatura está no
nível do início de 2008, contra quase 35% de aumento nas vendas de
varejo. Espera-se alguma retomada para este ano. Uma parte da
desaceleração de 2011 decorreu da diminuição de estoques em alguns
setores, como o automobilístico, pressionados por importações crescentes
10 e vendas internas estagnadas. Feito um ajuste, a produção pode retornar
ao nível normal.
(Adaptado do Editorial, Folha de S. Paulo, 29/3/2012)

a) A substituição de “se considere”(ℓ.4) por sejam considerados mantém a
correção gramatical do texto.
b) A substituição da expressão “uma ninharia”(ℓ.3) por insignificante
respeita as relações de sentido do texto e confere-lhe mais formalidade.
c) O
pronome
“seu”(ℓ.3)
retoma
o
antecedente
“produção
manufatureira”(ℓ.1).
d) O emprego da voz passiva em “Espera-se”(ℓ.7) é recurso de
impessoalização do texto.
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e) A forma verbal “pressionados”(ℓ.9) está no masculino plural porque
concorda com “alguns setores”(ℓ.8,9).
162. (ESAF / MDIC - 2012)
Os trechos abaixo constituem um texto adaptado do Editorial de O Globo de
20/3/2012. Assinale a opção que respeita as exigências gramaticais da norma
culta na sua transcrição.
a) Em geral, quando a economia está em trajetória de crescimento,
multiplicam-se as condições para os ganhos de produtividade, pela
facilidade de se concretizarem investimentos. Mas não é algo que caia do
céu. Sem esforço e determinação, a produtividade não avança.
b) Mas há também os fatores que não dependem diretamente dos agentes
econômicos, como o ambiente institucional para a realização de negócios,
a infraestrutura de uso comum, as prioridades e a execução da política
econômica, o que se refletem no crédito e na carga tributária.
c) São vários os fatores que contribuem para os saltos de produtividade.
Alguns relacionados do processo produtivo, como à inovação, a melhoria
da gestão dos recursos disponíveis, a atualização tecnológica, a motivação
dos que produzem, a utilização dos insumos (bens e serviços) mais
adequados para se chegarem ao resultado final.
d) Com uma taxa de investimento relativamente baixa cuja proporção do
Produto Interno Bruto (PIB), pouco acima dos 19%, o Brasil conseguiu
avançar socialmente sem um crescimento econômico tão forte.
e) A estabilidade monetária abriu caminhos para ganhos de produtividade que
tornou factíveis tais avanços, mas é preciso definir prioridades claras nos
gastos públicos.
163. (ESAF / MDIC - 2012)
Os trechos a seguir compõem um texto adaptado do Editorial de O Estado de
S. Paulo de 29/3/2012.
Assinale a opção em que o fragmento foi transcrito de forma gramaticalmente
incorreta.
a) Estão na lista, entre outros, projetos relativos a novas regras para
licitações, a normas de licenciamento ambiental, à redução da jornada de
trabalho, ao fim da contribuição adicional de 10% em caso de demissão
injustificada, à regulamentação dos contratos de terceirização e à condição
das agências reguladoras.
b) Para os países da Europa em situação mais complicada, a superação dos
problemas dependerá de ganhos consideráveis de produtividade e de
reformas, em alguns casos dolorosas, para desemperrar a economia. O
desarranjo financeiro e fiscal foi apenas uma das consequências de um
desajuste mais amplo.
c) Para a Confederação Nacional da Indústria − CNI há alguns temas de maior
importância para consideração dos parlamentares. Essa pauta mínima
inclui dezesseis projetos em tramitação no Congresso, selecionados por seu
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elevado potencial de impacto positivo ou negativo na atividade
empresarial.
d) Não se deve contemplar o Brasil como uma ilha de tranquilidade, de
estabilidade, de equilíbrio, no meio da infindável crise internacional. A
experiência europeia mostra os elevados custos de se adiarem
constantemente o enfrentamento dos problemas de competitividade.
e) Alguns projetos tratam de questões tributárias. O documento da CNI
aponta alguns que, se aprovados, resultarão em maior tributação da
atividade produtiva, agravando uma das mais importantes desvantagens
competitivas da indústria brasileira, e outros que trarão benefícios.
Nenhum deles, no entanto, tem a amplitude necessária a uma reforma
efetiva do sistema de impostos e contribuições.
164. (ESAF / AFRFB - 2010)
Os trechos abaixo constituem um texto adaptado de O Globo. Assinale a opção
que apresenta erro de concordância.
a) Para sustentar um crescimento duradouro nos moldes do registrado no ano
passado, a economia brasileira precisa se preparar, multiplicando seus
investimentos, que, aliás, parecem deslanchar. Mas leva algum tempo até
que atinjam a fase de maturação.
b) Nesse período, seria preferível que a economia crescesse em ritmo
moderado, na faixa de 4% a 5% ao ano, para evitar pressões indesejáveis
sobre os preços ou uma demanda explosiva por importações, o que poderia
comprometer em futuro próximo as contas externas do país.
c) O Brasil felizmente tem uma economia de mercado, na qual controles
artificiais não funcionam ou causam enormes distorções. As iniciativas de
política econômica para se buscar um equilíbrio conjuntural deve, então,
se basear nos conhecidos mecanismos de mercado.
d) No caso do Banco Central, o instrumento que tem mais impacto sobre as
expectativas de curto prazo, sem dúvida, é a taxa básica de juros, que
estabelece um piso para a remuneração dos títulos públicos e, em
consequência, para as demais aplicações financeiras e operações de crédito
não-subsidiado.
e) Se a taxa de juros precisa agir sozinha na busca desse equilíbrio
conjuntural, o aperto monetário pode levar os agentes econômicos a
reverem seus planos de investimento, e com isso o ajuste se torna mais
moroso, sacrificando emprego e renda.
165. (ESAF / MPOG - 2008)
Fragmento do Texto: O empenho justifica-se pelo aumento do emprego
propiciado pelo turismo e da renda gerada para os mais diversos segmentos –
shopping centers, restaurantes, cinemas, táxis, transporte especializado,
farmácias.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Em “justifica-se” (ℓ. 1), o “-se” indica sujeito indeterminado.
166. (ESAF / MPOG - 2009)
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Fragmento do Texto: O comportamento da multidão explica-se por algo
como o processo de mesmerização coletiva, em que a autonomia da vontade
submerge diante da vontade de obedecer dirigida ao líder sugestionador.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
A alteração proposta para estruturas linguísticas do texto provoca erro
gramatical e/ou incoerência textual.
Omissão da indeterminação em “explica-se por algo” (ℓ.1), escrevendo-se O
comportamento da multidão explica algo.
167. (ESAF / MPOG - 2009)
Fragmento do Texto: Quanto às exportações, continuarão afetadas pela
retração da economia internacional e não se pode esperar do setor externo
nenhuma contribuição ao crescimento da atividade industrial.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Em “se pode” (ℓ. 2), o pronome “se” indica voz passiva.
168. (ESAF / AFRFB - 2014)
Assinale a opção em que a reescrita do trecho sublinhado preserva a correção
gramatical e respeita a coerência textual.
Independentemente de sua inserção na esfera pública ou privada, as
ouvidorias são norteadas por princípios comuns, ainda não regulamentados,
destacando-se a acessibilidade, a confidencialidade, a independência e a
transparência. Se efetivas, podem contribuir para a solução de alguns dos
complexos problemas contemporâneos, muitas vezes gerados pela redução
dos espaços de diálogo.
(Adaptado de Paulo Otto von Sperling. Ouvidorias, eficiência e efetivação
de direitos. Correio Braziliense, 18 mar. 2014.)
a) Quando efetivas, a solução de alguns problemas, complexos e
contemporâneos pode ser contribuída, quando gerados, muitas vezes, pela
diminuição dos espaços de diálogo.
b) Efetivas, podem solucionar a contribuição de alguns dos problemas,
complexos e contemporâneos, muitas vezes gerados no diálogo em
reduzidos espaços.
c) Sendo efetivas, podem contribuir para solucionar alguns dos complexos
problemas contemporâneos, gerados, muitas vezes, pela diminuição do
diálogo.
d) Em sendo efetivas, alguns dos complexos problemas contemporâneos pode
ter solução, muitas vezes gerados pelo reduzido espaço para diálogo.
e) Caso efetivas, a solução de alguns dos complexos problemas
contemporâneos pode ser sua contribuição, gerados pela redução, muitas
vezes, dos espaços de diálogo.
169. (ESAF / MPOG - 2009)
Fragmento do Texto: Resta agora evidente que o alívio da carga tributária e
das taxas de juros, medida adotada a fim de enfrentar a conjuntura adversa,
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é necessário, como instrumento eficaz, para assegurar dinamismo à atividade
econômica.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
O termo “é necessário” (ℓ.3) está no masculino porque concorda com “juros”
(ℓ. 2).
170. (ESAF / AFRFB - 2010)
Fragmento do Texto: Há alguma esperança de que a diminuição do
desmatamento no Brasil possa se manter e não seja apenas, e mais uma vez,
o reflexo da redução das atividades econômicas causada pela crise global.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
O termo “causada”(ℓ.3) está no singular e no feminino porque concorda com
“esperança”(ℓ.1).
171. (ESAF / MDIC - 2012)
Os trechos abaixo constituem um texto adaptado do Editorial de O Estado de
São Paulo de 24 /3/2012. Assinale a opção que foi transcrita de forma
gramaticalmente correta.
a) Por tornar mais acentuada a perda de competitividade da indústria
brasileira, a valorização do real em relação ao dólar vêm despertando
reações cada vez mais ácidas de dirigentes empresariais, mas está muito
longe de ser o único, ou o principal, problema que prejudica o desempenho
do setor manufatureiro.
b) Questões estruturais e modelos de gestão empresarial inadequados tem
sobre a atividade industrial efeitos negativos muito mais profundos e
duradouros e, por isso, mais nocivos do que a taxa de câmbio.
c) Sem eliminar essas deficiências, o Brasil terá cada vez menos condições de
competir com outros países, até mesmo com os vizinhos sul-americanos.
É preciso considerar que a valorização do real também fez o custo da mão
de obra na indústria aumentar.
d) Mesmo, porém, que a cambial venha a ser superada, a qualidade da
atividade industrial continuará prejudicada por deficiências históricas, e por
isso muito conhecidas, mas que tem sido toleradas por governantes,
empresários, trabalhadores e pela sociedade.
e) Pesquisas e estudos recentes não deixam dúvidas quanto aos impactos do
câmbio valorizado sobre a produtividade da indústria brasileira quando
comparadas com a de outros países.
172. (ESAF / AFRFB - 2010)
Os trechos abaixo constituem um texto adaptado do Editorial do jornal Folha
de S. Paulo, de 20/8/2009. Assinale a opção em que o segmento está
gramaticalmente correto.
a) No entanto, dez meses depois da quebra do banco americano Lehman
Brothers, que desencadeou a derrocada vertiginosa, as novas regras
praticamente continuam em fase de discussões, sejam no plano
internacional, sejam no ambiente doméstico dos países que concentraram
as operações responsáveis pelo abalo sistêmico.
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b) Se já parece ser possível comemorar a recuperação embrionária, o mesmo
não se pode afirmar da prometida reforma nas finanças globais. Até pouco
tempo, a modificação radical das regras sobre a atuação dos bancos nos
sistemas financeiros eram alardeadas como condição fundamental para a
retomada do crescimento em bases sólidas.
c) A economia mundial registra, nas últimas semanas, sinais de recuperação,
ainda que lenta. Países cujo crescimento foi duramente afetado desde o
ano passado – como França, Japão, Alemanha e mesmo Estados Unidos –
já exibem indicadores que evidenciam saída da recessão ou, pelo menos,
menor retração da atividade econômica.
d) Enquanto isso, surgem indícios de que instituições financeiras retomam
estratégias de investimento arriscadas – tais como especulação com taxas
de câmbio e empréstimos à clientes de altíssimo risco –, prometendo
elevada rentabilidade. É como se a memória do trauma recente já estivesse
apagada: foi justamente esse tipo de atuação que originou o colapso
mundial e intensificou seus efeitos.
e) O movimento se segue às bilionárias operações de salvamento e injeção
de capital feitas pelos governos de vários países para impedir a quebradeira
generalizada de bancos. A ausência de regulamentação ampla e eficaz para
a atuação das instituições financeiras são ainda mais preocupantes num
contexto de recuperação econômica.
173. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009)
Os trechos abaixo constituem um texto adaptado do Editorial do Correio
Braziliense de 7/1/2009.
Assinale a opção que apresenta erro gramatical.
a) O balanço assusta e, ao mesmo tempo, causa indignação. Foram 7.140
acidentes nos 61 mil quilômetros das rodovias federais. O saldo: 435
mortos e 4.795 feridos.
b) Divulgados pela Polícia Rodoviária Federal, os números da Operação Fim
de Ano, em vigor de 20 de dezembro a 4 de janeiro, demonstram, com
clareza, que muito ainda precisa ser feito para que o asfalto não mate nem
aleije.
c) A história se repete com monotonia. Ano após ano, o balanço de acidentes
nas estradas registram números ascendentes. Neste fim de 2008 e início
de 2009, o enredo não mudou.
d) Pelos autos de infração, é possível concluir que a tragédia não se deve a
imperfeições no asfalto, iluminação ou sinalização. Deve-se, sobretudo, a
falhas humanas.
e) Das 171.265 violações, 99.435 tiveram como causa o excesso de
velocidade; 1.043, embriaguez. Ao ligar a chave de ignição, o condutor
precisa ter uma certeza: ele tem uma arma nas mãos.
174. (ESAF / AFRFB - 2010)
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Fragmento do Texto: As emissões de gases que provocam o efeito estufa
pela indústria cresceram 77% entre 1994 e 2007, segundo estimativas do
Ministério do Meio Ambiente a partir de dados do IBGE e da Empresa de
Pesquisa Energética.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
O segmento “que provocam o efeito estufa pela indústria”(ℓ.2) constitui oração
subordinada adjetiva restritiva.
5. Regência verbal e nominal. Crase.
175. (ESAF / MF - 2014)
Fragmento do texto: Em um regime democrático, todo poder emana do
povo, prevalecendo a vontade da maioria sobre a vontade de indivíduos ou de
grupos. Desse modo, o bom governante é aquele que compreende as
demandas da população e se empenha em atendê-las.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
‘Ao se substituir “em” (ℓ. 4) por para, prejudicam-se a coerência e a correção
gramatical do período.
176. (ESAF / AFRFB - 2014)
A prefeitura municipal, através da Secretaria de Assistência Social,
promove a Campanha Imposto de Renda Solidário, projeto cujo objetivo
é, através de doação do imposto de renda devido, ajudar a financiar
projetos de defesa e promoção dos direitos de crianças e adolescentes de
5 Chapadão do Sul.
A ideia é que todos que queiram participar direcionem parte do valor
devido ao Fundo Municipal dos Direitos da Infância e Adolescência
(FMDCA) e assim participem da Campanha. A doação, estabelecida pela
Lei n. 8.069/90, é simples, não traz ônus a quem colabora e os valores
10 doados são abatidos do imposto de renda devido.
O valor destinado ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, respeitados os limites legais, é integralmente deduzido do IR
devido na declaração anual ou acrescido ao IR a restituir. Quem quiser
contribuir deve procurar um escritório de contabilidade e solicitar que seu
15 imposto de renda seja destinado ao FMDCA de Chapadão do Sul.
A doação pode ser dirigida a um projeto de escolha do doador, desde que
esteja inscrito no CMDCA-Conselho Municipal de Direitos da Criança e do
Adolescente, que analisará e aprovará o repasse do recurso e
posteriormente fiscalizará sua execução.
Assinale a opção correta a respeito da justificativa para o uso da preposição a
nas relações de regência no texto.
1

a)
b)
c)
d)

Em “ao Fundo Municipal...” (ℓ. 7), é exigida pelo termo “devido” (ℓ. 7).
Em “a quem” (ℓ. 9) introduz um complemento do verbo trazer.
Em “ao Fundo Municipal...” (ℓ. 11), é exigida pelo termo “valor” (ℓ. 11).
Em “ao IR” (ℓ.13), introduz um paralelo entre os complementos de
“declaração anual” (ℓ. 13).
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e) Em “a um projeto” (ℓ. 16), introduz um complemento para o substantivo
“doação” (ℓ. 16).
177. (ESAF / MF - 2014)
Fragmento do texto: No entanto, numa democracia saudável, é também
responsabilidade dos dirigentes tomar medidas que podem eventualmente
desagradar a uma parte dos eleitores, pois eles devem administrar pensando
no conjunto da sociedade que governam, e não na estridência de interesses
insatisfeitos ou contrariados.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Em “a uma parte” (ℓ. 3), o emprego de “a” decorre da regência de “podem”,
que exige complemento regido por essa preposição.
178. (ESAF / DNIT - 2013)
Fragmento do texto: Agora mesmo, enquanto escrevo – ou enquanto você
lê –, fatos fantásticos e dramáticos se desenrolam dentro de nós. Células se
reproduzem aos milhões. Bando de bactérias percorrem nossas vias interiores,
procurando encrenca. Nossos sucos se encontram e se misturam em alquimias
inacreditáveis.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
No segmento “percorrem nossas vias interiores” (ℓ.3), o termo “nossas vias
interiores”(ℓ.3 e 4) expressa uma circunstância de lugar do verbo intransitivo
“percorrem”.
179. (ESAF / MPOG - 2013)
Fragmento do texto: O princípio de incerteza, de Heisenberg, mostrou que
não podemos medir a posição e a velocidade de uma partícula conjuntamente,
o que torna a determinação precisa de seu futuro impossível. Não podemos
nem mesmo atribuir existência a uma partícula antes de a detectarmos: a
realidade é definida pelo modo como interagimos com ela. Isso cria um novo
modo de ver o mundo: sempre existirão aspectos da realidade desconhecidos.
Mas o surpreendente é que existem outros que são inacessíveis.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Sem prejuízo para a correção gramatical, poderia ser empregada a preposição
“de”, em vez de “a”, na expressão “a uma partícula”(ℓ.4).
180. (ESAF / MPOG - 2009)
Fragmento do texto: Portanto, para a democracia, publicar era próprio dos
reinos, impérios, estados e, por fim, das repúblicas. Antítese de segredo, a
publicidade atendia aos interesses de governantes ao informar e aos das
pessoas em querer saber dos assuntos importantes.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
A repetição da preposição a, em “aos interesses” (ℓ. 3), “ao informar” (ℓ. 3) e
“aos das pessoas” (ℓ. 3, 4) indica que se trata de três complementos para o
verbo ATENDER, pois no padrão culto da língua portuguesa é obrigatório o uso
dessa preposição.
181. (ESAF / MF - 2009)
www.estrategiaconcursos.com.br

Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto.
A chegada da crise financeira mundial __1__ pequenos municípios exibe mais
uma face perversa do abalo global que já fez tremer os gigantes do crédito
internacional. A população mais pobre dessas comunidades começa a pagar
preço alto ao __2__ situar no lado mais fraco das contas públicas brasileiras. A
desaceleração da atividade econômica já seria suficiente __3__ provocar uma
expressiva perda de arrecadação em todos os níveis da administração pública.
Mas __4__ um complicador a mais para os municípios pequenos. Forçado __5__
conceder desonerações tributárias para ajudar a manutenção de empregos, o
governo federal abriu mão de parte do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), um dos principais formadores do Fundo de Participação dos Municípios
(FPM). Por causa da excessiva proliferação de cidades, muitas vezes,
emancipadas apenas para atender a interesses de grupos políticos locais, é
imensa a quantidade de orçamentos dessas comunidades em todo o país que
dependem quase __6__ exclusivamente desse fundo.
(Estado de Minas, 3/3/2009)
a)
b)
c)
d)
e)

1
nos
aos
a
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182. (ESAF / ISS-RJ - 2010)
A ideia de um Estado em ação implica ___(1)___ heterogeneidade, a luta de
poder e o conflito de interesses mesmo dentro da burocracia estatal. Logo,
analisar o Estado em ação significa levar em conta sua dinâmica interna, a
partir das ações de diferentes sujeitos, ____(2)___ difícil recorrer, nesse nível,
a modelos analíticos que ___(3)___ reduzam a um instrumento de classe, a
gestor da ordem social, a promotor do desenvolvimento, ou a qualquer outra
concepção que _____(4)_____ os inevitáveis antagonismos, tanto do Estado
com a sociedade quanto internamente, ___(5)____ máquina estatal.
(Maria Cecília Londres Fonseca, O patrimônio em processo, p.46, com
adaptações)

Assinale a opção em que, na sequência, os termos preenchem corretamente
as lacunas do texto acima.
a)
b)
c)
d)
e)

1
2
na torna
a tornando-se
a tornando
na tornando
em tornando-se

3
lhe
o
lhe
o
lhe

4
venha neutralizar
neutralize
neutralizam
neutralizam
neutralize

183. (ESAF / ISS-RJ - 2010)
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Fragmento do texto: Consiste a justiça social no justo equilíbrio entre dois
princípios: a liberdade política, no mais alto grau possível, e a igualdade nas
oportunidades abertas a todos, para que cada um realize seu potencial, nos
campos do trabalho, da economia, da educação, da saúde e da segurança
social.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
A repetição da preposição de antes de “economia” (ℓ.4), “educação”(ℓ.4)
“saúde”(ℓ.4) e “segurança”(ℓ.4) indica que esses são termos que
complementam “nos campos”(ℓ.4,5); e, por essa razão, também o uso do
singular, no campo, manteria o texto coeso e gramaticalmente correto.
184. (ESAF / CVM - 2010)
Assinale a opção que corresponde a erro gramatical na transcrição do
texto abaixo.
O neoliberalismo significou: uma diluição das barreiras postas ao(1) comércio
e ao movimento de capitais no espaço internacional; o fim dos controles políticos
sobre as (2) moedas nacionais; o desmonte das formas diretas ou indiretas de
intervenção do Estado na produção e no consumo – por exemplo, com as
privatizações(3) ou os cortes de gastos públicos; a destruição das políticas de
bem-estar social – por exemplo, com os ataques aos direitos(4) dos
trabalhadores. Aqui reside a novidade do neoliberalismo, ou seja, a crítica ao
Estado social-democrata, as empresas(5) estatais e à proteção social,
identificadas como causa principal do déficit público e da inflação, eixo do debate
sobre a crise mundial de meados da década de 1970.
(Grupo de São Paulo, disponível em http://www.correiocidadania.com.br/
content/view/5158/9/, acesso em 28/10/2010)

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

185. (ESAF / ATRFB - 2010)
Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto adaptado do
Jornal do Brasil, Editorial, 7/10/2009.
Vários, e de distintos naipes, foram os questionamentos __1__ construção do
IDH como tal. Por que não mortalidade infantil de crianças abaixo de 5 anos
de idade em vez de expectativa de vida? Por que não incluir outros indicadores,
tais como nível de pobreza, déficit habitacional, acesso __2__ água potável e
saneamento básico? Por que não acrescentar outras dimensões relacionadas
__3__ meio ambiente (que afeta o padrão de vida desta e das próximas
gerações), aos direitos civis e políticos, __4__ segurança pessoal e no
trabalho, __5__ facilidade de locomoção? Qual a confiabilidade dos dados
fornecidos por quase duas centenas de países? Há uma escassez de informação
em relação __6__ maioria das dimensões sugeridas para uma comparação
internacional, sem contar __7__ confiabilidade dos dados.
1
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186. (ESAF / MPOG - 2009)
Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto.
Uma nova rodada de programas federais de incentivo __1__ setores ainda
afetados pela crise está na praça. Entre medidas lançadas e prometidas para
logo, o objetivo é amparar as empresas menores, a agropecuária e o segmento
que produz máquinas e equipamentos, os chamados bens de capital.
Como a capacidade do governo federal de abrir mão de receita tributária — a
fim de dar incentivos econômicos pontuais — chegou __2__ limite da
responsabilidade fiscal, o recomendável __3__, a partir de agora, deixe de
recorrer __4__ mecanismo. Os minipacotes em tela, __5__ ainda falte
informação sobre alguns deles, parecem respeitar essas limitações. Optam
pelo incentivo ao crédito bancário. Apesar da volta paulatina dos empréstimos
__6__pessoas físicas, depois do tombo de setembro do ano passado, as
operações com micro e pequenas empresas continuam restritas e caras.
(Folha de S. Paulo, Editorial, 23/06/2009)

a)
b)
c)
d)
e)
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187. (ESAF / MPOG - 2009)
Assinale a opção que completa corretamente a sequência de lacunas
no texto abaixo.
A crise financeira e econômica nos induz ____(1)_____ a Educação para o
Desenvolvimento Sustentável (EDS) sem mais tardar. Não conseguiremos
reduzir a pobreza e construir sociedades mais equitativas, duradouras e
focalizadas na paz se _____(2)_____ os indivíduos, em todas as épocas da
vida, com conhecimentos, competências, valores que _____(3)_____
permitam informar-se e tomar decisões de maneira responsável. Uma
educação de qualidade que facilite a tomada de consciência, a abertura, a
solidariedade e a responsabilidade deve fazer parte de qualquer resposta à
atual crise mundial. Mas, acima de tudo, é necessário que os dirigentes e os
tomadores de decisão _____(4)______ as condições indispensáveis a fim de
que a educação se oriente para a construção de uma maior equidade entre as
sociedades.
(Eduardo Araia, Educar para salvar a Terra. Revista Planeta, julho de 2009,
p.76, com adaptações)

1

2

3

4
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a) a aplicação
b) à aplicação
c) a aplicar
d) a aplicarmos
e) a aplicar
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os
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estabeleçam

188. (ESAF / MI - 2012)
Assinale a opção que, ao preencher a lacuna do texto, provoca erro gramatical.
Em comparações internacionais, os países latino-americanos em geral, e mais
particularmente o Brasil, _____(a)_____ pela elevada desigualdade da
distribuição da renda. A explicação dessa desigualdade ______(b)_______ na
formação e evolução econômico-social dessas antigas colônias de Portugal e
Espanha. Um aspecto fundamental foi, sem dúvida, a elevada concentração da
posse da terra, especialmente quando a economia desses países tinha como
núcleo a produção e exportação de produtos primários. No livro intitulado Um
projeto para o Brasil, publicado em 1968, Celso Furtado discute como a
elevada desigualdade da distribuição da renda no país condiciona um perfil da
demanda global que inibe o crescimento econômico. Ele mostra como a
tendência estrutural _____(c)_____ da renda favorece o subemprego
característico das economias subdesenvolvidas. Assinala que a concentração
da renda causa uma grande diversificação das formas de consumo de grupos
privilegiados. Isso _____(d)_____ indústrias produtoras de bens de consumo
duráveis, mas as dimensões reduzidas do mercado de cada produto impedem
o aproveitamento das economias de escala, fazendo _____(e)_____estas
indústrias operem com custos relativamente altos.
(Adaptado de Rodolfo Hoffmann, Distribuição de renda e crescimento
econômico http://www.scielo.br/scielo.php - acesso em 11/12/2011)

a) destacam-se
b) teria de ser procurada
c) à concentração
d) beneficia às
e) com que

189. (ESAF / AFRFB - 2014)
Fragmento do texto: A despeito das suas imperfeições, a Lei da
Transparência Tributária representa um notável avanço institucional. A
conscientização da população brasileira é fundamental para a construção de
uma República efetivamente democrática, em que os eleitores tenham plena
ciência da repercussão das decisões tomadas pelos seus representantes.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
O uso da preposição em “em que” (ℓ. 4) torna-se desnecessário se, no lugar
de que, o pronome utilizado for a qual.
190. (ESAF / MF - 2014)
Assinale a opção que preenche as lacunas do texto de forma coesa, coerente
e gramaticalmente correta.
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Cada indivíduo normalmente busca, __1__ seu trabalho, uma oportunidade de
realizar as suas potencialidades, criando com isso uma indispensável ligação
__2__ comunidade __3__ vive. Como o trabalho público é uma prestação de
serviço ao interesse público e ao bem comum, essa ligação com a sociedade
deve tornar-se ainda mais evidente e mais gratificante para o indivíduo. É pelo
trabalho que se consegue reconhecer o próprio valor e, __4__, equilibrar
expectativas e sentimentos de autoestima. __5__ o trabalho no setor público
satisfaz às necessidades de autodesenvolvimento das pessoas, a motivação
fica cada vez mais forte.
(http://www.admpg.com.br/revista2011/artigos/12.pdf)
a)
b)
c)
d)
e)
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191. (ESAF / MF - 2014)
Assinale a opção que corresponde a erro gramatical ou de grafia de palavra na
transcrição do texto.
Nos últimos 20 anos, os emergentes viram dobrar sua participação no PIB
mundial. Conforme o progresso técnico se dissemina (1) nesses países, surge
uma nova classe média global - e não há nenhum sinal de que (2) esse
movimento se esgotará (3) tão logo. A prosperidade, é claro, não está
garantida. A questão principal, no longo prazo, diz respeito mais às reformas
internas que precisam ser implementadas cujo (4) jogo de comparações e
modismos. Serão vitoriosos os países que conseguirem não só integrar melhor
suas economias nas cadeias produtivas de alto valor em escala mundial, como
também (5) modernizar suas instituições e, especialmente, desenvolver
capital humano.
(Adaptado de Folha de S. Paulo, 10/2/2014)
a) (1)
b) (2)
c) (3)
d) (4)
e) (5)
192. (ESAF / MF - 2014)
Assinale a opção em que o texto abaixo foi transcrito com erro gramatical e/ou
ortográfico.
A internet facilitou a comunicação entre seres humanos e ajudou as pessoas a
encontrar (A) outras com opiniões similares. Isso criou um ambiente que (B)
todos se sentem menos hesitantes para falar sobre o que quiserem (C). E,
quanto mais um indivíduo vê outro escrevendo o que pensa no universo virtual,
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mais se sente motivado a fazer o mesmo. É um ciclo que deixou as pessoas à
vontade na web. Acredito, porém, que essa característica já não se restringe
(D) ao mundo on-line. Observo que afetou também o off-line, onde (E) nós
passamos a ter mais desenvoltura para falar sobre o que pensamos.
(Adaptado de Dick Costolo, Veja, 22 de janeiro, 2014, páginas amarelas)
a) (A)
b) (B)
c) (C)
d) (D)
e) (E)
193. (ESAF / AFRFB - 2014)
Assinale a opção em que o fragmento adaptado do Correio Braziliense, de 19
de março de 2014, foi transcrito com erros gramaticais.
a) A alta inflação, a elevada carga tributária e o aumento do endividamento
das famílias têm tornado mais difícil o pagamento dos impostos nos últimos
anos. A dívida ativa – cujo principal componente são os tributos não pagos
por pessoas físicas e jurídicas – saltou 526,71% nas três esferas da união
(estados, municípios e governo federal) entre 2000 e 2012.
b) O estoque acumulado da dívida ativa é praticamente equivalente ao que os
três entes federais arrecadaram, juntos, em 2012: cerca de R$1,96 trilhão.
Esse cenário cria uma situação insustentável dentro das fazendas públicas.
Para se ter uma ideia, a expressão desses créditos financeiros seria
suficiente para quitar a dívida pública líquida da União, dos estados e dos
municípios em 2012.
c) O governo tem dificuldade para reaver esses créditos que compõem a
dívida ativa. Em 2012, apenas 5,38% da dívida ativa foram recuperados
pelas autoridades. Isso ocorre porque uma boa parte dessa dívida
corresponde a processos que estão na justiça e aos chamados “créditos
podres”.
d) No caso destes “créditos podres”, eles são um problema por que criam um
suposto crédito falso, é um valor que o Estado não têm garantias de
receber. Lembremos, ainda que a dívida ativa em geral seja composta de
casos perdidos porque muitas empresas devedoras já fecharam as portas.
e) Mas há também outros fatos que explicam esse aumento da dívida, como
as dificuldades enfrentadas por vários setores, principalmente o da
indústria, que ainda não se recuperou da crise de 2009 e 2010. É
importante, por isso, analisar caso a caso, mas, de modo geral, o
crescimento da carga tributária também tem colaborado.
194. (ESAF / DNIT - 2013)
Fragmento do texto: É a aspiração de conviver abertamente com o caráter
dividido e irreconciliável de nossas vidas e extrair energia do âmago mesmo
de nossos esforços, aonde quer que isso nos conduza no final.
www.estrategiaconcursos.com.br

Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Seria preservada a correção gramatical do texto se o advérbio “aonde” (ℓ.3)
fosse substituído por “onde”.
195. (ESAF / DNIT - 2013)
Fragmento do texto: Entretanto, na cidade inteiramente nova de Brasília,
que se supõe esteja sendo construída para durar séculos, o problema foi,
completamente, esquecido.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
O conector “onde” poderia substituir corretamente a conjunção que inicia a
oração “que se supõe” (ℓ.2).
196. (ESAF / DNIT - 2013)
Assinale a opção em que, na sequência, os termos preenchem corretamente
as lacunas do texto abaixo.
Os holandeses são tão fanáticos ___(1)___ bicicletas que quase metade dos
trajetos diários do país são feitos pedalando. O número de bicicletas é maior
___(2)___ a população local, ___(3)___ mais de 16 milhões de habitantes.
Nada mais lógico, então, que lançar, ___(4)___ um ônibus escolar, uma
bicicleta que aproveita a energia sem limites das crianças de 4 a 12 anos:
___(5) ___ oito lugares para os pequenos pedalarem, um para o adulto
responsável e dois para caronas (para os menores), a bicicleta amarela conta
ainda com um motor para subidas mais íngremes. Dessa maneira, assuntos
importantes, ___(6)___ sustentabilidade, saúde e trabalho em equipe são
abordados já na ida para o colégio, sem esquecer a diversão de pedalar com
a
turma.

(Adaptado de Vida Simples, abril de 2012, edição 117)
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197. (ESAF / DNIT - 2013)
A memória social, que, vulgarmente, se denomina tradição, ou cultura, é
sempre feita de uma história com H maiúsculo e é marcada por momentos
que permitem alternâncias certas entre o que foi concebido e vivido como
rotineiro e habitual e aquilo que foi vivenciado como crise, acidente, festa
5 ou milagre. Isso se deve ao fato de o homem ser o único animal que se
constrói pela lembrança, pela recordação e pela saudade e se desconstrói
pelo esquecimento e pelo modo ativo com que consegue deixar de
lembrar.
Na sociedade brasileira, como em muitas outras, o rotineiro é sempre
10 equacionado ao trabalho ou a tudo aquilo que remete a obrigações e
castigos... a tudo que se é obrigado a realizar, ao passo que o extra1
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ordinário, como o próprio nome indica, é fora do comum e, exatamente
por isso, pode ser inventado e criado por meio de artifícios e mecanismos
próprios. Cada um desses lados, tal como as duas faces de uma mesma
15 moeda, permite “esquecer” o outro. No entanto, tanto a festa quanto a
rotina são modos que a sociedade tem de exprimir-se, de atualizar-se
concretamente, deixando ver a sua “alma” ou o seu coração.
(Damatta, Roberto Augusto. O que faz o brasil Brasil? Rio de Janeiro: Ed.
Rocco Ltda., 1984, p. 68, Adaptado).

Considerando o emprego facultativo de preposição, assinale a opção em que
está correta a inserção dessa categoria gramatical.
a) “que, vulgarmente, se denomina de tradição, ou de cultura” (ℓ.1)
b) “é marcada por momentos em que permitem alternâncias” (ℓ. 2 e 3)
c) “aquilo em que foi vivenciado como crise” (ℓ.4)
d) “a tudo a que se é obrigado a realizar” (ℓ.11)
e) “deixando de ver a sua 'alma' ou o seu coração” (ℓ. 17)
198. (ESAF / AFRFB - 2010)
Fragmento do texto: Depois de termos vivido um longo período em que
prevaleceu a ilusão da racionalidade intrínseca aos mercados financeiros, hoje
há novamente o reconhecimento das fragilidades e dos riscos sistêmicos
associados a seu funcionamento.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

A substituição de “em que”(ℓ.1) por no qual mantém a correção gramatical e
as informações originais do período.
199. (ESAF / CGU - 2008)
Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto.
As perspectivas para o mercado agrícola continuam boas. Os preços
internacionais estão __1__ nível alto, ___2___ devem manter-se ao longo deste
ano, em razão de fatores __3__ o bom desempenho das economias dos países
em desenvolvimento, o uso de matérias-primas agrícolas ___4___ produção de
combustíveis e a redução da oferta de alguns produtos __5__ problemas
climáticos.
a)
b)
c)
d)
e)

1
2
3
4
5
num
no qual
como
para a
por causa de
em
a que
seja
na
causadores de
em um em que
tais como afim da
sob
no
onde
tais
com a
sem
a
por que
com
em uma
por

200. (ESAF / MF - 2009)
Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto.
Não levou muito tempo __1__ tese do desacoplamento das economias
emergentes em relação __2__ países desenvolvidos ser destroçada, tamanha a
rapidez __3__ os efeitos recessivos da paralisia do sistema globalizado de
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crédito, a partir da falência do Lehman Brothers, __4__ propagaram. Ali ficou
claro que Brasil, China, Índia e outras economias em estágio equivalente de
desenvolvimento não teriam condições de compensar o desaquecimento __5__
Estados Unidos, União Europeia e Japão.
1
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201. (ESAF / ISS-RJ - 2010)
Fragmento do texto: O ocidente europeu no período medievo foi um mundo
onde o poder estava dividido e sempre instável, sendo exercido de forma
independente pelos chamados senhores feudais, geralmente possuidores de
grandes extensões de terras.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Desrespeitam-se as relações entre os argumentos e provoca-se erro
gramatical ao substituir “onde”(ℓ.2) por em que.
202. (ESAF / ISS-RJ - 2010)
Fragmento do texto: Erroneamente identificado como sendo somente uma
porção de terra, na verdade o feudo podia assumir vários aspectos, como, por
exemplo, uma ponte ou uma estrada onde se cobrava pedágio.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Desrespeitam-se as relações entre os argumentos e provoca-se erro
gramatical ao substituir “onde”(ℓ.3) por a qual.
203. (ESAF / ISS-RJ - 2010)
Fragmento do texto: Se o Estado propicia segurança, educação, saúde,
trabalho, previdência, moradia e transporte, o indivíduo tem as condições
mínimas para atingir a felicidade, a que todos os homens tendem.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Provoca-se erro gramatical e incoerência textual ao fazer a seguinte
substituição no texto: “a que”(ℓ.3) por a qual.
204. (ESAF / ISS-RJ - 2010)
1
Com o advento do Estado Social e Democrático de Direito,
ganhou força a tese que defende a necessidade de interpretar a relação
jurídica tributária de forma contextualizada com o valor constitucional
da solidariedade social. Isso não significa, porém, que a busca da
5 solidariedade social prevalecerá sempre sobre todas as demais normas
constitucionais, pois sempre existirão situações em que restará
configurada a supremacia de outros valores, também positivados no
texto constitucional.
A solidariedade de que trata a Constituição, no entanto, é a
10 solidariedade genérica, referente à sociedade como um todo, em
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20

oposição à solidariedade de grupos sociais homogêneos, a qual se
refere a direitos e deveres de um grupo social específico. Por força da
solidariedade genérica, é lógico concluir que cabe a cada cidadão
brasileiro dar a sua contribuição para o financiamento do “Estado Social
e Tributário de Direito”.
Infelizmente, é um fato cultural e histórico o contribuinte ver
na arrecadação dos tributos uma “subtração”, em vez de uma
contribuição a um Erário comum. Diante disso, o tema da solidariedade
é fundamental, porque leva a uma reflexão sobre as razões pelas quais
se pagam tributos, ou porque deva existir uma lealdade tributária.
(Daniel Prochalski, Solidariedade social e tributação.
http://jus2.uol.com.br/Doutrina/texto, acesso em 9/6/2010, com adaptações)

Com relação ao emprego do pronome relativo, mantêm-se a coerência entre
os argumentos e a correção gramatical do texto ao usar
a) por que em lugar de “pelas quais”(ℓ.19).
b) na qual em lugar de “em que”(ℓ.6).
c) que em lugar de “de que”(ℓ.9).
d) a que em lugar de “a qual”(ℓ.11).
e) em que em lugar de “que”(ℓ.2).
205. (ESAF / MPOG - 2015)
Leia o texto que se segue.
Na área ficcional, opondo-se 1__ inconsciência, ou seja, reagindo 2__ má
consciência, haveremos de governar, dentro do possível, a obra em geral e,
em particular, as personagens. Negaremos 3 __ personagens, honestamente,
qualquer parcela de vontade. Cada uma será assim porque nos pareceu, quase
sempre ao cabo de cálculos e ensaios, acréscimos e cortes, que assim devia
ser; e está no relato porque foi necessário, porque julgamos oportuno dar-lhe
uma função ainda que fosse 4__ de parecer disponível. Nem uma palavra lhes
será disponível sem licença ou aprovação. Ainda que alguns dos seus remotos
modelos possam existir fora de nós, só existem 5__ partir do momento em
que nossas palavras o efetivam.
(Adaptado de Osman Lins, Guerra sem testemunhas, 1974, p.
16)
Quanto ao uso do sinal indicativo da crase, assinale a opção que preenche,
de forma gramaticalmente correta, as lacunas do texto.
a) a (1), a (2), as (3), a (4), a (5)
b) a (1), a (2), às (3), a (4), a (5)
c) a (1), a (2), as (3), à (4), a (5)
d) a (1), a (2), às (3), à (4), a (5)
e) à (1), à (2), às (3), a (4), a (5)
206. (ESAF / MPOG - 2015)
Assinale a opção que contém erro gramatical.
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a) Mais do que a linha dos prédios espelhados da Avenida Paulista, a imagem
que os visitantes têm de São Paulo é a de duas vias castigadas com
congestionamentos diários, seguindo o curso de rios infestados de poluição
e emparedados pelo concreto.
b) Não é de se estranhar, portanto, que o prefeito da capital tenha criado uma
celeuma quando resolveu diminuir o limite de velocidade das marginais
Tietê e Pinheiros, as mais importantes da cidade.
c) A seção paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) entrou com ação
civil pública na Justiça e o Ministério Público abriu inquérito contra a
mudança.
d) As marginais já são vias seguras em comparação com o restante da cidade.
Campeãs de movimento e de acidentes fatais no município, em termos
proporcionais, no entanto, a figura é diferente. Estima-se que 1 milhão de
veículos passem por lá diariamente.
e) Em 2010, foi proibido a entrada de motos na pista expressa da Marginal
Tietê – apesar de muitos motociclistas desobedecerem a regra.
(Adaptação da reportagem “Uma medida que para São Paulo”
revista Isto é, n. 2383, 05.08.2015)
207. (ESAF / AFRFB - 2014)
Assinale a opção que preenche as lacunas do texto de forma gramaticalmente
correta e textualmente coerente.
Sem __1__ pujança econômica de outrora, __2__ Europa registra nos últimos
tempos o fortalecimento de pressões xenófobas e anti-imigração. Após __3__
crise global, iniciada em 2008, e o consequente aumento dos índices de
desemprego no continente, grupos de extrema-direita conquistaram níveis
inéditos de participação nos Parlamentos nacionais da Suécia e da Grécia. Não
satisfeitos em exercer __4__ representação política, tais agremiações têm
protagonizado lamentáveis episódios de agressão __5__ minorias de outras
nacionalidades.
(Adaptado de Folha de S. Paulo, 12/02/2014.)
1 2 3 4 5
a) à a à a as
b) a a a a às
c) a à a à as
d) a a à a às
e) à à a à as
208. (ESAF / AFRFB - 2014)
Assinale a opção que preenche as lacunas do texto de forma a torná-lo coeso,
coerente e gramaticalmente correto.
Depois de cair logo após a reforma do regime previdenciário do setor público
de 2003 — que extinguiu a aposentadoria integral __1__ servidor que ainda
não contava __2__ direito e fixou condições mais rigorosas __3__ novas
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aposentadorias —, a proporção dos servidores inativos em relação ao total de
funcionários da União se estabilizou e, __4__ gradual envelhecimento médio
dos funcionários ativos, poderá voltar a crescer __5__ pouco tempo. Um
estudo divulgado __6__ pouco pela Escola Nacional de Administração Pública
(Enap) mostra que, atualmente, os inativos dos Três Poderes e do Ministério
Público Federal representam 48% do total de servidores. Entre os servidores
civis do Poder Executivo Federal a proporção é ainda maior: 52%.
(Adaptado de O Estado de S. Paulo, 17/02/2014.)
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209. (ESAF / MF - 2014)
As opções abaixo compõem um texto adaptado de http://www.brasileconomia-governo.org.br/. Assinale a opção em que o segmento foi transcrito
com erro gramatical.
a) Entre 2000 e 2009, segundo dados disponíveis do exame Pisa, a Finlândia
esteve sempre entre os primeiros colocados, nas três áreas avaliadas
(leitura, matemática e ciências), alcançando resultados significativamente
acima das médias da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico (OCDE).
b) No caso finlandês, qualidade anda de mãos dadas com equidade – o país
registra a menor diferenciação de resultados entre escolas. As reformas
que levaram ao sucesso educacional finlandês foram implementadas ao
longo de quatro décadas, a partir dos anos 1960.
c) Paralelamente, durante o mesmo período, a Finlândia experimentou
significativas mudanças sociais e econômicas, transformando-se em uma
das sociedades mais avançadas do mundo em termos de bem-estar social,
competitividade econômica e inovação tecnológica.
d) O marco inicial das reformas foi à introdução da escolarização básica de
caráter público, universal e compulsório, dos 7 aos 16 anos de idade, sem
barreiras de seleção ou concursos de admissão. Essa etapa foi delegada as
escolas municipais - sistema ao qual se integrou as escolas privadas até
então existentes.
e) Peça importante nesse processo foi um novo currículo básico nacional.
Outro fator crucial foi o reconhecimento de que, para lograr um sistema
educacional que atendesse bem a todos os alunos, seria imprescindível
contar com um corpo docente altamente qualificado.
210. (ESAF / MF - 2014)
Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do texto abaixo.
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Produtividade é o que se busca na essência. Só houve racionalidade na
indústria, depois de décadas de desperdício, depois que os computadores
começaram __(1)__ ser interligados uns aos outros. O nosso tempo, este da
ampliação extraordinária da internet, onipresente e onisciente, é o melhor dos
mundos para o salto de produtividade. Com a internet das coisas, estaremos
aptos __(2)__ levantar informações detalhadíssimas, o que ajudará __(3)__
administrar melhor qualquer negócio e o tempo que __(4)__ para realizá-lo.
Para entender como esse novíssimo movimento tecnológico transformará
__(5)__ sociedade, em todos os aspectos, basta olhar __(6)__ nossa volta,
observar nossa casa e o escritório de trabalho. Quanto tempo se demora
ajustando a temperatura do chuveiro antes de tomar banho? Ou enchendo de
gasolina o tanque do carro? Pagando contas bancárias? Com a internet das
coisas, não nos preocuparemos com nada disso. Os aparelhos que nos
rodeiam, conectados entre si e programados para compreender os hábitos de
seus donos, se encarregarão sozinhos de resolver __(7)__ maior parte dos
afazeres do dia a dia. Soa longínquo? Não é. __(8)__ hoje experiências
interessantíssimas do bom uso da internet plugada em objetos.
(Adaptado de VEJA, 22 de janeiro, 2014)
a)
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211. (ESAF / MTUR - 2014)
Fragmento do texto: Assim como outros eventos esportivos de porte global,
a Copa é uma oportunidade fantástica para a cidadania dar um salto no seu
grau de exigência, com a reinvenção dos serviços prestados à coletividade
postos na vitrine da mídia mundial.
O emprego do sinal indicativo de crase em “à coletividade” (ℓ.3) justifica-se
pela regência de “reinvenção”, que exige preposição “a”, e pela presença de
artigo definido feminino antes de “coletividade”.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

212. (ESAF / MTUR - 2014)
Assinale a opção em que foi introduzido erro gramatical ou de grafia de
palavra na transcrição do texto.
O Brasil é personagem e protagonista do processo de desenvolvimento das
comunicações, com mais da metade de sua população já inserida (1) na era
digital e mais de 90% das escolas públicas e privadas do país utilizando
computadores e acessando (2) a internet, de acordo com o Centro de Estudos
sobre Tecnologias da Informação e da Comunicação (Cetic). Falta-nos (3)
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qualificar à (4) educação para que os jovens possam tirar melhor proveito da
tecnologia e utilizá-la (5) para a construção de um país melhor.
(Adaptado de Zero Hora (RS), 31/12/2013)

a) (1)
b) (2)
c) (3)
d) (4)
e) (5)
213. (ESAF / MTUR - 2014)
Assinale a opção que preenche de forma gramaticalmente correta as lacunas
do texto.
Para os emergentes, a recomendação, por enquanto, é __(1)__adiante os
esforços de consolidação fiscal e de reformas para elevar o potencial de
crescimento e garantir uma expansão segura nos próximos anos. Os governos
devem adotar políticas para tornar __(2)__economias menos vulneráveis
__(3)__mudanças no mercado financeiro – um risco associado, __(4)__ curto
prazo, __(5)__ esperado aperto da política monetária americana. Menos
crédito disponível e juros consequentemente mais altos compõem o cenário
previsto.
(Adaptado de O Estado de S. Paulo, 14/12/2013)
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214. (ESAF / MTUR - 2014)
Assinale a opção em que foi introduzido erro gramatical ou de grafia de
palavra na transcrição do texto.
A criação do Monumento Natural de 2,5 mil hectares numa área de caatinga
(1) na Serra do Cachorro, entre as cidades de Brejo da Madre de Deus, São
Caetano e Tacaimbó, no Agreste de Pernambuco, recupera o valor desse tipo
de vegetação, e há de ser seguido do esforço do governo estadual, não apenas
para a (2) conservação de um território verde tão vasto, mas também no
sentido de promover o desenvolvimento sustentável para as populações do
entorno, à partir (3) de uma estratégia consistente de manejo (4) ambiental.
O aproveitamento do potencial econômico da área pode representar
importante fonte de renda para milhares de pessoas, sem qualquer ameaça ao
bioma, desde a agricultura familiar até a (5) utilização turística, por meio de

www.estrategiaconcursos.com.br

trilhas abertas em exuberante cenário. A economia não tem por que não ser
aliada da natureza.
(Adaptado de Jornal do Commercio (PE), 13/12/2013)

a) (1)
b) (2)
c) (3)
d) (4)
e) (5)
215. (ESAF / ATA-MF - 2013)
Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto.
O presidente do Federal Reserve (o banco central americano), Ben Bernanke,
anunciou que até o final do ano que vem serão retirados os estímulos monetários
que ajudaram __1__ reequilibrar o sistema financeiro e __2__ impulsionar
__3__ economia dos EUA. Uma parte do mercado financeiro já especulava que
__4__ eliminação dos estímulos começaria este mês, mas Bernanke disse que o
início desse processo ocorrerá logo que condições da economia americana assim
o permitirem, provavelmente até dezembro. A recuperação econômica dos
Estados Unidos vem agitando os mercados pelo mundo todo, com valorização
do dólar em relação __5__ demais moedas e flutuações expressivas nos preços
dos títulos mais negociados, __6__ começar pelos papéis emitidos pelo próprio
Tesouro dos Estados Unidos.
(O Globo, 21/6/2013, com adaptações).
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216. (ESAF / MPOG - 2013)
Fragmento do texto: O Cadastro de Expulsões da Administração Federal (Ceaf)
é o mais novo avanço do governo no cumprimento da Lei de Acesso à
Informação, como o apresentou ao país o ministro-chefe da Controladoria-Geral
da República (CGU).
O emprego de sinal indicativo de crase em “à Informação”(ℓ.3) justifica-se
porque a palavra “acesso” exige complemento regido pela preposição “a”, e a
palavra “Informação” vem precedida de artigo definido feminino.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

217. (ESAF / MPOG - 2013)
Fragmento do texto: Uma revolução ética ocorreu no Brasil, nos últimos
anos. Refiro-me à inclusão social, que não só melhorou a vida dos mais pobres,
mas também retirou da miséria a maior parte dos que viviam na pobreza
extrema.
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O sinal indicativo de crase em “à inclusão”(ℓ.2) justifica-se porque o verbo
referir exige preposição “a”, e a palavra “inclusão” vem precedida de artigo
definido feminino.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

218. (ESAF / MPOG - 2013)
Assinale a opção que corresponde a erro gramatical inserido na transcrição do
texto.
Há(1) um forte sentido ético nas políticas de inclusão social — em especial na
mais consolidada a do Programa Bolsa Família, com efeitos mostrados em
estudos científicos, entre os quais(2) o recente "Vozes do Bolsa Família", de
Walquiria Leão Rego. Justamente por serem(3) éticas, não devem durar
muito tempo. Explico-me. Elas procuram atender à(4) uma emergência.
Emergência, em linguagem médica, não se confunde com urgência: porque
não é apenas pressa, é risco de vida. Falando metaforicamente, a pobreza
pode ser letal para a sociedade. Ela requer tratamento rápido. Eliminar a fome,
por um lado, e proporcionar acesso à(5) universidade, por outro, são duas
pontas desse tratamento. Essas medidas são uma espécie de UTI da
sociedade. Mas, por isso mesmo, não podem durar muito tempo.
(Renato Janine Ribeiro, Valor Econômico, 10/6/2013, com adaptações).

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
219. (ESAF / MPOG - 2013)
Assinale a opção que corresponde a erro gramatical na transcrição do texto.
Desde que(1) foi criado, em 2004, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) teve
inegável efeito moralizador. Foi pelo combate às(2) práticas escusas e os(3)
desvios éticos que o órgão se(4) tornou conhecido, mais que pela tentativa de
racionalizar procedimentos administrativos e aumentar a eficiência da Justiça.
A Corregedoria do Conselho assumiu papel central, sobretudo a partir(5) de
2008, quando iniciou a rotina de inspecionar tribunais com indícios de
problemas.
(Folha de S. Paulo, 6/9/2012)

a) Desde que (1)
b) às (2)
c) os (3)
d) se (4)
e) a partir (5)
220. (ESAF / STN - 2013)
Assinale a opção que, na sequência, preenche corretamente as lacunas do
texto, de modo a manter a coesão e a coerência entre as ideias.
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Questionada se o Brasil deveria ou tem condições de atender ___(1)___
pedido de ajuda ___(2)___ emergentes ensaiado pela União Europeia para
ampliar seu fundo de estabilidade financeira, a economista A. M. disse que o
País deve priorizar ___(3)___ próprio equilíbrio fiscal para enfrentar o cenário
internacional adverso e remover os obstáculos que limitam o crescimento
potencial da economia.
"Não recomendaríamos ____(4)____ Brasil gastar muito dinheiro agora, mas
acho que isso (a ajuda financeira à Europa) é mais uma questão política do
que econômica." No relatório, a OCDE recomenda ___(5)___ adoção,
____(6)____ médio prazo, de uma meta plurianual para o orçamento global e
de um teto para o crescimento das despesas até mesmo como forma de
preservar os investimentos sociais e em infraestrutura.
(Adaptado de Para OCDE, país deve sanear finanças públicas. In:
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,para-ocde-pais-devesanearfinancas-publicas, acesso em 26/1/2013)

(O Globo, 21/6/2013, com adaptações).
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221. (ESAF / ISS-RJ - 2010)
Fragmento do texto: Assim como a antecipação da aposentadoria pretendia
abrir vagas aos mais jovens, mas tudo o que produziu foi a deterioração das
finanças dos sistemas previdenciários, os mecanismos de seguro social vêm
ajudando a criar enormes rombos, que, por sua vez, atiram as finanças
públicas ao endividamento e à insolvência (e não apenas à falta de liquidez),
como parece ser o caso da Grécia e talvez o de Portugal e Espanha.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
O emprego de sinal indicativo de crase em “à insolvência”(ℓ.5) justifica-se
pelas relações de regência com “endividamento”.
222. (ESAF / ISS-RJ - 2010)
1
Com o advento do Estado Social e Democrático de Direito, ganhou
força a tese que defende a necessidade de interpretar a relação jurídica
tributária de forma contextualizada com o valor constitucional da
solidariedade social. Isso não significa, porém, que a busca da
5 solidariedade social prevalecerá sempre sobre todas as demais normas
constitucionais, pois sempre existirão situações em que restará
configurada a supremacia de outros valores, também positivados no texto
constitucional.
A solidariedade de que trata a Constituição, no entanto, é a
10 solidariedade genérica, referente à sociedade como um todo, em oposição
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à solidariedade de grupos sociais homogêneos, a qual se refere a direitos
e deveres de um grupo social específico. Por força da solidariedade
genérica, é lógico concluir que cabe a cada cidadão brasileiro dar a sua
contribuição para o financiamento do “Estado Social e Tributário de
15 Direito”.
Infelizmente, é um fato cultural e histórico o contribuinte ver na
arrecadação dos tributos uma “subtração”, em vez de uma contribuição a
um Erário comum. Diante disso, o tema da solidariedade é fundamental,
porque leva a uma reflexão sobre as razões pelas quais se pagam tributos,
ou porque deva existir uma lealdade tributária.
(Daniel Prochalski, Solidariedade social e tributação.
http://jus2.uol.com.br/Doutrina/texto, acesso em 9/6/2010, com adaptações)

Com referência ao uso do sinal indicativo da crase, respeitam-se a correção
gramatical e a coerência textual ao
a) inseri-lo em “as demais normas”(ℓ.5).
b) retirá-lo de “à sociedade”(ℓ.10).
c) inseri-lo em “a qual”(ℓ 11).
d) retirá-lo de “à solidariedade”(ℓ.11).
e) inseri-lo em “a uma reflexão”(ℓ.18).
223. (ESAF / CGU - 2008)
Fragmento do texto: Preocupados com o mau desempenho recente das
exportações do Brasil para os Estados Unidos, exportadores e especialistas em
comércio exterior prevêem um período de maiores dificuldades para os
próximos meses.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
A forma verbal “prevêem”(ℓ. 3) está no plural para concordar com “Estados
Unidos”.
224. (ESAF / CGU - 2008)
Fragmento do texto: Preocupados com o mau desempenho recente das
exportações do Brasil para os Estados Unidos, exportadores e especialistas em
comércio exterior prevêem um período de maiores dificuldades para os
próximos meses. O desaquecimento da economia americana é a causa mais
óbvia que apontam de um menor crescimento das compras no Brasil.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
A forma verbal “apontam”(ℓ. 5) está no plural para concordar com “próximos
meses”.
6. Classes de palavras 1
225. (ESAF / AFRFB - 2014)
Fragmento do texto: O conceito de brasileiro cordial cai por terra ante a
violência que se alastra de norte a sul do país.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Mantém-se a correção gramatical do período e o respeito às suas informações
originais ao se substituir “ante a” (ℓ. 1) por diante da.
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226. (ESAF / DNIT - 2013)
Fragmento do texto: Qualquer movimento para interromper a construção de
uma rodovia é uma tentativa de fazer que o velho caos volte à vida. A despeito
de esporádicos êxitos locais, ninguém tem demonstrado possuir poder
suficiente para enfrentar o vasto poder acumulado da rodovia. Isso sugere que
o modernismo tem suas próprias contradições e tensões dialéticas e que
determinadas formas de pensamento e visão modernistas podem solidificarse em ortodoxias dogmáticas e tornar-se arcaicas.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Sem contrariar os sentidos do texto, a expressão “A despeito de” (ℓ.3) poderia
ser substituída por “Não obstante” ou por “Malgrado”.
227. (ESAF / DNIT - 2013)
Fragmento do texto: Qualquer movimento para interromper a construção de
uma rodovia é uma tentativa de fazer que o velho caos volte à vida. A despeito
de esporádicos êxitos locais, ninguém tem demonstrado possuir poder
suficiente para enfrentar o vasto poder acumulado da rodovia. Isso sugere que
o modernismo tem suas próprias contradições e tensões dialéticas e que
determinadas formas de pensamento e visão modernistas podem solidificarse em ortodoxias dogmáticas e tornar-se arcaicas.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

A oração “para enfrentar o vasto poder acumulado da rodovia” (ℓ.4) indica a
finalidade da ação expressa na oração que a antecede.
228. (ESAF / ATA-MF - 2012)
Fragmento do texto: O Governo decidiu elevar o limite de endividamento da
maioria dos estados, numa estratégia correta e oportuna para reforçar a
capacidade do setor público de realizar investimentos em obras de
infraestrutura.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

O emprego de “para” (ℓ.2) estabelece uma relação sintática de conclusão.
229. (ESAF / ISS-RJ - 2010)
Fragmento do texto: Deve ser ressaltado que a política tributária, embora
consista em instrumento de arrecadação tributária, necessariamente não
precisa resultar em imposição.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Preservam-se a coerência textual e a correção gramatical ao substituir “em
instrumento”(ℓ.2) por de instrumento.
230. (ESAF / IRB - 2005)
Assinale a opção que corresponde a erro gramatical ou de natureza semântica.
Durante cem anos, o eixo da economia mundial repousou sobre o Atlântico
Norte, que conecta os Estados Unidos à Europa Ocidental. Há duas décadas,
esse eixo deslocou-se(1) para a bacia do Pacífico, puxado pela expansão
industrial asiática. Os pilares sob(2) os quais se(3) apóia o novo eixo são os
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Estados Unidos e o Japão. A parceria entre as duas potências econômicas
evoluiu no sentido da assimetria e do desequilíbrio. Essa(4) é a fonte da crise
que atualmente as(5) assombra.
(Adaptado de Demétrio Magnoli, José Arbex e Nelson Bacic Olic,
Panorama do Mundo 2, São Paulo: Scipione, p. 25)

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
231. (ESAF / AFTN - 1998)
Fragmento do Texto: Dentre as inúmeras objeções ao sistema vigente no
Brasil, destaca-se a alegação de excesso de carga tributária.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

A forma contraída ‘dentre’(ℓ.1) deveria ser substituída pela preposição ‘entre’
por exigência da formalidade do estilo.
232. (ESAF / SUSEP - 2006)
Fragmento do texto: A concorrência constitui ingrediente fundamental do
crescimento. Sem concorrência não há inovação, e sem inovação não há
crescimento sustentado. O Brasil acordou na questão da concorrência. Agora
é preciso dotá-la de recursos adequados e implementá-la de acordo com as
especificidades do país.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Julgue a alteração proposta para o texto que resulta em incoerência da
argumentação ou incorreção gramatical:
Substituição de “do” (ℓ.1) por para o.
233. (ESAF / MPOG - 2006)
Fragmento do texto: O biodiesel ainda vai contribuir para melhorar a
qualidade do ar nas grandes cidades pela redução do uso de combustíveis
derivados de petróleo.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Ao se substituir “pela” (ℓ.2) pela estrutura por meio da prejudica-se a
correção gramatical do período.
234. (ESAF / AFRFB - 2014)
No Brasil, a criação e a paulatina expansão das ouvidorias são
consequência da centralidade dos direitos fundamentais e do princípio da
dignidade da pessoa humana na Constituição de 1988, relacionando-se à
democratização do Estado e da sociedade brasileira.
5 Na administração pública, além de concretizar o direito constitucional de
petição, fornecendo aos cidadãos um canal adequado para tratamento de
reclamações, denúncias e sugestões, as ouvidorias ampliam a
transparência de órgãos e entidades estatais, além de ensejar o contato
do gestor público com problemas da população. De forma complementar,
10 as ouvidorias públicas emergem como um importante instrumento de
1
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gestão participativa, aproximando o Estado da população, que pode
sugerir correções de medidas governamentais e se informar do amplo
portfólio de políticas públicas. Ademais, podem impedir a judicialização de
pleitos ordinários, o que não é pouco, visto que os direitos podem ser
15 efetivados com mais celeridade.
No desenvolvimento da textualidade, ficam prejudicadas as relações de coesão
e a coerência argumentativa ao retirar do texto
a) o artigo em “a paulatina” (ℓ. 1).
b) o artigo na contração em “Na administração” (ℓ. 5), escrevendo apenas Em.
c) o artigo em “o direito” (ℓ. 5).
d) o artigo em “as ouvidorias” (ℓ. 7).
e) o artigo na contração em “da população” (ℓ. 11), escrevendo apenas de.
235. (ESAF / SUSEP - 2010)
Fragmento do texto: Nos países em geral, economistas, políticos e o
noticiário gostam é de índices sobre macroeconomia, números abstratos que
indicam a situação geral da economia, mas não revelam o que se passa em
seu interior.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Provoca-se erro gramatical ou incoerência na argumentação do texto ao inserir
os antes de “economistas”(ℓ.1) e de “políticos”(ℓ.1).
236. (ESAF / SUSEP - 2010)
Fragmento do texto: Recente estudo sobre comércio internacional da
Comissão Econômica para a América Latina (Cepal) revela que o avanço do
Brasil nas exportações de serviços, nos últimos anos, só perde para as da
China e da Índia entre os países emergentes.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Em “para as da China”(ℓ.3,4) subentende-se, após “as”, a elipse da expressão
exportações de serviços.
237. (ESAF / MRE - 2002)
Fragmento do texto: As confissões de mal-estar são contínuas, o repúdio e
a deturpação das instituições são uma constante.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Por se tratar de uma generalização, mantém-se o sentido textual e a correção
sintática ao retirar o artigo “uma”(ℓ.2) diante de “constante” (ℓ.2).
238. (ESAF / AFRFB – 2002)
A reforma tributária não pode ser realizada, na verdade, para
livrar o orçamento da sangria dos juros exorbitantes, embora enfeitada
com os argumentos apelativos, tanto da simplificação fiscal para todo o
empresariado quanto do milagre fiscal da multiplicação dos empregos para
5 os mais despossuídos.
Trata-se do contrário. Os de baixo vão, de fato, pagar mais e não
há garantia nenhuma da boa teoria econômica de que o emprego possa
1
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crescer sem o planejamento de um projeto nacional digno do nome, que
defina e articule todas as potencialidades existentes para tanto.
(Fátima Gondim Farias, “Reforma Tributária”, em Tributação
em revista, abril/junho de1999, com adaptações)

Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Dado o caráter negativo presente no prefixo des-, constitui pleonasmo vicioso
empregar a expressão superlativa “os mais despossuídos”(ℓ.5).
239. (ESAF / DNIT - 2013)
Na transcrição do fragmento de texto abaixo, foram desrespeitadas regras
gramaticais da língua portuguesa. Assinale a opção em que a grafia de palavra
ou o uso de estrutura linguística está incorreto.
A intensa migração, o encarecimento dos terrenos centrais, mais bem(A)
situados, e demais fatores criaram incentivos para a configuração espacial das
nossas metrópoles: as classes de menor poder aquisitivo acabam por se
concentrar(B) nas periferias. Lá os preços dos terrenos são menores,
compensando a baixa acessibilidade e a insuficiência(C) de infraestrutura.
Ou seja, a classe com menores condições reside distante dos locais de
emprego, consumo e entretenimento. Além disso, essa classe depende de
transporte público pouco eficiente e de baixa qualidade, pois este não foi
priorizado ao longo de décadas. Mais ainda, quando membros dessa classe
conseguem obterem(D) crescimento de renda e acesso a(E) crédito,
desprivilegiados que são em sua mobilidade, têm como principal impulso a
aquisição de automóveis. Isso, por sua vez, somente agrava ainda mais o
quadro de engarrafamentos em massa das metrópoles.
(Adaptado de Vladimir Fernandes Maciel, Problemas e desafios do
transporte público urbano. http://www.pucrs.br)

a) A
b) B
c) C
d) D
e) E
240. (ESAF / AFTN - 1998)
Fragmento do Texto: A análise comparada permite estabelecer a pauta
necessária para as reformas tributárias no Brasil, ao pôr em evidência as
divergências de nosso sistema relativamente ao padrão tributário dominante.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

O advérbio ‘relativamente‘(ℓ.3) pode ser substituído pelo adjetivo ‘relativas’,
sem prejuízo da correção gramatical.
241. (ESAF / SUSEP - 2006)
Fragmento do texto: Está condenado a sobreviver politicamente por meio
de projetos e programas de administração “humanizada” do capitalismo global,
o que lhe infunde permanentes crises de identidade e traumáticas experiências
de poder conforme a maior ou menor solidez ideológica dos partidos que o
representam.
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Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

A substituição de “permanentes” por permanentemente mantém a correção
gramatical do período.
242. (ESAF / SUSEP - 2010)
Fragmento do texto: A internet, por exemplo, apareceu em grande escala
em 1992, e o mundo se deu conta da revolução que ela fizera nos negócios,
na cultura e na vida das pessoas 10 anos depois.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Provoca-se erro gramatical ou incoerência na argumentação do texto ao inserir
apenas depois de “pessoas”(ℓ.3).
243. (ESAF / SUSEP - 2010)
Fragmento do texto: Dados do Sine — uma rede pública de agências de
emprego, associada ao Ministério do Trabalho — mostram que apenas 39%
das vagas ali oferecidas em 2009 foram preenchidas.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

O termo “ali”(ℓ.3) retoma o antecedente “Ministério do Trabalho”(ℓ.2).
244. (ESAF / AFRFB - 2005)
Fragmento do texto: É que a verdade, a partir de Platão e Aristóteles, passa
a ser determinada de um modo novo, verificando-se uma transmutação em
sua própria essência. Desde então, entende-se usualmente a verdade como
sendo o resultado de uma adequação, ou seja, a verdade pode ser constatada
sempre que a idéia que o sujeito forma de determinado objeto coincida com
esse objeto.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

A construção da textualidade mostra que o advérbio “então” (ℓ.3) refere-se ao
tempo de “Platão e Aristóteles” (ℓ.1); por isso, preservam-se a coerência e a
correção do texto ao substituir “Desde então” (ℓ. 3) por Adiante desses
filósofos.
245. (ESAF / MRE - 2002)
Fragmento do texto: Tomemos o Estado-Nação, por exemplo. Ele foi uma
das maiores invenções de nossa era. Mas está se desfazendo em toda parte,
porque a idéia de pluralismo político, sobre a qual se assentava, foi substituída
pela idéia de separatismo. Mais e mais os homens querem unir-se em grupos
pequenos de pensamento homogêneo, que formem unidades políticas
separadas.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Por ter efeito enfático, a repetição do advérbio na locução “Mais e mais”(ℓ.4) é
desnecessária: a retirada de “e mais” manteria o sentido e a correção
gramatical.
246. (ESAF / SUSEP - 2010)
Fragmento do texto: Nos países em geral, economistas, políticos e o
noticiário gostam é de índices sobre macroeconomia, números abstratos que
indicam a situação geral da economia, mas não revelam o que se passa em
seu interior.
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Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Provoca-se erro gramatical ou incoerência na argumentação do texto ao retirar
“é”(ℓ.2).
247. (ESAF / MPOG - 2006)
Fragmento do texto: Ninguém melhor do que Voltaire definiu a real essência
da democracia quando escreveu: “Posso não concordar com uma só palavra
do que dizes, mas defenderei até à morte o teu direito de dizê-las”.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

O emprego de segunda pessoa em “teu”(ℓ.3) concorda com o emprego de
“dizes”.
248. (ESAF / BACEN - 2001)
Temos uma legislação processual com dispositivos que permitem ao devedor,
a pretexto de questionar uma cláusula contratual ou uma garantia dada em
uma operação, deixar de pagar o principal. O que isso traz de conseqüência?
Traz um aumento muito grande de inadimplência, que se traduz em um
aumento de custo para o tomador. O prejuízo operacional sofrido pela
instituição financeira, em decorrência dessa inadimplência, faz com que os
bons pagadores acabem arcando com parte dessa conta, suportando uma taxa
de juro maior e até desestimulando outros tomadores, que gostariam de
expandir ou crescer seus empreendimentos com apoio no crédito.
(Gabriel Jorge Ferreira, em entrevista à Resenha BM&F,
com adaptações)
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

A forma verbal “Temos”, ao iniciar o texto, indica que autor e leitores partilham
a situação que vem descrita a seguir.

249. (ESAF / BACEN - 2001)
Nas duas últimas décadas, os Bancos Centrais do mundo todo têm
desempenhado um papel importante no sistema de pagamento dos seus países
em conseqüência da globalização, do crescimento das atividades financeiras e
da rápida evolução tecnológica.
Por ser a base da infra-estrutura necessária para suportar as
atividades econômicas do país e um veículo crítico de penetração em outros
mercados, o Banco Central do Brasil tem se empenhado em desenvolver um
sistema nacional de pagamentos que possa, de uma maneira segura e
eficiente, tratar as transferências de grandes volumes financeiros. Estamos no
caminho certo e não podemos ficar isolados do resto do mundo.
(BANCO HOJE, março de 2001, p. 64 )
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

As formas verbais do último período sintático do texto, “Estamos” (ℓ.9) e
“podemos” (ℓ.10), estão sendo utilizadas como reforço estilístico para inserir
todos os países que têm bancos centrais no esforço da globalização.
250. (ESAF / CGU - 2008)
É preciso que sejam adotadas medidas indispensáveis para dar
continuidade ao crescimento, entre elas os investimentos necessários à nossa
infra-estrutura (energia elétrica, portos, rodovias e ferrovias), a melhoria no
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nível da educação, aprovação das reformas tributária, sindical, previdenciária
e trabalhista e a desburocratização dos serviços públicos. Sem isso, estaremos
condenados à costumeira gangorra de sempre, com números bons num ano e
ruins no outro, eternos dependentes dos humores da economia mundial.
Ao contrário do que previam os pessimistas, no final do século
passado, o processo de globalização está favorecendo o comércio exterior de
países como o Brasil, que tem ainda muitas áreas inaproveitadas para
expansão da lavoura.
(Jornal do Commercio (PE), 12/01/2008)
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

O emprego da primeira pessoa do plural em “nossa” (ℓ. 2), “estaremos” (ℓ. 5)
indica que o autor fala em nome de um departamento do governo.

251. (ESAF / MPU - 2004)
A tragédia de Édipo é o primeiro testemunho que temos das práticas jurídicas
gregas. Como todo mundo sabe, trata-se de uma história em que pessoas –
um soberano, um povo –, ignorando uma certa verdade, conseguem, por uma
série de técnicas, descobrir uma verdade que coloca em questão a própria
soberania do soberano. A tragédia de Édipo é um procedimento de pesquisa
da verdade que obedece exatamente às práticas judiciárias gregas daquela
época.
(Adaptado de Michel Foucault)
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Mantendo-se a correção gramatical, no trecho “conseguem, por uma série de
técnicas,” (ℓ.3,4), o verbo poderia estar flexionado no pretérito, dado que
expressa um fato passado, e no singular, em concordância com a expressão
nominal “um povo” (ℓ.3).
252. (ESAF / MPOG - 2006)
Fragmento do texto: O governo federal tem estabelecido ações para
promover as exportações brasileiras.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

A substituição prejudica a correção gramatical no texto acima: “tem
estabelecido”(ℓ.1) por vem estabelecendo
253. (ESAF / BACEN - 2001)
Fragmento do texto: Uma profunda transformação tecnológica será
promovida nos bancos brasileiros neste primeiro semestre para que eles se
adaptem às normas determinadas pelo Banco Central (BC), que prevêem a
reestruturação do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). O novo modelo
entra em vigor no dia 1º de outubro, quando já deve estar em funcionamento
a transferência de grandes valores com liquidação bruta em tempo real e o
monitoramento on line da conta reservas bancárias mantida no BC, que se
livrará da obrigação de cobrir os saldos negativos deixados pelos bancos nas
operações do dia-a-dia.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
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O emprego do tempo presente em “entra em vigor”(ℓ.5) desrespeita as regras
da conjugação verbal e da coerência textual porque o texto pede que aí se
empregue o futuro entrará.
254. (ESAF / SUSEP - 2006)
Fragmento do texto: O homem mais humilde, desprovido de ambição do
acúmulo de riqueza, vivendo numa sociedade razoavelmente organizada, já
não mais consegue cumprir apenas a sua atividade laborativa.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

A forma nominal de gerúndio em “vivendo”(ℓ.2) corresponde, numa forma
flexionada, a vivia.
255. (ESAF / AFT - 2003)
Fragmento do texto: A sociedade baseada na liberdade contratual será
sempre, em grande parte, uma sociedade de classes, cuja estrutura é
defendida em vantagem dos ricos. Cumpre associar o indivíduo no processo
de autoridade, isto é, o trabalhador no poder industrial. A exclusão de alguém
de uma parcela do poder é, forçosamente, a exclusão daquele dos benefícios
deste. Todos deviam e devem, portanto, ter direito a uma parte dos resultados
da vida social.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

A repetição do verbo dever, em "deviam e devem"(ℓ.6), tem o efeito de
reforçar sua duração no tempo, mas o emprego de apenas "devem" seria
suficiente para indicar o estado permanente e atual de "ter direito"(ℓ.6).
256. (ESAF / AFRFB - 2002)
Fragmento do texto: Há muitos anos a Reforma Tributária brasileira vem
sendo considerada como uma prioridade nacional, mas parece condenada a
um
eterno projeto.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

A expressão “vem sendo considerada”, poderia, sem prejuízo para a correção
gramatical do período, ser substituída por tem sido considerada.
257. (ESAF / DNIT - 2013)
Fragmento do texto: Tem um personagem de Voltaire que um dia descobre,
encantado, que falou em prosa toda a sua vida, sem saber.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

A organização dos tempos verbais no período possibilitaria a substituição da
forma verbal “descobre” por “descobrira”.
258. (ESAF / SUSEP - 2006)
Fragmento do texto: Até mesmo a água que ele bebe, seja de um poço ou
de um sistema de captação e distribuição, sofre um controle tecnológico. Ele
pode até ser obrigado a se mudar do lugar que escolhera para viver, se os
controladores do meio ambiente concluírem que o ar por ele respirado tem
uma concentração muito alta de dióxido de carbono.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

www.estrategiaconcursos.com.br

O tempo em que está flexionado “escolhera” (ℓ.3) indica que a ação de
escolher acontece antes de outra também mencionada no período;
corresponde, por isso, a tivera escolhido.
259. (ESAF / SUSEP - 2010)
Fragmento do texto: A internet, por exemplo, apareceu em grande escala
em 1992, e o mundo se deu conta da revolução que ela fizera nos negócios,
na cultura e na vida das pessoas 10 anos depois.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Provoca-se erro gramatical ou incoerência na argumentação do texto ao
substituir “fizera”(ℓ.2) por havia feito.
260. (ESAF / ANEEL - 2004)
Nesta questão, baseada em Antenor Nascimento, indique o conjunto de itens
que substitui com propriedade e correção as lacunas do texto.
Uma das principais obras de Getúlio Vargas, a CLT vive na linha de tiro. A alta
do desemprego e a informalidade ocorrida nos últimos anos ______________
a necessidade de uma boa faxina nas leis trabalhistas, o que não chega a ser
nenhuma surpresa, uma vez que a CLT é uma lei criada há mais de 60 anos
para lidar com os problemas de um Brasil que já não existe. Antes de 1930, o
país tinha leis trabalhistas dispersas e recentes. A escravidão ____________
sido abolida apenas 42 anos antes. As primeiras _________________ ao
trabalhador por acidentes de trabalho foram criadas somente em 1919. Um
período anual de férias de 15 dias foi estabelecido em 1925, mais tarde
ampliado pela CLT para 20 dias, o mês de férias ________________ todos os
trabalhadores formais têm direito atualmente ___________ muito mais tarde,
em 1977.
a) evidenciou
b) marcou
c) marcaram
d) mostrou
e) evidenciaram

haviam
tinha
houvera
tinham
havia

licenças
licenças
obrigações
compensações
compensações

ao qual
às quais
que
as quais
a que

vieram
vieram
chegou
estabeleceu-se
veio

261. (ESAF / CGU - 2008)
O texto abaixo é adaptado de O Estado de S. Paulo, 12/01/2008. Assinale o
trecho que apresenta erro gramatical.
a) Embora tenham registrado o expressivo crescimento de 49,2% em 2007,
as vendas de máquinas agrícolas, no total de 38,3 mil unidades, ainda
ficaram abaixo do recorde registrado em 2004, de cerca de 43 mil unidades.
b) A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea),
que reúne também os fabricantes de máquinas agrícolas, acredita que, na
próxima safra, a atividade no campo se manterá intensa, com aumento da
área plantada e da produção de grãos.
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c) Prevê que, neste ano, as vendas crescerão cerca de 15% em relação às de
2007, resultado muito bom. As novas estimativas do governo para a
próxima safra justificam a previsão dos fabricantes.
d) Se ela se confirmar, as vendas do setor alcançarão, e provavelmente
superaram, os níveis de 2002 e 2004, o período de melhor desempenho do
setor em toda a história, e ao qual se seguiu uma abrupta queda,
parcialmente revertida no ano passado.
e) Os fabricantes de máquinas agrícolas confessam-se surpreendidos com os
resultados de 2007. Esperavam o crescimento das vendas, mas como disse
o vice-presidente da Anfavea para a área de máquinas agrícolas, Milton
Rego, “o que surpreendeu foi o vigor da recuperação”.
262. (ESAF / SUSEP - 2006)
Fragmento do texto: A concepção moderna de Estado tem raízes no
pensamento ético de Kant e de Hegel e o apresenta como uma realização da
idéia moral, para o primeiro, ou como a substância ética consciente de si
mesma, para o segundo. Para esses pensadores, o Estado seria o apogeu do
desenvolvimento moral, substituiria a família, e com o direito produzido,
racional, imparcial e justo, substituiria a consciência ética dos indivíduos, que,
embora retificadora da ação humana, se revelaria, na prática, inviável, por ser
incoercível.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

O emprego do futuro do pretérito em “seria”(ℓ.4), “substituiria”(ℓ.5 e 6) e “se
revelaria”(ℓ.7) indica que o primeiro fato estará concluído antes de outro que
lhe é posterior.
263. (ESAF / CGU - 2003)
Fragmento do texto: A felicidade, que em si resultaria de um projeto
temporal, reduz-se hoje ao mero prazer instantâneo derivado, de preferência,
da dilatação do ego (poder, riqueza, projeção pessoal etc.) e dos "toques"
sensitivos (ótico, epidérmico, gustativo etc.). A utopia é privatizada. Resumese ao êxito pessoal.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

O emprego do futuro do pretérito em “resultaria”(ℓ.1) indica que o fenômeno
a que essa forma verbal se refere está impedido de ocorrer.
264. (ESAF / SUSEP - 2006)
Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto.
O debate atual sobre a trajetória da economia brasileira ___1___marcado por
uma interpretação dominante, que sugere que a retomada do crescimento em
patamares mais elevados, a partir do último trimestre de 2005, ___2___
decorrência inevitável de se ter assegurado a estabilidade da inflação e da
dívida pública, ___3___ melhoria das contas externas. Esse quadro de
estabilidade renovada e redução da vulnerabilidade externa permitiria o
relaxamento da política monetária, ___4___ dinamização da demanda. Ao
mesmo tempo, as reformas microeconômicas incentivariam a ampliação da
oferta, completando o quadro de estímulo ao crescimento.
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(Ricardo Carneiro)

a)
b)
c)
d)
e)

1
é
está
foi
estaria
estava

2
foi

3
4
simultâneo com a
permitindo à
seria
simultaneamente à
dando ensejo à
era
ao mesmo tempo a
propiciando a
fosse
simultâneo à
possibilitando a
fora
em simultâneo a
tornando à

265. (ESAF / AFRFB - 2014)
Fragmento do texto: A despeito das suas imperfeições, a Lei da
Transparência Tributária representa um notável avanço institucional. A
conscientização da população brasileira é fundamental para a construção de
uma República efetivamente democrática, em que os eleitores tenham plena
ciência da repercussão das decisões tomadas pelos seus representantes.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
O uso do modo subjuntivo em “tenham” (ℓ. 4) remete à possibilidade de uma
“República efetivamente democrática” (ℓ. 4).
266. (ESAF / AFRFB - 2014)
1 A prefeitura municipal, através da Secretaria de Assistência Social,
promove a Campanha Imposto de Renda Solidário, projeto cujo objetivo
é, através de doação do imposto de renda devido, ajudar a financiar
projetos de defesa e promoção dos direitos de crianças e adolescentes de
5 Chapadão do Sul.
A ideia é que todos que queiram participar direcionem parte do valor
devido ao Fundo Municipal dos Direitos da Infância e Adolescência
(FMDCA) e assim participem da Campanha. A doação, estabelecida pela
Lei n. 8.069/90, é simples, não traz ônus a quem colabora e os valores
10 doados são abatidos do imposto de renda devido.
O valor destinado ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, respeitados os limites legais, é integralmente deduzido do IR
devido na declaração anual ou acrescido ao IR a restituir. Quem quiser
contribuir deve procurar um escritório de contabilidade e solicitar que seu
15 imposto de renda seja destinado ao FMDCA de Chapadão do Sul.
A doação pode ser dirigida a um projeto de escolha do doador, desde que
esteja inscrito no CMDCA-Conselho Municipal de Direitos da Criança e do
Adolescente, que analisará e aprovará o repasse do recurso e
posteriormente fiscalizará sua execução.
No desenvolvimento da argumentação do texto, o modo e tempo verbais são
usados para indicar uma possibilidade, uma hipótese em
a) “ajudar a financiar” (ℓ. 3).
b) “queiram participar” (ℓ. 6).
c) “são abatidos” (ℓ. 10).
d) “deve procurar” (ℓ. 14).
e) “analisará e aprovará” (ℓ. 18).
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267. (ESAF / BACEN - 2001)
Fragmento do texto: Uma profunda transformação tecnológica será
promovida nos bancos brasileiros neste primeiro semestre para que eles se
adaptem às normas determinadas pelo Banco Central (BC), que prevêem a
reestruturação do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

O emprego do modo verbal de “adaptem” (ℓ.3) é exigência da estrutura
sintática iniciada por “para que”(ℓ.2).
268. (ESAF / ISS-RJ - 2010)
Fragmento do texto: Consiste a justiça social no justo equilíbrio entre dois
princípios: a liberdade política, no mais alto grau possível, e a igualdade nas
oportunidades abertas a todos, para que cada um realize seu potencial, nos
campos do trabalho, da economia, da educação, da saúde e da segurança
social.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Na linha 3, o uso do modo subjuntivo em “realize” indica que se trata apenas
de possibilidade de realização; para se enfatizar a ideia de certeza, o texto
estaria gramaticalmente correto se o verbo fosse empregado no modo
indicativo: realiza.
269. (ESAF / SUSEP - 2006)
Fragmento do texto: A sua alimentação, que ele mesmo produz por meio de
uma agricultura primitiva, talvez não consiga atingir um valor no mercado, de
tal forma que o excedente, sendo vendido, não será suficiente para que ele
pague as taxas e impostos da “sua propriedade”.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

O emprego do modo subjuntivo em “consiga”(ℓ.2) confere ao texto uma idéia
de hipótese ou probabilidade; sua substituição pelo indicativo, consegue,
preserva a correção gramatical, mas tira do texto tal idéia.
270. (ESAF / CGU - 2008)
Fragmento do texto: No embalo da dinâmica mundial, talvez se justifique
rever a ironia que tem revestido a referência ao Brasil como o “país do futuro”.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Estaria gramaticalmente correta a substituição de “justifique” (ℓ. 1) por
justifica.
271. (ESAF / AFRFB - 2002)
1
A reforma tributária não pode ser realizada, na verdade, para
livrar o orçamento da sangria dos juros exorbitantes, embora enfeitada
com os argumentos apelativos, tanto da simplificação fiscal para todo o
empresariado quanto do milagre fiscal da multiplicação dos empregos para
5 os mais despossuídos.
Trata-se do contrário. Os de baixo vão, de fato, pagar mais e não
há garantia nenhuma da boa teoria econômica de que o emprego possa
crescer sem o planejamento de um projeto nacional digno do nome, que
defina e articule todas as potencialidades existentes para tanto.
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(Fátima Gondim Farias, “Reforma Tributária”, em Tributação
em revista, abril/junho de 1999, com adaptações)
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Observação: esta questão foi adaptada para seguir o previsto na Reforma
Ortográfica em vigor a partir de 2009.
Se, no mesmo contexto sintático de “defina e articule”(ℓ.9) estivessem os
verbos arguir e averiguar, a expressão correta (deixando-se de lado os
ajustes de sentido) seria “argua” e “averigue”.
272. (ESAF / CGU - 2008)
Fragmento do texto: Estamos nos deparando com uma cantilena a nos
cobrar sobre o voto consciente. Quanto aos candidatos, todos são bons até
que nos provem o contrário. Há muitos interesses em jogo, é preciso que
saibamos distingui-los.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Está no mesmo tempo e modo verbal de “saibamos” (ℓ. 3) a forma: adiremos,
do verbo aderir.
273. (ESAF / MPOG - 2006)
1 Para incentivar a fabricação do biodiesel, o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai financiar até 90% dos
itens passíveis de apoio para projetos com o Selo Combustível Social e até
80% para os demais projetos. Os recursos serão destinados a todas as
5 fases de produção, como a agrícola, a fabricação do óleo bruto, o
armazenamento e a aquisição de máquinas. A partir do próximo ano,
estarão à disposição R$ 100 milhões para linhas de financiamento pelo
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)
para o cultivo da matéria-prima do combustível renovável. Estima-se
10 que 250 mil famílias de agricultores familiares e assentados da reforma
agrária participam da produção de oleaginosas para atender o mercado
de B2.
Assinale a substituição necessária para que o texto acima fique
gramaticalmente correto.
a) “vai financiar”(ℓ.2) por financiará
b) “serão destinados”(ℓ. 4) por destinar-se-ão
c) “estarão”(ℓ.7) por vão estar
d) “para o cultivo da”(ℓ.9) por para que se cultive
e) “participam”(ℓ.11) por participem
274. (ESAF / AFRFB - 2005)
Fragmento do texto: O advento da moderna indústria tecnológica fez com
que o contexto em que passa a dispor-se a máquina mudasse completamente
de configuração.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Mantém-se a coerência da argumentação ao substituir “fez” (ℓ.1) por faz; mas
para que a correção gramatical seja mantida, torna-se obrigatória então a
substituição de “mudasse” (ℓ.2) para mude.
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275. (ESAF / SUSEP - 2010)
Assinale a opção que completa corretamente a sequência de lacunas no texto
abaixo.
O que aconteceria no mundo ___(1)___, num determinado período, nada, nem
pessoas, nem patrimônios, nem atividades econômicas tivessem a cobertura
de uma apólice de seguro? Se isso ___(2)____, os aviões não levantariam
vôo, os navios não deixariam os portos e o transporte de pessoas não
funcionaria ___(3)___falta de proteção da sua vida. Milhares de atendimentos
médico-hospitalares deixariam de ser feitos sem seguro saúde. Milhares de
veículos provavelmente não circulariam ____(4)____ seus proprietários não
correriam o risco de acidentes sem o seguro de automóveis.
Consequentemente, milhares de oficinas e seus empregados não teriam
trabalho e poucos carros novos seriam vendidos. As grandes indústrias
parariam de produzir porque os empresários, certamente, não iriam admitir
que seus investimentos e empregados ficassem expostos ____(5)____ riscos
de trabalhar sem a proteção do seguro.
(Discurso de João Elisio Ferraz de Campos no Senado. ViverSeguro, http://
www.fenaseg.org.br acesso: 11/02/2010)

a)
b)
c)
d)
e)

1
2
3
4
se
acontecer
por
pois
caso acontecer
devido à
por que
onde
acontecesse
em relação a
pois
se
acontecesse
pela
porque
caso aconteceria
devido à
porque

5
em
a
a
aos
em

276. (ESAF / ISS-RJ - 2010)
Fragmento do texto: Durante muito tempo, a tributação foi vista apenas
como um instrumento de receita do Estado. Apesar desta missão ser, por si
só, relevante, na medida em que garante os recursos financeiros para que o
Poder Público bem exerça seu mister, a verdade é que, pouco a pouco,
descobriu-se outra faceta não menos importante na tributação.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Preservam-se a coerência textual e a correção gramatical ao substituir
“exerça” (ℓ.4) por exercesse.
277. (ESAF / ISS-RJ - 2010)
Assinale a opção em que, ao ser transcrito, o fragmento do editorial adaptado
da Revista Veja, de 4 de agosto, 2010, desrespeitou a gramática da norma
culta.
a) Assim, resistiu as intempéries desencadeadas pela crise internacional e
continua no rumo certo. Os indicadores são tão bons que uma bravata se
espalhou pelos cinco continentes como se for realidade.
b) O Brasil vai muito bem graças ao permanente compromisso com a
estabilidade, o dinamismo da iniciativa privada, a racionalidade e a
regulação avançada do eficiente sistema bancário.

www.estrategiaconcursos.com.br

c) Um dos resultados é que entidades filantrópicas dos países de fato ricos
estão desistindo de investir em projetos sociais brasileiros, enquanto
aumentam suas verbas para aqueles em andamento na África.
d) Segundo ela, o Brasil se tornou uma nação rica, de Primeiro Mundo, que
não precisa da ajuda de ninguém e ainda empresta dinheiro aos países
ricos.
e) Certos clichês comportam verdades. Um deles é o de que o Brasil é um país
de contrastes. Pegue-se o caso dos indicadores gerais de economia.
278. (ESAF / MPOG - 2009)
Fragmento do texto: A recuperação, segundo eles, dependerá
principalmente do consumo e o resultado poderá ser inferior ao previsto, se as
condições de emprego piorarem e os incentivos fiscais forem revertidos.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
O emprego do subjuntivo em “piorarem” e “forem” (ℓ.3) justifica-se porque se
trata de orações que apresentam ideia de suposição.
279. (ESAF / SUSEP - 2010)
Os trechos a seguir constituem um texto adaptado do Correio Braziliense,
Editorial, 18/02/2010. Assinale a opção transcrita com erro gramatical.
a) Operação destinada a facilitar a vida do contribuinte coloca a Receita
Federal na vanguarda das iniciativas que, ao longo dos últimos anos,
objetivam reduzir a ineficiência operacional de agências públicas. É o que
se materializa agora com as medidas que desobrigam cerca de 10 milhões
de brasileiros de prestar declaração de renda.
b) A inovação é aplicável aos rendimentos auferidos em 2010 (ano-base 2009)
e aos que serão obtidos em 2011 (ano-base 2010). Os principais
beneficiários das novas regras são sócios de empresas ou pessoas que
tenham patrimônio inferior a R$ 300 mil. Basta que os ganhos estejam
dentro do limite de isenção (R$ 17.215,08, em 2009, e de R$ 22.487,25,
em 2010).
c) Há outras condicionantes que, previstas nas mudanças, não chegam a
alterar os efeitos práticos. Foram obrigadas a explicar-se ao fisco, por serem
qualificadas como integrantes de sociedades comerciais, em 2009, nada
menos de 5 milhões de pessoas. Agora, estão livres da obrigação, segundo
o supervisor nacional do Programa do IR.
d) Os trabalhadores com remuneração anual abaixo do teto de isenção
previsto para 2010 desde logo estão dispensados de entregar a declaração.
Apenas deverão fazê-lo os que tivessem IR retido na fonte e pleiteam
restituição.
e) Outra mudança importante: este ano será o último em que a Receita
aceitará formulários de papel. Também é decisão compatível com a
necessidade de elevar os padrões operacionais do órgão. Hoje, apenas 127
mil pessoas físicas optam por semelhante forma de declarar a renda.
280. (ESAF / MPU - 2004)
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Leitor, que já tens direito _____ uma cadeira na câmara ________ ; que já
estás _______ na fatal casa dos –enta, _______ se começa a rolar pelo plano
inclinado dos pés-de-galinha nas ______ de lua; leitor benévolo, que és pai e
avô de fresca data, _______ alguns minutos de atenção.
(Baseado em França Júnior)

a)
b)
c)
d)
e)

a
a
à
a
à

vitalícia
perpétua
de honra
perpétua
vitalícia

aboletado
assentado
assentado
parado
estacionado

donde
de onde
das quais
da qual
donde

conjunções
fases
fases
casas
conjunções

presta-me
prestai-me
preste-me
preste-me
prestai-me

281. (ESAF / ATA-MF - 2012)
Assinale a opção em que o texto foi transcrito com erro no uso do verbo
sublinhado.
Animado com os indicadores positivos mais recentes, o governo reforçou
ontem o tom otimista sobre a recuperação da atividade econômica, apesar de
analistas do mercado financeiro estarem(A) ainda céticos sobre o ritmo do
crescimento. O tom otimista foi usado em declarações da Presidenta, do
Ministro da Fazenda e do presidente do Banco Central, a quem coube(B) o
recado mais importante, ao afirmar(C) que o crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB) vai acelerar nos próximos meses, mas com preços sob controle.
Os estímulos dados pelo governo já obteram(D) uma resposta positiva da
atividade econômica, mas ainda não produziram plenamente seus efeitos. Por
isso a tendência é de recuperação mais à frente, sem que exista(E) risco de
a inflação fugir da meta estabelecida para este ano.
(Adaptado do Correio Braziliense, 18 de agosto de 2012)

a) A
b) B
c) C
d) D
e) E
282. (ESAF / ISS-RJ - 2010)
As revoluções inglesas do século XVII foram, na verdade, marcos políticos
importantes do avanço de ideias libertárias e igualitárias. Deixaram como
resultado um núcleo fundamental de direitos individuais, os direitos civis, que
foi sendo ampliado(a). As ideias de liberdade e igualdade não se
deteram(b), no entanto, no espaço individual, mas invadiram a esfera
política. O marco fundamental aqui foi(c) a criação e o funcionamento de
instituições representativas. A autoridade é, assim, necessária para a vida em
sociedade, mas só será(d) legítima se fundada no consentimento daqueles
sobre os quais(e) é exercida.
(Roberto Freire, Vilma Figueiredo & Caetano de Araújo. Estado e
democracia. In: Contemporâneos do Futuro, p. 50-51, com adaptações)

O texto foi transcrito com erro gramatical em
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a) a

b) b

c) c

d) d

e) e

283. (ESAF / MRE - 2002)
Durante a maior parte do pós-guerra, os Estados Unidos __________
claramente a hegemonia econômica mundial e, em grande medida também, a
____________ político-estratégica sobre os negócios internacionais. A
primeira era assegurada pela sua _____________ força econômica, comercial
e tecnológica em face dos parceiros capitalistas tradicionais – Europa Ocidental
e
Japão
–
que
________________
a
reconstrução
de
seus
_________________ econômicos destruídos pela guerra, mas também pelo
relativo controle exercido sobre as instituições de Bretton Woods – FMI, Banco
Mundial e Gatt – que determinavam o padrão de comportamento esperado de
economias colocadas em situação de _____________ no quadro de uma
mesma ordem liberal-capitalista.
(Baseado em Paulo Roberto de Almeida)

a)
b)
c)
d)
e)

detêem, proeminência, singular, desenvolvia, equipamentos, interdependência
detiveram, preeminência, singular, empreendiam, aparelhos, interdependência
deteriam, relevância, relevante, empreendia, aparelhos, interdependência
detêm, proeminência, especial, empreendia, acervos, independência
detêem, liderança, isolada, desenvolvia, equipamentos, independência

284. (ESAF / BACEN - 2001)
Fragmento do texto: Uma profunda transformação tecnológica será
promovida nos bancos brasileiros neste primeiro semestre para que eles se
adaptem às normas determinadas pelo Banco Central (BC), que prevêem a
reestruturação do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

O emprego de “prevêem”(ℓ.3) segue as regras de conjugação de outros verbos
do mesmo paradigma, como prevenir e vir.
285. (ESAF / MTUR - 2014)
Assinale a opção em que foi introduzido erro gramatical ou de grafia de
palavra na transcrição do texto.
Não falta entre os economistas do governo quem considere o aumento dos
tributos para compras no exterior oportuno para refreiar (1) o déficit na
balança do turismo verde-amarelo. O que ganha este país de povo acolhedor
e de incontestáveis belezas naturais com a visita de estrangeiros é quase (2)
quatro vezes menos do que (3) gastam os brasileiros no exterior. De janeiro
a novembro, a relação era de US$ 6,1 bilhões para (4) US$ 23,1 bilhões. A
diferença (US$ 17 bilhões) pesa (5) no déficit de US$ 72,7 bilhões das
transações correntes do país com o exterior.
a) (1)
b) (2)
c) (3)
d) (4)
e) (5)

(Adaptado de Correio Braziliense, 31/12/2013)
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286. (ESAF / DNIT - 2013)
Fragmento do texto: No entanto, tanto a festa quanto a rotina são modos
que a sociedade tem de exprimir-se, de atualizar-se concretamente, deixando
ver a sua “alma” ou o seu coração.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

No trecho “são modos que a sociedade tem de exprimir-se, de atualizar-se
concretamente” (ℓ.1 e 2), após a forma verbal “tem” poderia ser usado “que”,
em vez da preposição “de”, como faculta a norma gramatical.
287. (ESAF / DNIT - 2013)
1 É difícil imaginar que a quantidade de acidentes de trânsito, de
atropelamentos, de mortes, de pessoas feridas, de dor e de sofrimento
irá diminuir somente com campanhas de conscientização. Também é difícil
acreditar que os prejuízos econômicos e sociais que as intermináveis filas
5 de automóveis em congestionamentos causam irão acabar somente
pedindo-se que as pessoas deixem seus veículos em casa. O fato é que,
com o crescimento que a frota de veículos nas vias vem tendo, é inevitável
que ocorram mais engarrafamentos e, assim, também é inevitável que o
estresse dos motoristas aumente, gerando um comportamento mais
10 agressivo. O que tem de ser feito, então, é reduzir o número de veículos
nas vias. Há um problema, porém: como fazer isso em um país em que a
economia está aquecida e em que as pessoas estão tendo cada vez mais
facilidades para comprar um carro? A resposta dada por quem estuda o
tema é quase unânime: investir em transporte coletivo.
(Adaptado de Juliano Tatsch – Jornal do Comércio, Solução para problemas
15
no trânsito está no transporte coletivo. http://portoimagem.wordpress.
com/2011/03/24, acesso em 5/12/2012)

Assinale a expressão verbal que indica, no texto, uma ação continuada, ainda
acontecendo.
a) “irá diminuir”(ℓ.3)
b) “pedindo-se”(ℓ.6)
c) “vem tendo”(ℓ.7)
d) “tem de ser”(ℓ.10)
e) “está aquecida”(ℓ.12)

288. (ESAF / STN - 2013)
Fragmento do texto: De fato, algumas entradas provisórias devem ser,
oportunamente, devolvidas, a exemplo das cauções, das fianças, dos depósitos
recolhidos ao Tesouro etc.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Por se referir a um substantivo flexionado no plural, “entradas” (ℓ.1), a
expressão verbal “devem ser” (ℓ.1) admite como correto também o uso de
deve serem.
289. (ESAF / SUSEP - 2010)
Assinale a opção que ao substituir a oração sublinhada, no texto abaixo,
provoca erro gramatical e/ou incoerência textual.
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Sem vitória ou derrota, na comparação entre o pré e o pós-crise, a turbulência
financeira que abalou o mundo trouxe perdas ao Brasil, mas no decorrer de
2009 os prejuízos foram recuperados e, se o país não cresceu, conseguiu ao
menos fazer com que importantes indicadores econômicos e sociais
empatassem com os que eram registrados em 2008 – ano do pico de
desenvolvimento brasileiro.
(Correio Braziliense, 11 de fevereiro, 2010, com adaptações)

a) caso o país não cresceu
b) apesar de o país não crescer
c) mesmo o país não crescendo
d) embora o país não crescesse
e) ainda que o país não tenha crescido
7. Classes de palavras 2

290. (ESAF / AFRFB - 2014)
Fragmento do texto: Discriminar adultos e crianças com base na cor da pele
é, além de caduco, inaceitável. Baseia-se no prejulgamento de que há seres
superiores e inferiores não em decorrência de obras por eles realizadas, mas
de característica física biologicamente herdada. Além da punição prevista em
lei, impõem-se ações aptas a evitar que cenas de preconceito se repitam. Entre
elas, campanhas governamentais destinadas à mudança de mentalidade da
população. O brasileiro pode tornar-se cordial de fato. Ser movido pelo coração
pressupõe valores humanistas e democráticos. Conviver com as diferenças é
fruto da civilização.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
O pronome “elas” (ℓ. 6) retoma o antecedente “cenas de preconceito” (ℓ. 5).
291. (ESAF / DNIT - 2013)
“Precisamos melhorar bastante o transporte coletivo. Muito, muitíssimo”,
enfatiza o professor da Escola de Engenharia da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Luis Antonio Lindau. Ele não vê a realização de grandes
obras viárias como uma solução para o problema. “Não tem como resolver
5 fazendo isso. Se hoje dispuséssemos de uma fortuna para investir em
obras, isso não resolveria o problema, pois ele cresce de uma forma muito
maior que nossa capacidade de fazer obras”, destaca. O especialista
enfatiza que a criação de corredores exclusivos para os ônibus e de uma
rede de transporte coletivo de alta eficiência são caminhos para se
10 resolver o problema. “Precisamos de uma solução de maior intensidade.
Vamos nos concentrar no transporte coletivo”, diz ele.
1

(Adaptado de Juliano Tatsch – Jornal do Comércio, Solução
para problemas no trânsito está no transporte coletivo. http://portoimagem.
wordpress.com/2011/03/24, acesso em 5/12/20012)

Assinale a expressão que, nas relações de coesão, não é usada para se referir
ao autor das palavras transcritas no fragmento abaixo.
a) “professor da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul”(ℓ.2 e 3)
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b)
c)
d)
e)

“Ele”(ℓ.3)
“ele”(ℓ.6)
“O especialista”(ℓ.7)
“ele”(ℓ.11)

292. (ESAF / MPOG - 2008)
Fragmento do Texto: O objetivo da Embratur é atrair mais turistas
estrangeiros. Em média, segundo a empresa, eles permaneceram no Brasil 18
dias em cada viagem, em 2007, dois dias mais do que em 2006.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

O pronome “eles” (ℓ. 2) constitui uma anáfora, pois se refere ao antecedente
“turistas estrangeiros” (ℓ. 1 e 2).
293. (ESAF / MPOG - 2013)
Fragmento do texto: O Cadastro de Expulsões da Administração Federal
(Ceaf) é o mais novo avanço do governo no cumprimento da Lei de Acesso à
Informação, como o apresentou ao país o ministro-chefe da ControladoriaGeral da República (CGU).
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Em “o apresentou”(ℓ.3), o termo “o” funciona como pronome que retoma o
antecedente “Cadastro de Expulsões da Administração Federal (Ceaf)”.
294. (ESAF / AFRFB - 2014)
Fragmento do texto: O conceito de brasileiro cordial cai por terra ante a
violência que se alastra de norte a sul do país. Não se fala aqui apenas de atos
imoderados como os praticados pelos black blocs; ou de ação de justiceiros
que algemam pessoas a poste; ou de bandidos que ateiam fogo a ônibus e a
seres humanos; ou de sequestros relâmpagos que assustam cidadãos e
lhes limitam o direito de ir e vir; ou de homicídios que ultrapassam cifras
registradas em países em guerra.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Preserva-se a correção gramatical ao se reescrever “lhes limitam” (ℓ. 6) como
limitam a eles.
295. (ESAF / DNIT - 2013)
Fragmento do texto: O antigo laço de amizade que me liga a Oscar Niemeyer
levou-me a transmitir-lhe minhas preocupações sobre os erros que eu
acreditava terem sido cometidos em Brasília em consequência do
planejamento puramente estético e quase ditatorial.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Atende à norma gramatical da língua padrão e preserva o sentido do texto
original a seguinte substituição: “transmitir-lhe minhas preocupações sobre os
erros” (linha 2) por “comunicar-lhe dos erros”.
296. (ESAF / MRE - 2002)
Fragmento do texto: Berlusconi gosta de repetir que suas editoras publicam
boa parte dos intelectuais de esquerda que o criticam.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
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Em “que o criticam”(ℓ.2), pode-se considerar que “o” funciona como uma
preposição.
297. (ESAF / MRE - 2002)
Fragmento do texto: Com isso, pode-se regionalizar a crítica, de forma que
ela opere em espaços de pouca exposição (cadernos de cultura, livros de
pequena tiragem, revistas especializadas). Basta deixá-la fora dos espaços
midiáticos de grande exposição, os quais continuarão repetindo sempre o
mesmo raciocínio monolítico e estabelecendo as pautas de discussão.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Há uma cadeia anafórica a partir da palavra “crítica”(ℓ.1) formada pelas
seguintes substituições: o pronome pessoal “ela”(ℓ.2) e o pronome enclítico
em “deixá-la”(ℓ.3).
298. (ESAF / MRE - 2002)
Fragmento do texto: Neste sentido, o caso paradigmático foi Silvio Berlusconi:
o primeiro-ministro italiano que hoje controla praticamente todo o sistema de
comunicações da Itália. Graças a ele, lembramos que a mídia, mesmo em
sociedades democráticas, pode funcionar como bloqueio à discussão política por
meio de artifícios cada vez mais sutis.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Em “Graças a ele”(ℓ.3) o pronome “ele” é elemento coesivo que se refere a “Sílvio
Berlusconi”(ℓ.1,2).
299. (ESAF / SUSEP - 2010)
Assinale a opção que corresponde a erro gramatical inserido no texto.
O etanol ainda está longe de ter um mercado global. Apresentado
desde o(1) início da década como a grande solução energética para o mundo,
para substituir uma fonte não renovável (o petróleo) e reduzir a emissão(2)
de poluentes, o etanol ainda não conquistou os fabricantes de veículos e os
consumidores do mundo inteiro. Falta uma padronização internacional para
transformar-lhe(3) em uma commodity facilmente comercializável nos
diferentes mercados e ainda persistem barreiras protecionistas em muitos
países. Nos EUA, por exemplo, há uma tarifa de importação de US$ 0,54 por
galão. Para entrar na União Europeia, o etanol brasileiro paga 19 centavos de
euro por litro.
É grande o potencial de mercado para o etanol brasileiro nos EUA. Na
União Europeia, o potencial é menor, pois lá(4) o programa energético prevê
a utilização de 10% de combustíveis renováveis no consumo total em 2020.
Cálculos da União da Indústria da Cana-de-Açúcar — Unica indicam que isso
resultaria na demanda de 14 bilhões de litros de etanol por ano (outra parte
seria atendida(5) por biodiesel).
(O Estado de S. Paulo, Editorial, 18/02/2010, com adaptações)
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
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e) 5
300. (ESAF / SUSEP - 2010)
Fragmento do texto: Ou seja, mesmo com um índice de desemprego ainda
relativamente alto, de 8,9% no ano passado, o país vive o paradoxo de criar
vagas e não encontrar profissionais que as preencham. A explicação, dizem as
empresas, está, sobretudo, na escolaridade precária dos trabalhadores.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

O termo “as”(ℓ.3) funciona como pronome e retoma o antecedente
“vagas”(ℓ.3).
301. (ESAF / MPOG - 2009)
Fragmento do texto: É próprio das grandes crises despertar o potencial
criativo dos governos para reduzir-lhes os efeitos e, se possível, contorná-las.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Os pronomes “-lhes” e “-las” (ℓ. 2 e 3) se referem a antecedentes diferentes:
“governos” e “crises” (ℓ. 2 e 1), respectivamente.
302. (ESAF / MPOG - 2006)
Fragmento do texto: Ter idéias e comportamentos políticos ou sociais
diversos de outros indivíduos não significa, necessariamente, transformá-los
em inimigos ferrenhos. Afinal, o que se combate são as idéias do outro e não
sua pessoa.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Em “tranformá-los”(ℓ.2), a forma pronominal “-los” retoma a idéia explicitada
em “outros indivíduos”.
303. (ESAF / SUSEP - 2006)
1 O homem mais humilde, desprovido de ambição do acúmulo de riqueza,
vivendo numa sociedade razoavelmente organizada, já não mais consegue
cumprir apenas a sua atividade laborativa. As leis e diretrizes sociais
obrigam-no a compromissos que o excedente da sua atividade laborativa
5 não atenderá. A sua alimentação, que ele mesmo produz por meio de uma
agricultura primitiva, talvez não consiga atingir um valor no mercado, de
tal forma que o excedente, sendo vendido, não será suficiente para que
ele pague as taxas e impostos da “sua propriedade”. Até mesmo a água
que ele bebe, seja de um poço ou de um sistema de captação e
10 distribuição, sofre um controle tecnológico. Ele pode até ser obrigado a se
mudar do lugar que escolhera para viver, se os controladores do meio
ambiente concluírem que o ar por ele respirado tem uma concentração
muito alta de dióxido de carbono. No seu isolamento, sequer uma atitude
estóica, de convívio com a dor lhe é permitida. A dor, reflexo de uma
15 enfermidade de causa desconhecida, implicará uma investigação
profunda, para que se afaste o perigo de eclosão de uma epidemia.
(Adaptado de José Liberato Ferreira Caboclo, Ética e tecnologia)
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Todas as ocorrências do pronome “ele”(ℓ.5,8,9,10 e 12) estabelecem, no texto,
uma cadeia coesiva que retoma a referência a “O homem mais humilde”(ℓ.1);
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por isso, a retirada de todas elas do texto o deixariam subentendido, sem
prejuízo da coerência e da correção gramatical.
304. (ESAF / TJ-CE - 2002)
CUIDADO!
Não se sente o efeito dos agrotóxicos nos alimentos ao _____________,
porém o envenenamento é progressivo e cumulativo ao longo dos anos.
Assinale a opção que completa a lacuna de forma correta.
a) ingerir-lhes
d) ingeri-los

b) ingerir eles
e) ingerir-los

c) ingeri-lhes

305. (ESAF / BACEN - 2001)
Fragmento do texto: Uma profunda transformação tecnológica será
promovida nos bancos brasileiros neste primeiro semestre para que eles se
adaptem às normas determinadas pelo Banco Central (BC), que prevêem a
reestruturação do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Mantém-se a correção gramatical e a idéia de voz passiva ao se substituir a
expressão verbal “será promovida” (ℓ.1 e 2) por promover-se-á.
306. (ESAF / SUSEP - 2006)
Fragmento do texto: O homem mais humilde, desprovido de ambição do
acúmulo de riqueza, vivendo numa sociedade razoavelmente organizada, já
não mais consegue cumprir apenas a sua atividade laborativa. As leis e
diretrizes sociais obrigam-no a compromissos que o excedente da sua
atividade laborativa não atenderá.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Por influência da sílaba final do verbo, foi acrescentado n ao pronome em
“obrigam-no” (ℓ.4); por isso, ao se mudar sua colocação para antes do verbo,
volta à sua forma original, para que o texto se mantenha correto: o obrigam.
307. (ESAF / ISS-RJ - 2010)
Fragmento do texto: Atualmente, com a predominância do modelo do Estado
Social, a despeito dos fortes movimentos no sentido do ressurgimento do
liberalismo, não se pode abrir mão do uso dos tributos como eficazes
instrumentos de política e de atuação estatal, nas mais diversas áreas,
sobretudo na social e na econômica.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Preservam-se a coerência textual e a correção gramatical ao substituir “se
pode” (ℓ.3) por pode-se.
308. (ESAF / ISS-RJ - 2010)
Fragmento do texto: O bem comum é a finalidade e os direitos sociais, os
meios para promovê-lo.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
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Provoca-se erro gramatical e incoerência textual ao fazer a seguinte
substituição no texto: “promovê-lo” por o promover.
309. (ESAF / MDIC - 2002)
Há(A) tempos está em tramitação no Congresso proposta para reforma do
sistema financeiro que concede independência plena ao Banco Central. São
fortes as pressões para que a matéria seja aprovada ainda sob(B) o atual
governo. A iniciativa contempla contradição insanável(C). Não existe fórmula
política capaz de aumentar a independência do BC. Nenhuma agência
governamental
superaria-o(D)
em
matéria
de
liberdade.
Atua
independentemente(E) de qualquer controle externo.
(Baseado em Josemar Dantas)
a) A
b) B
c) C
d) D
e) E
310. (ESAF / MRE - 2002)
Marque o segmento do texto transcrito com erro
a) Por meio de maciços investimentos privados na região Centro-Oeste em anos
recentes, o Brasil recuperou sua posição como um dos maiores produtores
mundiais de algodão.
b) A safra de algodão em 2001 é a segunda maior do País nos últimos 25 anos.
c) Dentro de dois ou três anos, o Brasil estará apto a exportar quantidades
substanciais, sendo relevante coibir práticas que distorcem os preços no
mercado mundial.
d) Como no caso dos grãos, o algodão norte-americano também recebe
subsídios consideráveis quando os preços mundiais estão em patamares
baixos, onde incentiva-se o crescimento da produção.
e) Os pacotes de ajuda emergencial também têm destinado recursos adicionais
aos produtores de algodão: US$ 85 milhões em 2001.
(Adaptado de Barreiras aos produtos e serviços
brasileiros no mercado norte-americano. Embaixada
do Brasil em Washington, outubro de 2001)

311. (ESAF / MRE - 2002)
No Brasil, os intelectuais formaram-se e desenvolveram-se à sombra(A) do
Estado. São uma elite que reafirma-se(B) como classe média. Estiveram em
evidência como pensadores do social nos anos 30, como ideólogos(C) do
desenvolvimento na década de 60, como atores(D) políticos sob(E) a ditadura.
(Baseado em Ana Maria Fernandes)

a) A
b) B
c) C
d) D
e) E
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312. (ESAF / RFB - 2002)
Fragmento do texto: Mister se faz entender que o objetivo da lei, ao
estabelecer a obrigatoriedade de que as instituições financeiras também
prestem informações às autoridades fiscais, é de lhes impor um dever de
colaboração no intuito de auxiliar a atividade do Fisco.
Julgue a afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Devido à forma infinitiva do verbo impor, o pronome “lhes” poderia também
figurar em posição enclítica, sem provocar erro de colocação.
313. (ESAF / RFB - 2000)
Fragmento do texto: A defesa do contribuinte no Brasil é mais ampla do
que em muitos países mais desenvolvidos, onde a democracia já está
consolidada. Antes de recorrer à Justiça comum, o contribuinte pode-se
defender em duas instâncias da esfera administrativa.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

A expressão “pode-se defender” (ℓ.3) admite a colocação “pode defender-se”.
314. (ESAF / RFB - 2002)
Fragmento do texto: Mister se faz entender que o objetivo da lei, ao
estabelecer a obrigatoriedade de que as instituições financeiras também
prestem informações às autoridades fiscais, é de lhes impor um dever de
colaboração no intuito de auxiliar a atividade do Fisco.
Julgue a afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

O pronome “se” poderia figurar em posição enclítica ao infinitivo entender, e
as relações sintáticas e semânticas do período permaneceriam inalteradas e
corretas.
315. (ESAF / SEFAZ-RJ - 2010)
Assinale a opção em que, ao ser transcrito, o fragmento do texto adaptado da
Revista Veja, de 21 de julho, 2010, desrespeitou a gramática da norma culta.
a) Com boa argumentação e dados fartos, alguns autores se dedicam a definir
quais fatores não servem como explicação para o discompasso no continente:
o determinismo geográfico não sustenta-se; um suposto sistema de
dependência comercial, em relação aos Estados Unidos, também é
descartado, e o atraso atribuído ao catolicismo, em princípio pouco propenso
a absorver a benéfica combinação entre fatores capitalistas e democráticos é
refutado.
b) A pergunta já mereceu a atenção de estudiosos de todos os matizes
ideológicos e, na maioria das vezes, levou a respostas esquemáticas,
mágicas. Mas houve, sim, um aspecto cultural que ajudou a definir os
desempenhos díspares de Estados Unidos e América Latina.
c) Nas ciências políticas e econômicas, há um enigma que, se decifrado, poderia
resultar na fórmula definitiva para o sucesso das nações: por que a América
Latina não prosperou como os Estados Unidos?
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d) No ensaio Bandeirantes e Pioneiros, o escritor Vianna Moog demonstrou que
os colonos ibéricos estavam mais interessados no extrativismo ou na
escravização dos índios, enquanto os ingleses tinham um apego maior à nova
terra, que eram obrigados a cultivar por conta própria. Isso deu origem, nos
Estados Unidos, a direitos de propriedade e estruturas de governo mais
sólidas do que no resto do continente.
e) Essa cultura política pode ter sido a base para os três fatores que, mais tarde,
definiram o sucesso americano: instituições formais (leis, sistema político) e
informais (disposição da população de respeitar as leis); decisões políticas
adequadas ao florescimento capitalista; e estrutura social mais igualitária. Da
ausência desses elementos nasceu o paradoxo latino-americano.
316. (ESAF / MTUR - 2014)
Fragmento do texto: O torcedor sabe quais seleções vão se enfrentar, e onde
serão as partidas da primeira fase da Copa no Brasil.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
Em “vão se enfrentar” (ℓ. 1) o “se” indica que o sujeito é indeterminado.
317. (ESAF / STN - 2013)
Fragmento do texto: De fato, algumas entradas provisórias devem ser,
oportunamente, devolvidas, a exemplo das cauções, das fianças, dos depósitos
recolhidos ao Tesouro etc. Já a receita pública é a entrada que, integrando-se
no patrimônio público sem quaisquer reservas, condições ou correspondência
no passivo, vem acrescer o seu vulto, como elemento novo e positivo.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

O uso do pronome em “integrando-se” (ℓ.3) indica que “a entrada” (ℓ.3)
constitui o agente e, ao mesmo tempo, também o objeto de integrar.
318. (ESAF / MPOG - 2013)
Fragmento do texto: Há evidências de um processo de fragilização da
indústria nacional que, se não for detido, poderá em prazos mais longos
prejudicar o desenvolvimento do país.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

O pronome “se”(ℓ.2) confere ao trecho indeterminação do sujeito.
319. (ESAF / ATRFB - 2012)
Fragmento do texto: Além disso, caberia impor aos futuros participantes do
mercado de trabalho, por exemplo, uma idade mínima para a aposentadoria,
como nos regimes previdenciários da maioria dos países. Trabalha-se com 60
anos para mulheres e 65 para homens, números que serão objeto de
negociação no Congresso. Atualmente, há quem se aposente antes dos 50,
com base no tempo de contribuição (30 e 35 anos, respectivamente, para
obter o benefício integral).
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Em “trabalha-se”(ℓ.3) e em “se aposente”(ℓ.5) o emprego do pronome “se”
tem a mesma função morfossintática.
320. (ESAF / DNIT - 2013)
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Fragmento do texto: A memória social, que, vulgarmente, se denomina
tradição, ou cultura, é sempre feita de uma história com H maiúsculo e é
marcada por momentos que permitem alternâncias certas entre o que foi
concebido e vivido como rotineiro e habitual e aquilo que foi vivenciado como
crise, acidente, festa ou milagre. Isso se deve ao fato de o homem ser o único
animal que se constrói pela lembrança, pela recordação e pela saudade e se
desconstrói pelo esquecimento e pelo modo ativo com que consegue deixar de
lembrar.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

A forma verbal pronominal “se constrói” (ℓ.6) está na voz passiva e, portanto,
corresponde, no texto, à locução verbal “é construído”.
321. (ESAF / DNIT - 2013)
Fragmento do texto: Isso sugere que o modernismo tem suas próprias
contradições e tensões dialéticas e que determinadas formas de pensamento
e visão modernistas podem solidificar-se em ortodoxias dogmáticas e tornarse arcaicas.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

As formas verbais “solidificar-se” (ℓ.3) e “tornar-se” (ℓ.3), como estão
acompanhadas do pronome reflexivo “se”, poderiam ser também flexionadas
na 3ª pessoa do plural: “solidificarem-se” e “tornarem-se”, como faculta a
norma gramatical.
322. (ESAF / AFT - 2003)
Fragmento do texto: O próprio conceito de liberdade redefine-se através dos
séculos, de acordo com as circunstâncias históricas e o desenvolvimento das
forças econômicas.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Por se tratar de emprego reflexivo, "redefine-se" (ℓ.1) não admite substituição
por é redefinido.
323. (ESAF / MPOG - 2001)
Fragmento do Texto: Embora o Brasil não tenha uma autêntica tradição de
livre mercado e de competição, se se lograr superar a inércia, será fácil ao país
lançar-se na vanguarda da modernidade, precisamente porque nossa
reconhecida desvantagem, a de não possuirmos instituições estáveis e bem
arraigadas, poderá ser, afinal, o nosso trunfo nesta vertiginosa era das
comunicações.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Em “lançar-se”(ℓ.3) o pronome “se” indica indeterminação do sujeito.
324. (ESAF / MPOG - 2001)
Fragmento do Texto: As fronteiras ideológicas embolaram, os valores das
sociedades mudaram mais que os dogmas dos políticos – à esquerda e à direita
– e as diferenças nas políticas econômicas de liberal conservadores e social
democratas quase desapareceram.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
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A forma verbal “embolaram”(ℓ.1) admite, nesse contexto, também o emprego
reflexivo: embolaram-se.
325. (ESAF / SUSEP - 2010)
Fragmento do texto: O fenômeno já se fazia sentir com força, no final de
2009, na procura por engenheiros. Agora se vê que a carência de profissionais
se espraia para vários níveis de formação - sobram vagas para farmacêuticos,
mas também para eletricistas e torneiros.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Em “se espraia”(ℓ.3) o termo “se” funciona como indicador de sujeito
indeterminado.
326. (ESAF / MRE - 2002)
Fragmento do texto: Tomemos o Estado-Nação, por exemplo. Ele foi uma
das maiores invenções de nossa era. Mas está se desfazendo em toda parte,
porque a idéia de pluralismo político, sobre a qual se assentava, foi substituída
pela idéia de separatismo.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

De acordo com a argumentação do texto, as duas ocorrências do pronome
“se”(ℓ.2) referem-se a toda e qualquer pessoa porque o pronome indica o
sujeito indeterminado da oração em que ocorre.
327. (ESAF / ANEEL - 2006)
Fragmento do texto: Apesar das dificuldades, o Programa de Metas foi
executado e seus resultados manifestam-se na transformação da estrutura
produtiva nacional.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Em “manifestam-se”(ℓ.2) o “se” é índice de indeterminação do sujeito.
328. (ESAF / ANEEL - 2004)
Fragmento do texto: O gás metano é produzido pela decomposição de
matéria orgânica e normalmente não é aproveitado, perdendo-se na
atmosfera.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Em “perdendo-se”(ℓ.2), o “-se” é índice de indeterminação do sujeito.
329. (ESAF / RFB - 2006)
Assinale a opção correta em relação à função do “se”.
Embora a recuperação da confiança tenha sido modesta em setembro, é
possível que a tendência positiva se(1) acentue no final do ano, se(2) a queda
do juro básico se(3) transferir para o crédito ao consumo e se(4) os salários
reais continuarem a se(5) recuperar devido à contenção da inflação, que eleva
o poder aquisitivo.
(O Estado de S. Paulo, 04/10/2005, Editorial)

a) 1 – conjunção condicional
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b) 2 – pronome reflexivo
c) 3 – índice de indeterminação do sujeito
d) 4 – conjunção condicional
e) 5 – palavra expletiva ou de realce
330. (ESAF / MPU - 2004)
Fragmento do texto: A questão deve ser decidida pelo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Inquérito nº 1968. Argumenta-se que somente a
polícia tem atribuições para praticar atos de investigação na apuração criminal
e que provas obtidas pelo MP devem ser invalidadas.
Em “Argumenta-se” o “se” indica reflexividade.
331. (ESAF / RFB - 2002)
Fragmento do texto: Pequenos grupos conseguiram influir de tal modo sobre
a organização da sociedade que impuseram o estabelecimento de regras de
convivência inteiramente favoráveis aos economicamente fortes e aos que se
põem a seu serviço.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

O emprego do pronome pessoal em “se põem”, marca o verbo pôr como
reflexivo, complementado por um objeto direto e um indireto.
332. (ESAF / RFB - 2006)
Indique a opção que preenche com as formas gramaticalmente corretas as
lacunas do trecho.
Numa economia industrial, a inversão faz crescer diretamente a renda da
coletividade em quantidade idêntica __1__. A inversão feita numa economia
__2__ é fenômeno inteiramente diverso. A mão-de-obra escrava pode ser
comparada às instalações de uma fábrica: a inversão consiste na compra do
escravo, e sua manutenção representa custos fixos. __3__ a fábrica ou o
escravo trabalhando ou não, os gastos de manutenção __4__.
(Celso Furtado, Formação econômica do Brasil, com adaptações)

1

a) a si mesma

2

dispendidos
b) a si própria
dispendidos
c) a ela mesma
despendidos
d) consigo mesma
despendidos
e) consigo própria
dispendiosos

3

4

exportadora-escravocrata

Esteja

terão

de

ser

exportadora-escravista

Estejam

terão

de

ser

exportadora-escravista

Esteja

terão

de

ser

exportadora-escravagista

Estejam

terão

de

ser

exportadora-escravagista

Estando

terão

de

ser

333. (ESAF / DNIT - 2013)
Fragmento do texto: Entretanto, fiquei estupefato com seu otimismo. Ele me
disse que, em Brasília, os ajustamentos sociais que me estavam preocupando
seriam, gradativamente, solucionados em harmonia com a nova arquitetura.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
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Atende à norma gramatical da língua padrão e preserva o sentido do texto
original a seguinte substituição: “Ele me disse” (ℓ. 1 e 2) por “Ele disse a
mim”.
334. (ESAF / STN - 2013)
A entidade estatal, para atender às suas finalidades, necessita
de
dinheiro. O ingresso deste nos cofres públicos caracteriza o que
se
denomina de entrada, contudo esta não corresponde obrigatoriamente à
receita pública.
5
De fato, algumas entradas provisórias devem ser, oportunamente,
devolvidas, a exemplo das cauções, das fianças, dos depósitos recolhidos
ao Tesouro etc. Já a receita pública é a entrada que, integrando-se no
patrimônio
público
sem
quaisquer
reservas,
condições
ou
correspondência no passivo, vem acrescer o seu vulto, como elemento
10 novo e positivo. A entrada, destarte, é o gênero de que a receita pública
é uma espécie. As receitas originárias resultam da atuação do Estado na
exploração de atividade econômica, como uma empresa privada na busca
do lucro. Embora o exercício de tal atividade ocorra sob o regime de
direito privado, não há um total afastamento das normas de direito
15 público. Na verdade, as empresas estatais não podem deixar de
observar, no que a elas se aplicar, os princípios gerais da atividade
econômica que estão dispostos no Capítulo I do Título VII da Constituição
Federal.
1

(Adaptado de Lucas Clemente de Brito Pereira
http://jus.com.br/revista/texto/10256/nocoes-gerais-acerca-das-financaspublicas,
acesso em 25/01/2013)

Nas relações de coesão do texto, assinale a opção que não estabelece a correta
referência para o pronome destacado na expressão.
a) Em “ingresso deste” (ℓ.2) refere-se a “de dinheiro” (ℓ. 2).
b) Em “se denomina” (ℓ.3) refere-se a “ingresso” (ℓ.2).
c) Em “esta não corresponde” (ℓ.3) refere-se a “entrada” (ℓ.3).
d) Em “tal atividade” (ℓ.13) refere-se a “atividade econômica” (ℓ.15).
e) Em “o seu vulto” (ℓ.9) refere-se ao vulto da entrada como “receita pública”
(ℓ.7).
335. (ESAF / MPOG - 2013)
Fragmento do texto: O Cadastro de Expulsões da Administração Federal
(Ceaf) é o mais novo avanço do governo no cumprimento da Lei de Acesso à
Informação, como o apresentou ao país o ministro-chefe da ControladoriaGeral da República (CGU). Trata-se, principalmente, de eficaz ferramenta de
combate à corrupção. É direito do cidadão conhecer o nome dos que,
comprovadamente, contribuem para o desvio de recursos públicos — ou seja,
dos pesados impostos que recolhe para receber de volta na forma de serviços
essenciais na saúde, na educação, nos transportes, na segurança ou na
infraestrutura.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

A substituição de “dos”(ℓ.5) por daqueles mantém a correção gramatical do
período.
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336. (ESAF / CGU - 2012)
Fragmento do texto: No fim do ano passado, o real chegou a acumular a
maior valorização cambial desde o início da globalização financeira, ou seja,
desde o fim dos anos 1960; e isso tem um efeito muito negativo sobre a
indústria e a atividade de modo geral.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

O pronome “isso”(ℓ.3)
financeira”(ℓ.2).

retoma

a

ideia

expressa

por

“globalização

337. (ESAF / CGU - 2012)
1 O Brasil vive uma situação intrigante: enquanto a economia alterna altos
e baixos, a taxa de desemprego cai de forma consistente. Uma das
possíveis causas é a redução do crescimento demográfico, que desacelera
a expansão da população apta a trabalhar. Com menos pessoas buscando
5 uma ocupação, a taxa de desemprego pode cair mesmo com o baixo
crescimento. Isso é bom? Depende. Por um lado, a escassez de mão de
obra reduz o número de desempregados e aumenta a renda. Por outro,
eleva os custos e reduz a competitividade das empresas, o que pode leválas a demitir para reequilibrar as contas. É uma bomba-relógio que só
10 pode ser desarmada com o aumento da produtividade – para manter o
emprego, os trabalhadores precisarão ser treinados para produzir mais.
(Adaptado de Ernesto Yoshida, Outro ângulo. Exame, ano 46, n. 7,18/4/2012)

Provoca-se erro gramatical, com consequente incoerência textual, ao alterar
as relações de coesão no texto, inserindo
a) o termo desse desemprego depois de “causas”(ℓ.3).
b) o pronome nossa antes de “economia”(ℓ.1).
c) o pronome seu antes de “baixo crescimento”(ℓ.5,6).
d) o termo para o Brasil depois de “bom”(ℓ.6).
e) o pronome suas antes de “contas”(ℓ.9).
338. (ESAF / CGU - 2012)
1 A fraqueza da produção manufatureira, nos últimos meses e anos,
aqueceu o debate sobre o risco de desindustrialização no Brasil. No ano
passado, seu crescimento foi de apenas 0,3%, uma ninharia em
comparação com a alta de 6,7% no varejo. Mesmo que se considere um
5 período mais longo, a diferença continua dramática: a manufatura está no
nível do início de 2008, contra quase 35% de aumento nas vendas de
varejo. Espera-se alguma retomada para este ano. Uma parte da
desaceleração de 2011 decorreu da diminuição de estoques em alguns
setores, como o automobilístico, pressionados por importações crescentes
10 e vendas internas estagnadas. Feito um ajuste, a produção pode retornar
ao nível normal.
(Adaptado do Editorial, Folha de S. Paulo, 29/3/2012)

Em relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a opção incorreta.
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a) A substituição de “se considere”(ℓ.4) por sejam considerados mantém a
correção gramatical do texto.
b) A substituição da expressão “uma ninharia”(ℓ.3) por insignificante
respeita as relações de sentido do texto e confere-lhe mais formalidade.
c) O
pronome
“seu”(ℓ.3)
retoma
o
antecedente
“produção
manufatureira”(ℓ.1).
d) O emprego da voz passiva em “Espera-se”(ℓ.7) é recurso de
impessoalização do texto.
e) A forma verbal “pressionados”(ℓ.9) está no masculino plural porque
concorda com “alguns setores”(ℓ.8,9).
339. (ESAF / MI - 2012)
1 A vida em um país nórdico, como a Finlândia, nos faz refletir mais
profundamente sobre a relação entre liberdade, igualdade, autonomia e
formatos sociais que podem propiciar vidas mais plenas e felizes aos seus
cidadãos. Para alguém habituado a desigualdades, uma sociedade
5 igualitária, com amplo respeito pela vida humana, excelentes índices de
educação, burocracia inteligente e serviços públicos voltados (de fato)
para melhorar a vida do cidadão, soa como um caminho para a produção
de seres humanos mais plenos e sociedades mais inspiradoras. Talvez não
seja assim. Quando nos referimos à igualdade, não tratamos de mera
10 distribuição equitativa da renda. A igualdade e a dignidade humana que
uma sociedade pode produzir referem-se à possibilidade de o cidadão ter
condições materiais e subjetivas à sua disposição, para que, atendidas
suas necessidades básicas e diárias de bem-estar, ele se ocupe com
questões outras que a sobrevivência. Essas necessidades básicas de bem15 estar incluem uma ilimitada oferta de bens públicos: de excelentes
creches, escolas, universidades, sistema de saúde e previdência a todos,
piscinas públicas, parques, transporte confortável e excelente, segurodesemprego por tempo indefinido, licença maternidade de 10 meses,
muitas bibliotecas públicas…
20 No entanto, a Finlândia tornou-se uma sociedade tão igualitária quanto
apática. Pouco criativa, reproduz o mundo com extrema facilidade, mas
tem limitada capacidade transformadora. A maioria de seus educados
cidadãos são seres pouquíssimo críticos: questionam pouco a vida que
levam e são fisicamente contidos. E isso não parece ter forte relação com
25 o frio. É um acomodamento social, um respeito quase inexorável pelas
regras. Esse resultado não foi causado, é evidente, pelo formato social
igualitário. Em outros termos, não foi a igualdade que deixou o país
apático. Ademais, sociedades desiguais podem ser tão ou mais acríticas e
reprodutoras. O ponto que nos intriga é que a igualdade, o respeito e a
30 dignidade dados a todos não levaram à autonomia, ao pensamento
criativo e crítico, e a processos transformadores.
(Adaptado de Isabela Nogueira, Do bem-estar ao pensamento crítico:
um olhar sobre o norte,outubro 3, 2009 por Coletivo Crítica Econômica
http://criticaeconomica.wordpress.com/2009/10/03/ - acesso em 12/12/2011)

Na organização das relações de coesão e coerência do texto,
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a) o pronome “todos” (ℓ.30) retoma e sintetiza os termos da enumeração “a
igualdade, o respeito e a dignidade” (ℓ.29 e 30).
b) a expressão “tem limitada capacidade transformadora” (ℓ.22) retoma, com
outras palavras, a ideia de “reproduz o mundo com extrema facilidade”
(ℓ.21).
c) o substantivo “seres” (ℓ.23) e o pronome “que” (ℓ.23) retomam a expressão
“seus educados cidadãos” (ℓ.22 e 23).
d) a expressão “Esse resultado” (ℓ.26) retoma a ideia de “sociedade tão
igualitária” (ℓ.20), já sintetizada em “isso” (ℓ.24).
e) os pronomes “sua” (ℓ.12), “suas” (ℓ.13), “ele” (ℓ.13) e “se” (ℓ.13) referemse a “o cidadão” (ℓ.11).
340. (ESAF / AFT - 2003)
Fragmento do texto: Com dinheiro, você pode xingar o ditador da época e
sair correndo para o exílio, ou financiar todos os candidatos a presidente e
comparecer aos jantares de campanha de todos.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Desrespeita a coerência ou correção gramatical inserir o pronome eles depois
de “todos” (ℓ.3).
341. (ESAF / MPU - 2004)
A tragédia de Édipo é o primeiro testemunho que temos das práticas jurídicas
gregas. Como todo mundo sabe, trata-se de uma história em que pessoas –
um soberano, um povo –, ignorando uma certa verdade, conseguem, por uma
série de técnicas, descobrir uma verdade que coloca em questão a própria
soberania do soberano. A tragédia de Édipo é um procedimento de pesquisa
da verdade que obedece exatamente às práticas judiciárias gregas daquela
época.
(Adaptado de Michel Foucault)
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Seria mantida a correção gramatical, mas haveria mudança do sentido original
do texto, caso as palavras “certa” (ℓ.3) e “própria”(ℓ.4) estivessem pospostas
ao substantivo a que estão relacionadas.
342. (ESAF / SUSEP - 2010)
A segunda metade dos anos 1990 foi caracterizada por crises nos
países emergentes: México, Rússia, Brasil e Argentina. Em todos os casos,
os países recorreram ao Fundo Monetário Internacional (FMI) para
resolver seus problemas de endividamento externo e tiveram que se
5 submeter a rigorosos programas de ajuste fiscal (redução de gastos
públicos e aumento de impostos) e das contas externas exigidos pela
organização. Após o período de retração do nível de atividade e aumento
do desemprego, durante o qual a relação dívida/PIB e os déficits fiscais
se acomodaram em níveis compatíveis com a capacidade de
10 financiamento, todos os países, à exceção da Argentina, entraram em
trajetória de crescimento, com estabilidade de preços. Como os
fundamentos fiscais e monetários destes países estavam fortes, com
equilíbrio fiscal, relação dívida/PIB e inflação sob controle, seus governos
1
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e bancos centrais puderam adotar políticas fiscais, monetárias, de crédito
15 mais frouxas, que reverteram a trajetória de queda já no segundo
trimestre de 2009.
(José Márcio Camargo, Tragédia grega. IstoÉ, 10/02/2010, com
adaptações)

Assinale a opção em que os três termos remetem, por coesão textual, ao
mesmo referente.
a) “países emergentes”(ℓ.2) – “os países”(ℓ.3) – “se”(ℓ.4)
b) “todos os casos”(ℓ.2) – “problemas de endividamento externo”(ℓ.4) –
“seus”(ℓ.13)
c) “Fundo Monetário internacional”(ℓ.3) – “seus”(ℓ.4) – “organização”(ℓ.6)
d) “desemprego”(ℓ.8) – “o qual”(ℓ.8) – “se”(ℓ.9)
e) “equilíbrio fiscal”(ℓ.13) – “políticas...de crédito”(ℓ.14) – “que”(ℓ.15)
343. (ESAF / ISS-RJ - 2010)
Fragmento do texto: Durante muito tempo, a tributação foi vista apenas
como um instrumento de receita do Estado. Apesar desta missão ser, por si
só, relevante, na medida em que garante os recursos financeiros para que o
Poder Público bem exerça seu mister, a verdade é que, pouco a pouco,
descobriu-se outra faceta não menos importante na tributação.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Preservam-se a coerência textual e a correção gramatical ao substituir
“desta”(ℓ.2) por de esta.
344. (ESAF / MPU - 2004)
A _______ intelectual de Nabuco provém de suas ________ e é por isso que
nele ______, mais do que o artista, o pensador político. É uma tradição
espiritual que ele conserva e eleva a um grau superior, ainda que a______
vocação política se alie ______ sensibilidade artística.
(Baseado em Graça Aranha)

a) qualidade
b) riqueza
c) carreira
d) essência
e) vivência

raízes
raízes
influências
origens
raízes

acentua-se
se acentua
marca-se
se acentua
acentua-se

esta
esta
tal
essa
essa

a
à
à
a
à

345. (ESAF / AFT - 2003)
Fragmento do texto: E as diferenças devem existir somente quando
necessárias ao bem comum. Impõe-se, pois, uma igualdade econômica maior,
porque os benefícios que um homem pode obter do processo social estão
aproximadamente em função de seu poder de consumo, o que resulta do seu
poder de propriedade.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

O valor demonstrativo do pronome o em “o que resulta”(ℓ.4) indica que pode
haver aí a substituição pelo pronome isso, sem prejuízo da correção
gramatical ou da coerência textual.
346. (ESAF / MPOG - 2006)
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Fragmento do texto: Ter idéias e comportamentos políticos ou sociais
diversos de outros indivíduos não significa, necessariamente, transformá-los
em inimigos ferrenhos. Afinal, o que se combate são as idéias do outro e não
sua pessoa.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Em “o que se combate”(ℓ.3), o termo “o” pode , sem prejuízo gramatical para
o período, ser substituído pelo pronome aquilo.
347. (ESAF / MPOG - 2008)
Fragmento do Texto: A média geral de gastos diários, por turista, foi de US$
91,74, mas os europeus gastaram bem mais que isso.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

O termo “isso” constitui elemento coesivo, pois retoma o antecedente “US$
91,74”.
348. (ESAF / AFRFB - 2005)
Fragmento do texto: A minha tese é que o modo de informação decreta uma
reconfiguração radical da linguagem, que constitui sujeitos fora do padrão do
indivíduo racional e autônomo. Esse sujeito familiar moderno é deslocado pelo
“modo de informação” em favor de um que seja múltiplo, disseminado e
descentrado, interpelado continuamente como uma identidade instável.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

“Esse sujeito familiar” (ℓ.3) corresponde ao “indivíduo racional e autônomo”
(ℓ.3).
349. (ESAF / SUSEP - 2010)
Fragmento do texto: Nos países em geral, economistas, políticos e o
noticiário gostam é de índices sobre macroeconomia, números abstratos que
indicam a situação geral da economia, mas não revelam o que se passa em
seu interior.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Provoca-se erro gramatical ou incoerência na argumentação do texto ao retirar
o pronome “o”, do termo “o que”(ℓ.3).
350. (ESAF / AFTN - 1998)
1 É necessário formar nítida consciência de que a auditoria penetra em todos
os meandros dos negócios administrativos e que, por isso, o auditor tem
condições para reunir um acervo de informações vitais sobre o organismo
auditado, as quais, se escaparem do controle de sua administração,
5 podem servir até para prejudicar aquele organismo ou interferir na sua
administração. Maior se torna o perigo quando empresas de auditoria
conseguem prestar serviços a clientes concorrentes do mesmo setor
econômico, o que propicia àquelas reunir informações econômicas,
financeiras, patrimoniais, administrativas e mesmo tecnológicas, não
10 disponíveis por nenhuma das empresas auditadas, isoladamente. Na
hipótese de as auditorias serem feitas por sociedades estrangeiras ou por
contadores nacionais a serviço daquelas, a concentração de informações
relativas às empresas auditadas pode pôr em risco a própria segurança
nacional, mesmo na ausência de confrontos internacionais, ao facilitar a
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15 transferência ao exterior das informações aludidas e o controle dos mais
importantes setores econômicos do País, especialmente quando os
organismos auditados são empresas vitais à economia, quer sejam
estatais, quer sejam do setor privado.
(Trecho extraído da justificação de um projeto de lei)

Indique o item em que o elemento da coluna da esquerda faz remissão
incorreta à palavra da coluna da direita.
a) àquelas (ℓ.8)
empresas de auditoria (ℓ.6)
b) as quais(ℓ.4)
informações vitais (ℓ.3)
c) que(ℓ.8)
o(ℓ.8)
d) que(ℓ.1)
nítida consciência(ℓ.1)
e) daquelas(ℓ.12)
sociedades estrangeiras (ℓ.11)
(ESAF / MPOG - 2009)
1
Conciliar desenvolvimento e conservação da natureza é o dilema
fundamental do mundo neste século. Para o Brasil é mais do que isso, é
uma equação muito mais complexa do que a média mundial. O país abriga
60% da Amazônia, a maior floresta tropical do planeta e o maior repositório
5 de espécies animais e vegetais ainda desconhecidas, um tesouro genético
de extraordinário significado para a sobrevivência e bem-estar das futuras
gerações. Essa preciosidade biológica insubstituível tem sido queimada para
abrir espaço para a pata do gado, como lenha para carvão sem valor algum.
A incineração da floresta amazônica, ecossistema que uma vez perdido não
10 pode ser reposto artificialmente, é ainda mais perversa por jogar na
atmosfera volumes gigantescos de gases que aumentam o ritmo do temido
aquecimento global.
Mas as pressões mais fortes sobre a mata rica e frágil vêm do Sul.
O Brasil que necessita desenvolver-se olha para a Amazônia como a solução
15 também para seus problemas de escassez energética. Para crescer no
mesmo ritmo dos últimos dois anos, o país tem de aumentar em 50% sua
capacidade de geração de energia. Nesse contexto, conciliar
desenvolvimento e preservação talvez seja o desafio da geração atual de
brasileiros com algum poder nas mãos.
(Veja, 21 de junho, 2009, com adaptações)
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

351. O pronome “isso”(ℓ. 2) resume a ideia que o texto passa a desenvolver
a partir da linha 3: as consequências de o Brasil abrigar grande parte da
maior floresta tropical do mundo.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

352. A expressão “Nesse contexto” (ℓ.17) resume a ideia anteriormente
generalizada de “incineração da floresta amazônica” (ℓ.9).

353. (ESAF / ANEEL - 2004)
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Fragmento do texto: O gás metano é produzido pela decomposição de matéria
orgânica e normalmente não é aproveitado, perdendo-se na atmosfera. Aliás, a
sua perda na atmosfera colabora para o efeito estufa, pois seu contato com o
oxigênio do ar produz uma queima incompleta, que gera o monóxido de carbono
(CO).
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

A substituição de “a sua”(ℓ.3) por essa prejudica a coesão textual do período.
354. (ESAF / SEFAZ-SP - 2009)
Fragmento do texto: A invasão israelense intensifica o ambiente de
privações e ameaças à integridade física em que vivem os habitantes de Gaza.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

O pronome relativo “que”(ℓ.2) retoma o sentido do termo antecedente:
“integridade física”.
355. (ESAF / MPOG - 2009)
Fragmento do texto: Exatamente na medida em que não mais podemos
identificar um paradigma dominante em nosso contexto de pensamento –
referência básica para nossos projetos científicos, políticos, éticos,
pedagógicos e mesmo estéticos – é que nos caracterizamos como vivendo uma
crise de paradigmas, e até mesmo uma crise da própria necessidade e
possibilidade de um paradigma hegemônico.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Embora as regras gramaticais permitam substituir os dois travessões, nas
linhas 2 e 4, por vírgulas, tal substituição deveria ocorrer apenas na primeira
delas, pois uma vírgula depois de “estéticos” (ℓ. 4) provocaria erro gramatical.
356. (ESAF / MPOG - 2009)
Fragmento do texto: Em patamares variáveis, 70 produtos industrializados
passarão a pagar menos IPI.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Estaria gramaticalmente correto se em “a pagar” fosse colocado sinal
indicativo de crase.
357. (ESAF / SUSEP - 2010)
Fragmento do texto: A rede educacional do país, com suas falhas e
distorções distribuídas do ensino fundamental à universidade, mostra-se
incapaz de oferecer ao mercado de trabalho mão de obra competente.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

A forma verbal “mostra-se”(ℓ.2) tem como sujeito “distorções distribuídas do
ensino fundamental à universidade”(ℓ.2).
358. (ESAF / SUSEP - 2010)
Assinale a opção em que o texto foi transcrito com erro gramatical no termo
sublinhado.
A historiografia econômica já explorou detidamente os mecanismos pelos
quais(A) as eras históricas, que são nomeadas pelos respectivos sistemas de
produção, ganharam uma fisionomia própria, uma identidade, entraram em
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crise, sendo(B) enfim substituídas implacavelmente em escala mundial. O
feudalismo foi dissolvido pelo capital mercantil, e este, passado o processo de
acumulação, deu lugar ao capitalismo industrial. O imperialismo é o ápice do
processo capitalista e, até a bem(C) pouco tempo, o pensamento de esquerda
ancorava-se na certeza de que o socialismo universalizado tomaria o lugar dos
imperialismos em luta de morte. As dúvidas são hoje graves, mas a hipótese
de que(D) as fases não só se encadeiam mas se ultrapassam é ainda um
cânon de leitura poderoso, parecendo imbatível quando se examinam(E) os
períodos de transição.
(Alfredo Bosi, O tempo e os tempos. In: Adauto Novaes (org.), Tempo e
História. São Paulo: Companhia das Letras,1992, p.21, com adaptações)

a) (A)

b) (B)

c) (C)

d) (D)

e) (E)

359. (ESAF / BACEN - 2002)
Fragmento do texto: Segundo dados da ONU, dois terços da população
mundial não se sente representada por seus governos e tem uma péssima
opinião sobre a honestidade e sentido público dos políticos, muitas vezes sendo
o voto uma manifestação “mais contra o que se teme, do que a favor do que se
espera”.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Mantém-se a coerência textual ao empregar a expressão a maioria da
população, em lugar de “dois terços da população”(ℓ.1), mas para manter a
correção gramatical é necessário substituir “tem”(ℓ.2) por têm.
8. Acentuação, ortografia
360. (ESAF / MTUR - 2014)
Assinale a opção que indica a necessidade de modificar a colocação de acento
gráfico para que o texto fique gramaticalmente correto.
É urgentemente necessário (a) promover o aumento da entrada de
estrangeiros. Deve-se completar o trabalho da natureza, oferecendo
segurança e transporte publico (b) eficientes, preparação do pessoal
receptivo, serviço decente de telecomunicações, controle de endemias, (c)
limpeza das cidades, pronto-atendimento de saúde, (d) preços honestos e boa
qualidade em hotéis e restaurantes, além, é claro, de carga tributária (e) que
não espante o freguês.
(Adaptado de Correio Braziliense, 31/12/2013)

a) necessário > necessario
b) publico > público
c) endemias > endêmias
d) saúde > saude
e) tributária > tributaria
361. (ESAF / AFTN - 1998)
Fragmento do Texto: A análise comparada permite estabelecer a pauta
necessária para as reformas tributárias no Brasil, ao pôr em evidência as
divergências de nosso sistema relativamente ao padrão tributário dominante.
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Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

O acento circunflexo diferencial na forma verbal ‘pôr’(linha 2) explica-se,
também, porque este monossílabo é tônico.
362. (ESAF / SUSEP - 2006)
Assinale a opção que corresponde a erro de grafia ou de desobediência às
regras da norma escrita padrão.
A crise da esquerda mundial, consubstanciada(1) sobretudo como a crise
do “socialismo real” e, em menor intensidade, do modelo social-democrata de
gestão “humanizada” do mercado, encontra-se ainda em pleno
desdobramento. É uma crise profunda, de largo espectro(2) histórico, que se
confunde plenamente com a crise de civilização, resultante, entre outras
causas, do auge da hegemonia(3) do sistema capitalista de produção e da
conseqüente exacerbação(4) de todas as suas contradições. A crise da
esquerda mundial, que é também a crise do ideário e da experiência socialista
no mundo, torna-se duradoura, sobretudo se estivermos a medí-la(5) com a
escala individual de nossas vidas.

(Adaptado de Anivaldo de Miranda)

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

363. (ESAF / AFT - 2003)
O texto A riqueza ensurdece (VEJA, 23 de setembro de 2003) foi adaptado
para compor as opções abaixo. Assinale aquela em que a transcrição respeitou
as regras gramaticais da norma culta.
a) Os países ricos sairam da reunião da Organização Mundial do Comércio
(OMC), no México, sem ouvir os pleitos dos países emergentes. A surdez
dos ricos redundou no fracasso do encontro em que havia esperança de,
pela primeira vez se produzir, um acordo global de comércio com benefícios
para todos.
b) A reunião foi encerrada sem que os países em desenvolvimento
conseguirem a mais vaga promessa de diminuição do subsídio anual – de
cerca de 350 bilhões de dólares – com o quê os países europeus e os
Estados Unidos adubam sua agricultura.
c) Por não conseguirem enxergar além dos interesses, de seus próprios
agricultores os países desenvolvidos também não avançaram o que
queriam: regras claras e transparência para investimentos, concorrências
e compras governamentais. Os dois lados sairam perdendo.
d) Como sempre, a banda pobre do mundo perdeu mais, pois está provado
que a aceleração do comércio internacional é a mais eficiente ferramenta
de produção de riqueza. Desse ponto de vista, é um equívoco comemorar
como vitória o impasse do encontro.
e) O Brasil saiu como líder do chamado G22, grupo de países que apôs
resistência às propostas dos países ricos. É uma posição de destaque. Não
é, porém uma posição confortável, pois aos líderes não bastam levantar
obstáculos à maus acordos. Líderes têm que produzir condições para que
as negociações cheguem à bom termo.
364. (ESAF / AFT - 2010)
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O texto a seguir foi transcrito com erros. Assinale o único trecho que atende
plenamente às prescrições gramaticais.
a) Constroe-se o espaço social de tal modo que os agentes ou grupos são aí
distribuídos em razão de sua posição nas distribuições estatísticas de
acordo com os dois princípios de diferenciação que, em sociedades mais
desenvolvidas, são sem dúvida, os mais eficientes: o capital econômico e
o capital cultural.
b) Na dimensão mais importante, os detentores de um grande volume de
capital global, como empresários, membros de profissões liberais e
professores universitários, opõe-se globalmente aqueles menos providos
de capital econômico e de capital cultural, como os operários não
qualificados.
c) Na perspectiva em que se considere o peso relativo do capital econômico
e do capital cultural no patrimonio dos agentes sociais, os professores –
relativamente mais ricos em capital cultural que em capital econômico –,
estão em oposição, nitidamente, aos empresários – relativamente mais
ricos em capital econômico que em capital cultural.
d) O espaço de posições sociais traduz-se em um espaço de tomada de
posição, pela intermediação do espaço de disposições. Em outras palavras,
ao sistema de separações diferenciais que definem as posições nos dois
sistemas principais do espaço social corresponde um sistema de
separações diferenciais nas propriedades dos agentes sociais.
e) À cada classe de posições correspondem uma classe habitus (ou de gostos)
produzidos pelos condicionamentos sociais e, pela intermediação desses
habitus, um conjunto sistemático de bens e de propriedades, vinculadas
entre si por uma afinidade de estilo.
(Texto adaptado de Pierre Bordieu. Razões práticas: sobre a teoria da ação.
Campinas, SP: Papirus, 1996, p.19.)

365. (ESAF / AFT - 2010)
Assinale a opção que indica onde o texto foi transcrito com erro gramatical.
A lição reafirmada pela crise é a da (1) instabilidade como pressuposto da
economia de mercado, transmitida por dois canais. O primeiro é o da confiança
dos agentes – aspecto crucial nas observações de John Maynard Keynes -, que
é volúvel e sujeita a mudança repentina em momentos de incerteza. Tal
instabilidade pode ainda ser catalisada (2) pelo canal financeiro, como ficou
claro, de forma dramática, em 2008. Falhas de mercado e manifestações de
irracionalidade são comuns no capitalismo, sem dúvida, mas a derrocada
recente não repõe (3) a polarização entre Estado e mercado. Reforça, isso sim,
a necessidade de aperfeiçoar instituições, afim de (4) preservar a
funcionalidade dos mercados e a concorrência, bens públicos que o mercado,
deixado à (5) própria sorte, é incapaz de prover.
(Adaptado de Folha de S. Paulo, Editorial, 17/01/2010.)
a) (1)
b) (2)
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c) (3)
d) (4)
e) (5)
366. (ESAF / AFRFB - 2003)
Indique o item em que todas as palavras estão corretamente empregadas e
grafadas.
a) A pirâmide carcerária assegura um contexto em que o poder de infringir
punições legais a cidadãos aparece livre de qualquer excesso e violência.
b) Nos presídios, os chefes e subchefes não devem ser exatamente nem
juízes, nem professores, nem contramestres, nem suboficiais, nem “pais”,
porém avocam a si um pouco de tudo isso, num modo de intervenção
específico.
c) O carcerário, ao homogeinizar o poder legal de punir e o poder técnico de
disciplinar, ilide o que possa haver de violento em um e de arbitrário no
outro, atenuando os efeitos de revolta que ambos possam suscitar.
d) No singular poder de punir, nada mais lembra o antigo poder do soberano
iminente que vingava sua autoridade sobre o corpo dos supliciados.
e) A existência de uma proibição legal cria em torno dela um campo de
práticas ilegais, sob o qual se chega a exercer controle e aferir lucro ilícito,
mas que se torna manejável por sua organização em delinqüência.
(Itens adaptados de Michel Foucault)

367. (ESAF / MPOG - 2012)
Assinale a opção que corresponde a erro gramatical ou de grafia de palavra na
transcrição do texto.
O sofrível desempenho da indústria nos últimos quatro anos – a produção está
no nível de meados de 2008 – sucita(1) um debate polarizado sobre o risco
de desindustrialização do país. No caso brasileiro, as correntes mais liberais
que(2) asseveram a ausência de desindustrialização mencionam, por
exemplo, a relativa estabilidade da participação da indústria no PIB nos últimos
dez anos e o crescimento do emprego no setor na última década. Aqueles(3)
que acreditam numa desindustrialização em curso apontam o aumento do
déficit comercial em setores de média e alta tecnologia, que atingiu US$ 92,5
bilhões em 2011. A estagnação das exportações brasileiras como parcela do
comércio mundial, em torno de 1% há décadas, seria forte indicação de
que(4) o país não consegue competir adequadamente no mercado global.
Coreia e China, em comparação, lograram(5) multiplicar sua participação no
comércio mundial – e com incorporação de tecnologia superior à brasileira.
(Adaptado de Folha de S. Paulo, Editorial, 9/9/2012)

a) sucita (1)
b) que (2)
c) Aqueles (3)
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d) de que(4)
e) lograram (5)
368. (ESAF / AFRFB - 2012)
Não dá para fazer reforma mantendo a mesma estrutura tributária, sem
corrigir um sistema de que (a) se transformou num monstro justamente por
que (b) rombos momentaneos (c) superaram a racionalidade fiscal desde os
tempos da ditadura militar. Para falar mais claro, nos últimos 40 anos um
imposto era criado sempre que o Orçamento federal abria um novo rombo,
gerado por suscessivos (d) governos que gastavam mais do que podiam. Assim
nasceram (e) o PIS-Cofins federal, as nove taxas embutidas nas contas de luz,
a taxa de incêndio municipal e por aí vai.
(Suely Caldas, “Falsos remédios”. Folha de S. Paulo, 1/5/2012
http://arquivoetc.blogspot.com.br/2012_05_01_archive.html)

Assinale a letra correspondente à expressão inteiramente correta.
a) de que
b) por que
c) momentaneos
d) suscessivos
e) nasceram
369. (ESAF / IRB - 2006)
Assinale a opção que corresponde a erro gramatical ou de grafia de palavra.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, realizada pelo IBGE, revelou
que(1) a renda das famílias parou de cair em 2004, interrompendo uma
trajetória(2) de queda que acontecia desde 1997, e que houve(3) diminuição
do grau de concentração da renda do trabalho. Enquanto a metade da população
ocupada que(4) recebe os menores rendimentos teve ganho real de 3,2%, a
outra metade, que tem rendimentos maiores, teve perda de 0,6%. Os resultados
da PNAD mostraram, também, que o Brasil melhorou em ítens(5) como número
de trabalhadores ocupados, participação das mulheres no mercado de trabalho,
indicadores da área de educação e melhoria das condições de vida.
(Trechos adaptados de Em Questão, Subsecretaria de
Comunicação Institucional da Secretaria-Geral da Presidência
da República, n. 379, Brasília, 30 de novembro de 2005)

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

370. (ESAF / RFB - 2000)
1
“As versões anteriores sobre a existência,
no Novo Mundo, de alguma nação de mulheres
adversas ao jugo varonil, deviam predispor os
aventureiros europeus a acolher, colorindo-as e
5
enriquecendo-as, segundo lhes pediam a
imaginação, certas notícias sobre tribos
indígenas onde as esposas porfiavam com os
maridos na faina guerreira. Foi às beiradas
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daquele rio-mar, porém, e quando pela
primeira vez na história um bando de espanhóis
o cursou em sua maior extensão até chegar à
embocadura, que elas vieram a ganhar corpo.
Tendo saido de Quito em 1541, rumo ao
imaginário País da Canela, Francisco de
Orellana e seus companheiros, foram avisados
de que, águas abaixo, no grande rio, se
achavam amazonas, e que apartadas dele e
metida terra adentro estavam as dependências
do chefe Ica, abundantíssimas em metal
amarelo. Esse último senhorio nunca o viram e
nem ouviram falar os expedicionários. Das
amazonas, no entanto, voltaram a ter notícia,
quando, mais adiante, lhes advertiram-nos
outros índios do perigo a que se expunham de
alcançá-las, por serem poucos e elas muitas.”
(Sérgio Buarque de Holanda)

Ocorre erro de acentuação gráfica na linha
a) 3

b) 21

c) 8

d) 11

e) 13

371. (ESAF / CGU - 2008)
Assinale a opção que corresponde a erro gramatical.
O governo, ao remover(1) obstáculos para a construção das grandes
hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau no rio Madeira, ao anunciar a retomada
das obras da usina nuclear de Angra 3 e ao dar prioridade à(2) produção de gás
natural no País, além dos programas de etanol e biodiesel, transmitiu confiança
aos investidores no País. Outro bom sinal têm(3) sido a co-geração de energia
pelas usinas canavieiras e as autorizações dadas pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) para a construção de pequenas hidrelétricas, bem
como(4) a disposição de empresas em investir em fontes alternativas de
energia. Afastar a possibilidade de um gargalo energético até 2010, contando(5)
com a colaboração da sociedade, fortaleceria, sem dúvida, o ânimo dos agentes
econômicos.
(Gazeta Mercantil, 15/01/2008, Editorial.)

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

372. (ESAF / CGU - 2008)
Analise as propostas de correção gramatical para o trecho de relatório abaixo e,
a seguir, assinale a única opção que, em vez de corrigir, introduz erro ao trecho.
Procedemos o exame dos atos de gestão da unidade XX, ocorridos no período
de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2005, por seleção de itens, em
atendimento à legislação federal aplicável as diversas áreas e atividades
examinados, com verificação, quanto à legitimidade dos documentos e dos atos
de gestão que deu origem ao atual processo.
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(http://www.cgu.gov.br/Contas/2005/relatorio.pdf ,com alterações)

a) Acrescentar preposição ao verbo “Procedemos”, escrevendo-o assim:
Procedemos ao
b) Passar para o plural o verbo “deu”, reescrevendo-o assim: deram
c) Reescrever o trecho da linha 3 com acento grave no “as”. Assim: aplicável
às diversas áreas
d) Flexionar o adjetivo “examinados” no feminino. Assim: examinadas
e) Acentuar graficamente a palavra “itens”, escrevendo-a assim: ítens
373. (ESAF / MPU - 2004)
A oscilação entre entusiasmos revoltados e inércia conformista é uma herança
de nossa adolescência. Tivemos que decidir (e talvez estejamos eternamente
decidindo) se, para nos tornar-mos adultos, seria melhor imitar os genitores,
sacrificando nossa individualidade, ou contrariá-los, encontrando a prova de
nossa autonomia na decepção e no desespero dos pais. A solução mais popular
sempre consistiu em tomar o caminho de uma "normalidade" que nos garantia
algum confôrto.
(Adaptado de Contardo Calligaris)
A quantidade de palavras com erro de morfologia ou de grafia é:
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
374. (ESAF / SFC - 2001)
Assinale a opção que apresenta acentuação gráfica incorreta.
As imagens que nos vieram do século 19 brasileiro são reveladoras. Os artistas
nacionais expressam um magnífico(A) universo poético(B). Mas são os
estrangeiros que buscaram conservar a imagem do que percebiam à sua roda.
Sem a catarata do indianismo, Rugendas, Debret, entre outros, fixaram, com
olhar lúcido(C), a violência(D) e os ridículos de uma sociedade provínciana(E),
assentada sobre o trabalho dos escravos.

(Jorge Coli, Folha de S. Paulo - Especial, 20/4/2000,
p.7, com adaptações)

a) A

b) B

c) C

d) D

e) E

375. (ESAF / Tesouro Nacional - 1997)
Julgue a afirmativa como correta (C) ou errada (E)

As palavras “genérica”, “públicos” e “excluídos” são acentuadas com base na
mesma regra gramatical.
376. (ESAF / Tesouro Nacional - 1997)

Julgue a afirmativa como correta (C) ou errada (E)

Acentuam-se as palavras “precários”, “previdenciárias”, “tributários” porque são
paroxítonas terminadas em ditongo crescente.
377. (ESAF / MF - 2014)
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Assinale a opção em que ocorre erro gramatical ou ortográfico na transcrição
do texto.
Máquinas são funcionários exemplares, como atestam os radares eletrônicos
espalhados por cidades e estradas do Brasil. Trabalham 24 horas por dia,
concentram-se 100% do tempo na tarefa, não têm (A) férias, não ganham 130
salário e nunca reividicam (B). A indústria de armamento e defesa está
encantada com esses operários-padrão guerreiros. A evolução tecnológica já
permite antever (C ) a fabricação de aparelhos com autonomia para combater
e decidir, sozinhos, se e quando devem exterminar (D) alguém. As centenas
de ataques realizados por drones (aeronaves não tripuladas que decolam de
aviões cargueiros) americanos no Oriente Médio, nos últimos anos, estimulam
uma reflexão mais profunda sobre um cenário de guerra envolvendo (E) os
robôs-soldados.

a) (A)
b) (B)
c) (C)
d) (D)
e) (E)

(Adaptado de Guerreiros Cibernéticos, Revista Planeta, de dezembro
2013-janeiro 2014)

378. (ESAF / AFRFB - 2014)
Assinale a opção que corresponde a erro gramatical ou de grafia de palavra
inserido na transcrição do texto.
A Receita Federal nem sempre teve esse (1) nome. Secretaria da Receita
Federal é apenas a mais recente denominação da Administração Tributária
Brasileira nestes cinco séculos de existência. Sua criação tornou-se (2)
necessária para modernizar a máquina arrecadadora e fiscalizadora, bem como
para promover uma maior integração entre o Fisco e os Contribuintes,
facilitando o cumprimento expontâneo (3) das obrigações tributárias e a
solução dos eventuais problemas, bem como o acesso às (4) informações
pessoais privativas de interesse de cada cidadão. O surgimento da Secretaria
da Receita Federal representou um significativo avanço na facilitação do
cumprimento das obrigações tributárias, contribuindo para o aumento da
arrecadação a partir (5) do final dos anos 60.
(Adaptado de <http://www.receita.fazenda.gov.br/srf/historico.htm>.
Acesso em: 17 mar. 2014.)
a) (1)
b) (2)
c) (3)
d) (4)
e) (5)
379. (ESAF / MTUR - 2014)
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Os
trechos
a
seguir
constituem
um
texto
adaptado
de
http://www.portal2014.org.br/noticias. Assinale a opção que foi transcrita de
forma gramaticalmente incorreta.
a) Moradores de sete países começaram a receber informações sobre a
preparação do Brasil para a Copa do Mundo. Uma campanha publicitária
do Instituto Brasileiro do Turismo (Embratur) começou a ser veinculada
nos Estados Unidos, na Argentina, no Chile, na Colômbia, no México, na
Alemanha e no Reino Unido.
b) A campanha terá investimento de US$ 10 milhões neste ano. O filme,
voltado para os turistas que desejam visitar o Brasil durante o Mundial de
Futebol, mostra que o país está “arrumando a casa” para receber os 600
mil estrangeiros esperados para o evento.
c) A propaganda faz uma analogia entre a beleza das paisagens brasileiras e
os cômodos de uma casa. Por exemplo, quando o locutor diz: “já
arrumamos o jardim”, aparecem imagens da Floresta Amazônica. Quando
ele diz: "construímos os salões de festas”, são mostrados os novos estádios
da Copa.
d) A campanha também tem como objetivo mostrar que a preparação para os
jogos gera impacto positivo para a economia do país. Durante a Copa do
Mundo, o turismo deve movimentar mais de R$ 25 bilhões na economia do
país, superando os investimentos públicos feitos para garantir a realização
do evento.
e) O setor turístico no Brasil atualmente movimenta cerca de 3% do Produto
Interno Bruto (PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país)
brasileiro e, durante o evento, chegará a empregar cerca de 10 milhões de
pessoas que serão beneficiadas diretamente pelo evento.
380. (ESAF / ATA-MF - 2013)
Assinale a opção que corresponde a erro gramatical ou de grafia na transcrição
do texto.
O mais recente censo (1) agropecuário, de 2006, mostrou o impacto da
assistência técnica e da extensão rural na renda alferida (2) pelos produtores.
"Enquanto os grandes e médios produtores que não recebem assistência
técnica obtêm (3) um valor básico de produção de R$ 232 por hectare, os que
contam com esse serviço conseguem R$ 996 na mesma área", conforme a
mensagem enviada pelo (4) governo ao Congresso para justificar a criação da
Anater. Como mostram esses números, a assistência técnica e a extensão rural
podem (5) mais do que quadruplicar a renda nas médias e grandes
propriedades. Nas propriedades familiares, o impacto é semelhante: o valor
da produção passa de R$ 639 para R$ 2.309 por hectare.
(O Estado de S. Paulo, Editorial, 19/6/2013, com adaptações).

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
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e) 5
381. (ESAF / ATA-MF - 2013)
Assinale a opção que corresponde a erro gramatical ou de grafia.
Segunda maior etnia (1) indígena da região central do Brasil, com mais de 27
mil indivíduos, os terenas reinvindicam (2) há anos a posse de várias
propriedades rurais exploradas por criadores de gado, a maioria com titulação
em cartório e sujeita a (3) cobrança de impostos. A disputa se (4) arrasta,
tendo a Justiça alternado decisões contraditórias, ora concedendo a posse aos
fazendeiros, ora atendendo recursos da parte dos índios. O fato é que, à (5)
falta de referências sólidas que permitam decisão cabal, surge um vácuo que
tem sido, infelizmente, típico da questão indígena no país.
(Estado de Minas, 7/6/2013, com adaptações).

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
382. (ESAF / DNIT - 2013)
Fragmento do texto: Na sociedade brasileira, como em muitas outras, o
rotineiro é sempre equacionado ao trabalho ou a tudo aquilo que remete a
obrigações e castigos... a tudo que se é obrigado a realizar, ao passo que o
extra-ordinário, como o próprio nome indica, é fora do comum e, exatamente
por isso, pode ser inventado e criado por meio de artifícios e mecanismos
próprios.
Julgue a afirmativa como correta (C) ou errada (E)

O emprego de itálico no substantivo extra-ordinário (linha 4) deve-se à grafia
anômala, com hífen, recurso utilizado para ressaltar um dos elementos da
formação desse vocábulo e coerente com o expresso no trecho subsequente:
“como o próprio nome indica”.
383. (ESAF / MDIC - 2012)
O texto abaixo foi transcrito com adaptações. Assinale a opção que
corresponde a erro gramatical ou de grafia de palavra.
Em alguns países mais afetados pela crise global, como os Estados Unidos, a
indústria buscou aumentar sua competitividade por meio da forçada redução
dos custos de produção, o que (1) implicou demissões em massa. Mesmo com
menos trabalhadores, a indústria manteve ou ampliou a produção, alcançando
ganhos notáveis de produtividade. Mesmo que aceitasse (2) arcar com um
custo social tão alto, dificilmente o Brasil alcançaria (3) resultados
econômicos tão rápidos. O aumento da produtividade do trabalhador brasileiro
é limitado, entre outros fatores, pela defazagem (4) nos investimentos em
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educação. Com escassez (5) de trabalhadores qualificados, exigidos cada vez
mais pelo mercado de trabalho, os salários de determinadas funções tendem
a
subir bem mais do que a produtividade média do setor, o que afeta o preço
dos bens finais.
(Editorial, O Estado de S. Paulo, 24/3/2012)

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

384. (ESAF / MDIC - 2012)
O texto abaixo foi transcrito com adaptações. Assinale a opção que
corresponde a erro gramatical ou de grafia de palavra.
Poucos dias depois de estender (1) a cobrança de 6% do Imposto sobre
Operações Financeiras − IOF para os empréstimos externos de cinco anos
(antes eram taxados apenas os de três anos), como parte da guerrilha que
mantém (2) para conter a valorização do real frente ao (3) dólar, o ministro
da Fazenda não apenas reconheceu que sacrifica sua fé no câmbio flutuante,
como admitiu haver efeitos colaterais da medida que terão de ser mitigados
(4). De fato, o aumento do custo desse tipo de empréstimo ajuda o governo a
rejeitar o capital oportunista, que aqui vem apenas para tirar vantagem de
nossas taxas de juros elevadas, mas ingeta (5) problema na veia dos
exportadores que precisam financiar suas operações no exterior. Ele fez
questão de reforçar sua disposição de continuar atirando com todas as armas
contra o excesso de liquidez mundial, provocado pelo tsunami cambial
promovido pelos bancos centrais europeu e norteamericano.
(Editorial, Correio Braziliense,15/3/2012)

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

385. (ESAF / MPOG - 2002)
Marque o item sublinhado que representa erro de estrutura sintática, de grafia
ou de emprego de sinal de pontuação.
Ao som de panelaços e com a coreografia(A) do revezamento de cinco
presidentes em 12 dias,(B) chegou ao fim(C) o sonho da Argentina de
equiparar-se aos Estados Unidos. A Lei de conversitibilidade(D), decretada em
1991 num primeiro de abril derrubou espetacularmente a hiperinflação,
atrelando o peso ao dólar, mas logo se tornou um logro(E) que fez os
argentinos esquecerem suas duras obrigações: conter gastos públicos,
incentivar a produtividade, promover o ajuste fiscal e reconstruir a moeda
nacional.
(Exame, 9/1/2002, adaptado)

a) A

b) B

c) C

d) D

e) E

386. (ESAF / SUSEP - 2010)
Assinale a opção que corresponde a erro gramatical ou de grafia de palavra
inserido no texto.
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A manutenção dos empregos é um atestado de que(1) os agentes
econômicos, embora(2) assustados com as repecurssões(3) da crise nos
países mais desenvolvidos, não perderam a confiança na economia brasileira.
Não foi sem motivo. Graças aos sinais emitidos pelo próprio governo de que a
crise seria encarada sem abalos na estrutura do combate à(4) inflação, no
câmbio flutuante e com o menor sacrifício possível da política de superávits
primários, já se sabia que a economia brasileira teria condições inéditas de
escapar dos piores efeitos da situação. Mesmo tendo enfrentado(5) uma
recessão, caracterizada pelo desempenho negativo do PIB por dois semestres
seguidos, e de sofrer forte pressão por mudanças no câmbio, o governo
sustentou a política econômica.
(Adaptado de Estado de Minas, Editorial, 19/02/2010)

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

387. (ESAF / CGU - 2003)
Na questão, assinale a opção que corresponde a palavra ou expressão do texto
que contraria a prescrição gramatical.
No século XX, a arte cinematográfica introduziu um novo conceito de tempo.
Não mais o conceito linear, histórico, que perspassa(1) a Bíblia e, também, as
pinturas de Fra Angelico ou o Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. No filme,
predomina a simultaneidade(2). Suprimem-se(3) as barreiras entre tempo
e espaço. O tempo adquire caráter espacial, e o espaço, caráter temporal. No
filme, o olhar da câmara e do espectador(4) passa, com toda a liberdade, do
presente para o passado e, desse, para o futuro. Não há continuidade
ininterrupta(5).

(Adaptado de Frei Betto)

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

388. (ESAF / CGU - 2003)
Na questão, assinale a opção que corresponde a palavra ou expressão do texto
que contraria a prescrição gramatical.
Aos poucos, o horizonte histórico apaga-se(1), como as luzes de um palco após
o espetáculo. A utopia sai de cena, o que(2) permite a Fukuyama
vatiscinar(3): "A história acabou". Ao contrário do que(4) adverte Coélet, no
Eclesiastes, não há mais tempo para construir e tempo para destruir; tempo
para amar e tempo para odiar; tempo para fazer a guerra e tempo para
estabelecer a paz. O tempo é agora. E nele se sobrepõem(5) construção e
destruição, amor e ódio, guerra e paz.
(Adaptado de Frei Betto)

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

389. (ESAF / IRB - 2006)
Assinale o trecho do texto que apresenta erro gramatical.
Machado de Assis – Um gênio Brasileiro, de Daniel Piza
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a) Na apresentação da biografia de Machado de Assis (1839-1908), o jornalista
Daniel Piza observa que o autor foi, ao mesmo tempo, uma expressão de sua
época e uma exceção a ela.
b) Em seus contos e romances, ele deixou um retrato acurado do Rio de Janeiro
do século XIX, mas sua crítica ácida à sociedade brasileira nem sempre foi
percebida pelos seus contemporâneos.
c) Piza busca demonstrar que Machado era muito diferente do protagonista de
seu último romance, Memorial de Aires.
d) O escritor não tinha “tédio a controvérsias”, pois, na verdade, participou dos
grandes debates públicos de sua época.
e) A ascenção social do mulato no Brasil escravista e a epilepsia estão entre os
aspectos de sua vida examinados no livro.
(Adaptado de Revista VEJA, 28 de dezembro de 2005, p.196)
390. (ESAF / MICT - 1998)
1 Em Direito Tributário, a expressão sanções políticas corresponde a
restrições ou proibições impostas ao contribuinte, como forma indireta de
obrigá-lo ao pagamento do tributo, tais como a interdição do
estabelecimento, a apreensão de mercadorias, o regime especial de
5 fiscalização, entre outras. Qualquer que seja a restrição que implique
cerceamento da liberdade de exercer atividade lícita é inconstitucional,
porque contraria o disposto nos artigos 5º, inciso XIII, e 170, parágrafo
único, do estatuto maior do país. O Supremo Tribunal Federal sumulou sua
jurisprudência no sentido de serem inconstitucionais as sanções políticas.
10 A Súmula 70 diz que é inadimissível a interdição de estabelecimento como
meio coercitivo para cobrança de tributo. Diz a Súmula 323 que é
inaceitável a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para
pagamento de tributo, e a 547, estabelece que não é lícito à autoridade
proibir que o contribuinte em débito adquira estampílias, despache
15 mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. Não
obstante inconstitucionais, as sanções políticas, que no Brasil remontam
aos tempos da ditadura de Vargas, vêm-se tornando, a cada dia, mais
numerosas e arbitrárias, consubstanciando as mais diversas formas de
restrições a direitos do contribuinte, como forma oblíqua de obrigá-lo ao
20 pagamento de tributos ou, às vezes, como forma de retaliação contra o
contribuinte que vai a juízo pedir proteção contra cobranças ilegais.
Em relação à ortografia, ocorre(m) no texto
a) um erro
d) três erros

b) dois erros
e) quatro erros

c) nenhum erro

391. (ESAF / MICT - 1998)
Assinale o período com grafia inteiramente correta.
a) Na solenidade de inauguração da escola, o diretor revelou alviçareira notícia:
a liberação de recursos para a construção de uma quadra poliesportiva.
b) Agradeceu também aos professores e estudantes que sempre perfilharam ao
lado da direção na busca de um ensino de melhor qualidade.
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c) Renovou seu idealismo de puguinar para a escola alçar-se à categoria de
escola-padrão do município.
d) Enfatizou serem as escolas, ocupem-se elas do grau de ensino que for, o
lugar em que se vai construindo o cidadão consciente e crítico.
e) Reinterou sua convicção no atingimento das metas a que se propôs como
fundador e primeiro diretor da escola.
392. (ESAF / BACEN - 2002)
Assinale a opção que corresponde a erro gramatical ou de grafia.
A iminência(1) de uma crise bancária é capaz de afetar e contaminar todo
o(2) sistema econômico, fazendo com que(3) os titulares de ativos financeiros
fujam do sistema financeiro e se refugiam(4), para preservar o valor do seu
patrimônio, em ativos móveis ou imóveis e, em casos extremos, em estoques
crescentes de moeda estrangeira. Para evitar esse tipo de distorção(5), é
fundamental a manutenção da credibilidade no sistema financeiro.
(www.bcb.gov.br)

a) 4

b) 2

c) 3

d) 1

e) 5

393. (ESAF / BACEN - 2002)
Assinale a opção que corresponde a erro gramatical ou de grafia.
As instituições financeiras brasileiras, em geral, perderam a capacidade de
avaliar corretamente riscos e analisar a(1) rentabilidade de investimentos,
contentando-se(2), para auferir(3) grandes lucros, em(4) especializar-se
na captação de recursos de terceiros e apropriarem-se(5) do denominado
"imposto inflacionário".

(www.bcb.gov.br)

a) 1

b) 5

c) 3

d) 4

e) 2

394. (ESAF / SEFAZ-RJ - 2010)
Assinale a opção que corresponde a erro gramatical ou de grafia de palavra
inserido na transcrição do texto.
Se, numa região que dispõe dos(1) mais sofisticados equipamentos do mundo,
as informações sobre a amplitude do acidente do Golfo do México não são
precisas(2), e as tentativas de conter o vazamento, infrutíferas(3), é de
se imaginar o que aconteceria se(4) desastre semelhante atingisse a costa
brasileira, com as previsíveis limitações dos órgãos do país ligados ao problema.
Um acidente como o do Golfo do México atingiria em cheio a região que
concentra parte importante do PIB do país, afetaria fortemente a indústria do
turismo e teria repercuções(5) econômicas e sociais proporcionalmente mais
graves que as provocadas nos EUA.
(O Globo, Editorial, 27/5/2010, com adaptações).

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

395. (ESAF / SEFAZ-RJ - 2010)
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Assinale a opção que indica erro gramatical inserido na transcrição do texto
abaixo.
Parte dos impostos e contribuições cobrados sobre a(1) produção é dividida
entre empregadores e empregados. O setor público se apropria(2) de R$ 837
sempre que uma empresa paga um salário de R$ 2 mil a um funcionário. Num
salário de R$ 2 mil, a empresa recolhe R$ 596 em contribuições para o INSS,
para o Sistema S (Senai, Sesc etc.), para o salário-educação, para o Sebrae,
para o seguro de acidentes e doenças do trabalho e até para(3) o Incra. O
trabalhador entrega parte de seu rendimento para o INSS e para o Imposto de
Renda. Assim, a empresa gasta R$ 2.596 e o empregado recebe de fato R$
1.759. A conta não inclue(4) os impostos e contribuições de tipo indireto,
cobrados sobre o consumo de todos os tipos de bens e serviços e sobre as
operações de crédito. O melhor retorno dos impostos e contribuições é aquele
prestado pelas próprias empresas com recursos do Sistema S. Pelo menos em
alguns Estados, entidades como Sesi, Senai e Senac oferecem cursos de
qualidade, formam a mão de obra necessária ao setor produtivo e ampliam(5)
as oportunidades de emprego e renda para seus alunos.
(O Estado de S. Paulo, Editorial, 1/6/2010, com adaptações).

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

396. (ESAF / SEFAZ-RJ - 2010)
Os trechos a seguir constituem um texto adaptado de O Estado de S. Paulo, de
26/5/2010. Assinale a opção em que o trecho foi transcrito de forma
gramaticalmente incorreta.
a)

b)

c)

d)

e)

A agenda apresentada pela indústria aos pré-candidatos à Presidência da
República é muito mais que uma lista de reinvindicações setoriais. Os
empresários propõe reformas essenciais à competitividade, ao crescimento
econômico, à modernização tecnológica e à criação de empregos, objetivos
de interesse de todos os brasileiros.
Se essas mudanças forem adotadas, será possível dobrar em 15 anos a
renda per capita dos brasileiros, disse o presidente da Confederação
Nacional da Indústria (CNI). Um volume de 230 páginas, preparado por
economistas da entidade, contém as propostas para o próximo governo.
O futuro presidente deverá cuidar de problemas relativos à tributação,
segurança jurídica, educação, comércio exterior, inovação, meio ambiente
e burocracia. A agenda é bem conhecida e engloba a realização de tarefas
adiadas há muitos anos.
Uma das mais importantes é a reforma do sistema de impostos e
contribuições. A tributação foi apontada como principal barreira à expansão
dos negócios por 65% das mil empresas consultadas em pesquisa da Fiesp.
Juros altos e dificuldades de acesso ao crédito ficaram em segundo lugar na
lista de obstáculos.
Não tem havido muita surpresa em pesquisas desse tipo. Diversas
sondagens conduzidas tanto por entidades da indústria como por outras
instituições de pesquisa têm colocado a tributação no topo das preocupações
do empresariado brasileiro.
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397. (ESAF / ANEEL - 2004)

Julgue a afirmativa como correta (C) ou errada (E)

As grafias hidrelétrica e hidroelétrica exemplificam caso em que convivem na
língua culta duas formas igualmente aceitas de escrita.
398. (ESAF / CGU - 2008)
Selecione a opção que completa o trecho com todas as palavras corretamente
grafadas.
As bolsas de valores de todo o mundo foram marcadas ontem por fortes
_______(1)______, diante da evidência de que a economia dos Estados Unidos
está à beira de uma _______(2)________. Durante boa parte do dia operaram
no vermelho, mas recuperaram o fôlego no encerramento. As
_______(3)_______ foram os pregões europeus, que fecharam no auge do
nervosismo do mercado americano e amargaram baixa.
(Com base em Correio Braziliense,
10/01/2008, p. 15.)

1
a) oscilações
b) ocilações
c) ossilações
d) oscilações
e) ossilações

2
recessão
rescessão
rescessão
receção
resceção

3
exceções
escessões
excessões
esceções
exessões

399. (ESAF / CGU - 2008)
Assinale a opção inteiramente correta quanto à grafia, pontuação e
morfossintaxe.
a) O cerceiamento de defesa, por ser um fato, não se presume; porém, deve
ser demonstrado, diante do contexto do processo disciplinar.
b) O cerceamento de defesa, por ser um fato, não se presume; porém, há de
ser demonstrado, em face do contexto do processo disciplinar.
c) O cerceiamento de defesa, por ser um fato, não se presume. Porém, há que
ser demonstrado, em face do contexto do processo disciplinar.
d) O cerceiamento de defesa – por ser um fato, não se presume –; porém, tem
de ser demonstrado, face ao contexto do processo disciplinar.
e) O cerceamento de defesa (por ser um fato) não se presume, porém, carece
de ser demonstrado, face ao contexto do processo disciplinar.
(http://www.cgu.gov.br/Publicações/RevistaCGU,
acesso em 11/1/2008)

400. (ESAF / MPU - 2004)
Assinale o trecho que apresenta erro na grafia de palavra.
a) O filme justiça mostra situações à beira da explosão, que de alguma
maneira já conhecíamos por meio de filmes como Carandiru e O Prisioneiro
da Grade de Ferro. O diferencial aqui é o acesso à intimidade de cinco casos
específicos, flagrados no cenário ascéptico do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro.
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b) Por intermédio deles, o filme tenta construir uma metonímia da sociedade
brasileira, na qual a Justiça funcionaria como elemento de reafirmação de
uma ordem social fundamentalmente injusta.
c) Antes de mais nada, Maria Augusta desvenda um pequeno mundo
solenemente ignorado pela grande maioria dos espectadores. A frieza do
ambiente nas salas de audiência e o caráter altamente ritualístico dos
procedimentos de interrogatório favorecem o método da diretora.
d) A câmera comporta-se como um olho neutro, fixo, quase ausente. Mas o uso
de várias câmeras permite uma montagem que sublinha os jogos de olhares,
as reações contidas, as dissimulações. E sobretudo a rigidez de um
dispositivo em que o juiz todo-poderoso e o réu intimidado se confrontam
sem qualquer sentido de proporção, ante o silêncio quase total dos demais
circunstantes.
e) O diálogo impossível – porque na verdade não é buscado – ressalta a
impessoalidade dos julgamentos em ritmo industrial. Os longos corredores
do tribunal, imersos em sua típica iluminação indistinta, materializam o
labirinto sem saída de um sistema penal alienado das condições do país. O
que o filme consegue captar desse “teatro” absurdo é simplesmente
admirável.

(Adaptado de Carlos Alberto Mattos, Corredores sem saída,
24/06/2004 www.nominimo.com)

401. (ESAF / SFC - 2001)
A ocorrência dos 500 anos da chegada de Pedro Álvares Cabral, deu a
inspiração para insistir na rejeição permanente da frase tola, segundo a qual
“essas coisas só acontecem no Brasil”.
Há que lembrar a crítica, vinda até de vozes autorizadas vinculando
“essas coisas” à colonização portuguesa. As críticas comparam o Brasil e os
Estados Unidos da colonização inglesa, o Brasil de hoje e o Brasil holandez, de
Maurício de Nassau, sem considerar as possessões de seu país na Ásia. A história
mostra as diferenças.
No sistema jurídico dos séculos 15 e 16, dois critérios de dominação
territorial predominaram: o da “descoberta”, e o da conquista pelas armas, em
que o direito nascia da força.
A descoberta foi o meio que serviu para Portugal, no Brasil, e para a
Espanha, a oeste das Tordesilhas, depois de dividirem o mundo em dois. A
poderosa esquadra inglesa exemplifica a alternativa. Gerou colônias, dominadas
pelas armas, das quais algumas ainda subexistem. A ordem jurídica vigente,
nesses casos foi, e é, a do dominador.
(Walter Ceneviva; com adaptações)
Com relação à ortografia, há no texto
a) nenhum erro
d) três erros

b) um erro
e) mais de três erros

c) dois erros

402. (ESAF / Tesouro Nacional - 1998)
Leia o texto seguinte e responda à questão abaixo.
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Segundo os cientistas, os macacos pongídeos – termo usado para designar os
bichos mais próximos do homem, como gorilas, orangotangos, chimpansés e
bonobos – vivem em sociedades organizadas, em que as relações entre os
individuos são semelhantes às humanas. Diferentemente dos animais mais
primitivos, aos quais se atribuem apenas emoções simples, como medo e fome,
esses macacos parecem possuir compaixão e solidariedade. Sua capacidade
intelectual está muito acima de todo o restante dos bichos e a diferença entre
seu código genético e o dos seres humanos é de apenas 1,6%. As pesquisas
com essas espécies vem causando tanta comoção que, no final de 1997, um
grupo de biólogos, assessorado por advogados ambientalistas, publicou um
documento pedindo a extensão dos direitos humanos aos pongídeos!
(Valéria França - Veja - 28/1/98, adaptado)

Há, no texto,
a) três erros de ortografia
c) dois erros de ortografia
e) quatro erros de ortografia

b) nenhum erro de ortografia
d) um erro de ortografia

403. (ESAF / Tesouro Nacional - 1997)
Marque o item que não apresenta erro de ortografia.
a) Mas porque essa mania de pirataria acontece com tanta freqüência no Brasil?
Principalmente por causa da desparidade dos preços entre os programas
originais e os pirateados.
b) Mas quando o consumidor vê a possibilidade de ter o mesmo programa por
um preço que as vezes custa um centésimo do original, não pensa duas vezes
antes de adequirir a cópia ilegal.
c) As empresas de informática estão negociando com o governo uma forma de
acabar com o mercado informal, responsável por 60% da movimentação
financeira na área.
d) De maneira ainda informal, diversas empresas de informática estão iniciando
conversas com o governo no sentido de conseguir a isensão fiscal que serviria
para aniquilhar o contrabando.
e) Já se vê o resultado das sucessivas aprensões que a Associação Brasileira
das Empresas de Softwares (ABES) vem fazendo: a dez anos o índice de
pirataria era de 86%.
(Trechos adaptados do Correio Braziliense, 1/5/2001)

404. (ESAF / SEFAZ-MS - 2001)
Leia o texto adaptado de diploma legal e, em seguida, responda à questão.
O imposto é tachado no momento:
III III -

da saida de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que
para outro estabelecimento do mesmo titular;
do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por
qualquer estabelecimento;
da transmissão a terceiro de mercadoria depositada em armazem geral ou
em depósito fechado, neste Estado;
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IV VVIVII-

da transmissão de propriedade de mercadoria, ou de título que a
represente, quando a mercadoria não tiver transitado pelo
estabelecimento transmitente;
do início da prestação de serviços de transporte, de qualquer natureza;
do ato final do transporte iniciado no exterior;
do fornecimento de mercadoria com prestação de serviços não
compreendidos na competência tributária dos Municípios.

Quanto à ortografia, ocorre(m) neste texto
a) um erro
d) três erros

b) nenhum erro
e) quatro erros

c) dois erros

405. (ESAF / Prefeitura de Recife - 2003)
Nesta questão, adaptada de editorial da Folha de S. Paulo, de 30/04/2003,
marque o texto mal formado sintaticamente ou que contenha erro ortográfico.
a) Não há democracia sem regras, e a regra suprema do jogo eleitoral legítimo
é a qualidade da informação.
b) Na Argentina, não há legislação relativa à realização de pesquisas eleitorais.
c) Não há redes nacionais de comunicação. Predomina o varejo na compra de
espaço nas emissoras locais.
d) Um dos resultados da falta de regulamentação das pesquisas eleitorais é que
há apenas dois meses do pleito os concorrentes tornaram-se conhecidos.
e) Cabe ao governo brasileiro, que já se manifestou pelo fortalecimento do
Mercosul, observar o pleito com cautela.
406. (ESAF / MPU - 2004)
Nesta questão, baseada em Manuel Bandeira, escolha o segmento do texto
que não está isento de erros gramaticais e de ortografia, considerando-se a
ortodoxia gramatical.
a) A verdade é que Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga eram
homens requintados, letrados, a quem a vida corria fácil, ao passo que o
alferes sempre lutara pela subsistência.
b) Antes de alistar-se na tropa paga, vivera da profissão que lhe valera o
apelido.
c) Não obstante, foi ele talvez o único a demonstrar fé, entusiasmo e coragem
na aventura de 89.
d) Descoberta a conspiração, enquanto os outros não procuravam outra coisa
se não salvar-se, ele revelou a mais heróica força de ânimo, chamando a
si toda a culpa.
e) Com coragem, serenidade e lucidez, até o fim, enfrentou a pena última.
407. (ESAF / MPOG - 2009)
Fragmento do texto: Resta agora evidente que o alívio da carga tributária e
das taxas de juros, medida adotada a fim de enfrentar a conjuntura adversa,
é necessário, como instrumento eficaz, para assegurar dinamismo à atividade
econômica.
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)
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Estaria gramaticalmente correto e de acordo com as ideias originais do texto
se a expressão “a fim de” (ℓ.2) estivesse grafada da seguinte forma: afim de.
408. (ESAF / MPU - 2004)
Marque o item em que uma das sentenças não está gramaticalmente correta.
a) A literatura depende muito de condições subjetivas, raramente satisfaz
apenas os sentidos, exige colaboração, embora muitos acreditem que as
obras literárias possam brotar de cérebros insulados. / A literatura depende
muito de condições subjetivas, raramente satisfaz apenas aos sentidos,
exige colaboração, embora muitos acreditem que as obras literárias
possam brotar de cérebros insulados.
b) Um povo não perde os seus mais fortes determinantes se recebe, aceita e
pratica a pintura e a música de outra origem, mas dificilmente adotará
literatura estranha sem perda de alguns de seus valores. / Um povo não
perderá os seus mais fortes determinantes se receber, aceitar e praticar a
pintura e a música de outra origem, mas dificilmente adotará literatura
estranha sem perda de alguns de seus valores.
c) No Brasil, a nacionalidade e a literatura formaram um “sistema”
interessantíssimo, que a cerca de trezentos anos desenvolve-se. / No
Brasil, a nacionalidade e a literatura formaram um “sistema”
interessantíssimo, que há cerca de trezentos anos se desenvolve.
d) Quando surgiu Euclides da Cunha, nossa literatura podia enumerar
grandes nomes pertencentes ao “sistema” de que falei há pouco. / Quando
surgiu Euclides da Cunha, nossa literatura podia enumerar grandes nomes
pertencentes ao “sistema” de que faz pouco falei.
e) Já tive ocasião de mostrar quanto me parecem precárias três afirmativas
de Euclides da Cunha: a questão do cruzamento; a fatalidade da luta das
raças e o autoctonismo do homem americano. / Já tive ocasião de mostrar
como me parecem precárias três afirmativas de Euclides da Cunha: a
questão do cruzamento; a fatalidade da luta das raças e o autoctonismo
do homem americano.
(Baseado em Roquette Pinto)

409. (ESAF / MPOG - 2008)
Assinale a opção que corresponde a erro gramatical.
O Brasil encerrou o ano de 2007 com(1) resultados animadores. O País
conseguiu gerar mais de(2) 1,6 milhão de postos de trabalho. Acerca de(3)
42% foram empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado.
O desemprego nas regiões metropolitanas ficou em torno de(4) 9,5%, ante(5)
10% em 2006. Os rendimentos médios subiram cerca de 3% em termos reais.
Em quatro anos o aumento foi de quase 8%.
(José Pastore, O Estado de S. Paulo, 5/02/2008)

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

9. Interpretação, continuação e ordenação
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410. (ESAF / AFRFB - 2002)
Num determinado ponto do discurso de posse como Arcebispo de Olinda e
Recife, Dom Hélder Câmara faz um raciocínio baseado em quatro proposições.
Ordene tais proposições, obedecendo ao esquema: 1-proposição genérica; 2proposição acidental; 3-proposição resolutiva; 4-proposição consecutiva.
I.

A melhor maneira de combater o erro é libertar as parcelas de verdade
prisioneiras dentro dele.
II. Quando o erro perde a verdade que nele se esconde, deixa de ter poder
de sedução e consistência interior.
III. Deus fez a inteligência voltada para a verdade.
IV. Quando a inteligência adere ao erro é seduzida pela alma de verdade que
existe dentro de todo erro.
A ordenação correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

1
I
I
III
III
II

2
II
IV
IV
II
III

3
IV
II
I
I
I

4
III
III
II
IV
IV

411. (ESAF / AFRFB - 2002)
Questão velha, polêmica e controvertida, que constitui obstáculo à
ação das autoridades administrativo-tributárias, mas que sempre viva e
exacerbadamente atual, é a do “sigilo bancário”, pois frente ao crédito
tributário e ao Fisco, aquele como um bem público relevante e indisponível e
este na busca de cumprir os objetivos a que se destina de aferir a real
capacidade contributiva, arrecadar tributos, promover a igualdade e a justiça
fiscal, colocam-se a preservação e a garantia dos direitos fundamentais
invioláveis de privacidade e intimidade inerentes às pessoas dos contribuintes.
(Mary Elbe G. Q. Maia, “A inexistência de sigilo bancário frente
ao poder-dever de investigação das autoridades fiscais”, Tributação
em Revista, julho/setembro de 1999)

Assinale a proposição nuclear do texto, aquela que contém a idéia-síntese em
torno da qual se desenvolve sintática e semanticamente o parágrafo.
a) Questão velha, polêmica e controvertida é a do sigilo bancário frente ao
crédito tributário e ao Fisco.
b) Frente ao crédito tributário e ao Fisco, coloca-se a questão do sigilo
bancário como um obstáculo à ação das autoridades administrativotributárias.
c) Por ser um bem público relevante e indisponível, o crédito tributário deve
preservar e garantir o direito de privacidade do contribuinte.
d) A preservação dos direitos fundamentais de privacidade dos contribuintes
frente ao crédito tributário e ao Fisco deve ser colocada na discussão da
questão do sigilo bancário.
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e) Na tarefa de cumprir os objetivos de aferir a capacidade contributiva,
arrecadar tributos e promover a igualdade e a justiça fiscal, o Fisco deve
preservar e garantir a questão do sigilo bancário dos contribuintes.
412. (ESAF / AFT - 2003)
Assinale o título sugerido para o texto que corresponde à sua idéia principal.
Vale lembrar que nos governos Vargas e JK e nos governos do ciclo militar,
apesar da preponderância do estatismo, as empresas ocuparam posição
central. Vargas governou com os empresários ao seu lado. Dificilmente dava
um passo importante sem antes ouvir a Confederação Nacional da Indústria.
Juscelino fez do capital privado um trunfo. Basta citar o caso emblemático da
produção automobilística que fez a imprensa mundial comparar São Paulo a
uma nova Detroit. Os militares criaram sistemas híbridos, a exemplo da
petroquímica, associando o Estado e iniciativa privada. A iniciativa privada foi
o pulmão do desenvolvimento na época do estatismo e terá ainda maior
relevância na economia contemporânea. Um modelo de desenvolvimento que
não leve esta evidente nuança em consideração é como se fosse um
dinossauro, muito bom para as primeiras eras geológicas e muito distante da
era atual.
(Emerson Kapaz, “Dedos cruzados” in Revista Política
Democrática, nº 6, p. 41)

a) Os governos Vargas e JK & os governos militares
b) A iniciativa privada no desenvolvimento econômico
c) O papel da Confederação Nacional da Indústria no governo JK
d) Os sistemas híbridos dos governos militares
e) O estatismo de Vargas a JK
413. (ESAF / CGU - 2008)
Assinale a opção que não serve de título para o trecho abaixo por reproduzir
erradamente informação aí contida.
Por trás dos números recordes de geração de emprego formal no governo Lula,
o mercado de trabalho com carteira assinada avança em ocupações de baixa
escolaridade e salários menores, enquanto, em nome da globalização e dos
ganhos de produtividade das empresas, posições mais bem remuneradas nas
áreas de supervisão e gerência tendem à atrofia.

(Sofia, Julianna, Folha de S. Paulo,
6/1/2008, B1.)

a)
b)
c)
d)
e)

Baixa qualificação puxa alta do emprego
Criação de vagas se deu em ocupações que exigem menos qualificação
Aumento de remuneração atinge as posições de trabalho globalizado
Crescimento atual do emprego favorece mão-de-obra de baixa escolaridade
Acanham-se no atual quadro de trabalho as funções de gerência e
supervisão

414. (ESAF / MRE - 2002)
Marque o parágrafo cujo título não corresponde à sua idéia central.
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a) A história e as relações de causa e efeito
A política internacional não se situa, necessariamente, no domínio da
racionalidade intrínseca da história ou no das fatalidades. Não esgota sua
explicação na clássica dicotomia de causas e efeitos, como se as
determinações históricas agissem exclusivamente por si, à revelia de
indivíduos e coletividades. Desafia a argúcia do estudioso que vai à busca da
inteligibilidade da ação humana no tempo.
b) A política externa brasileira a serviço da paz
Na história do Brasil, após o rompimento com Portugal em 1822, a política
exterior serviu intencionalmente à paz entre os povos, com exceção de um
período nos meados do século XIX, entre 1850 e 1870.
c) Instabilidade na condução da política exterior brasileira
A capacidade do setor externo em subsidiar o crescimento e a autonomia
sócio-econômica do país não foi acionada, entretanto, de forma estável.
Sucederam-se períodos em que a leitura do interesse nacional, feita pelos
homens de Estado, ditou políticas restritivas em que aquele interesse foi
atendido de forma mais global e abrangente e, nessas circunstâncias, a política
externa perdeu seu caráter conjuntural para ferir as estruturas e tornar-se
prospectiva.
d) A política internacional como instrumento de governo
A política internacional correspondeu, nos dois últimos séculos, a um dos
instrumentos com que os governos dos Estados-nação já constituídos afetaram
o destino de seus povos, mantendo a paz ou fazendo a guerra, estabelecendo
resultados de crescimento e desenvolvimento ou de atraso e dependência.
e) Novas categorias explicativas na história das relações
internacionais
Nos anos recentes, mercê dos progressos da pesquisa no Brasil e no mundo,
o método histórico definiu outras categorias explicativas para conduzir a
viagem do historiador pelo passado das relações internacionais.
(Baseado em Amado Luiz Cervo e Clodoaldo Bueno)

415. (ESAF / ANEEL - 2004)
Como se sabe, a energia elétrica é obtida em nosso País
principalmente por meio de geradores em hidrelétricas. É produzida pela força
das águas represadas. Em suma, utiliza-se o potencial hidráulico para fins de
geração de energia elétrica. A água é um bem de uso comum do povo e,
conseqüentemente, um bem difuso, ou seja, de todos. Ora, se a energia é o
resultado da utilização de uma das propriedades de um bem difuso, mais
exatamente, no caso, pela sua força motriz, podemos concluir que, por
extensão, a energia elétrica é um bem de caráter difuso. Reforça essa
conclusão o fato de sua utilização ter caráter universal e, conseqüentemente,
público. Assim, a energia elétrica tem a natureza jurídica de um bem imaterial
de caráter difuso de uso comum do povo.
(Adaptado de http://www.aultimaarcadenoe.com/energia.htm)
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Assinale a opção que constitui título coerente com a idéia conclusiva do texto.
a) A
b) A
c) O
d) A
e) A

energia é obtida por geradores construídos em hidrelétricas.
força das águas represadas em hidrelétricas gera energia.
potencial hidráulico é fonte de energia elétrica.
água é um bem difuso e trata-se de um bem imaterial.
energia elétrica é um bem imaterial, universal e público.

416. (ESAF / MTUR - 2014)
Assinale a opção que não tem respaldo na argumentação do texto.
A economia mundial deve continuar em recuperação no próximo ano, com os
Estados Unidos, a maior potência, crescendo perto de 3% e funcionando outra
vez como um dos principais motores do crescimento das outras nações. A
economia número dois, a China, continuará avançando bem mais velozmente
que a média mundial, com taxa próxima de 7,5%. Mas a retomada americana
e a reação positiva japonesa tornarão mais eficiente a difusão da prosperidade
no mundo, segundo as projeções das mais importantes entidades multilaterais,
incluídos o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
(Adaptado de O Estado de S. Paulo, 14/12/2013)
a) A recuperação econômica dos Estados Unidos interfere positivamente na
economia mundial.
b) Conforme as informações do texto, os Estados Unidos tinham deixado de
ser temporariamente o motor do crescimento mundial.
c) A economia japonesa em crescimento influi na prosperidade mundial.
d) O FMI prevê que a economia mundial ainda continuará estagnada por muito
tempo em decorrência da crise de 2008.
e) A economia da China crescerá mais que o dobro do que o crescimento da
economia dos Estados Unidos em 2014.
417. (ESAF / AFRFB - 2002)
A época da independência fervilha de figuras representativas, em cujas
atitudes o ideário político do momento se reflete. Figuras cujos perfis se
recortam sobre um fundo um tanto confuso: novidades emancipacionistas,
remanescências coloniais, antagonismos de tendências que puxavam a vida
brasileira para posições diferentes. Época sem dúvida tumultuosa, ocupada
por várias transições superpostas: a da dependência para a independência, a
do agrarismo para os modos urbanos, a do quase silêncio para o falatório –
um falatório crescente –, a dos particularismos para a consciência nacional.
Agora, estabelecida a existência oficial de um Brasil declarado estado
autônomo, a liquidação dos obstáculos restantes caberia a esses homens.
(Nelson Nogueira Saldanha, História das idéias políticas no Brasil, p. 97)

Na mesma linha de raciocínio do autor, várias transições se superpõem à época
da independência, exceto uma. Aponte-a.
a) do rural para o urbano
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b) do individualismo para o coletivo
c) do desimpedimento para os obstáculos
d) do atrelamento para a emancipação
e) da dependência para a autonomia
418. (ESAF / AFRFB - 2005)
O enquadramento pós-estruturalista da teoria da comunicação analisa o modo
como a comunicação eletronicamente mediada (o que eu chamo modo de
informação) desafia, e ao mesmo tempo reforça, os sistemas de dominação
emergentes na sociedade e cultura pós-moderna. A minha tese é que o modo
de informação decreta uma reconfiguração radical da linguagem, que constitui
sujeitos fora do padrão do indivíduo racional e autônomo. Esse sujeito familiar
moderno é deslocado pelo “modo de informação” em favor de um que seja
múltiplo, disseminado e descentrado, interpelado continuamente como uma
identidade instável. Na cultura, essa instabilidade coloca tanto perigos como
desafios que se tornam parte de um movimento político – ou se estão
relacionados com as políticas feministas, minorias étnicas/raciais, posições
gays e lésbicas, podem conduzir a um desafio fundamental às instituições e
estruturas sociais modernas. (Haik Poster. A segunda era dos mídia)
Assinale a inferência que não está coerente com a argumentação do texto.
a) Na cultura pós-moderna, o modo de informação estabelece com os sistemas
de dominação relações em dois sentidos.
b) Uma reconfiguração da linguagem repercute na reconfiguração dos sujeitos
sociais, seja na cultura moderna seja na pós-moderna.
c) Uma identidade instável caracteriza o sujeito, múltiplo, disseminado e
inserido em movimentos políticos, culturais e sociais.
d) Sujeitos deslocados pelo modo de informação eletronicamente mediado
provocam uma instabilidade que se torna parte de movimento político.
e) O padrão do indivíduo racional e autônomo conduz a políticas que podem
desafiar os fundamentos das instituições e estruturas modernas.
419. (ESAF / AFRFB - 2010)
Assinale a opção em que a reescrita de segmento do texto não mantém as
informações originais.
A demanda doméstica depende de vários fatores, e da perspectiva do seu
aumento depende a produção industrial. É normal, então, dar atenção especial
ao nível do emprego e à evolução da massa salarial real, sem deixar de
acompanhar as receitas e despesas do governo federal. Enquanto a ligeira
retomada da economia norte-americana é acompanhada por aumento do
desemprego, no Brasil o quadro é diferente. Os dados de julho, nas seis
principais regiões do País, mostram redução do desemprego de 8,1% para 8%,
o que significa a geração de 185 mil postos de trabalho. Essa taxa de
desemprego, em julho, é a menor da série desde 2002. Paralelamente, houve
melhora na qualidade do emprego, e 142 mil postos foram criados com carteira
de trabalho assinada.
(O Estado de S. Paulo, Editorial, 21/8/2009)
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a) A demanda doméstica depende de vários fatores, e a produção industrial
depende da perspectiva do aumento dessa demanda.
b) Essa taxa de desemprego é a menor em julho de 2002. Paralelamente, em
142 mil postos, a carteira de trabalho assinada melhorou a qualidade do
emprego já existente.
c) O aumento do desemprego acompanha a ligeira retomada da economia
norte-americana, enquanto no Brasil o quadro é diferente.
d) Nas seis principais regiões do País, os dados de julho mostram a geração
de 185 mil postos de trabalho, o que significa redução do desemprego de
8,1% para 8%.
e) É normal, então, dar atenção especial tanto ao nível do emprego e à
evolução da massa salarial real quanto às receitas e despesas do governo
federal.
420. (ESAF / ANEEL - 2006)
Do Painel do Leitor da Folha de S. Paulo de 8/1/2006 transcreve-se a seguinte
mensagem:
“Antônio Negri e Giuseppe Cocco foram muito precisos e felizes no
artigo de 5/1 ao destacarem como o programa Bolsa-Família tem contribuído
para diminuir a desigualdade e o seu caráter de embrião de uma renda
universal e cidadã, sobretudo ao concluírem com a sugestão de que o governo
Lula deveria colocar sua própria prática na perspectiva de aceleração do
processo de democratização, apontando para a incondicionalidade.
Já existe o instrumento legal para isso. É a lei 10.835, sancionada pelo
presidente em 8/1/2004. Ela institui, por etapas, começando pelos mais
necessitados, a critério do Poder Executivo, uma renda básica de cidadania,
ou seja, o direito de todas as pessoas no Brasil, incondicionalmente, receberem
uma renda para atender as suas necessidades vitais.
O Executivo definirá o seu valor levando em conta o grau de
desenvolvimento do país.”
(Eduardo Matarazzo Suplicy, senador - PT-SP, São Paulo, SP)

Assinale a opção que contém asserção falsa a respeito da compreensão das
idéias do texto e das inferências permitidas por uma leitura correta.
a) O autor inicia sua mensagem tecendo um elogio a Antônio Negri e Giuseppe
Cocco pelo teor do artigo escrito por eles.
b) Pelas palavras da mensagem, deduz-se que os autores concluem seu artigo
recomendando ao governo Lula que se aproveite de sua prática com o
programa Bolsa-Família para acelerar o processo de democratização, por
meio da concessão de renda universal.
c) É louvável, da perspectiva do autor da mensagem, o referido artigo ter
atribuído ao programa Bolsa-Família a peculiaridade de ser a semente da
qual pode germinar a instituição de uma renda básica de cidadania.
d) A menção à Lei 10.835/2004 é uma forma de o senador Suplicy indicar o
caminho legal à consecução da sugestão feita pelos autores do artigo ao
governo Lula.
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e) No contexto em que se encontra, entende-se que o substantivo
“incondicionalidade”, que significa “adesão irrestrita”, aponta para a
doação de uma renda que atenda às necessidades de todo brasileiro,
independentemente de quanto custe sua sobrevivência.
421. (ESAF / AFRFB - 2002)
Assinale a opção que não constitui uma inferência das idéias do trecho abaixo.
Na tentativa de explicar a ocorrência de fome nos países
subdesenvolvidos, surge, após a Segunda Guerra Mundial, a teoria
demográfica neomalthusiana, logo perfilhada pelos países desenvolvidos e
pelas elites dos países subdesenvolvidos. Segundo essa teoria, uma população
jovem numerosa, resultante das elevadas taxas de natalidade verificadas em
quase todos os países subdesenvolvidos, exige grandes investimentos sociais
em educação e saúde. Com isso, diminuem os investimentos produtivos nos
setores agrícola e industrial, o que impede o pleno desenvolvimento das
atividades econômicas e, portanto, da melhoria das condições de vida da
população. Ainda segundo os neomalthusianos, quanto maior o número de
habitantes de um país, menor a renda per capita e a disponibilidade de capital
a ser distribuído pelos agentes econômicos.
(Eustáquio de Sene e João Carlos Moreira, Geografia geral e do Brasil: espaço
geográfico e globalização, São Paulo: Scipione, 1998, pp. 338/9, com
adaptações)
a) O crescimento populacional é o responsável pela ocorrência da miséria.
b) Em conseqüência das elevadas taxas de natalidade, os países
subdesenvolvidos vêem-se impedidos de alcançar o pleno desenvolvimento
das atividades econômicas.
c) Sem programas efetivos de controle de natalidade acessíveis às camadas
mais pobres, toda política de redistribuição de renda tenderá ao fracasso.
d) Uma população numerosa condena muitos jovens a engrossar o enorme
contingente de mão-de-obra desqualificada que ingressa anualmente no
mercado de trabalho.
e) À medida que as famílias obtêm condições condignas de vida, tendem a
diminuir o número de filhos para não comprometerem o acesso de seus
dependentes aos sistemas públicos de educação e saúde.
422. (ESAF / AFRFB - 2002)
1
A reforma tributária não pode ser realizada, na verdade, para
livrar o orçamento da sangria dos juros exorbitantes, embora enfeitada
com os argumentos apelativos, tanto da simplificação fiscal para todo o
empresariado quanto do milagre fiscal da multiplicação dos empregos para
5 os mais despossuídos.
Trata-se do contrário. Os de baixo vão, de fato, pagar mais e não
há garantia nenhuma da boa teoria econômica de que o emprego possa
crescer sem o planejamento de um projeto nacional digno do nome, que
defina e articule todas as potencialidades existentes para tanto.
(Fátima Gondim Farias, “Reforma Tributária”, em Tributação
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em revista, abril/junho de1999, com adaptações)
Julgue esta afirmativa como CERTA (C) ou ERRADA (E)

Constitui estratégia de leitura lícita e legítima o leitor evocar o fato bíblico do
milagre da multiplicação dos pães diante da expressão “milagre fiscal da
multiplicação dos empregos”(ℓ.4).
423. (ESAF / AFT - 2003)
Dinheiro é a maior invenção dos últimos 700 anos. Com ele,
você pode comprar qualquer coisa, ir para qualquer lugar, consolar o
aleijado que bate no vidro do carro no sinal fechado, mostrar quanto
você ama a mulher amada ou comprar uma hora de amor. É o
5 passaporte da liberdade. Com dinheiro, você pode xingar o ditador da
época e sair correndo para o exílio, ou financiar todos os candidatos a
presidente e comparecer aos jantares de campanha de todos.
Nos tempos que estamos vivendo, dinheiro é como Deus na
Idade Média – o sentido único e todos os sentidos de todas as coisas. A
10 “remissão” de todas as coisas. O que não produz nem é dinheiro, não
existe. É falso, postiço.
Os sábios da igreja de antigamente são os economistas de hoje
em dia. Dividem-se em dois grupos – os idólatras, para quem dinheiro
é o pedacinho de papel, a imagem do sagrado, o santinho. Pare eles, o
15 valor do dinheiro depende da quantidade de papéis em circulação. Para
os iconoclastas, dinheiro é a base das relações sociais do mundo
capitalista, a rede que organiza a sociedade. É um conceito, um crédito,
um débito.
Como os sacerdotes de antigamente, economistas têm a missão
20 de explicar o inexplicável – como o dinheiro é tudo e nada ao mesmo
tempo, por que falta dinheiro se dinheiro é papel impresso, ou se a
quantidade de santinhos muda o tamanho do milagre.
1

(João Sayad, Cidade de Deus. Classe Revista de Bordo da
TAM, nº 95, com adaptações)

Assinale a relação lógica em desacordo com a argumentação do segundo
parágrafo do texto.
a) O que não é dinheiro é falso.
b) Não existe o que não produz dinheiro.
c) Não existe o que é postiço.
d) O que não é falso produz dinheiro.
e) É postiço o que não produz dinheiro.
424. (ESAF / AFT - 2010)
A década de 1980 foi o marco do surgimento de um novo ator
social nos países ricos: o novo-pobre (nouveau-pauvre). Corolário do
desmoronamento do sistema de proteção social, em um quadro agravado
pela revolução tecnológica, que automatizou o sistema produtivo sem
5 gerar novos postos de trabalho, esse novo personagem vai materializar
uma inesperada e imprevisível reprodução, no mundo desenvolvido, do
problema da desigualdade social, tão comum no terceiro mundo.
1
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O novo-pobre é, cada vez mais, a expressão do fenômeno da exclusão
social. Não é mais um indivíduo que está à margem, mas, sim, fora do
10 sistema econômico e social prevalente. Não tem acesso ao mercado de
trabalho (nem mesmo informal), não tem perspectiva de engajamento
(independentemente de seu grau de qualificação profissional) e, cada vez
mais, vai ficando de fora dos mecanismos de proteção social do moribundo
welfare state.
15 No caso da periferia, o fenômeno global da emergência do novo-pobre,
deserdado do neoliberalismo, soma-se ao histórico problema da pobreza.
Os velhos-pobres, em países como o Brasil, são atores presentes na
formação da sociedade nacional desde seus primórdios. O que se
apresenta como fato novo é a constatação de que estes últimos caíram
20 dos patamares da pobreza para os da miséria. E isso é tão evidente como
tão mais urbana foi-se tornando a sociedade.
(Marcel Bursztyn. “Da pobreza à miséria, da miséria à exclusão: o caso das populações
de rua”. In: No meio da rua: nômades, excluídos e viradores. Org.: Marcel Bursztyn.
Rio de Janeiro: Garamond, 2000, p.34-35, adaptado).

Assinale a opção que apresenta ideia que se confirma no texto.
a) A categoria social novo-pobre aplica-se à realidade observada apenas nos
países pobres.
b) O processo de urbanização verificado no mundo na década de 1980 foi o
fator principal do surgimento de um novo ator social, fadado à exclusão
social.
c) Os efeitos do neoliberalismo no sistema produtivo são observados, a partir
de 1980, tanto em países ricos quanto no terceiro mundo.
d) A partir da década de 1980, verifica-se a substituição do processo histórico
de marginalização social pelo de exclusão, fenômeno que atinge
exclusivamente as populações da periferia dos países do terceiro mundo.
e) Dado estar o neoliberalismo atrelado à exclusão social, não surpreende que
seus efeitos se tenham manifestado nos países ricos, nos quais, à
semelhança do que ocorreu no terceiro mundo a partir de 1980, a
desigualdade social instaurou-se.
425. (ESAF / AFT - 2010)
1
Com devoção e entusiasmo, o sul do mundo copia e multiplica os
piores costumes do norte. E do norte não recebe as virtudes, mas o pior:
torna suas a religião norte-americana do automóvel e do desprezo pelo
transporte público bem como toda a mitologia da liberdade de mercado e
5 da sociedade de consumo. E o sul também recebe, de braços abertos, as
fábricas mais porcas, as mais inimigas da natureza, em troca de salários
que dão saudade da escravidão.
No entanto, cada habitante do norte consome, em média, dez vezes mais
petróleo, gás e carvão; e, no sul, apenas uma de cada cem pessoas tem
10 carro próprio. Gula e jejum do cardápio ambiental: 75% da contaminação
do mundo provém de 25% da população.
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E, nessa minoria, claro, não figuram o bilhão e duzentos milhões que
vivem sem água potável nem o bilhão e cem milhões que, a cada noite,
vão dormir de barriga vazia.
15 Não é “a humanidade” a responsável pela devoração dos recursos naturais
nem pelo apodrecimento do ar, da terra e da água. O poder encolhe os
ombros: quando este planeta deixar de ser rentável, mudo-me para outro.
(Eduardo Galeano. O teatro do bem e do mal. Trad. Sérgio Faraco.
Porto Alegre: L&PM, 2006, p.123.)

De acordo com o autor do texto, não é um fenômeno positivo que

a) apenas uma em cada cem pessoas dos países do hemisfério norte possua
automóvel.
b) 75% da população mundial utilize água potável e se alimente de forma
saudável.
c) os países do norte do mundo atribuam a culpa por todas as mazelas da
sociedade global aos países do hemisfério sul.
d) o desenvolvimento dos países ricos seja pautado, principalmente, na
instalação de indústrias nos países do hemisfério sul.
e) ações predatórias do modelo de desenvolvimento de países ricos sejam
bem recebidas nos países do hemisfério sul.
426. (ESAF / AFT - 2010)
Na história do capitalismo, as crenças a respeito da relação entre
Estado e mercado seguem uma dinâmica pendular, chegando a atingir os
extremos do espectro ideológico. Períodos de maior confiança no livre
mercado e na desregulamentação podem permitir intenso crescimento
5 econômico, mas em geral se associam a deslocamentos abruptos e
nocivos no tecido social. A reação comum nos momentos subsequentes,
em especial após uma crise, é uma meia-volta em favor de maior
intervenção do Estado.
Depois de 20 anos de marcante crescimento global, quando reinou
10 o ultraliberalismo no Ocidente e irromperam a revolução da tecnologia da
informação, a globalização acelerada e o protagonismo da China, nova
reviravolta pendular foi deflagrada pela crise financeira de 2008, que fez
ressurgir em muitos meios a crença no “Estado grande”.
Os adeptos desse slogan em geral colocam Estado e mercado como
15 opostos. É um erro. Trata-se mais de uma simbiose do que de uma luta,
pois, longe de existir em si mesmo, o mercado está inserido nas estruturas
da sociedade e, por conseguinte, na política. Mas o fato é que, se antes o
risco do ultramercadismo prevalecia, agora é a ameaça do ultraestatismo
que cabe combater.
1

(Folha de S. Paulo, Editorial, 17/01/2010.)

Em relação às ideias do texto, assinale a opção correta.
a) Predomina na história do capitalismo a ideologia da desregulamentação.
b) A confiança no livre mercado produz crescimento econômico sem crises.
c) O ultraliberalismo provocou e intensificou o protagonismo da China.
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d) A crise financeira de 2008 estimulou a crença no intervencionismo do
Estado.
e) O mercado funciona de forma independente em relação ao Estado.
427. (ESAF / MI - 2012)
Sabe-se muito pouco dos rumos que as grandes cidades tomarão nas
próximas décadas. Muitas vezes nem se prevê a dinâmica metropolitana
do próximo quinquênio. Mesmo com a capacitação e o preparo dos
técnicos dos órgãos envolvidos com a questão urbana, há variáveis
5 independentes que interferem nos planos e projetos elaborados pelos
legislativos e encaminhados ao Executivo. Logicamente não se prevê o
malfadado caos urbano, mas ele pode ensejar que o país se adiante aos
eventos e tome medidas preventivas ao desarranjo econômico, que teria
consequências nefastas. Para antecipar-se, o Brasil tem condições
10 propícias para criar think tanks ou, em tradução livre, usinas de ideias ou
institutos de políticas públicas. Essas instituições podem antecipar-se ao
que poderá surgir no horizonte. Em outras palavras, deseja-se o retorno
ao planejamento urbano e regional visando o bem-estar da sociedade.
Medidas nessa direção podem (e devem) estar em consonância com a
15 projeção de tendências e mesmo com a antevisão de demandas dos
destinatários da gestão urbana – os cidadãos, urbanos ou não.
1

(Adaptado de Aldo Paviani, Metróples em expansão e o futuro. Correio
Braziliense, 8 de dezembro, 2011)

Infere-se da argumentação do texto que

a) os técnicos dos órgãos envolvidos com a questão urbana deveriam ser mais
capacitados para realizar os projetos encaminhados ao Executivo.
b) a dinâmica metropolitana altera-se a cada quinquênio, seguindo variáveis
que devem constar dos planos e projetos de cada período legislativo.
c) institutos de políticas públicas teriam como tarefa o planejamento urbano
e regional, antecipando-se a um possível desarranjo econômico.
d) o caos urbano que poderá afetar as grandes cidades nos próximos anos
terá o desarranjo econômico como uma de suas piores consequências.
e) as demandas crescentes dos habitantes das grandes cidades contrastam
com a baixa demanda dos cidadãos não urbanos.
428. (ESAF / CGU - 2012)
1 A situação fiscal brasileira é bem melhor que a da maior parte dos países
desenvolvidos, mas bem pior que a da maioria dos emergentes, segundo
números divulgados pelo FMI. Para cobrir suas necessidades de
financiamento, dívida vencida e déficit orçamentário, o governo brasileiro
5 precisará do equivalente a 18,5% do Produto Interno Bruto (PIB) neste
ano e 18% no próximo. A maior parte do problema decorre do pesado
endividamento acumulado ao longo de muitos anos. Neste ano, as
necessidades de cobertura correspondem a pouco menos que o dobro da
média ponderada dos 23 países – 9,5% do PIB. Países sul-americanos
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10 estão entre aqueles em melhor situação, nesse conjunto. O campeão da
saúde fiscal é o Chile, com déficit orçamentário de 0,3% e compromissos
a liquidar de 1% do PIB. As previsões para o Peru indicam um superávit
fiscal de 1,1% e dívida a pagar de 2,5% do PIB. A Colômbia também
aparece em posição confortável, com uma necessidade de cobertura de
15 3,9%. Esses três países têm obtido uma invejável combinação de
estabilidade fiscal, inflação controlada e crescimento firme nos negócios.
(Adaptado de O Estado de São Paulo, Notas & Informações. 21 de abril
de 2012)

Infere-se das relações entre as ideias do texto que
a) a situação fiscal de um país não é, necessariamente, proporcional ao seu
desenvolvimento.
b) países emergentes apresentam, geralmente, uma relação de baixo PIB e
alto superávit fiscal.
c) países sul-americanos apresentam pouco mais que a metade da média
ponderada de outros países.
d) o Brasil tem demonstrado vigor para superar, dentro de dois anos, os três
países sul-americanos com melhor saúde fiscal.
e) inflação controlada provoca crescimento firme nos negócios, o que resulta
em estabilidade fiscal.
429. (ESAF / CGU - 2012)
1 CARTA CAPITAL: Como o senhor avalia a economia brasileira? Roberto
Frenkel: A queda do crescimento da economia teve a ver com três
acontecimentos. A situação nos EUA está mais positiva, há otimismo no
mercado norte-americano, as ações subiram e estão no pico pós-crise,
5 mas ainda é uma recuperação modesta. Na zona do euro, serão dois
trimestres consecutivos em queda, o que, de acordo com a definição
convencional, caracteriza recessão. E a China está claramente em
desaceleração. Essas realidades tiveram um efeito negativo sobre o
crescimento brasileiro ao longo do segundo semestre de 2011. Outro fator
10 foi a valorização cambial. No fim do ano passado, o real chegou a acumular
a maior valorização cambial desde o início da globalização financeira, ou
seja, desde o fim dos anos 1960; e isso tem um efeito muito negativo
sobre a indústria e a atividade de modo geral.
(Trecho adaptado da entrevista de Roberto Frenkel a Luiz Antonio Cintra. Carta Capital)

Analise as seguintes possibilidades para apresentar, de maneira resumida, a
argumentação da resposta do entrevistado:
A queda no crescimento da economia no Brasil
I.

tem motivos causados pela desvalorização do real: otimismo no mercado
americano (depois da crise); nova definição de recessão na zona do euro
e a China com desaceleração do mercado.

II.

pode ser relacionada a quatro fatores: otimismo no mercado americano,
recessão na zona do euro, desaceleração na China e valorização cambial
do real.
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III. deve-se a acontecimentos internacionais, como a alta das ações
americanas, a desindustrialização da China, a queda na zona do euro, com
valorização cambial.
Preservando a coerência e a correção gramatical,
a) apenas II e III estão corretas.
b) apenas III está correta.
c) apenas I e II estão corretas.
d) apenas I e III estão corretas.
e) apenas II está correta.
430. (ESAF / AFRFB - 2014)
1 No Brasil, a criação e a paulatina expansão das ouvidorias são
consequência da centralidade dos direitos fundamentais e do princípio da
dignidade da pessoa humana na Constituição de 1988, relacionando-se à
democratização do Estado e da sociedade brasileira.
5 Na administração pública, além de concretizar o direito constitucional de
petição, fornecendo aos cidadãos um canal adequado para tratamento de
reclamações, denúncias e sugestões, as ouvidorias ampliam a
transparência de órgãos e entidades estatais, além de ensejar o contato
do gestor público com problemas da população. De forma complementar,
10 as ouvidorias públicas emergem como um importante instrumento de
gestão participativa, aproximando o Estado da população, que pode
sugerir correções de medidas governamentais e se informar do amplo
portfólio de políticas públicas. Ademais, podem impedir a judicialização de
pleitos ordinários, o que não é pouco, visto que os direitos podem ser
15 efetivados com mais celeridade.
Analise as seguintes afirmações em relação às ideias do texto.
I.

Ouvidorias tornaram possível a inserção do princípio da dignidade da
pessoa humana na Constituição de 1988.
II. A transparência de órgãos e entidades estatais é ampliada com o direito
à petição e com a aproximação entre o gestor e os problemas da
população.
III. A diminuição na judicialização de pleitos ordinários permite uma
efetivação mais rápida dos direitos.
Encontra(m) respaldo na argumentação do texto
a) apenas I.
b) apenas II.
c) apenas III.
d) apenas I e III.
e) apenas II e III.
431. (ESAF / AFRFB - 2012)
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Assinale o segmento que dá sequência ao texto, respeitando a coerência entre
as ideias e a correção gramatical.
Quando a maré sobe, ergue todos os barcos, diz o velho adágio. Nos anos de
crescimento acelerado e excesso de capitais financeiros na economia mundial,
mesmo as embarcações de casco avariado tiraram proveito da maré favorável.
O Brasil, como grande exportador de matérias-primas e um dos principais
destinos dos dólares investidos internacionalmente, foi um dos países mais
beneficiados. Os efeitos foram ainda mais sentidos .....................................
...........................................................................................................
.
(Ana Luiza Daltro e Érico Oyama, “As razões do pibinho”. Veja,
13/06/2012, p. 76/77)

a) por causa das reformas econômicas levadas a efeito na década passada.
b) devido a ótima fase de comercialização de nossas matérias-primas.
c) a despeito dos acertos internos na condução de reformas econômicas.
d) enquanto se aguarda o aumento na taxa de investimento.
e) graças à onerosa carga tributária sobre o setor produtivo.
432. (ESAF / AFRFB - 2012)
Enxergando suas obras da década de 1890 à luz de seus conceitos-chave ‒
como o de "idealismo prático" e o de "República" ‒, conclui-se que Nabuco
permaneceu monarquista por julgar que o advento do regime republicano,
naquele momento, ................................. o advento de uma sociedade
autenticamente republicana, liberal e democrática entre nós. Por outro lado,
considerações de ordem estritamente prática levavam-no a ver, na Monarquia
preexistente, um instrumento que permitiria promover mais efetivamente o
civismo, o liberalismo e a democracia, capaz de preparar a sociedade brasileira
para uma República que fosse além do mero rótulo, ou seja, sem desnível
entre forma e conteúdo; entre o país legal e o país real.
(Christian Edward Cyril Lynch, “O Império é que era a República: a monarquia
republicana de Joaquim Nabuco”. Lua Nova: Revista de Cultura e
Política, n.85, 2012, com adaptação)

Assinale a opção que completa a lacuna sem provocar incoerência de ideias ou
ruptura na direção argumentativa do texto.
a) poderia acelerar as transformações sociopolíticas necessárias para
b) viria a prejudicar e não a favorecer
c) encontraria valores sedimentados de civismo e liberalismo para
d) legitimaria a implantação de regimes totalitários, forçando
e) em vez de retardar o processo democrático, viria a acelerar
433. (ESAF / ATRFB - 2012)
Assinale a opção que, ao preencher a lacuna do parágrafo, provoca erro
gramatical e/ou incoerência na argumentação do texto.
A inflação, que deveria voltar a ser um problema só no ano que vem, vai causar
preocupação no curto prazo._____________________________, mais uma
vez a taxa vai ficar acima do centro, ainda que permaneça dentro da margem
www.estrategiaconcursos.com.br

de segurança. A alta foi pequena, mas dá uma ideia do pessimismo que anda
dominando os mercados.
(Adaptado de Correio Braziliense, de 7 de agosto de 2012)

a) A serem confirmadas as expectativas do mercado.
b) Apesar de confirmá-las as expectativas do mercado.
c) Se a expectativa do mercado se confirmar.
d) Confirmando-se as expectativas do mercado.
e) Caso sejam confirmadas as expectativas de mercado.
434. (ESAF / ATRFB - 2012)
Assinale a opção que preenche a lacuna do texto de forma gramaticalmente
correta, coesa e coerente.
A necessidade de uma reforma tributária é quase uma unanimidade nacional.
Na área federal, a que mais pesa na carga tributária, certamente é possível
simplificar a estrutura de impostos e contribuições que incidem sobre os
mesmos fatos geradores. Mas é a esfera estadual que concentra as maiores
dificuldades do sistema produtivo no que se refere a tributos. É como se o país
estivesse dividido em 27 "nações", cada qual com uma interpretação da
legislação que deveria, no entanto, ser comum a todas.
Não deixa de ser salutar que as unidades da federação tenham políticas de
atração
de
investimento.
__________________________________________
_____________________________________________________________
__
É o que poderia ocorrer também no Brasil, mas para isso é preciso uma
reforma que estabeleça novas regras de convivência tributária entre os entes
federativos.
(Editorial, O Globo, 29/7/2012)

a) A tentativa de se promover a reforma por meio de um projeto do governo
federal não avançou no Congresso.
b) Governadores se mostraram temerosos diante das mudanças, ainda que a
União se dispusesse a compensar eventuais perdas durante um período de
transição.
c) Como as bancadas estaduais se mantiveram relutantes diante do projeto,
criou-se um impasse.
d) A reforma poderia ter sido feita em uma conjuntura de vacas gordas,
quando a arrecadação bateu sucessivos recordes nas várias esferas de
governo.
e) Na China, embora governada por um regime centralizador, existe hoje uma
disputa entre as províncias, e o país não se ressente dessa competição.
435. (ESAF / MPOG - 2012)
Assinale a opção que constitui continuação coesa e coerente para o trecho a
seguir.
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Há dois anos, quando restou claro que a vigência da chamada Lei da Ficha
Limpa ficaria para o pleito deste ano, grande parte dos analistas voltou sua
atenção para os possíveis reflexos desse instrumento legal sobre a disputa.
Ainda não se conhece a extensão do impacto da Ficha Limpa sobre as
impugnações. Em São Paulo, menos de 10% do total de pedidos de
impugnação ajuizados pelo Ministério Público Eleitoral foram estribados na
referida lei.
(Zero Hora (RS), 6/9/2012)

a) Não se quer com essa resolução insinuar que tenha procedido mal o
Ministério Público Eleitoral em impugnar candidatos, nem os tribunais de
segunda instância em julgar contrariamente aos que desejam concorrer.
b) Se a Justiça tem essa dificuldade em se pronunciar sobre esses casos no
reduzido período de tempo que vai até as eleições, instala-se entre
eleitores, candidatos e partidos um ambiente de insegurança nocivo ao
jogo democrático.
c) É inevitável que, dada essa anomalia, uma parte dos eleitores vote às
escuras, sem ter absoluta certeza sobre se o escolhido poderá ou não tomar
posse.
d) Ele reafirmou que, caso os candidatos tenham a impugnação mantida pelo
TSE e obtenham mais de 50% dos votos no pleito, a Lei Eleitoral prevê a
convocação de novas eleições. Trata-se de um cenário suficientemente
grave para que não se reflita sobre medidas capazes de preveni-lo ou sanálo.
e) A se julgar pelo exemplo paulista, não terá sido a Ficha Limpa a assoberbar
os protocolos da Justiça Eleitoral com processos este ano.
436. (ESAF / MPOG - 2005)
Assinale a opção que não constitui continuação coesa, coerente e
gramaticalmente correta para o texto abaixo.
A oportunidade e a ameaça encontram-se no mesmo ponto: o imperativo de
fazer da causa verde tema central, não periférico, de nossa estratégia de
desenvolvimento. Para isso, um futuro governo brasileiro deve comprometer-se
com a promoção de todo o espectro de biotecnologias, desde as energéticas até
as medicinais. Na fidelidade a esse compromisso, deve
a) recorrer, sem dogma, tanto à iniciativa privada quanto ao empreendimento
público, assegurando neste critério de concorrência econômica, gestão
profissional, autonomia decisória (com participação das populações
diretamente atingidas) e experimentalismo institucional e técnico.
b) promover o que convém em todas as áreas da economia depende da
multiplicação de elos diretos entre os setores mais avançados e os mais
atrasados de nossa produção e de nossa força de trabalho, cada um desses
elos como uma fonte ao mesmo tempo de empregos novos e de ganhos de
produtividade nos empregos existentes.
c) começar a comercializar os produtos dessas iniciativas, em todo o mundo,
não sob o controle de multinacionais, mas sob nosso controle, como
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resultados e recursos de um modelo de industrialização e de desenvolvimento
que interessará a muitos.
d) desenvolver a Amazônia não como parque ou como cenário de uma atividade
agropastoril ou extrativa predatória e autodestrutiva, mas como grande
laboratório coletivo desse experimento nacional.
e) organizar a proteção do ambiente em todo o país, fora dos parques nacionais,
para não ficar no regime binário: parque ou vale-tudo. E deve transformar
esse encontro do brasileiro com a natureza brasileira em palco privilegiado
do aprofundamento de nossa democracia, mostrando como se podem
conjugar perícia técnica, realismo econômico e participação social.
(Adaptado de Roberto Mangabeira Unger, Folha de S. Paulo,21/6/2005)

437. (ESAF / AFT - 2003)
Índio quer voltar a ser índio
1
Depois da gripe, tribos indígenas costumam assimilar da cultura
urbana as roupas, o apego ao dinheiro e hábitos alimentares não
exatamente saudáveis. Com o tempo, submergem outros elementos
característicos, como crenças, idioma e até formas de organização social.
5 Em boa parte dos casos, resta, passados alguns anos, uma comunidade
pobre, mal assistida, marginalizada, sem identidade e por vezes dispersa.
Muitos desses grupos estão descobrindo agora que é mais negócio retomar
o comportamento de índios. Desde o fim dos anos 80, além de uma
constituição que deu a comunidades indígenas até participação na
10 exploração de recursos naturais, surgiram centenas de ONGs para dar
assistência material às tribos, a Funai passou a ter uma ação mais
evidente na defesa dos grupos culturalmente preservados e o governo
avançou muito na demarcação das terras. Mas esses benefícios só existem
para índios que sejam reconhecidos como índios.
(VEJA, 17/09/2003, com adaptações)

Analise as seguintes possibilidades de continuidade para o texto.
I.

Por isso, existem grupos que estão mesmo fazendo cursos para recuperar
tradições e hábitos silvícolas e, só no Nordeste, o número de grupos que
se declararam indígenas passou de dezesseis para 47.
II. Com isso, entre os potiguaras, que deixaram de falar o tupi há mais de
300 anos, 1500 crianças estão agora estudando a língua dos
antepassados – e uma porção de adultos também.
III. Assim, comprova-se que, para certas etnias, o caso é de mera encenação
para fins de sobrevivência. De dia, eles se vestem de índio para vender
artesanato; de noite vão tomar cerveja e acompanhar a novela. Vestidos.
IV. No entanto, há quem veja alguns exageros nessa volta às etnias;
principalmente quando é o caso de uma busca do retorno à forma mais
pura do índio brasileiro.
Constituem uma continuidade coerente e gramaticalmente correta para o
texto:
a) apenas I, II e IV
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b) apenas I, III e IV
c) apenas II e III
d) apenas II, III e IV
e) todos os itens
438. (ESAF / SEFAZ-RJ - 2010)
Assinale o trecho que completa a lacuna do texto de forma coesa e coerente.
Carros e motos formaram filas quilométricas diante de postos de gasolina em
oito cidades. O motivo não era nenhuma emergência ou temor de falta de
combustível. Não era também promoção comercial e, sim, uma extraordinária
manifestação de protesto. Alguns postos venderam gasolina a R$ 1,18 o litro,
com um desconto de 53% (o preço do litro está girando em torno de R$ 2,49),
como parte de um movimento organizado por entidades que buscam
conscientizar as pessoas sobre os impostos absurdamente altos que pagam não
só para abastecer os seus carros, mas em qualquer compra.
..........................................................................................
Neste ano, começou no Rio e se estendeu a outras oito cidades (Porto Alegre,
Lageado, Novo Hamburgo, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Vitória e
Colatina), que aderiram com entusiasmo ao protesto. Não são somente os
tributos sobre os combustíveis que são abusivos, mas também o são os que
pesam sobre a casa própria (49,02%), automóvel (43,63%), refrigerador
(47,06%), conta de telefone (46,65% ), açúcar (40,50%) e até sobre o xarope
contra a tosse (36%).
(O Estado de S. Paulo, Editorial, 30/5/2010)

a)

Sem parar nunca, somando números em frações de segundo, o
“Impostômetro”, na noite de 27 de maio, acusava que o total de impostos
pagos pelos cidadãos brasileiros aos municípios, aos estados e à União,
desde 1º de janeiro deste ano, superava R$ 480,836 bilhões.

b) Os impostos, que vêm crescendo muito, acompanhando o ritmo de atividade
da economia, são, na realidade, correspondentes aos gastos públicos,
também em expansão acelerada e que não deveriam passar do limite da
responsabilidade.
c)

O Dia da Liberdade de Impostos foi idealizado por cidadãos gaúchos e sua
primeira manifestação foi realizada em 2003 pelo Instituto Liberdade. Desde
então, o movimento se ampliou por municípios do interior do Rio Grande do
Sul e, no ano passado, chegou a quatro capitais brasileiras.

d)

Rompido esse limite, como mostram alguns
crise fiscal, a solução é cortar na carne. Mas
de anos de sacrifício, uma vez que nenhum
estritamente à receita tributária, contratando

e)

Nos Estados Unidos, o U.S. National Debt Clock, como o “Impostômetro”
brasileiro, gira implacavelmente. O site desse relógio marcador de
endividamento registrou, também em 27 de maio, que a dívida pública dos
EUA ultrapassou o recorde de US$ 13 trilhões.

governos, imersos em grave
os resultados só virão depois
governo limita os dispêndios
dívidas.
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439. (ESAF / SEFAZ-RJ - 2010)
O texto abaixo foi transcrito do Jornal do Brasil, de 28/7/2010. Assinale a opção
que constitui continuação gramaticalmente correta, coesa e coerente para o
trecho.
O anúncio de que os investidores estrangeiros mudaram o perfil de seus
negócios no Brasil pela primeira vez em sete anos é preocupante. O país, nesse
período, atravessou, com comportamento exemplar, crises de graves
proporções no cenário econômico internacional. Deu-se ao luxo até de emprestar
dinheiro ao Fundo Monetário Internacional como reafirmação de seu status de
bom pagador e, sobretudo, de uma economia em ascensão, organizada e
modernizada. Sucessivas levas de indicadores sociais reforçaram o papel de
destaque no bloco dos Brics, países emergentes com grande potencial. Sendo
assim, o que teria levado à fuga do capital mais interessante, que é aquele
aplicado em produção e geração de riquezas?
a) Contudo, quem já tentou instalar um escritório de uma empresa
multinacional no país certamente sabe da quantidade de obrigações e
exigências que enfrentam. Além da enorme burocracia desnecessária em
centros de negócio como Rio e São Paulo, a carga tributária continua
tornando cada dólar trazido para o Brasil caro demais.
b) Quando as economias da Europa começaram à baquear, as primeiras a
mostrarem os sintomas de doença foram justamente aquelas mais
vinculadas àquele cenário econômico favorável.
c) Só sobrevivemos ao impacto da crise iniciada com a Grécia e com a Espanha
por termos um mercado interno punjante e capaz de sustentar o
crescimento. Mesmo com tantos exemplos, não se pensou na possibilidade
de mexer nos conceitos básicos em prol de uma maior estabilidade.
d) O diagnóstico é claro e antigo. Ainda que tenha conseguido ganhar corpo e
crescer de uma forma geral, a economia brasileira é movida não pela filosofia
desenvolvimentista, mas pela filosofia monetarista. O governo trabalha com
a moeda de forma a financiar seu próprio déficit.
e) Há, ainda, a questão da supervalorização do real, que deixam os produtos
brasileiros menos competitivos no mercado internacional, desestimulando
investimentos em ampliação da capacidade industrial.
440. (ESAF / MPOG - 2006)
O Brasil é sócio fundador do FMI desde 1944 e o pagamento
antecipado da dívida não vai alterar o bom relacionamento entre essa
instituição e o País. Além das relações normais previstas no Artigo IV do
Estatuto
do
Fundo
para
todos
os
países-membros,
________________________________________ __________ que deverão
ter impacto importante em outros países-membros, notadamente no que
concerne ao Projeto Piloto de Investimento e à implementação do Manual de
Contas Públicas. Além disso, o Brasil dará prosseguimento ao diálogo que vem
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mantendo com o Fundo sobre a conveniência de desenvolver mecanismos que
fortaleçam a arquitetura financeira mundial e amenizem os impactos de
choques sobre a conta de capital das economias abertas.
(Adaptado de Em Questão, n. 387 - Brasília, 26 de dezembro de 2005)

Assinale a opção que completa o texto acima com coesão e coerência.
a) alguns dos projetos conjuntos
b) o Brasil continuará desenvolvendo projetos conjuntos
c) determinados projetos conjuntos
d) o desenvolvimento de determinados projetos conjuntos
e) o Brasil e o desenvolvimento conjunto de projetos
441. (ESAF / ANEEL - 2006)
Assinale a opção que se encaixa no espaço pontilhado do parágrafo abaixo,
respeitadas a coerência e a coesão do texto, bem como o correto
desenvolvimento das idéias do texto.
Desde a criação do Proálcool, em 1975, o uso do álcool como combustível
não experimentava tamanho otimismo no país quanto em 2005.
..........................
...........................................................................................................
...
...........................................................................................................
...
.......................... O entusiasmo, contudo, cede diante da desenfreada alta
dos preços.
(“Preço descontrolado”, Correio Braziliense, 6/1/2006, p. 16)

a) Nesse ano, o álcool hidratado passou a custar, em média, 28% mais caro,
cerca de cinco vezes a inflação do ano.
b) Segundo os produtores de álcool, o problema está na entressafra da canade-açúcar, que se estenderá até abril. Uma idéia é antecipar a colheita e o
início do processo de moagem da cana para março.
c) O lançamento de veículos bicombustíveis (são aqueles que podem ser
abastecidos com álcool ou com gasolina, segundo a preferência do
consumidor) esquentou a concorrência no setor automobilístico, obrigando
as montadoras a desovarem rapidamente seus estoques de carros a
gasolina.
d) A acelerada venda de automóveis bicombustíveis, que funcionam tanto com
álcool hidratado quanto com gasolina, parecia ressuscitar o programa de
três décadas atrás, com inestimáveis benefícios sobretudo para o meio
ambiente, já que, além de sustentado por fonte renovável de energia,
contribui para reduzir a poluição do ar.
e) O otimismo provinha principalmente do setor sucroalcooleiro, que acenava
com novos recordes na cotação do açúcar no mercado internacional, o que
provocou a elevação do preço do açúcar no mercado interno, a despeito do
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acordo de manutenção do lucro firmado no ano anterior entre usineiros e
supermercadistas.
442. (ESAF / SUSEP - 2010)
Assinale a opção que apresenta trecho adequado para ser inserido, de forma
gramaticalmente correta, coesa e coerente, na lacuna do texto abaixo.
Bancos públicos e privados do País se expandem no mercado externo. A rede
de bancos de capital nacional no exterior ampliou-se a partir da década de
1990, buscando, inicialmente, atrair depósitos e aplicações de imigrantes
brasileiros espalhados pelo mundo, responsáveis por um volume considerável
de remessas financeiras para suas famílias, ou mesmo para seus negócios, no
Brasil
....................................................................................................
...........................................................................................................
...
Já é clara, assim, a tendência para uma expansão global. O objetivo é claro:
há todo o interesse dos bancos em acompanhar um número crescente de
clientes empresariais brasileiros que já atuam nos quatro cantos do mundo,
além de buscar novos negócios onde quer que se instalem.
(O Estado de S. Paulo, Editorial, 17/02/2010, com adaptações).

a) Posteriormente, houve uma tendência para a regionalização das operações
dos bancos, tendo por base o Mercosul, com a abertura de escritórios e
agências. E os bancos brasileiros, mais recentemente, têm feito aquisições
de instituições financeiras em outros países, para onde levam a sua marca.
b) Diferentemente do que ocorre com essa infraestrutura de transportes, que
apresenta ainda graves deficiências, o setor financeiro e de mercado de
capitais no Brasil conta com estrutura para atrair investidores.
c) Criou-se, assim, um ambiente favorável para que médias e grandes
empresas do Brasil da área de Tecnologia da Informação, com subsidiárias
em outros países, principalmente a Argentina e o México, possam competir
com êxito com grandes multinacionais.
d) Prevendo-se que o mercado mundial de tecnologia tenha um crescimento
de 4,6% em 2010, que deverá ser liderado pelos países emergentes, a
associação brasileira do setor estima que as vendas externas de softwares
e serviços de comunicação e tecnologia possam atingir US$ 5 bilhões este
ano.
e)
Além desse bem-vindo estímulo governamental ao empreendedorismo
o desafio do Brasil nessa área, como em tantas outras, é a formação de mão
de obra qualificada em quantidade suficiente para continuar avançando.
443. (ESAF / CGU - 2012)
A oferta total de crédito na economia brasileira dobrou nos últimos oito anos.
A queda da inflação, a diminuição da taxa básica de juros e também a criação
de novas modalidades de financiamento, como o consignado, contribuíram
para o aumento da disponibilidade de crédito. Isso foi decisivo para o
crescimento do consumo e tem sido um dos principais dínamos do PIB. Mas
começam a ficar evidentes os sinais de fadiga nessa expansão econômica
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baseada no endividamento. Mesmo com o barateamento do dinheiro provido
pelo Banco Central, o crédito ficou mais caro para os consumidores.
Preocupado com a falta de vigor da economia, o governo determinou que o
Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal reduzissem as suas taxas. No
cheque especial e no financiamento de veículos, por exemplo, os juros que
agora serão cobrados pelos bancos públicos são praticamente a metade das
taxas médias de mercado.
(Adaptado de Veja, 18 de abril, 2012)

Assinale a opção que fornece uma continuidade gramaticalmente correta e
coerente para a argumentação do texto.
a) Ou seja, esses bancos passaram a pagar menos pelo dinheiro que captam
no mercado, aumentando as possibilidades de conssessão de empréstimos.
b) Essa e outras medidas teriam a finalidade de aquecer de novo a economia,
por meio do estímulo ao consumo e impulso para os investimentos.
c) Mas essas medidas foram eclipsadas pelo aumento dos spreads bancários
como é chamada a diferença entre o juro que o banco paga e o juro que
cobra.
d) Provisões para cobrir essa inadimplência e o peso da tributação responde
por mais da metade do custo do dinheiro – que os bancos repassam aos
consumidores.
e) No entender dos analistas essas medidas com respeito às taxas excessivas
traz a ameaça de causar prejuízos que mais tarde terão que ser cobertos
pelo Tesouro.
10. Apresentação e ordenação de frases
444. (ESAF / MI - 2012)
O texto Grandes cidades nem sempre são as mais poluentes diz estudo,
da
France
Press,
publicado
em
http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/866228
(com
acesso
em
29/12/2011) foi adaptado para compor os fragmentos abaixo. Numere-os, de
acordo com a ordem em que devem ser dispostos para formar um texto coeso
e coerente.
( ) Nesse estudo, enquanto cidades do mundo todo foram apontadas como
culpadas por cerca de 71% das emissões causadoras do efeito estufa,
cidadãos urbanos que substituíram os carros por transporte público
ajudaram a diminuir as emissões per capita em algumas cidades.
( ) Pesquisadores examinaram dados de cem cidades em 33 países, em
busca de pistas sobre quais metrópoles seriam as maiores poluidoras e
por que, de acordo com estudo publicado na revista especializada
“Environment and Urbanization”.
( ) “Isso reflete a grande dependência de combustíveis fósseis para a
produção de eletricidade, uma base industrial significante em muitas
cidades e uma população rural relativamente grande e pobre”, informa
o estudo.
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(

(

) Por fim, quando os pesquisadores olharam as cidades asiáticas, latinoamericanas e africanas, descobriram emissões menores por pessoa. A
maior parte das cidades na África, Ásia e América Latina tem emissões
inferiores por pessoa. O desafio para elas é manter essas emissões
baixas, apesar do crescimento de suas economias.
) O estudo também aponta outras tendências, como as cidades de climas
frios terem emissões maiores, e países pobres e de renda média terem
emissões per capita inferiores aos países desenvolvidos.

A sequência correta é
a) (1) (2) (5) (4) (3)
b) (2) (1) (3) (5) (4)
c) (2) (5) (1) (3) (4)
d) (4) (1) (2) (5) (3)
e) (4) (2) (1) (3) (5)
445. (ESAF / ATRFB - 2010)
Os trechos a seguir constituem um texto adaptado de O Globo, Editorial,
14/10/2009, mas estão desordenados. Ordene-os nos parênteses e indique a
sequência correta.
(2º) Esse quadro se alterou significativamente: em volume, a produção
nacional de petróleo vem se mantendo próxima aos patamares de
consumo doméstico. A redução dessa dependência no campo da energia
foi acompanhada por um salto expressivo nas exportações brasileiras
(que cresceram uma vez e meia na última década), com razoável
equilíbrio entre produtos básicos e manufaturados na pauta de vendas.
(1º) Apesar de a economia brasileira ter ainda um grau de abertura
relativamente pequeno para o exterior — se comparado à média
internacional —, o câmbio sempre foi apontado com um dos fatores mais
vulneráveis do país. No passado, o Brasil era muito dependente de
petróleo importado e de insumos essenciais para a indústria.
(3º) Além desse equilíbrio, os programas de ajuste macroeconômico têm
garantido uma estabilidade monetária que ampliou o horizonte de
investimentos e as possibilidades de um desenvolvimento sustentável
de longo prazo.
(5º) Tal promoção foi reforçada pela capacidade de reação da economia
brasileira à recente crise financeira, a mais grave que o mundo
atravessou desde o fim da Segunda Guerra Mundial.
(4º) Assim, as principais agências classificadoras de risco promoveram a
economia brasileira para a categoria daquelas que não oferecem risco
cambial aos investidores estrangeiros.
a) 2, 1, 3, 5, 4
b) 5, 3, 4, 1, 2
c) 4, 5, 2, 3, 1
d) 3, 2, 1, 4, 5
e) 4, 1, 2, 3, 5
446. (ESAF / MPOG - 2010)
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Numere em que ordem os trechos abaixo, adaptados do ensaio Lula e o
mistério do desenvolvimento, de Maílson da Nóbrega (publicado em VEJA,
de 26 de agosto, 2009), dão continuidade à oração inicial, numerada como
(1), de modo a formar um parágrafo coeso e coerente.
(1) Mudanças culturais estão na origem do sucesso dos atuais países ricos.
( ) De fato, as lutas mortais dos gladiadores, entre si e com as feras,
divertiam os romanos; execuções públicas eram populares na Inglaterra
até o século XVIII.
( ) Por isso, a alfabetização disseminada e habilidades aritméticas, antes
irrelevantes, adquiriram importância para a Revolução Industrial.
( ) Esses instintos foram substituídos por hábitos fundamentais para o
desenvolvimento: trabalho, racionalidade e valorização da educação.
( ) Elas os fizeram abandonar instintos primitivos de violência, impaciência
e preguiça.
( ) Como consequência dessas mudanças, a classe média cresceu; valores
como poupança, negociação e disposição para o trabalho se firmaram nas
sociedades bem-sucedidas.
A sequência obtida é
a) (1) (2) (4) (5) (6) (2)
b) (1) (3) (2) (6) (4) (6)
c) (1) (4) (2) (6) (5) (3)
d) (1) (3) (5) (4) (2) (6)
e) (1) (2) (6) (4) (3) (5)
447. (ESAF / ATRFB - 2010)
Os trechos abaixo constituem um texto adaptado de Muniz Sodré (As
estratégias sensíveis: afeto, mídia e política), mas estão desordenados.
Ordene-os, indique a ordem dentro dos parênteses e assinale a opção que
corresponde à ordem correta.
( ) Ao redor do que se tem chamado de “imprensa de opinião” ou de
“publicismo”, organizaram-se os espaços públicos das democracias
inaugurais na modernidade ocidental.
( ) O espaço público realiza, modernamente, a mediação dos interesses
particulares da sociedade civil, visando principalmente a preservar as
garantias dos direitos individuais frente ao poder do Estado. É aí
fundamental o papel da imprensa.
( ) É preciso deixar claro, contudo, que, a despeito de sua grande
importância, a imprensa não define o espaço público. Ele não é um puro
espaço de comunicação e, sim, uma potência de conversão do individual
em comum, o que não deixa de comportar zonas de sombras ou de
opacidades não necessariamente comunicativas.
( ) Assim, a ampliação técnica da tradicional esfera pública pelo advento da
mídia ou de todas as tecnologias da informação não implica
necessariamente o alargamento da ação política.
( ) Por outro lado, vem definhando a representação popular, que era o motor
político do espaço público e base da sociedade democrática, fenômeno
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que remonta ao século XIX, quando a experiência da soberania popular
se converteu em puro diálogo, senão em mera encenação espetacular.
a) 2, 4, 1, 3, 5
b) 2, 1, 5, 4, 3
c) 1, 2, 4, 5, 3
d) 2, 1, 3, 5, 4
e) 3, 5, 1, 2, 4
448. (ESAF / Assistente Técnico-Administrativo – MF – 2009
Os trechos a seguir constituem um texto adaptado de Zero Hora, 28/2/2009,
mas estão desordenados. Ordene-os nos parênteses conforme a posição no
texto final e indique a opção correspondente.
( ) A emergência e a multiplicidade desses planos e desses pacotes de
estímulo estão preocupando até mesmo o diretor-gerente do Fundo
Monetário Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, para quem
essas manifestações desconexas e parciais não representam soluções e,
ao contrário, podem tornar-se parte da crise.
( ) A questão do protecionismo, tema central nos debates sobre o comércio
internacional nas últimas décadas, ganha agora uma renovada
atualidade em decorrência das medidas que, nos países ricos e nas
nações em desenvolvimento, os governos têm adotado para enfrentar
os efeitos da crise global.
( ) Exemplos dessas medidas pontuais e restritas são, entre outras, a
proposta subordinada ao slogan buy American, pela qual os
consumidores dos Estados Unidos são convocados a comprar produtos
locais, e as que o governo de Buenos Aires está adotando para proteger
a indústria argentina contra a presença de produtos estrangeiros,
mesmo do Mercosul. Alguns dos itens brasileiros só entram na Argentina
pagando taxas que vão a 413%.
( ) A ausência de medidas planetárias para enfrentar esse problema que
tem tal dimensão estimula soluções parciais e limitadas, que se
multiplicam de país para país, que levam à adoção de pacotes de
estímulos distintos e que acabam por dar força a tentativas quase
nacionalistas de defesa de interesses.
( ) Para ele, esse é o risco de uma política de “empobrecer o vizinho”, que
é a que transparece das decisões de países importantes, a começar pelos
da União Europeia, dos Estados Unidos e do Japão. A globalização que
ocorreu nas últimas três décadas, mesmo que agora surja como um
fenômeno em retração por causa da crise, é ainda um elemento
fundamental para o entendimento do interrelacionamento econômico e
financeiro internacional e para avaliar os efeitos devastadores e
abrangentes da atual crise.
a) 2, 3, 5, 1, 4
b) 4, 1, 3, 2, 5
c) 1, 5, 4, 3, 2
d) 3, 4, 2, 5, 1
e) 5, 2, 1, 4, 3
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449. (ESAF / MF - 2012)
Os trechos a seguir constituem um texto adaptado do Editorial do Correio
Braziliense, de 14/8/2012, mas estão desordenados. Ordene-os nos
parênteses e indique a ordem correta para que componham um texto
coerente.
(1º) A deterioração do quadro — crescente e generalizada — não permite
ver luz no fim do túnel e carrega consigo o Estado de bem-estar social,
arduamente construído no pós-guerra.
(1º) De outro, o Brasil, que, com os fundamentos econômicos sólidos,
conseguiu conviver com o cenário adverso sem grandes solavancos,
mas sabe que tem uma espada de Dâmocles sobre a cabeça.
(1º) Estados Unidos e União Europeia há cinco anos veem despencar o PIB,
a produção e os empregos.
(1º) Em poucas ocasiões da história recente, o nosso país enfrentou
momentos tão cruciais quanto agora.
(1º) As teorias conhecidas mostram-se impotentes para dar resposta eficaz
ao problema.
(1º) De um lado, uma crise financeira que afeta os mercados mais ricos do
planeta.
a) 2 - 5 - 3 - 6 - 4 - 1
b) 3 - 4 - 1 - 5 - 2 - 6
c) 6 - 3 - 4 - 1 - 5 - 2
d) 1 - 6 - 2 - 5 - 4 - 3
e) 4 - 1 - 5 - 2 - 6 - 3
450. (ESAF / AFRFB - 2010)
Os trechos abaixo constituem um texto adaptado do Editorial de O Globo, de
24/8/2009, mas estão desordenados. Ordene-os nos parênteses e indique a
opção que corresponde à sequência correta.
( ) Até mesmo em países com regras rígidas (França e Alemanha, por
exemplo), sindicatos perceberam a gravidade desse momento e
aceitaram negociar reduções temporárias de jornada de trabalho com
respectiva diminuição de salários e benefícios, em contrapartida à
manutenção de empregos.
( ) A recente crise econômica mundial — que por pouco não empurrou o
planeta para uma depressão tão terrível como a de 1929-1934 —
mostrou, na prática, a importância de se ter flexibilidade nos contratos
de trabalho.
( ) Diante de tal experiência, a insistência em se discutir uma redução da
jornada de trabalho para 40 horas semanais (sem alteração de salários)
parece esdrúxula. Mudar uma das bases das regras contratuais em meio
a uma conjuntura ainda nebulosa representa enorme risco para os
trabalhadores.
( ) Dessa forma, o impacto da crise sobre o mercado de trabalho,
especialmente no Brasil, não chegou a ter a dimensão trágica que a crise
certamente causaria em outra situação, de mais rigidez nas regras
www.estrategiaconcursos.com.br

contratuais. E isso sem dúvida contribuiu para abreviar o período
recessivo.
( ) No Brasil ocorreu algo semelhante àqueles países. A indústria demitiu,
mas, em alguns setores (mineração, siderurgia, bens de consumo
duráveis), o quadro teria sido pior não fosse a possibilidade de se
recorrer a férias coletivas, licenças parcialmente remuneradas, banco de
horas etc.
a) 1,2,4,3,5
b) 2,1,5,4,3
c) 4,1,3,5,2
d) 3,4,1,2,5
e) 5,3,2,1,4
451. (ESAF / AFT - 2010)
Os trechos abaixo constituem um texto adaptado de Emir Sader, mas estão
desordenados. Ordene-os de forma a comporem um texto coeso e coerente. A
seguir, assinale a opção correta.
( ) Ao efetuar a transformação, os homens transformam-se a si mesmos. É
por meio do trabalho que os homens podem transformar,
conscientemente, o mundo, humanizando.
( ) No entanto, se perguntados sobre o que mais gostariam de fazer, a
maioria esmagadora das pessoas não citaria o trabalho, mas, dormir,
comer, ter relações sexuais, ou seja, diriam preferiam fazer o que temos
em comum com os outros animais.
( ) O homem se distingue dos outros animais por várias características, mas
a fundamental é que o homem é um ser com capacidade para o trabalho.
( ) Deve-se considerar que a sociedade atual está regida pela alienação do
trabalho. Entenda-se alienação com o sentido jurídico do termo: entregar
a outro o que é nosso, o que faz que a maioria das pessoas se valha do
trabalho não da forma criativa de transformar o mundo.
( ) Os outros animais apenas recolhem o que encontram na natureza – e
mesmo a abelha e a formiga, que trabalham, o fazem mecanicamente –,
ao passo que os homens transformam o meio em que vivem.
a) 2, 3, 5, 1, 4
b) 3, 4, 2, 5, 1
c) 1, 2, 5, 4, 3
d) 4, 5, 2, 1, 3
e) 3, 4, 1, 5, 2
452. (ESAF / MPOG - 2012)
Os trechos a seguir constituem um texto, adaptado de Zero Hora, de 9/9/2012,
mas estão desordenados. Ordene-os, colocando 1 no que deve ser o primeiro
e numerando sequencialmente os parênteses. Assinale a opção que apresenta
a ordem correta.
( ) Já o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o mensalão, firma
entendimento sobre o crime de gestão fraudulenta de instituição
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(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

financeira, ampliando as possibilidades de condenação para réus
historicamente favorecidos pela impunidade.
A lei colocou uma série de atividades ao alcance do radar do Conselho
de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e permitiu que qualquer
tipo de crime possa ser passível de punição por lavagem de dinheiro.
Marcos na história brasileira do combate ao crime, a Lei de Lavagem de
Dinheiro e o julgamento do mensalão abrem perspectivas inéditas de
rigor contra os malfeitos cometidos contra o sistema financeiro,
popularmente chamados de crimes de colarinho-branco.
Inegavelmente, tanto a lei contra a lavagem de dinheiro quanto esse
processo do mensalão constituem marcos na persecução penal.
O que se espera, agora, desses dois poderes – Legislativo e Judiciário –
é a continuidade de ações harmônicas em defesa dos interesses da nação
como as que já resultaram, da parte do primeiro, na aprovação da Lei
de Lavagem de Dinheiro no início deste ano, e do segundo, no rigor
demonstrado no julgamento do mensalão.
Esse último revela uma mudança de atitude longamente aguardada no
país, onde a histórica leniência em relação a criminosos de elevado poder
aquisitivo transformou o sistema penal num dispositivo de uso exclusivo
contra quem não pode pagar bons advogados para se defender.

a) 3 – 2 – 1 – 4 – 6 – 5
b) 5 – 3 – 2 – 6 – 1 – 4
c) 2 – 1 – 4 – 5 – 6 – 3
d) 1 – 4 – 5 – 3 – 2 – 6
e) 6 – 5 – 3 – 2 – 1 – 4
453. (ESAF / ATRFB - 2012)
Os trechos abaixo constituem um texto do Editorial de O Estado de S. Paulo,
de 29/7/2012, mas estão desordenados. Ordene-os nos parênteses e indique
a sequência correta.
( ) Desde então, não apenas a realidade econômico-financeira do país sofreu
mudanças significativas, com o controle da inflação e a transferência de
setores da economia, então sob o tacão do Estado, para a iniciativa
privada, como também surgiram fenômenos nem sequer sonhados pelo
legislador.
( ) O atual Código de Defesa do Consumidor, em vigor há 21 anos,
representou em seu tempo um marco na defesa dos direitos da cidadania,
mas está longe de englobar, em seus 119 artigos, a complexidade de que
se revestiu a atividade econômica a partir da revolução tecnológicoinformacional.
( ) É o caso, entre outros, dos cartões de débito e crédito com chip, do
comércio e da pirataria eletrônicos, do teleatendimento e da telecobrança,
da informatização do sistema bancário, dos smartphones e tablets.
( ) A esses e outros traços do cenário do consumo no país, é inútil procurar
respostas específicas no Código de Defesa do Consumidor. Foi mais do
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(

que oportuna a iniciativa do Senado de criar uma comissão de juristas,
cujo trabalho foi concluído em março, para propor um anteprojeto de
reforma do referido instrumento legal.
) Filho dos movimentos contra a carestia dos anos 1970 e da hiperinflação
dos anos 1980, respondia ao contexto em que surgia: o de um país que
emergia da chamada "década perdida", engolido pela crise e descrente da
eficácia da ação governamental depois de sucessivos planos de
estabilização frustrados.

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

454. (ESAF / MPOG - 2013)
Os trechos a seguir são adaptados do Editorial de O Globo de 9/6/2013 e estão
desordenados. Assinale, nos parênteses, a ordem correta para compor um
texto coeso e coerente (coloque 1 no trecho inicial, e assim sucessivamente).
Em seguida, assinale a opção correspondente.
(

) O ciclo do ouro provocou certa interiorização, mas, quando ele se esgotou,
os rincões brasileiros voltaram ao isolamento anterior. A infraestrutura
acabou se limitando a essa faixa litorânea, e, mesmo assim, havia pouca
interligação.

(

) Por séculos, a economia brasileira ficou restrita a uma faixa litorânea e
pouco se aprofundava pelo interior, que se mantinha isolado.

(

) Hoje, no entanto, para que produtos das regiões Norte ou Centro-Oeste
cheguem aos mercados do Sul e do Sudeste são necessários, às vezes,
de nove a quinze dias de viagem, o que é caro e chega a inviabilizar o
negócio.

(

) Com um bom sistema de transportes, armazenagem, energia e
telecomunicações, por exemplo, esse interior como um todo poderá
tornar-se mais dinâmico, e o litoral também poderá beneficiar-se com
esse impulso.

(

) Entretanto, mesmo sem contar historicamente com uma infraestrutura
razoável, algumas regiões do interior atualmente crescem bem mais que
a média nacional.

a) 2 – 1 – 5 – 4 – 3
b) 3 – 5 – 2 – 1 – 4
c) 5 – 3 – 4 – 2 – 1
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d) 1 – 4 – 3 – 5 – 2
e) 4 – 2 – 1 – 3 – 5
455. (ESAF / MF - 2013)
Os trechos a seguir compõem um texto adaptado do Editorial da Folha de S.
Paulo, de 17/6/2013, mas estão desordenados. Assinale nos parênteses a
ordem correta para compor um texto coeso e coerente (coloque 1 no trecho
inicial e assim sucessivamente) e, em seguida, assinale a opção correta.
(
(

(

(
(

) Diante de um incentivo pecuniário, é de supor que profissionais
procurarão os cursos por conta própria, com efeitos melhores do que se
o aperfeiçoamento fosse imposto a todos.
) Se já não há muita dúvida de que investimentos em educação são vitais
para o Brasil avançar social e economicamente, ainda estão longe de ser
um consenso quais as melhores medidas para fazer a qualidade do ensino
progredir.
) A iniciativa é oportuna porque um dos vícios pedagógicos nacionais é dar
muita ênfase a pomposas teorias educacionais e deixar de lado o bom e
velho ensinar a ensinar, que tem muito mais impacto na vida do aluno e
em seus resultados escolares.
) Essa medida segue fórmula aplicada desde 2012 para professores
alfabetizadores, que recebem R$ 200 mensais para participar de
programas com dois anos de duração.
) O Ministério da Educação caminha na direção correta para essa qualidade
ao propor um sistema de bonificação para professores que se submetam
a curso de aperfeiçoamento. O objetivo é sanar deficiências do docente,
com foco em métodos a serem utilizados em sala de aula.

a) 2 – 4 – 5 – 3 – 1
b) 3 – 5 – 2 – 1 – 4
c) 5 – 1 – 4 – 3 – 2
d) 1 – 2 – 3 – 5 – 4
e) 4 – 3 – 1 – 2 – 5
456. (ESAF / MTUR - 2014)
Os
trechos
a
seguir
compõem
um
texto
adaptado
de
http://www.portal2014.org.br/noticias, mas estão desordenados. Assinale nos
parênteses a ordem correta em que devem aparecer para compor um texto
coeso e coerente. Coloque 1 no trecho inicial e assim sucessivamente. Em
seguida, assinale a opção correspondente.
( ) Para que o país possa cumprir esse objetivo, as autoridades trabalharão
o plano turístico em três dimensões: infraestrutura, qualificação do
pessoal de serviços e uma campanha de imagem.
( ) Em relação à infraestrutura, uma preocupação dos organizadores do
Mundial, estão sendo feitos investimentos públicos e privados da ordem
de R$ 10 bilhões na rede hoteleira e de R$ 5,6 bilhões na modernização
e ampliação dos aeroportos.
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( ) A Copa do Mundo e as Olimpíadas vão fortalecer o turismo e com isso o
Brasil poderá alcançar resultados melhores na economia e nos negócios.
( ) O lema dessa campanha é "O Brasil te chama, celebre a vida aqui", e a
intenção é reafirmar a imagem de que o Brasil é um país capaz de
transformar um grande evento em uma grande festa.
( ) Na área de serviços, os recursos serão direcionados para qualificação de
mão de obra, destacando-se o "Bem Receber Copa", programa que
capacitará cerca de 300 mil trabalhadores do setor turístico a um custo
de R$ 440 milhões.
( ) Finalmente, teremos uma estratégia de imagem por meio da qual vamos
mostrar ao mundo que o Brasil oferece muitos produtos além de seu povo,
já reconhecido como um fator atrativo, e de sua cultura, clima, praias e
gastronomia.
a) 3, 4, 6, 5, 1, 2
b) 4, 5, 3, 2, 6, 1
c) 1, 6, 5, 4, 3, 2
d) 5, 1, 4, 3, 2, 6
e) 2, 3, 1, 6, 4, 5

Gabarito Português
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
LETRA B
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
CERTA
LETRA D
LETRA A
ERRADA
ERRADA
LETRA A
LETRA A
CERTA
ERRADA
ERRADA
LETRA D
ERRADA
CERTA
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

CERTA
LETRA A
CERTA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
LETRA A
CERTA
CERTA
CERTA
CERTA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
CERTA
CERTA
LETRA A
ERRADA
ERRADA
LETRA A
LETRA A
ERRADA
LETRA A
ERRADA
ERRADA
LETRA B
ERRADA
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67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

CERTA
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
LETRA C
LETRA B
CERTA
CERTA
CERTA
CERTA
CERTA
CERTA
CERTA
ERRADA
LETRA B
ERRADA
ERRADA
CERTA
LETRA E
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
LETRA C
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
LETRA D
LETRA B
LETRA D
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
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111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.

ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
LETRA C
ERRADA
CERTA
LETRA D
LETRA A
LETRA C
LETRA B
LETRA C
LETRA A
ERRADA
ERRADA
CERTA
LETRA B
CERTA
LETRA D
LETRA C
LETRA E
CERTA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
LETRA D
ERRADA
LETRA A
LETRA A
LETRA E
LETRA D
LETRA A
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
LETRA E
LETRA B
LETRA C
LETRA A
ERRADA
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155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.

ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
LETRA A
LETRA A
LETRA D
LETRA C
ERRADA
CERTA
CERTA
LETRA C
ERRADA
ERRADA
LETRA C
LETRA C
LETRA C
CERTA
ERRADA
LETRA B
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
LETRA B
LETRA B
CERTA
LETRA E
LETRA A
LETRA A
LETRA E
LETRA D
ERRADA
LETRA C
LETRA D
LETRA B
LETRA D
ERRADA
ERRADA
LETRA E
LETRA A
CERTA
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199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.

LETRA A
LETRA D
ERRADA
CERTA
CERTA
LETRA A
LETRA E
LETRA E
LETRA B
LETRA D
LETRA D
LETRA D
ERRADA
LETRA D
LETRA C
LETRA C
LETRA C
CERTA
CERTA
LETRA D
LETRA C
LETRA C
ERRADA
LETRA D
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
LETRA B
ERRADA
ERRADA
ERRADA
LETRA E
ERRADA
CERTA
ERRADA
ERRADA
LETRA D
CERTA
CERTA
ERRADA
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243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.

ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
LETRA E
LETRA D
ERRADA
ERRADA
LETRA B
CERTA
LETRA B
CERTA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
CERTA
ERRADA
LETRA E
CERTA
LETRA D
ERRADA
LETRA A
CERTA
LETRA D
LETRA A
LETRA D
LETRA B
LETRA B
ERRADA
LETRA A
ERRADA
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287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.

LETRA C
ERRADA
LETRA A
ERRADA
LETRA C
CERTA
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
CERTA
CERTA
LETRA C
CERTA
ERRADA
CERTA
ERRADA
LETRA D
CERTA
CERTA
ERRADA
ERRADA
LETRA D
LETRA D
LETRA B
CERTA
CERTA
ERRADA
LETRA A
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
LETRA C
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
LETRA D
ERRADA

www.estrategiaconcursos.com.br

331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.

CERTA
LETRA C
CERTA
LETRA B
CERTA
ERRADA
LETRA A
LETRA A
LETRA E
ERRADA
CERTA
LETRA A
CERTA
LETRA D
ERRADA
CERTA
CERTA
CERTA
CERTA
LETRA D
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
ERRADA
LETRA C
ERRADA
LETRA B
CERTA
LETRA E
LETRA D
LETRA D
LETRA D
LETRA B
LETRA A
LETRA E
LETRA E
LETRA E
LETRA C
LETRA E
LETRA B
LETRA E
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375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.

ERRADA
CERTA
LETRA B
LETRA C
LETRA A
LETRA B
LETRA B
CERTA
LETRA D
LETRA E
LETRA D
LETRA C
LETRA A
LETRA C
LETRA E
LETRA B
LETRA D
LETRA A
LETRA B
LETRA E
LETRA D
LETRA A
CERTA
LETRA A
LETRA B
LETRA A
LETRA C
LETRA A
LETRA C
LETRA D
LETRA D
LETRA D
ERRADA
LETRA C
LETRA C
LETRA C
LETRA D
LETRA B
LETRA C
LETRA A
LETRA E
LETRA D
LETRA C
LETRA E
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419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.

LETRA B
LETRA E
LETRA E
CERTA
LETRA D
LETRA C
LETRA E
LETRA D
LETRA C
LETRA A
LETRA E
LETRA E
LETRA A
LETRA B
LETRA B
LETRA E
LETRA E
LETRA B
LETRA A
LETRA C
LETRA D
LETRA B
LETRA D
LETRA A
LETRA B
LETRA B
LETRA A
LETRA D
LETRA D
LETRA B
LETRA C
LETRA B
LETRA E
LETRA A
LETRA B
LETRA A
LETRA C
LETRA E
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Questões ESAF – Raciocínio Lógico-Quantitativo
1.

JUROS

1.
(ESAF / RECEITA FEDERAL – 2006) Um indivíduo devia R$
1.200,00 três meses atrás. Calcule o valor da dívida hoje considerando
juros simples a uma taxa de 5% ao mês, desprezando os centavos.
a) R$ 1.380,00
b) R$ 1.371,00
c) R$ 1.360,00
d) R$ 1.349,00
e) R$ 1.344,00
2.
(ESAF / RECEITA FEDERAL – 2006) Indique qual o capital que
aplicado a juros simples à taxa de 3,6% ao mês rende R$ 96,00 em 40
dias.
a) R$ 2.000,00
b) R$ 2.100,00
c) R$ 2.120,00
d) R$ 2.400,00
e) R$ 2.420,00
3.
(ESAF / CVM – 2010 – adaptada) Qual o valor mais próximo do
montante que atinge uma dívida de R$ 2.000,00, quatro meses e meio
depois, a uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês?
a) R$ 2.115,00
b) R$ 2.092,00
c) R$ 2.090,00
d) R$ 2.105,00
e) R$ 2.135,00
4.
(ESAF / SEFAZ/SP – 2009 – Adaptada) Um capital unitário
aplicado a juros gerou um montante de 1,1 ao fim de 2 meses e 15 dias.
Qual a taxa de juros simples mensal de aplicação deste capital?
a) 4%
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b) 10%
c) 60%
d) 54%
e) 48%
ATENÇÃO: utilize a tabela abaixo para resolver a próxima questão.

5.
(ESAF / RECEITA FEDERAL – 2006) Metade de um capital foi
aplicada a juros compostos à taxa de 3% ao mês por um prazo de seis
meses enquanto o restante do capital foi aplicado à taxa de 3% ao mês,
juros simples, no mesmo período de seis meses. Calcule o valor mais
próximo deste capital, dado que as duas aplicações juntas renderam um
juro de R$ 8.229,14 ao ﬁm do prazo.
a) R$ 22.000,00
b) R$ 31.000,00
c) R$ 33.000,00
d) R$ 40.000,00
e) R$ 44.000,00
6.
(ESAF / RECEITA FEDERAL – 2012) Marta aplicou R$ 10.000,00
em um banco por 5 meses, a uma taxa de juros simples de 2% ao mês.
Após esses 5 meses, o montante foi resgatado e aplicado em outro
banco por mais 2 meses, a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês.
O valor dos juros da segunda etapa da aplicação é igual a
a) R$ 221,10.
b) R$ 220,00.
c) R$ 252,20.
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d) R$ 212,20.
e) R$ 211,10.
7.
(ESAF / RECEITA FEDERAL – 2012) No sistema de juros
simples, um capital foi aplicado a uma determinada taxa anual durante
dois anos. O total de juros auferidos por esse capital no ﬁnal do período
foi igual a R$ 2.000,00. No sistema de juros compostos, o mesmo capital
foi aplicado durante o mesmo período, ou seja, 2 anos, e a mesma taxa
anual. O total de juros auferidos por esse capital no ﬁnal de 2 anos foi
igual a R$ 2.200,00. Desse modo, o valor do capital aplicado, em reais,
é igual a
a) 4.800,00.
b) 5.200,00.
c) 3.200,00.
d) 5.000,00.
e) 6.000,00.
ATENÇÃO: utilize a tabela abaixo para resolver a próxima questão.

8.
(ESAF / SEFAZ/SP – 2009) Um capital C é aplicado à taxa de
juros compostos de 2% ao mês. Qual o valor mais próximo do montante
ao fim de um ano e meio?
a) 1,27C
b) 1,43C
c) 1,37C
d) 1,40C
e) 1,32C
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ATENÇÃO: tabelas para resolução da próxima questão.

9.
(ESAF / RECEITA FEDERAL – 2005) Ana quer vender um
apartamento por R$400.000,00 a vista ou financiado pelo sistema de
juros compostos a taxa de 5% ao semestre. Paulo está interessado em
comprar esse apartamento e propõe à Ana pagar os R$ 400.000,00 em
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duas parcelas iguais, com vencimentos a contar a partir da compra. A
primeira parcela com vencimento em 6 meses e a segunda com
vencimento em 18 meses. Se Ana aceitar a proposta de Paulo, então,
sem considerar os centavos, o valor de cada uma das parcelas será igual
a:
a) R$ 220.237,00
b) R$ 230.237,00
c) R$ 242.720,00
d) R$ 275.412,00
e) R$ 298.654,00
ATENÇÃO: utilize a tabela abaixo para resolver as próximas duas
questões.

10. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2006) Indique qual o valor mais
próximo da taxa equivalente à taxa nominal de 36% ao ano com
capitalização mensal.
a) 2,595% ao mês.
b) 19,405% ao semestre.
c) 18% ao semestre.
d) 9,703% ao trimestre.
e) 5,825% ao bimestre.
11. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2001) - Indique a taxa de juros
anual equivalente à taxa de juros nominal de 12% ao ano com
capitalização mensal.
a) 12,3600%
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b) 12,5508%
c) 12,6825%
d) 12,6162%
e) 12,4864%
12. (ESAF / SUSEP – 2010) No sistema de juros compostos, o
Banco X oferece uma linha de crédito ao custo de 80 % ao ano com
capitalização trimestral. Também no sistema de juros compostos, o
Banco Y oferece a mesma linha de crédito ao custo dado pela taxa
semestral equivalente à taxa cobrada pelo Banco X. Maria obteve 100
unidades monetárias junto ao Banco X, para serem pagas ao final de um
ano. Mário, por sua vez, obteve 100 unidades monetárias junto ao Banco
Y para serem pagas ao final de um semestre. Sabendo-se que Maria e
Mário honraram seus compromissos nos respectivos períodos
contratados, então os custos percentuais efetivos pagos por Maria e
Mário, foram, respectivamente, iguais a:
a) 320 % ao ano e 160 % ao semestre.
b) 120 % ao ano e 60 % ao semestre.
c) 72,80 % ao ano e 145,60 % ao semestre.
d) 240 % ao ano e 88 % ao ano.
e) 107,36 % ao ano e 44 % ao semestre.
13. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2009) No sistema de juros
compostos um capital PV aplicado durante um ano à taxa de 10 % ao
ano com capitalização semestral resulta no valor final FV. Por outro
lado, o mesmo capital PV, aplicado durante um trimestre à taxa de it%
ao trimestre resultará no mesmo valor final FV, se a taxa de aplicação
trimestral for igual a:
a) 26,25 %
b) 40 %
c) 13,12 %
d) 10,25 %
e) 20 %
ATENÇÃO: utilize a tabela abaixo para resolver a próxima questão.
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14. (ESAF / CVM – 2010) Qual o valor mais próximo da taxa
equivalente à taxa nominal de 24% ao ano com capitalização mensal?
a) 12,616% ao semestre.
b) 24% ao ano.
c) 12% ao semestre.
d) 4,803% ao bimestre.
e) 5,75% ao trimestre.
15. (ESAF / PECFAZ – 2013) A taxa efetiva anual de uma aplicação
que rende juros compostos, a uma taxa nominal de 10% ao ano, com
capitalização semestral, é igual a:
a) 10%
b) 10,50%
c) 10,25%
d) 10,75%
e) 11%
16. (ESAF / CVM – 2010) Um investidor fez uma aplicação em um
título com rentabilidade pós-fixada por um prazo de três meses a uma
taxa de juros simples de 18% ao ano. O índice de correção a ser aplicado
ao montante passou de 80, no início, a 83,2, no fim do prazo. Qual o
valor mais próximo da rentabilidade total do título nesse prazo?
a) 8,5%
b) 7,7%
c) 8%
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d) 7,844%
e) 8,68%
17. (ESAF / Auditor Pref. Natal – 2008) Duas pessoas fizeram uma
aplicação financeira. A pessoa "A" aplicou R$ 100.000,00, à taxa efetiva
de juros de 0,5% a.m. e a pessoa "B" aplicou R$ 50.000,00, à taxa
nominal de 6% a.a. Em ambos os casos as capitalizações são mensais e
os juros serão pagos junto com o principal. Ao final de 1 (um) ano
podemos afirmar que:
a) O juro recebido pela pessoa "A" é maior do que o juro recebido pela
pessoa "B".
b) Não há proporcionalidade entre juros de "A" e "B".
c) A taxa efetiva de juros de "A" é maior do que a taxa efetiva de "B".
d) A taxa nominal de "B" é maior do que a taxa nominal de "A".
e) Os montantes finais são iguais.
18. (ESAF / PECFAZ – 2013) O capital de R$ 12.000,00 foi aplicado
por um ano e gerou R$ 1.860,00 de juros. Se a inﬂação desse ano foi de
5%, então a taxa real de juros desse ano foi:
a) 11%
b) 10%
c) 10,5%
d) 9,5%
e) 9%
19. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2006) Um capital de R$
100.000,00 é aplicado a juros compostos à taxa de 18% ao semestre.
Calcule o valor mais próximo do montante ao ﬁm de quinze meses
usando a convenção linear.
a) R$ 150.108,00
b) R$ 151.253,00
c) R$ 151.772,00
d) R$ 152.223,00
e) R$ 152.510,00
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ATENÇÃO: utilize a tabela abaixo para resolver a próxima questão.

20. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2001) Um capital é aplicado a
juros compostos durante seis meses e dez dias, a uma taxa de juros de
6% ao mês. Qual o valor que mais se aproxima dos juros obtidos como
porcentagem do capital inicial, usando a convenção linear?
a) 46,11%
b) 50,36%
c) 41,85%
d) 48,00%
e) 44,69%

21. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2003) Um capital é aplicado a
juros compostos à taxa de 40% ao ano durante um ano e meio. Calcule
o valor mais próximo da perda percentual do montante considerando o
seu cálculo pela convenção exponencial em relação ao seu cálculo pela
convenção linear, dado que 1,401,5 =1,656502.
a) 0,5%
b) 1%
c) 1,4%
d) 1,7%
e) 2,0%
22. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2003) Os capitais de R$ 2.500,00,
R$ 3.500,00, R$4.000,00 e R$ 3.000,00 são aplicados a juros simples
durante o mesmo prazo às taxas mensais de 6%, 4%, 3% e 1,5%,
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respectivamente. Obtenha a taxa média mensal de aplicação destes
capitais.
a) 2,9%
b) 3%
c) 3,138%
d) 3,25%
e) 3,5%
23. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2002) Os capitais de R$ 2.000,00,
R$ 3.000,00, R$ 1.500,00 e R$ 3.500,00 são aplicados à taxa de 4% ao
mês, juros simples, durante dois, três, quatro e seis meses,
respectivamente. Obtenha o prazo médio de aplicação destes capitais.
a) quatro meses
b) quatro meses e cinco dias
c) três meses e vinte e dois dias
d) dois meses e vinte dias
e) oito meses
24. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2001) Os capitais de R$3.000,00,
R$5.000,00 e R$8.000,00 foram aplicados todos no mesmo prazo, a
taxas de juros simples de 6% ao mês, 4% ao mês e 3,25% ao mês,
respectivamente. Calcule a taxa média de aplicação desses capitais.
a) 4,83% ao mês
b) 4,859% ao mês
c) 4,4167% ao mês
d) 3,206% ao mês
e) 4% ao mês
25. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2006) Três capitais nos valores
respectivos de 100, 250 e 150 são aplicados a juros simples no mesmo
prazo às taxas de 3%, 4% e 2% ao mês, respectivamente. Obtenha a
taxa média mensal de aplicação desses capitais.
a) 3,4%
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b) 3,2%
c) 3,0%
d) 2,8%
e) 2,6%
2.

DESCONTOS, ANUIDADES E AMORTIZAÇÃO

ATENÇÃO: utilize as tabelas abaixo sempre que precisar para
resolver as questões desta bateria, exceto nas questões que
especificarem outras tabelas.
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26. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2001) O desconto racional
simples de uma nota promissória, cinco meses antes do vencimento, é
de R$800,00, a uma taxa de 4% ao mês. Calcule o desconto comercial
simples correspondente, isto é, considerando o mesmo título, a mesma
taxa e o mesmo prazo.
a) R$ 640,00
b) R$ 960,00
c) R$ 973,32
d) R$ 666,67
e) R$ 800,00
27. (ESAF / Auditor SMF/RJ – 2010) Um título sofre um desconto
simples por fora de R$ 2.500,00 quatro meses antes do seu vencimento
a uma taxa de desconto de 2,5% ao mês. Qual é o valor mais próximo
do valor nominal do título?
a) R$ 22.500,00
b) R$ 25.000,00
c) R$ 17.500,00
d) R$ 20.000,00
e) R$ 27.500,00
28. (ESAF / Auditor MTE – 2010) Um título sofre um desconto
simples por dentro de R$10.000,00 cinco meses antes do seu
vencimento a uma taxa de desconto de 4% ao mês. Qual o valor mais
próximo do valor nominal do título?
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a) R$ 60.000,00.
b) R$ 46.157,00.
c) R$ 56.157,00.
d) R$ 50.000,00.
e) R$ 55.000,00.
29. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2005) Edgar precisa resgatar dois
títulos. Um no valor de R$ 50.000,00 com prazo de vencimento de dois
meses, e outro de R$ 100.000,00 com prazo de vencimento de três
meses. Não tendo condições de resgatá-los nos respectivos
vencimentos, Edgar propõe ao credor substituir os dois títulos por um
único, com vencimento em quatro meses. Sabendo-se que a taxa de
desconto comercial simples é de 4% ao mês, o valor nominal do novo
título, sem considerar os centavos, será igual a:
a) R$ 159.523,00
b) R$ 159.562,00
c) R$ 162.240,00
d) R$ 162.220,00
e) R$ 163.230,00

30. (ESAF / Auditor MTE – 2010) Um título sofre um desconto
simples por dentro de R$10.000,00 cinco meses antes do seu
vencimento a uma taxa de desconto de 4% ao mês. Qual o valor mais
próximo do valor nominal do título?
a) R$ 60.000,00.
b) R$ 46.157,00.
c) R$ 56.157,00.
d) R$ 50.000,00.
e) R$ 55.000,00.

31. (ESAF / AUDITOR ISS/RJ – 2010) Um título sofre um desconto
simples por fora de R$2.500,00 quatro meses antes do seu vencimento
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a uma taxa de desconto de 2,5% ao mês. Qual é o valor mais próximo
do valor nominal do título?
a) R$ 22.500,00
b) R$ 25.000,00
c) R$ 17.500,00
d) R$ 20.000,00
e) R$ 27.500,00
32. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2012) Um título de R$ 20.000,00
foi descontado 4 meses antes do seu vencimento, a uma taxa de
desconto comercial simples de 5% ao mês. A taxa efetiva mensal de
juros simples dessa operação é igual a
a) 6,50%.
b) 5,50%.
c) 5,25%.
d) 6,00%.
e) 6,25%.
33. (ESAF / PECFAZ – 2013) Um título de valor nominal igual a R$
15.000,00 foi descontado 6 meses antes do seu vencimento. O desconto
pela antecipação do título foi de acordo com o sistema de desconto
comercial simples a uma taxa de 10% ao trimestre. O valor ao qual o
título foi descontado é igual a:
a) R$ 6.000,00.
b) R$ 13.000,00.
c) R$ 10.000,00.
d) R$ 9.000,00.
e) R$ 12.000,00.
34. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2005) Um banco deseja operar a
uma taxa efetiva de juros simples de 24% ao trimestre para operações
de cinco meses. Deste modo, o valor mais próximo da taxa de desconto
comercial trimestral que o banco deverá cobrar em suas operações de
cinco meses deverá ser igual a:
a) 19 %
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b) 18,24 %
c) 17,14 %
d) 22 %
e) 24 %
35. (ESAF / CVM – 2010) Um título é descontado quatro meses
antes do seu vencimento a uma taxa de desconto de 5% ao mês, sendo
o valor do desconto racional composto calculado em R$ 4.310,00.
Marque o valor mais próximo do valor nominal do título.
a) R$ 20.000,00
b) R$ 24.309,00
c) R$ 21.550,00
d) R$ 25.860,00
e) R$ 15.690,00
36. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2005) O valor nominal de uma
dívida é igual a 5 vezes o desconto racional composto, caso a
antecipação seja de dez meses. Sabendo-se que o valor atual da dívida
(valor de resgate) é de R$200.000,00, então o valor nominal da dívida,
sem considerar os centavos, é igual a:
a) R$ 230.000,00
b) R$ 250.000,00
c) R$ 330.000,00
d) R$ 320.000,00
e) R$ 310.000,00
37. (ESAF / SUSEP – 2010) Um título sofre um desconto racional
composto dois meses antes do seu vencimento a uma taxa de 5% ao
mês. Dado que o valor do desconto é R$ 10 000,00, qual o valor mais
próximo do valor nominal do título?
a) R$ 100 000,00.
b) R$ 107 561,00.
c) R$ 102 564,00.
d) R$ 97 561,00.
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e) R$ 110 000,00.
38. (ESAF / SEFAZ/SP – 2009) Um título no valor de face de R$
1.000,00 deve ser descontado três meses antes do seu vencimento.
Calcule o valor mais próximo do desconto racional composto à taxa de
desconto de 3% ao mês.
a) R$ 84,86
b) R$ 90,00
c) R$ 87,33
d) R$ 92,73
e) R$ 82,57
39. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2001) Um título foi descontado
por R$840,00, quatro meses antes de seu vencimento. Calcule o
desconto obtido considerando um desconto racional composto a uma
taxa de 3% ao mês.
a) R$ 105,43
b) R$ 104,89
c) R$ 140,00
d) R$ 93,67
e) R$ 168,00
40. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2006) Uma empresa
especializada desconta um cheque no valor nominal de R$ 10.000,00
três meses antes do seu vencimento por meio de um desconto racional
composto calculado à taxa de 4% ao mês. Calcule o valor mais próximo
do valor do desconto.
a) R$ 1.090,00
b) R$ 1.100,00
c) R$ 1.110,00
d) R$ 1.200,00
e) R$ 1.248,00
41. (ESAF / Auditor SMF/RJ – 2010) Um ﬁnanciamento no valor
de R$ 360.000,00 deve ser pago em 180 prestações mensais, pelo
Sistema de Amortizações Constantes - SAC, a uma taxa nominal de 12%
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ao ano, vencendo a primeira prestação ao ﬁm do primeiro mês, a
segunda ao ﬁm do segundo mês e assim sucessivamente. Calcule o valor
mais próximo da décima prestação.
a) R$ 5.600,00
b) R$ 5.420,00
c) R$ 5.400,00
d) R$ 5.380,00
e) R$ 5.500,00
42. (ESAF / PECFAZ – 2013) Um empréstimo de R$ 80.000,00 será
pago em 20 parcelas mensais, sendo a primeira 30 dias após o
empréstimo, com juros de 2% ao mês, pelo Sistema de Amortização
Constante (SAC). O valor da segunda parcela será:
a) R$ 5.520,00.
b) R$ 5.450,00.
c) R$ 5.180,00.
d) R$ 5.230,00.
e) R$ 5.360,00.
43. (ESAF / CVM – 2010) Uma pessoa tomou um empréstimo
imobiliário no valor de R$ 240.000,00 para ser pago em 120 prestações
mensais pelo Sistema de Amortizações Constantes - SAC, a uma taxa de
1,5% ao mês, sem carência, vencendo a primeira prestação ao fim do
primeiro mês, a segunda ao fim do segundo mês, e assim
sucessivamente. Marque o valor mais próximo da décima segunda
prestação.
a) R$ 5.270,00
b) R$ 5.420,00
c) R$ 5.300,00
d) R$ 5.360,00
e) R$ 5.330,00
44. (ESAF / AUDITOR ISS/RJ – 2010) Um financiamento no valor
de R$ 360.000,00 deve ser pago em 180 prestações mensais, pelo
Sistema de Amortizações Constantes - SAC, a uma taxa nominal de 12%
ao ano, vencendo a primeira prestação ao fim do primeiro mês, a
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segunda ao fim do segundo mês e assim sucessivamente. Calcule o valor
mais próximo da décima prestação.
a) R$ 5.600,00
b) R$ 5.420,00
c) R$ 5.400,00
d) R$ 5.380,00
e) R$ 5.500,00
45. (ESAF / SEFAZ/SP – 2009) Um financiamento no valor de
R$76.060,80 deve ser pago em 15 prestações semestrais iguais de
R$10.000,00, vencendo as prestações ao fim de cada semestre. Qual o
valor mais próximo da parcela que corresponde à amortização do saldo
devedor, na segunda prestação?
a) R$ 2.394,00
b) R$ 7.103,00
c) R$ 2.897,00
d) R$ 2.633,00
e) R$ 7.606,00
46. (ESAF / CVM – 2010) Um financiamento no valor de R$
612.800,00 deve ser pago pelo Sistema Price em 18 prestações
semestrais iguais, a uma taxa nominal de 30% ao ano, vencendo a
primeira prestação ao fim do primeiro semestre, a segunda ao fim do
segundo semestre, e assim sucessivamente. Obtenha o valor mais
próximo da amortização do saldo devedor embutido na segunda
prestação.
a) R$ 10.687,00
b) R$ 8.081,00
c) R$ 10.000,00
d) R$ 9.740,00
e) R$ 9.293,00
47. (ESAF / Auditor MTE – 2010) Um financiamento no valor de R$
82.000,00 deve ser pago em 18 prestações trimestrais iguais, a uma
taxa de 10% ao trimestre, vencendo a primeira prestação ao fim do
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primeiro trimestre. Calcule o valor mais próximo do saldo devedor
imediatamente após o pagamento da segunda prestação.
a) R$ 75.560,00.
b) R$ 76.120,00.
c) R$ 78.220,00.
d) R$ 77.440,00.
e) R$ 76.400,00.
48. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2001) Uma empresa deve pagar
R$20.000,00 hoje, R$10.000,00 ao fim de trinta dias e R$31.200,00 ao
fim de noventa dias. Como ela só espera contar com os recursos
necessários dentro de sessenta dias e pretende negociar um pagamento
único ao fim desse prazo, obtenha o capital equivalente que quita a
dívida ao fim dos sessenta dias, considerando uma taxa de juros
compostos de 4% ao mês.
a) R$ 62.200,00
b) R$ 64.000,00
c) R$ 63.232,00
d) R$ 62.032,00
e) R$ 64.513,28
49. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2001) Um indivíduo faz um
contrato com um banco para aplicar mensalmente R$1.000,00 do
primeiro ao quarto mês, R$2.000,00 mensalmente do quinto ao oitavo
mês, R$3.000,00 mensalmente do nono ao décimo segundo mês.
Considerando que as aplicações são feitas ao fim de cada mês, calcule o
montante ao fim dos doze meses, considerando uma taxa de juros
compostos de 2% ao mês (despreze os centavos).
a) R$ 26.116,00
b) R$ 29.760,00
c) R$ 21,708,00
d) R$ 22.663,00
e) R$ 35.520,00
50. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2003) Um país captou um
empréstimo no mercado internacional por intermédio do lançamento de
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bônus com dez cupons semestrais vencíveis ao fim de cada semestre,
sendo o valor nominal do bônus US$ 1.000,00 e de cada cupom US$
60,00. Assim, ao fim do quinto ano o país deve pagar o último cupom
mais o valor nominal do bônus. Considerando que os bônus foram
lançados com um ágio de 7,72% sobre o seu valor nominal, obtenha o
valor mais próximo da taxa nominal anual cobrada no empréstimo,
desprezando custos de registro da operação, de intermediação, etc.
a) 16%
b) 14%
c) 12%
d) 10%
e) 8%
51. (ESAF / CVM – 2010) Um certo número de bônus de valor de
face de 1.000 USD, e constituído por 12 cupons semestrais no valor de
50 USD cada um, é lançado por uma empresa no mercado internacional
com o objetivo de levantar um empréstimo. A empresa se compromete
a pagar o valor de cada cupom no ﬁm de cada semestre e o valor de face
do bônus ao ﬁm de seis anos juntamente com o valor do último cupom.
Caso cada bônus seja vendido hoje por 841,15 USD, já descontadas as
despesas de lançamento, qual o valor mais próximo da taxa de juros
paga pela empresa lançadora do bônus?
a) 4% ao semestre.
b) 5% ao semestre.
c) 7% ao semestre.
d) 6% ao semestre.
e) 8% ao semestre.
52. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2005) Uma empresa adquiriu de
seu fornecedor mercadorias no valor de R$ 100.000,00 pagando 30% a
vista. No contrato de ﬁnanciamento realizado no regime de juros
compostos, ﬁcou estabelecido que para qualquer pagamento que for
efetuado até seis meses a taxa de juros compostos será de 9,2727% ao
trimestre. Para qualquer pagamento que for efetuado após seis meses,
a taxa de juros compostos será de 4% ao mês. A empresa resolveu
pagar a dívida em duas parcelas. Uma parcela de R$ 30.000,00 no ﬁnal
do quinto mês e a segunda parcela dois meses após o pagamento da
primeira. Desse modo, o valor da segunda parcela, sem considerar os
centavos, deverá ser igual a:
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a) R$ 62.065,00
b) R$ 59.065,00
c) R$ 61.410,00
d) R$ 60.120,00
e) R$ 58.065,00
53. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2005) Paulo aplicou pelo prazo
de um ano a quantia total de R$ 50.000,00 em dois bancos diferentes.
Uma parte dessa quantia foi aplicada no Banco A, à taxa de 3% ao mês.
O restante dessa quantia foi aplicado no Banco B a taxa de 4% ao mês.
Após um ano, Paulo veriﬁcou que os valores ﬁnais de cada uma das
aplicações eram iguais. Deste modo, o valor aplicado no Banco A e no
Banco B, sem considerar os centavos, foram, respectivamente iguais a:
a) R$ 21.948,00 e R$ 28.052,00
b) R$ 23.256,00 e R$ 26.744,00
c) R$ 26.589,00 e R$ 23.411,00
d) R$ 27.510,00 e R$ 22.490,00
e) R$ 26.477,00 e R$ 23.552,00
54. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2006) Calcule o valor mais
próximo do valor atual no início do primeiro período da seguinte série
de pagamentos, cada um relativo ao ﬁm de cada período, à taxa de juros
compostos de 10% ao período.

a) 11.700
b) 10.321
c) 10.094
d) 9.715
e) 9.414
Atenção: utilize a tabela abaixo para resolver a próxima questão:
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55. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2005) Ana quer vender um
apartamento por R$400.000,00 a vista ou financiado pelo sistema de
juros compostos a taxa de 5% ao semestre. Paulo está interessado em
comprar esse apartamento e propõe a Ana pagar os R$400.000,00 em
duas parcelas iguais, com vencimentos a contar a partir da compra. A
primeira parcela com vencimento em 6 meses e a segunda com
vencimento em 18 meses. Se Ana aceitar a proposta de Paulo, então,
sem considerar os centavos, o valor de cada uma das parcelas será igual
a:
a) R$ 220.237,00
b) R$ 230.237,00
c) R$ 242.720,00
d) R$ 275.412,00
e) R$ 298.654,00
56. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2005) Uma casa pode ser
financiada em dois pagamentos. Uma entrada de R$ 150.000,00 e uma
parcela de R$ 200.000,00 seis meses após a entrada. Um comprador
propõe mudar o esquema de pagamentos para seis parcelas iguais,
sendo a primeira parcela paga no ato da compra e as demais vencíveis
a cada trimestre. Sabendo-se que a taxa contratada é de 6 % ao
trimestre, então, sem considerar os centavos, o valor de cada uma das
parcelas será igual a:
a) R$ 66.131,00
b) R$ 64.708,00
c) R$ 62.927,00
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d) R$ 70.240,00
e) R$ 70.140,00
57. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2001) Uma pessoa faz uma
compra financiada em doze prestações mensais e iguais de R$210,00.
Obtenha o valor financiado, desprezando os centavos, a uma taxa de
juros compostos de 4% ao mês, considerando que o financiamento
equivale a uma anuidade e que a primeira prestação vence um mês
depois de efetuada a compra.
a) R$ 2.530,00
b) R$ 2.048,00
c) R$ 3.155,00
d) R$ 1.970,00
e) R$ 2.423,00
58. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2003) Uma pessoa tem que pagar
dez parcelas no valor de R$ 1.000,00 cada que vencem todo dia 5 dos
próximos dez meses. Todavia ela combina com o credor um pagamento
único equivalente no dia 5 do décimo mês para quitar a dívida. Calcule
este pagamento considerando juros simples de 4% ao mês.
a) R$ 11.800,00
b) R$ 12.006,00
c) R$ 12.200,00
d) R$ 12.800,00
e) R$ 13.486,00
59. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2006) Desejo trocar uma
anuidade de oito pagamentos mensais de R$ 1.000,00 vencendo o
primeiro pagamento ao ﬁm de um mês por outra anuidade equivalente
de dezesseis pagamentos vencendo também o primeiro pagamento ao
ﬁm de um mês. Calcule o valor mais próximo do valor do pagamento
mensal da segunda anuidade considerando a taxa de juros compostos
de 3% ao mês.
a) R$ 500,00
b) R$ 535,00
c) R$ 542,00
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d) R$ 559,00
e) R$ 588,00
60. (ESAF / CVM – 2010) Pretende-se trocar uma série de oito
pagamentos mensais iguais de R$ 1.000,00, vencendo o primeiro
pagamento ao fim de um mês, por outra série equivalente de doze
pagamentos iguais, vencendo o primeiro pagamento também ao fim de
um mês. Calcule o valor mais próximo do pagamento da segunda série
considerando a taxa de juros compostos de 2% ao mês.
a) R$ 750,00
b) R$ 693,00
c) R$ 647,00
d) R$ 783,00
e) R$ 716,00
61. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2006) Uma pessoa aplica um
capital unitário recebendo a devolução por meio de uma anuidade
formada por doze pagamentos semestrais, com o primeiro pagamento
sendo recebido ao ﬁm de seis meses, a uma taxa de juros compostos de
10% ao semestre. Admitindo que ela consiga aplicar cada parcela
recebida semestralmente a uma taxa de juros compostos de 12% ao
semestre, qual o valor mais próximo do montante que ela terá
disponível ao ﬁm dos doze semestres?
a) 2,44
b) 2,89
c) 3,25
d) 3,54
e) 3,89
62. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2003) Calcule o valor mais
próximo do montante ao fim de dezoito meses do seguinte fluxo de
aplicações realizadas ao fim de cada mês: dos meses 1 a 6, cada
aplicação é de R$ 2.000,00; dos meses 7 a 12, cada aplicação é de R$
4.000,00 e dos meses 13 a 18, cada aplicação é de R$ 6.000,00.
Considere juros compostos e que a taxa de remuneração das aplicações
é de 3% ao mês.
a) R$ 94.608,00
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b) R$ 88.149,00
c) R$ 82.265,00
d) R$ 72.000,00
e) R$ 58.249,00
63. (ESAF / CVM – 2010) Calcule o valor mais próximo do valor
atual, no início do primeiro ano, da série abaixo de pagamentos relativos
ao fim de cada ano, à taxa de juros compostos de 12% ao ano:

a) 12.500
b) 15.802
c) 16.275
d) 17.029
e) 14.186
Atenção: utilize a tabela abaixo para resolver a próxima questão:

64. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2005) Em janeiro de 2005, uma
empresa assumiu uma dívida no regime de juros compostos que deveria
ser quitada em duas parcelas, todas com vencimento durante o ano de
2005. Uma parcela de R$2.000,00 com vencimento no final de junho e
outra de R$ 5.000,00 com vencimento no final de setembro. A taxa de
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juros cobrada pelo credor é de 5% ao mês. No final de fevereiro, a
empresa decidiu pagar 50% do total da dívida e o restante no final de
dezembro do mesmo ano. Assim, desconsiderando os centavos, o valor
que a empresa deverá pagar no final de dezembro é igual a:
a) R$ 4.634,00
b) R$ 4.334,00
c) R$ 4.434,00
d) R$ 4.234,00
e) R$ 5.234,00
65. (ESAF / CVM – 2010) Um ﬁnanciamento no valor de R$
100.000,00 possui uma carência de 18 meses, incidindo sobre o valor
ﬁnanciado, nesse prazo, uma taxa de juros compostos de 1% ao mês.
Calcule o valor mais próximo do saldo devedor ao ﬁm do prazo de
carência.
a) R$ 100.000,00
b) R$ 112.000,00
c) R$ 112.683,00
d) R$ 119.615,00
e) R$ 118.000,00
3.

LÓGICA DE ARGUMENTAÇÃO, DIAGRAMAS LÓGICOS

66.

(ESAF / SEFAZ/SP – 2009) Assinale a opção verdadeira.

a) 3 = 4 e 3 + 4 = 9
b) Se 3 = 3, então 3 + 4 = 9
c) Se 3 = 4, então 3 + 4 = 9
d) 3 = 4 ou 3 + 4 = 9
e) 3 = 3 se e somente se 3 + 4 = 9
67. (ESAF / SEFAZ/SP – 2009) A negação de: Milão é a capital da
Itália ou Paris é a capital da Inglaterra é:
a) Milão não é a capital da Itália e Paris não é a capital da Inglaterra.
b) Paris não é a capital da Inglaterra.
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c) Milão não é a capital da Itália ou Paris não é a capital da Inglaterra.
d) Milão não é a capital da Itália.
e) Milão é a capital da Itália e Paris não é a capital da Inglaterra.
68. (ESAF / STN – 2012) A negação da proposição “se Curitiba é a
capital do Brasil, então Santos é a capital do Paraná” é logicamente
equivalente à proposição:
a) Curitiba não é a capital do Brasil e Santos não é a capital do Paraná.
b) Curitiba não é a capital do Brasil ou Santos não é a capital do Paraná.
c) Curitiba é a capital do Brasil e Santos não é a capital do Paraná.
d) Se Curitiba não é a capital do Brasil, então Santos não é a capital do
Paraná.
e) Curitiba é a capital do Brasil ou Santos não é a capital do Paraná.
69. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2012) A negação da proposição
“se Paulo estuda, então Marta é atleta” é logicamente equivalente à
proposição:
a) Paulo não estuda e Marta não é atleta.
b) Paulo estuda e Marta não é atleta.
c) Paulo estuda ou Marta não é atleta.
d) se Paulo não estuda, então Marta não é atleta.
e) Paulo não estuda ou Marta não é atleta.
70. (ESAF / PECFAZ – 2013) A negação da proposição “Brasília é
a Capital Federal e os Territórios Federais integram a União” é:
a) Brasília não é a Capital Federal e os Territórios Federais não integram a
União.
b) Brasília não é a Capital Federal ou os Territórios Federais não integram
a União.
c) Brasília não é a Capital Federal ou os Territórios Federais integram a
União.
d) Brasília é a Capital Federal ou os Territórios Federais não integram a
União.

www.estrategiaconcursos.com.br

e) Brasília não é a Capital Federal e os Territórios Federais integram a
União.
71. (ESAF / MINISTÉRIO DA FAZENDA – 2012) A proposição p ∧ (p
→ q) é logicamente equivalente à proposição:
a) p ∨ q
b) ~ p
c) p
d) ~ q
e) p ∧ q
72. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2012) A aﬁrmação “A menina tem
olhos azuis ou o menino é loiro” tem como sentença logicamente
equivalente:
a) se o menino é loiro, então a menina tem olhos azuis.
b) se a menina tem olhos azuis, então o menino é loiro.
c) se a menina não tem olhos azuis, então o menino é loiro.
d) não é verdade que se a menina tem olhos azuis, então o menino é
loiro.
e) não é verdade que se o menino é loiro, então a menina tem olhos
azuis.
73. (ESAF / DNIT – 2012) A proposição “Paulo é médico ou Ana
não trabalha” é logicamente equivalente a:
a) Se Ana trabalha, então Paulo é médico.
b) Se Ana trabalha, então Paulo não é médico.
c) Paulo é médico ou Ana trabalha.
d) Ana trabalha e Paulo não é médico.
e) Se Paulo é médico, então Ana trabalha
74. (ESAF / MPOG – 2010) Sejam F e G duas proposições e ~F e
~G suas respectivas negações. Marque a opção que equivale
logicamente à proposição composta: F se e somente G.
a) F implica G e ~G implica F.
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b) F implica G e ~F implica ~G.
c) Se F então G e se ~F então G.
d) F implica G e ~G implica ~F.
e) F se e somente se ~G.
75. (ESAF / DNIT – 2012) A proposição composta p → p Λ q é
equivalente à proposição:
a) p v q
b) p Λ q
c) p
d) ~ p v q
e) q
76. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2009)Considere a seguinte
proposição: “Se chove ou neva, então o chão fica molhado”. Sendo
assim, pode-se afirmar que:
a) Se o chão está molhado, então choveu ou nevou.
b) Se o chão está molhado, então choveu e nevou.
c) Se o chão está seco, então choveu ou nevou.
d) Se o chão está seco, então não choveu ou não nevou.
e) Se o chão está seco, então não choveu e não nevou.
77. (ESAF / AUDITOR MTE – 2010) Um poliedro convexo é regular
se e somente se for: um tetraedro ou um cubo ou um octaedro ou um
dodecaedro ou um icosaedro. Logo:
a) Se um poliedro convexo for regular, então ele é um cubo.
b) Se um poliedro convexo não for um cubo, então ele não é regular.
c) Se um poliedro não for um cubo, não for um tetraedro, não for um
octaedro, não for um dodecaedro e não for um icosaedro, então ele não é
regular.
d) Um poliedro não é regular se e somente se não for: um tetraedro ou um
cubo ou um octaedro ou um dodecaedro ou um icosaedro.
e) Se um poliedro não for regular, então ele não é um cubo.
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78. (ESAF / AUDITOR ISS/RJ – 2010) A proposição “um número
inteiro é par se e somente se o seu quadrado for par” equivale
logicamente à proposição:
a) se um número inteiro for par, então o seu quadrado é par, e se um
número inteiro não for par, então o seu quadrado não é par.
b) se um número inteiro for ímpar, então o seu quadrado é ímpar.
c) se o quadrado de um número inteiro for ímpar, então o número é ímpar.
d) se um número inteiro for par, então o seu quadrado é par, e se o
quadrado de um número inteiro não for par, então o número não é par.
e) se um número inteiro for par, então o seu quadrado é par.
79. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2009) A afirmação: “João não
chegou ou Maria está atrasada” equivale logicamente a:
a) Se João não chegou, Maria está atrasada.
b) João chegou e Maria não está atrasada.
c) Se João chegou, Maria não está atrasada.
d) Se João chegou, Maria está atrasada.
e) João chegou ou Maria não está atrasada.
80. (ESAF / PECFAZ – 2013) Conforme a teoria da lógica
proposicional, a proposição ~ P Λ P é:
a) uma tautologia.
b) equivalente à proposição ~ P V P .
c) uma contradição.
d) uma contingência.
e) uma disjunção
81. (ESAF / AUDITOR SMF/RJ – 2010) Por deﬁnição, um triângulo
equilátero é o que tem os três lados iguais. Considere então a
proposição: “Um triângulo é equilátero se e somente se os três ângulos
são iguais”.
Uma conclusão falsa desta proposição é:
a) uma condição necessária e suﬁciente para que um triângulo seja
equilátero é a de que os três ângulos sejam iguais.
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b) os três ângulos de um triângulo equilátero são iguais.
c) um triângulo é equilátero somente se os três ângulos são iguais.
d) se um dos ângulos de um triângulo é diferente de outro ângulo, então
o triângulo não é equilátero.
e) se um triângulo não é equilátero, então os três ângulos são diferentes
uns dos outros.
82. (ESAF / AUDITOR SMF/RJ – 2010) Considere x um número
real. A negação da proposição 2/3 ≤ x ≤ 5/3 ou –1< x < 1 é:
a) –1 < x ≤ 2/3.
b) –1 ≤ x < 2/3.
c) x ≤ –1 e x > 5/3.
d) x ≤ –1 ou x > 5/3.
e) –1 ≤ x < 2/3 e x > 5/3
83. (ESAF / AUDITOR SMF/RJ – 2010) Qual das proposições
abaixo tem a mesma tabela verdade que a proposição: “Se |a| < 3, então
b ≤ 4 ”, onde a e b são números reais?
a) b ≤ 4 e |a| < 3
b) b > 4 ou |a| < 3
c) b > 4 e |a| < 3
d) b ≤ 4 ou |a| < 3
e) b ≤ 4 ou |a| ≥ 3
84. (ESAF / AUDITOR SMF/RJ – 2010) Sendo x um número real, a
proposição: x2 ≥ 1 se e somente se x ≥ 1 ou x ≤ -1 equivale logicamente
à:
a) se x = 1, então x2 = 1.
b) se x > 1, então x2 > 1.
c) se -1 < x < 1, então x2 < 1.
d) se -1 < x < 1, então x2 < 1, e se x ≥ 1 ou x ≤ -1, então x2 ≥ 1.
e) se -1 < x < 1, então x2 < 1, e se x2 ≥ 1, então x ≥ 1 ou x ≤ -1.
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85. (ESAF / PECFAZ – 2013) Considere verdadeiras as premissas
a seguir:
– se Ana é professora, então Paulo é médico;
– ou Paulo não é médico, ou Marta é estudante;
– Marta não é estudante.
Sabendo-se que os três itens listados acima são as únicas
premissas do argumento, pode-se concluir que:
a) Ana é professora.
b) Ana não é professora e Paulo é médico.
c) Ana não é professora ou Paulo é médico.
d) Marta não é estudante e Ana é Professora.
e) Ana é professora ou Paulo é médico.
86. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2012) Caso ou compro uma
bicicleta. Viajo ou não caso. Vou morar em Pasárgada ou não compro
uma bicicleta. Ora, não vou morar em Pasárgada. Assim,
a) não viajo e caso.
b) viajo e caso.
c) não vou morar em Pasárgada e não viajo.
d) compro uma bicicleta e não viajo.
e) compro uma bicicleta e viajo.
87. (ESAF / SEFAZ/SP – 2009 - adaptada) Se Maria vai ao cinema,
Pedro ou Paulo vão ao cinema. Se Paulo vai ao cinema, Teresa e Joana
vão ao cinema. Se Pedro vai ao cinema, Teresa e Ana vão ao cinema. Se
Teresa não foi ao cinema, pode-se afirmar que:
a) Ana não foi ao cinema.
b) Paulo foi ao cinema.
c) Pedro foi ao cinema.
d) Maria não foi ao cinema.
e) Joana não foi ao cinema.
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88. (ESAF / ANEEL – 2004) Surfo ou estudo. Fumo ou não surfo.
Velejo ou não estudo. Ora, não velejo. Assim,
a) estudo e fumo.
b) não fumo e surfo.
c) não velejo e não fumo.
d) estudo e não fumo.
e) fumo e surfo.
89. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2012) Se Paulo é irmão de Ana,
então Natália é prima de Carlos. Se Natália é prima de Carlos, então
Marta não é mãe de Rodrigo. Se Marta não é mãe de Rodrigo, então Leila
é tia de Maria. Ora, Leila não é tia de Maria. Logo
a) Marta não é mãe de Rodrigo e Paulo é irmão de Ana.
b) Marta é mãe de Rodrigo e Natália é prima de Carlos.
c) Marta não é mãe de Rodrigo e Natália é prima de Carlos.
d) Marta é mãe de Rodrigo e Paulo não é irmão de Ana.
e) Natália não é prima de Carlos e Marta não é mãe de Rodrigo.
90. (ESAF / MINISTÉRIO DA FAZENDA – 2012) Se Marta é
estudante, então Pedro não é professor. Se Pedro não é professor, então
Murilo trabalha. Se Murilo trabalha, então hoje não é domingo. Ora, hoje
é domingo. Logo,
a) Marta não é estudante e Murilo trabalha.
b) Marta não é estudante e Murilo não trabalha.
c) Marta é estudante ou Murilo trabalha.
d) Marta é estudante e Pedro é professor.
e) Murilo trabalha e Pedro é professor.
91. (ESAF / MINISTÉRIO DA FAZENDA – 2013) Se Eva vai à praia,
ela bebe caipirinha. Se Eva não vai ao cinema, ela não bebe caipirinha.
Se Eva bebe caipirinha, ela não vai ao cinema. Se Eva não vai à praia,
ela vai ao cinema. Segue-se, portanto, que Eva:
a) vai à praia, vai ao cinema, não bebe caipirinha.
b) não vai à praia, vai ao cinema, não bebe caipirinha.
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c) vai à praia, não vai ao cinema, bebe caipirinha.
d) não vai à praia, não vai ao cinema, não bebe caipirinha.
e) não vai à praia, não vai ao cinema, bebe caipirinha.
92. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2012) Se Ana é pianista, então
Beatriz é violinista. Se Ana é violinista, então Beatriz é pianista. Se Ana
é pianista, Denise é violinista. Se Ana é violinista, então Denise é
pianista. Se Beatriz é violinista, então Denise é pianista. Sabendo-se que
nenhuma delas toca mais de um instrumento, então Ana, Beatriz e
Denise tocam, respectivamente:
a) piano, piano, piano.
b) violino, piano, piano.
c) violino, piano, violino.
d) violino, violino, piano.
e) piano, piano, violino.
93. (ESAF / MPOG – 2010) Há três suspeitos para um crime e pelo
menos um deles é culpado. Se o primeiro é culpado, então o segundo é
inocente. Se o terceiro é inocente, então o segundo é culpado. Se o
terceiro é inocente, então ele não é o único a sê-lo. Se o segundo é
culpado, então ele não é o único a sê-lo. Assim, uma situação possível
é:
a) Os três são culpados.
b) Apenas o primeiro e o segundo são culpados.
c) Apenas o primeiro e o terceiro são culpados.
d) Apenas o segundo é culpado.
e) Apenas o primeiro é culpado.
94. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2012) Se Anamara é médica,
então Angélica é médica. Se Anamara é arquiteta, então Angélica ou
Andrea são médicas. Se Andrea é arquiteta, então Angélica é arquiteta.
Se Andrea é médica, então Anamara é médica. Considerando que as
afirmações são verdadeiras, segue-se, portanto, que:
a) Anamara, Angélica e Andrea são arquitetas.
b) Anamara é médica, mas Angélica e Andrea são arquitetas.
c) Anamara, Angélica e Andrea são médicas.
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d) Anamara e Angélica são arquitetas, mas Andrea é médica.
e) Anamara e Andrea são médicas, mas Angélica é arquiteta.
95. (ESAF / STN – 2012) P não é número, ou R é variável. B é
parâmetro ou R não é variável. R não é variável ou B não é parâmetro.
Se B não é parâmetro, então P é número. Considerando que todas as
aﬁrmações são verdadeiras, conclui-se que:
a) B é parâmetro, P é número, R não é variável.
b) P não é número, R não é variável, B é parâmetro.
c) B não é parâmetro, P é número, R não é variável.
d) R não é variável, B é parâmetro, P é número.
e) R não é variável, P não é número, B não é parâmetro.
96. (ESAF / AUDITOR MTE – 2003) Investigando uma fraude
bancária, um famoso detetive colheu evidências que o convenceram da
verdade das seguintes afirmações:
(1) Se Homero é culpado, então João é culpado.
(2) Se Homero é inocente, então João ou Adolfo são culpados.
(3) Se Adolfo é inocente, então João é inocente.
(4) Se Adolfo é culpado, então Homero é culpado.
As evidências colhidas pelo famoso detetive indicam, portanto, que:
a) Homero, João e Adolfo são inocentes.
b) Homero, João e Adolfo são culpados.
c) Homero é culpado, mas João e Adolfo são inocentes.
d) Homero e João são inocentes, mas Adolfo é culpado.
e) Homero e Adolfo são culpados, mas João é inocente.
(ESAF / RECEITA FEDERAL – 2009) Se   3 e , então   3 e . Se
  e3 , então  ou  são iguais a 3 e . Se   e3 , então   e3 . Se   3 e , então
97.

  3 e . Considerando que as afirmações são verdadeiras, segue-se,
portanto, que:
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98. (ESAF / AUDITOR MTE – 2003) Se não durmo, bebo. Se estou
furioso, durmo. Se durmo, não estou furioso. Se não estou furioso, não
bebo. Logo,
a) não durmo, estou furioso e não bebo
b) durmo, estou furioso e não bebo
c) não durmo, estou furioso e bebo
d) durmo, não estou furioso e não bebo
e) não durmo, não estou furioso e bebo
99. (ESAF / ANEEL – 2004) Se não leio, não compreendo. Se jogo,
não leio. Se não desisto, compreendo. Se é feriado, não desisto. Então,
a) se jogo, não é feriado.
b) se não jogo, é feriado.
c) se é feriado, não leio.
d) se não é feriado, leio.
e) se é feriado, jogo.
100. (ESAF / MINISTÉRIO DA FAZENDA – 2012) Em uma cidade as
seguintes premissas são verdadeiras:
Nenhum professor é rico. Alguns políticos são ricos.
Então, pode-se aﬁrmar que:
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a) Nenhum professor é político.
b) Alguns professores são políticos.
c) Alguns políticos são professores.
d) Alguns políticos não são professores.
e) Nenhum político é professor.
4.

PROPORCIONALIDADE

101. (ESAF / SUSEP – 2010) Um pai deseja dividir uma fazenda de
500 alqueires entre seus três ﬁlhos, na razão direta da quantidade de
ﬁlhos que cada um tem e na razão inversa de suas rendas. Sabendo-se
que a renda do ﬁlho mais velho é duas vezes a renda do ﬁlho mais novo
e que a renda do ﬁlho do meio é três vezes a renda do mais novo, e que,
além disso, o ﬁlho mais velho tem três ﬁlhos, o ﬁlho do meio tem dois
ﬁlhos e o ﬁlho mais novo tem dois ﬁlhos, quantos alqueires receberá o
ﬁlho do meio?
a) 80
b) 100
c) 120
d) 160
e) 180
102. (ESAF / MINISTÉRIO DA FAZENDA – 2013) Em um país
distante, as tarifas ferroviárias são diretamente proporcionais à raiz
quadrada da distância percorrida. A distância da cidade Bengé até a
cidade Mengé, por trem, é de 1250 km e a tarifa é de R$ 182,00. Um
turista que está em Bengé quer ir até Mengé, viajando sempre de trem.
No entanto, em vez de o turista ir diretamente de Bengé para Mengé,
ele vai de Bengé para Cengé, que fica distante 800 km de Bengé. No
outro dia, ainda de trem, o turista, sai de Cengé para Mengé, cuja
distância é de 450 km. Desse modo, se o turista tivesse ido diretamente
de Bengé para Mengé, a redução percentual dos gastos com as tarifas
de
trem,
considerando
duas
casas
após
a
vírgula,
seria
aproximadamente de:
a) 28,57 %
b) 27,32 %
c) 25,34 %
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d) 43,78 %
e) 22,33 %
103. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2012) A taxa cobrada por uma
empresa de logística para entregar uma encomenda até determinado
lugar é proporcional à raiz quadrada do peso da encomenda. Ana, que
utiliza, em muito, os serviços dessa empresa, pagou para enviar uma
encomenda de 25kg uma taxa de R$ 54,00. Desse modo, se Ana enviar
a mesma encomenda de 25kg dividida em dois pacotes de 16kg e 9kg,
ela pagará o valor total de
a) 54,32.
b) 54,86.
c) 76,40.
d) 54.
e) 75,60.
104. (ESAF / AUDITOR ISS/RJ – 2010) O PIB de um país que entrou
em recessão no ﬁm de 2008 tinha crescido 10% no primeiro trimestre
de 2008, 5% no segundo trimestre, tinha ﬁcado estável no terceiro
trimestre e tinha caído 10% no último trimestre daquele ano. Calcule a
taxa de crescimento do PIB desse País, em 2008.
a) 1,25%.
b) 5%.
c) 4,58%.
d) 3,95%.
e) -5%.
105. (ESAF / AUDITOR ISS/RJ – 2010) O álcool xº GL tem X% de
fração em volume composto por álcool etílico e o restante por água.
Sendo assim, 750 ml de uma mistura em volumes iguais de álcool 96º
GL e álcool 70º GL são, por sua vez, misturados com 250 ml de álcool
com fração em volume desconhecida, resultando em um litro de álcool
76º GL. Calcule a fração em volume desconhecida desses 250 ml de
álcool.
a) 46%
b) 50%
c) 55%
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d) 76%
e) 83%
106. (ESAF / AUDITOR ISS/RJ – 2010) Dois ciclistas participam de
uma corrida sendo que um deles, após uma queda, ﬁcou 9 km atrás do
outro. No entanto, considere que o ciclista que caiu e ﬁcou atrás corre a
uma velocidade 50% maior que o ciclista que está na frente e que o
ciclista que caiu e ﬁcou atrás consegue alcançar o da frente em 30
minutos. Assim, qual é a velocidade do ciclista que caiu, admitindo que
as velocidades dos ciclistas podem ser consideradas constantes dadas
as condições das pistas?
a) 36 km/h
b) 60 km/h
c) 54 km/h
d) 45 km/h
e) 72 km/h
107. (ESAF / AUDITOR MTE – 2010) Em uma universidade, 56% dos
alunos estudam em cursos da área de ciências humanas e os outros 44%
estudam em cursos da área de ciências exatas, que incluem matemática
e física. Dado que 5% dos alunos da universidade estudam matemática
e 6% dos alunos da universidade estudam física e que não é possível
estudar em mais de um curso na universidade, qual a proporção dos
alunos que estudam matemática ou física entre os alunos que estudam
em cursos de ciências exatas?
a) 20,00%.
b) 21,67%.
c) 25,00%.
d) 11,00%.
e) 33,33%.
108. (ESAF / AUDITOR ISS/RJ – 2010) Em uma determinada
cidade, 25% dos automóves são da marca A e 50% dos automóveis são
da marca B. Ademais, 30% dos automóveis da marca A são pretos e
20% dos automóveis da marca B também são pretos. Dado que só
existem automóveis pretos da marca A e da marca B, qual a
percentagem de carros nesta cidade que são pretos?
a) 17,5%
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b) 23,33%
c) 7,5%
d) 22,75%
e) 50%
109. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2001) Uma empresa produz e
comercializa um determinado bem X. A empresa quer aumentar em 60%
seu faturamento com X. Pretende atingir este objetivo aumentando o
preço do produto e a quantidade produzida em 20%. Supondo que o
mercado absorva o aumento de oferta e eventuais acréscimos de preço,
qual seria o aumento de preço necessário para que a firma obtenha o
aumento de faturamento desejado?
a) 40,0 %
b) 20,5 %
c) 25,3 %
d) 33,3 %
e) 35,6 %
110. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2009) Um corredor está
treinando diariamente para correr a maratona em uma competição,
sendo que a cada domingo ele corre a distância da maratona em
treinamento e assim observou que, a cada domingo, o seu tempo
diminui exatamente 10% em relação ao tempo do domingo anterior.
Dado que no primeiro domingo imediatamente antes do início do
treinamento, ele fez o percurso em 4 horas e 30 minutos e, no último
domingo de treinamento, ele correu a distância da maratona em 3 horas,
16 minutos e 49,8 segundos, por quantas semanas ele treinou?
a) 1
b) 5
c) 2
d) 4
e) 3
111. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2009) Em uma repartição, 3/5 do
total dos funcionários são concursados, 1/3 do total dos funcionários
são mulheres e as mulheres concursadas correspondem a 1/4 do total
dos funcionários dessa repartição. Assim, qual entre as opções abaixo,
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é o valor mais próximo da porcentagem do total dos funcionários dessa
repartição que são homens não concursados?
a) 21%
b) 19%
c) 42%
d) 56%
e) 32%
112. (ESAF / AUDITOR MTE – 2010) Em um grupo de pessoas, há
20 mulheres e 30 homens, sendo que 20 pessoas estão usando óculos e
36 pessoas estão usando calça jeans. Sabe-se que, nesse grupo, i) há
20% menos mulheres com calça jeans que homens com calça jeans, ii)
há três vezes mais homens com óculos que mulheres com óculos, e iii)
metade dos homens de calça jeans estão usando óculos. Qual a
porcentagem de pessoas no grupo que são homens que estão usando
óculos mas não estão usando calça jeans?
a) 5%.
b) 10%.
c) 12%.
d) 20%.
e) 18%.
113. (ESAF / STN – 2012) Um país distante está enfrentando uma
epidemia bastante grave que precisa de um lote de comprimidos
EPIDEM, de modo a minimizar os efeitos devastadores da doença.
Contudo, a produção do EPIDEM é feita sob encomenda por apenas dois
laboratórios: LAB1 e o LAB2. As autoridades públicas, preocupadas com
a grande demanda por esse medicamento, precisam saber em quanto
tempo receberão o determinado lote, uma vez que foram informadas
que, para a fabricação de um lote de EPIDEM, o LAB1 precisa de 4 dias e
o LAB2 precisa de 6 dias para a fabricação do mesmo lote de EPIDEM.
Para o rápido atendimento da demanda, as autoridades públicas
solicitaram aos dois laboratórios para trabalharem em conjunto. Desse
modo, o número de dias – considerando-se até duas casas decimais –
necessários para que os 2 laboratórios, trabalhando em conjunto,
produzam o lote de EPIDEM é, em valor aproximado, igual a:
a) 2,4
b) 2,16
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c) 3,64
d) 10
e) 24,4
114. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2009) Em um determinado
período de tempo, o valor do dólar americano passou de R$ 2,50 no
início para R$ 2,00 no ﬁm do período. Assim, com relação a esse período,
pode-se aﬁrmar que:
a) O real se valorizou 25% em relação ao dólar.
b) O real se valorizou 20% em relação ao dólar.
c) O dólar se desvalorizou 25% em relação ao real.
d) O real se desvalorizou 20% em relação ao dólar.
e) O real se desvalorizou 25% em relação ao dólar.
115. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2012) Em um tanque há 3
torneiras. A primeira enche o tanque em 5 horas, a segunda, em 8 horas,
já a terceira o esvazia em 4 horas. Abrindo-se as 3 torneiras ao mesmo
tempo e estando o tanque vazio, em quanto tempo o tanque ﬁcará
cheio?
a) 10 horas e 40 minutos
b) 13 horas e 20 minutos
c) 14 horas e 30 minutos
d) 11 horas e 50 minutos
e) 12 horas e 10 minutos
116. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2012) Luca vai ao shopping com
determinada quantia. Com essa quantia, ele pode comprar 40 lápis ou
30 canetas. Luca, que sempre é muito precavido, guarda 10% do
dinheiro para voltar de ônibus. Sabendo que Luca comprou 24 lápis,
então o número de canetas que Luca pode comprar, com o restante do
dinheiro, é igual a
a) 9.
b) 12.
c) 6.
d) 18.
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e) 15.
117. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2012) Para construir 120 m2 de
um muro em 2 dias, são necessários 6 pedreiros. Trabalhando no mesmo
ritmo, o número de pedreiros necessários para construir 210 m2 desse
mesmo muro em 3 dias é igual a
a) 2.
b) 4.
c) 3.
d) 5.
e) 7.
118. (ESAF / AUDITOR ISS/RJ – 2010) Dois trabalhadores,
trabalhando 8 horas por dia cada um, durante 15 dias, colhem juntos 60
sacos de arroz. Três outros trabalhadores, trabalhando 10 horas por dia
cada um, colhem juntos 75 sacos de arroz em 10 dias. Em média, quanto
um trabalhador do primeiro grupo é mais ou menos produtivo que um
trabalhador do segundo grupo?
a) O trabalhador do primeiro grupo é 10% menos produtivo.
b) O trabalhador do primeiro grupo é 10% mais produtivo.
c) O trabalhador do primeiro grupo é 25% mais produtivo.
d) As produtividades dos trabalhadores dos dois grupos é a mesma.
e) O trabalhador do primeiro grupo é 25% menos produtivo.
5.

RACIOCÍNIO MATEMÁTICO E SEQUENCIAL

119. (ESAF / AUDITOR ISS/RJ – 2010) A partir da lei de formação
da sequência 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,..., calcule o valor mais próximo do
quociente entre o 11° e o 10° termo.
a) 1,732
b) 1,667
c) 1,618
d) 1,414
e) 1,5
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120. (ESAF / PECFAZ – 2013) Em uma progressão geométrica, temse a1 = 2 e a5 = 162. Então, a soma dos três primeiros termos dessa
progressão geométrica é igual a:
a) 26
b) 22
c) 30
d) 28
e) 20
121. (ESAF / PECFAZ – 2013) A soma dos 100 primeiros termos da
sequência (4, 7, 10, 13, 16,...) é igual a:
a) 15.270
b) 15.410
c) 15.320
d) 15.340
e) 15.250
122. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2012) Uma sequência de números
k1, k2, k3, k4,....,kn é denominada Progressão Geométrica ─ PG ─ de n
termos quando, a partir do segundo termo, cada termo dividido pelo
imediatamente anterior for igual a uma constante r denominada razão.
Sabe-se que, adicionando uma constante x a cada um dos termos da
sequência (p - 2); p; e (p + 3) ter-se-á uma PG. Desse modo, o valor de
x, da razão e da soma dos termos da PG são, respectivamente, iguais a
a) (6 - p); 2/3; 21.
b) (p +6); 3/2; 19.
c) 6; (6 – p); 21.
d) (6 - p); 3/2; 19.
e) (p - 6); p; 20.
123. (ESAF / AUDITOR MTE – 2003) Quatro casais reúnem-se para
jogar xadrez. Como há apenas um tabuleiro, eles combinam que: a)
nenhuma pessoa pode jogar duas partidas seguidas; b) marido e esposa
não jogam entre si. Na primeira partida, Celina joga contra Alberto. Na
segunda, Ana joga contra o marido de Júlia. Na terceira, a esposa de
Alberto joga contra o marido de Ana. Na quarta, Celina joga contra
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Carlos. E na quinta, a esposa de Gustavo joga contra Alberto. A esposa
de Tiago e o marido de Helena são, respectivamente:
a) Celina e Alberto
b) Ana e Carlos
c) Júlia e Gustavo
d) Ana e Alberto
e) Celina e Gustavo
124. (ESAF / AUDITOR MTE – 2003) Três amigas encontram-se em
uma festa. O vestido de uma delas é azul, o de outra é preto, e o da outra
é branco. Elas calçam pares de sapatos destas mesmas três cores, mas
somente Ana está com vestido e sapatos de mesma cor. Nem o vestido
nem os sapatos de Júlia são brancos. Marisa está com sapatos azuis.
Desse modo,
a) o vestido de Júlia é azul e o de Ana é preto.
b) o vestido de Júlia é branco e seus sapatos são pretos.
c) os sapatos de Júlia são pretos e os de Ana são brancos.
d) os sapatos de Ana são pretos e o vestido de Marisa é branco.
e) o vestido de Ana é preto e os sapatos de Marisa são azuis.
125. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2009) Três meninos, Zezé, Zozó
e Zuzu, todos vizinhos, moram na mesma rua em três casas contíguas.
Todos os três meninos possuem animais de estimação de raças
diferentes e de cores também diferentes. Sabe-se que o cão mora em
uma casa contígua à casa de Zozó; a calopsita é amarela; Zezé tem um
animal de duas cores – branco e laranja – ; a cobra vive na casa do meio.
Assim, os animais de estimação de Zezé, Zozó e Zuzu são,
respectivamente:
a) cão, cobra, calopsita.
b) cão, calopsita, cobra.
c) calopsita, cão, cobra.
d) calopsita, cobra, cão.
e) cobra, cão, calopsita.
126. (ESAF / AUDITOR MTE – 2003) Um professor de Lógica
percorre uma estrada que liga, em linha reta, as vilas Alfa, Beta e Gama.
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Em Alfa, ele avista dois sinais com as seguintes indicações: “Beta a 5
km” e “Gama a 7 km”. Depois, já em Beta, encontra dois sinais com as
indicações: “Alfa a 4 km” e “Gama a 6 km”. Ao chegar a Gama, encontra
mais dois sinais: “Alfa a 7 km” e “Beta a 3 km”. Soube, então, que, em
uma das três vilas, todos os sinais têm indicações erradas; em outra,
todos os sinais têm indicações corretas; e na outra um sinal tem
indicação correta e outro sinal tem indicação errada (não
necessariamente nesta ordem). O professor de Lógica pode concluir,
portanto, que as verdadeiras distâncias, em quilômetros, entre Alfa e
Beta, e entre Beta e Gama, são, respectivamente:
a) 5 e 3
b) 5 e 6
c) 4 e 6
d) 4 e 3
e) 5 e 2
127. (ESAF / AUDITOR MTE – 2006) Ana encontra-se à frente de
três salas cujas portas estão pintadas de verde, azul e rosa. Em cada
uma das três salas encontra-se uma e somente uma pessoa – em uma
delas encontra-se Luís; em outra, encontra-se Carla; em outra,
encontra-se Diana. Na porta de cada uma das salas existe uma inscrição,
a saber:
Sala verde: “Luís está na sala de porta rosa”
Sala azul: “Carla está na sala de porta verde”
Sala rosa: “Luís está aqui”
Ana sabe qua a inscrição na porta da sala onde Luís se encontra
pode ser verdadeira ou falsa. Sabe, ainda, que a inscrição na porta da
sala onde Carla se encontra é falsa, e que a inscrição na porta da sala
em que Diana se encontra é verdadeira. Com tais informações, Ana
conclui corretamente que nas salas de portas verde, azul e rosa
encontram-se, respectivamente:
a) Diana, Luís, Carla
b) Luís, Diana, Carla
c) Diana, Carla, Luís
d) Carla, Diana, Luís
e) Luís, Carla, Diana
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128. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2009) Considere um retângulo
formado por pequenos quadrados iguais, conforme a ﬁgura abaixo. Ao
todo, quantos quadrados de quaisquer tamanhos podem ser contados
nessa ﬁgura?

a) 128
b) 100
c) 64
d) 32
e) 18
129. (ESAF / AUDITOR MTE – 2003) Três pessoas, Ana, Bia e Carla,
têm idades (em número de anos) tais que a soma de quaisquer duas
delas é igual ao número obtido invertendo-se os algarismos que formam
a terceira. Sabe-se, ainda, que a idade de cada uma delas é inferior a
100 anos (cada idade, portanto, sendo indicada por um algarismo da
dezena e um da unidade). Indicando o algarismo da unidade das idades
de Ana, Bia e Carla, respectivamente, por A1, B1 e C1; e indicando o
algarismo da dezena das idades de Ana, Bia e Carla, respectivamente,
por A2, B2 e C2, a soma das idades destas três pessoas é igual a:
a) 3 (A2+B2+C2)
b) 10 (A2+B2+C2)
c) 99 – (A1+B1+C1)
d) 11 (B2+B1)
e) 3 (A1+B1+C1)
130. (ESAF / AUDITOR MTE – 2010) Em um grupo de pessoas, há
20 mulheres e 30 homens, sendo que 20 pessoas estão usando óculos e
36 pessoas estão usando calça jeans. Sabe-se que, nesse grupo, i) há
20% menos mulheres com calça jeans que homens com calça jeans, ii)
há três vezes mais homens com óculos que mulheres com óculos, e iii)
metade dos homens de calça jeans estão usando óculos. Qual a
porcentagem de pessoas no grupo que são homens que estão usando
óculos mas não estão usando calça jeans?
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a) 5%.
b) 10%.
c) 12%.
d) 20%.
e) 18%.
131. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2009) Considere uma esfera, um
cone, um cubo e uma pirâmide. A esfera mais o cubo pesam o mesmo
que o cone. A esfera pesa o mesmo que o cubo mais a pirâmide.
Considerando ainda que dois cones pesariam o mesmo que três
pirâmides, quantos cubos pesa a esfera?
a) 4
b) 5
c) 3
d) 2
e) 1
132. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2009) Uma escola para ﬁlhos de
estrangeiros oferece cursos de idiomas estrangeiros para seus alunos.
Em uma determinada série, 30 alunos estudam francês, 45 estudam
inglês, e 40, espanhol. Dos alunos que estudam francês, 12 estudam
também inglês e 3 estudam também espanhol. Dos alunos que estudam
inglês, 7 estudam também espanhol e desses 7 alunos que estudam
inglês e espanhol, 3 estudam também francês. Por ﬁm, há 10 alunos que
estudam apenas alemão. Não sendo oferecidos outros idiomas e
sabendo-se que todos os alunos dessa série devem estudar pelo menos
um idioma estrangeiro, quantos alunos dessa série estudam nessa
escola?
a) 96.
b) 100.
c) 106.
d) 115.
e) 125.
133. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2009) Sejam X, Y e Z três pontos
distintos de uma reta. O segmento XY é igual ao triplo do segmento YZ.
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O segmento XZ mede 32 centímetros. Desse modo, uma das possíveis
medidas do segmento XY, em centímetros, é igual a:
a) 27
b) 72
c) 35
d) 63
e) 48
134. (ESAF / CGU – 2012) Em um grupo de 120 empresas, 57 estão
situadas na Região Nordeste, 48 são empresas familiares, 44 são
empresas exportadoras e 19 não se enquadram em nenhuma das
classiﬁcações acima. Das empresas do Nordeste, 19 são familiares e 20
são exportadoras. Das empresas familiares, 21 são exportadoras. O
número de empresas do Nordeste que são ao mesmo tempo familiares
e exportadoras é
a) 21.
b) 14.
c) 16.
d) 19.
e) 12.
135. (ESAF / AUDITOR ISS/RJ – 2010) Em um amostra de 100
empresas, 52 estão situadas no Rio de Janeiro, 38 são exportadoras e
35 são sociedades anônimas. Das empresas situadas no Rio de Janeiro,
12 são exportadoras e 15 são sociedades anônimas e das empresas
exportadoras 18 são sociedades anônimas. Não estão situadas no Rio
de Janeiro nem são sociedades anônimas e nem exportadoras 12
empresas. Quantas empresas que estão no Rio de Janeiro são
sociedades anônimas e exportadoras ao mesmo tempo?
a) 18
b) 15
c) 8
d) 0
e) 20
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136. (ESAF / DNIT – 2012) Uma escola oferece reforço escolar em
todas as disciplinas. No mês passado, dos 100 alunos que ﬁzeram
reforço escolar nessa escola, 50 ﬁzeram reforço em Matemática, 25
ﬁzeram reforço em Português e 10 ﬁzeram reforço em Matemática e
Português. Então, é correto aﬁrmar que, no mês passado, desses 100
alunos, os que não ﬁzeram reforço em Matemática e nem em Português
é igual a:
a) 15
b) 35
c) 20
d) 30
e) 25
137. (ESAF / AUDITOR ISS/RJ – 2010) Em um conjunto de números
inteiros não nulos, há 150 números pares, 160 números ímpares e 120
números negativos. Se 80 números pares são negativos, quantos
números ímpares são positivos?
a) 80
b) 120
c) 50
d) 40
e) 110
138. (ESAF / AUDITOR ISS/RJ – 2010) A seguir estão
representados pelo sistema binário, formado apenas pelos algarismos 0
e 1, os números naturais de 0 a 16 em ordem crescente: 0, 1, 10, 11,
100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111,
10000. Qual é o número que corresponde ao binário 111011?
a) 59
b) 60
c) 58
d) 61
e) 62
139. (ESAF / AUDITOR ISS/RJ – 2010) O denominado Índice de
Massa Corporal - IMC de uma pessoa é determinado pelo quociente
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entre o peso P da pessoa, medido em kilogramas, e a altura H da pessoa,
medida em metros, ao quadrado, isto é
IMC = P/H 2. Determine o
valor mais próximo do IMC de uma pessoa com 1,75 m de altura e 70 Kg
de peso.
a) 21,7
b) 25,2
c) 26,1
d) 22,9
e) 23,8
6.

ÁLGEBRA, MATRIZES, DETERMINANTES, SISTEMAS LINEARES

140. (ESAF / DNIT – 2012) A soma dos valores de x e y que
x  2 y  7
solucionam o sistema de equações 
é igual a:
2 x  y  5
a) 6
b) 4
c) 3
d) 2
e) 5
141. (ESAF / AUDITOR MTE – 2010) Em um grupo de pessoas, há
20 mulheres e 30 homens, sendo que 20 pessoas estão usando óculos e
36 pessoas estão usando calça jeans. Sabe-se que, nesse grupo, i) há
20% menos mulheres com calça jeans que homens com calça jeans, ii)
há três vezes mais homens com óculos que mulheres com óculos, e iii)
metade dos homens de calça jeans estão usando óculos. Qual a
porcentagem de pessoas no grupo que são homens que estão usando
óculos mas não estão usando calça jeans?
a) 5%.
b) 10%.
c) 12%.
d) 20%.
e) 18%.
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142. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2009) Em uma repartição, 3/5 do
total dos funcionários são concursados, 1/3 do total dos funcionários
são mulheres e as mulheres concursadas correspondem a 1/4 do total
dos funcionários dessa repartição. Assim, qual entre as opções abaixo,
é o valor mais próximo da porcentagem do total dos funcionários dessa
repartição que são homens não concursados?
a) 21%
b) 19%
c) 42%
d) 56%
e) 32%

143. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2009) Considere uma esfera, um
cone, um cubo e uma pirâmide. A esfera mais o cubo pesam o mesmo
que o cone. A esfera pesa o mesmo que o cubo mais a pirâmide.
Considerando ainda que dois cones pesariam o mesmo que três
pirâmides, quantos cubos pesa a esfera?
a) 4
b) 5
c) 3
d) 2
e) 1
144. (ESAF / AUDITOR MTE – 2003) Uma estranha clínica
veterinária atende apenas cães e gatos. Dos cães hospedados, 90%
agem como cães e 10% agem como gatos. Do mesmo modo, dos gatos
hospedados 90% agem como gatos e 10% agem como cães. Observouse que 20% de todos os animais hospedados nessa estranha clínica
agem como gatos e que os 80% restantes agem como cães. Sabendo-se
que na clínica veterinária estão hospedados 10 gatos, o número de cães
hospedados nessa estranha clínica é:
a) 50
b) 10
c) 20
d) 40
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e) 70
145. (ESAF / MINISTÉRIO DA FAZENDA – 2013) Em uma secretaria
do Ministério da Fazenda, trabalham 63 pessoas. A razão entre o número
de homens e o número de mulheres é igual 4/5. A diferença entre o
número de mulheres e o número de homens que trabalham nessa
secretaria é igual a:
a) 8
b) 7
c) 6
d) 9
e) 5
146. (ESAF / CGU – 2012) Um segmento de reta de tamanho
unitário é dividido em duas partes com comprimentos x e 1-x
respectivamente. Calcule o valor mais próximo de x de maneira que x =
(1-x) / x, usando √5 ≅ 2,24.
a) 0,62
b) 0,38
c) 1,62
d) 0,5
e) 1/ π

147. (ESAF / AUDITOR ISS/RJ – 2010) Dois números a e b, a ≠ 0,
b ≠ 0 e b > a, formam uma razão φ tal que φ = b/a = (a+b)/b. Calcule
o valor mais próximo de φ.
a) 1,618
b) 1,732
c) 1,707
d) 1,5708
e) 1,667
148. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2012) Sabendo-se que o conjunto
X é dado por X = {x Є R │ x2 – 9 = 0 ou 2x – 1 = 9} e o que o conjunto
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Y é dado por Y = {y Є R │2y + 1 = 0 e 2y2 – y – 1 = 0}, onde R é o
conjunto dos números reais, então pode-se aﬁrmar que:
a) X U Y = {-3; -0,5; 1; 3; 5}.
b) X - Y = {-3; 3}.
c) X U Y = {-3; -0,5; 3; 5}.
d) Y = {-0,5; 1}.
e) Y = {-1}.
149. (ESAF / AUDITOR ISS/RJ – 2010) Quais são os números reais
x 5
1

x que satisfazem a condição 2
?
x  8 x  15 x  3
a) x ≠ 3 e x ≠ 5
b) x ≠ 3
c) x ≠ 3 ou x ≠ 5
d) Todos
e) Todos, exceto x = 3 e x = 5
150. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2012) A função bijetora dada por
x 1
f(x) =
possui domínio no conjunto dos números reais, exceto o
x2
número 2, ou seja: R - {2}. O conjunto imagem de f(x) é o conjunto dos
reais menos o número 1, ou seja: R - {1}. Desse modo, diz-se que f(x)
é uma função de R - {2} em R - {1}. Com isso, a função inversa de f,
denotada por f-1, é deﬁnida como
a) f-1(x) =

2x 1
de R - {1} em R - {2}.
x 1

b) f-1(x) =

2x 1
de R - {1} em R - {2}.
x 1

c) f-1(x) =

2x 1
de R - {2} em R - {1}.
x 1

d) f-1(x) =

x2
de R - 1 em R - {2}.
x 1

e) f-1(x) =

x2
de R - 2 em R - {1}.
x 1
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151. (ESAF / AUDITOR ISS/RJ – 2010) Considere a função real de
variável real f(t) = eλt , onde λ > 0, e a função real de variável real g(t)
= (1+r)t , onde r > 0. Fazendo f(t)=g(t), qual a relação decorrente entre
r e λ?
a) r = λ/4.
b) r =

.

c) r = λ.
d) r = log λ.
e) r = eλ - 1.
152. (ESAF / AUDITOR ISS/RJ – 2010) Um modelo para o
comportamento do estoque de minério em uma jazida a ser explorada
ao longo do tempo é o de uma função real de variável real f(t)=(1-r)t
com uma taxa de decréscimo r = 20% ao ano. Assim, ao ﬁm de quatro
anos de exploração da jazida, segundo este modelo, qual seria o valor
mais próximo do estoque de minério remanescente, como porcentagem
do estoque inicial?
a) 41%
b) 51%
c) 20%
d) 35%
e) 64%
153. (ESAF / AUDITOR ISS/RJ – 2010) Um equipamento no valor D
vai ser depreciado em n períodos, ocorrendo a primeira depreciação no
fim do primeiro período, a segunda depreciação no fim do segundo
período e assim por diante. Plotando-se no eixo vertical de um grafico
bidimensional os valores de Dk, onde Dk é o valor remanescente do
equipamento após a k-ésima depreciação, com k = 1, 2, ..., n, os pontos
(K, Dk) estarão sobre a reta que passa pelos pontos (0,D) e (n,0).
Supondo n = 10 e D = R$ 50.000,00, qual o valor remanescente do
equipamento após a sétima depreciação?
a) R$ 12.500,00
b) R$ 15.000,00
c) R$ 10.000,00
d) R$ 17.500,00
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e) R$ 20.000,00
154. (ESAF / MPOG – 2010) Se f(x) = x, então g(x) = x. Se f(x) ≠
x, então ou g(x) = x, ou h(x) = x, ou ambas as funções, g(x) e h(x) são
iguais a x, ou seja, g(x) = x e h(x) = x. Se h(x) ≠ x, então g(x) ≠ x. Se
h(x) = x, então f(x) = x. Logo,
a) f(x) = x, e g(x) = x, e h(x) = x
b) f(x) ≠ x, e g(x) ≠ x, e h(x) ≠ x
c) f(x) = x, e g(x) ≠x, e h(x) ≠ x
d) f(x) ≠ x, e g(x) = x, e h(x) = x
e) f(x) = x, e g(x) = x, e h(x) ≠ x
155. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2009) Se um polinômio f for
divisível separadamente por (x – a) (x – b) com a ≠ b, então f é divisível
pelo produto entre (x – a) e (x – b). Sabendo-se que 5 e -2 são os restos
da divisão de um polinômio f por (x - 1) e (x + 3), respectivamente,
então o resto da divisão desse polinômio pelo produto dado por
(x 1) e (x + 3) é igual a:

156. (ESAF / AUDITOR ISS/RJ – 2010) Considere a e b números
reais. A única opção falsa é:
a) |a+b|≤|a|+|b|.
b) |a|+|b|≥|a−b|.
c) |a−b|<|a|−|b|.
d) |b−a|≥|b|−|a|.
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e) |b+a|≤|a|+|b|.
157. (ESAF / AFRFB – 2009) Considere as inequações dadas por:

f ( x)  x2  2 x  1  0 e g ( x)  2 x2  3x  2  0
Sabendo-se que A é o conjunto solução de f(x) e B é o conjunto
solução de g(x), então o conjunto Y  A  B é igual a:

1


a) Y   x  R |   x  2
2



1


b) Y   x  R |   x  2
2


c) Y   x  R | x  1
d) Y   x  R | x  0
e) Y   x  R | x  0
158. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2012) As matrizes, A, B, C e D são
quadradas de quarta ordem. A matriz B é igual a 1/2 da matriz A, ou
seja: B = 1/2 A. A matriz C é igual a matriz transposta de B, ou seja: C
= Bt. A matriz D é deﬁnida a partir da matriz C; a única diferença entre
essas duas matrizes é que a matriz D tem como primeira linha a primeira
linha de C multiplicada por 2. Sabendo-se que o determinante da matriz
A é igual a 32, então a soma dos determinantes das matrizes B, C e D é
igual a
a) 6.
b) 4.
c) 12.
d) 10.
e) 8.
159. (ESAF / STN – 2012) Dado o sistema de equações lineares
2 x  4 y  6

3x  6 y  9

é correto aﬁrmar que:
a) o sistema não possui solução.
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b) o sistema possui uma única solução.
c) x = 1 e y = 2 é uma solução do sistema.
d) o sistema é homogêneo.
e) o sistema possui mais de uma solução.
 2 1
160. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2012) Dada a matriz A = 
,
 0 1
o determinante de A5 é igual a

a) 20.
b) 28.
c) 32.
d) 30.
e) 25.
161. (ESAF / MINISTÉRIO DA FAZENDA – 2012) Dadas as matrizes
 2 3
 2 4
A= 
 eB= 
 , calcule o determinante do produto A.B.
 1 3
1 3
a) 8
b) 12
c) 9
d) 15
e) 6
162. (ESAF / MINISTÉRIO DA FAZENDA – 2012) Dado o sistema de
equações lineares:
2 x  3 y  4 z  3

 x  y  5z  6
 x  2 y  3z  7


O valor de x + y + z é igual a
a) 8.
b) 16.
c) 4.
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d) 12.
e) 14.
163. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2012) Considere o sistema de
equações lineares dado por:
x yz 0
x  y  rz  2
rx  2 y  z  1

Sabendo-se que o sistema tem solução única para r ≠ 0 e r ≠ 1,
então o valor de x é igual a
a)

2
.
r

b)

2
.
r

c)

1
.
r

d)

1
.
r

e) 2r.
164. (ESAF / AFRFB – 2009) Com relação ao sistema ,

onde 3 z + 2 ≠ 0 e 2 x + y ≠ 0 , pode-se, com certeza, afirmar que:
a) é impossível.
b) é indeterminado.
c) possui determinante igual a 4.
d) possui apenas a solução trivial.
e) é homogêneo.
7.

GEOMETRIA
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165. (ESAF / AUDITOR ISS/RJ – 2010) O segmento de reta ab tem
comprimento c(a,b)=1. Um ponto x divide o segmento em duas partes
ax e xb com comprimentos c(a,x) e c(x,b), respectivamente, onde 0 <
c(a,x) < c(x,b) < 1 e tais que c(a,x)/c(x,b) = c(x,b). Obtenha o valor
mais próximo de c(x,b).
a) 0,5667
b) 0,618
c) 0,667
d) 0,707
e) 0,75
166. (ESAF / SUSEP – 2010 – adaptada) A soma S1 dos ângulos
internos de um polígono convexo de n lados, com n≥ 3, é dada por Si=(n2).180°. O número de lados de três polígonos convexos, P1 , P2 , e P3,
são representados, respectivamente, por (x-3), x e (x+3). Sabendo-se
que a soma de todos os ângulos internos dos três polígonos é igual a
3240°, então o número de lados do polígono P2 e o total de diagonais do
polígono P3 são, respectivamente, iguais a:
a) 5 e 5
b) 5 e 44
c) 11 e 44
d) 5 e 11
e) 8 e 44
167. (ESAF / SUSEP – 2010) Um círculo está inscrito em um
triângulo isósceles de base 6 e altura 4. Calcule o raio desse círculo.
a) 1,50
b) 1,25
c) 1,00
d) 1,75
e) 2,00
168. (ESAF / AUDITOR ISS/RJ – 2010) Um quadrado de lado
unitário está inscrito em um círculo que, por sua vez, está inscrito em
outro quadrado de lado L. Determine o valor mais próximo de L.
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a) 1,732
b) 1,414
c) 2
d) 1,5
e) 1,667
169. (ESAF / AUDITOR ISS/RJ – 2010) Considere um terreno
quadrado com área de 1600 m2 e vértices A, B, C e D, sendo que A e C
são vértices não adjacentes. Um ponto está sobre a diagonal BD a uma
distância de 10m da intercessão das diagonais do quadrado. Qual é o
valor mais próximo da distância deste ponto até o vértice C?
a) 30 m
b) 17,32 m
c) 34,64 m
d) 28,28 m
e) 14,14 m
170. (ESAF / AUDITOR ISS/RJ – 2010) Um círculo está inscrito em
um triângulo equilátero que, por sua vez, está inscrito em outro círculo.
Determine a razão entre a área do círculo maior e a área do círculo
menor.
a)

3

b) 2
c) 3
d)

2

e) 4
171. (ESAF / AUDITOR ISS/RJ – 2010) Um quadrado possui um
círculo circunscrito e um círculo inscrito. Qual a razão entre a área do
círculo cincurscrito e a área do círculo inscrito?
a)
b) 2

2
2

c) 2
www.estrategiaconcursos.com.br

d) 4
e) 1
172. (ESAF / AUDITOR MTE – 2006) Em um polígono de n lados, o
número de diagonais determinadas a partir de um de seus vértices é
igual ao número de diagonais de um hexágono. Desse modo, n é igual
a:
a) 11
b) 12
c) 10
d) 15
e) 18
173. (ESAF / AUDITOR MTE – 2003) Fernando, João Guilherme e
Bruno encontram-se perdidos, uns dos outros, no meio da floresta. Cada
um está parado em um ponto, gritando o mais alto possível, para que os
outros possam localizá-lo. Há um único ponto em que é possível ouvir
simultaneamente Fernando e Bruno, um outro único ponto (diferente
daquele) em que é possível ouvir simultaneamente Bruno e João
Guilherme, e há ainda um outro único ponto (diferente dos outros dois)
em que é possível ouvir simultaneamente João Guilherme e Fernando.
Bruno encontra-se, em linha reta, a 650 metros do ponto onde se
encontra Fernando. Fernando, por sua vez, está a 350 metros, também
em linha reta, do ponto onde está João Guilherme. Fernando grita o
suficiente para que seja possível ouvi-lo em qualquer ponto até uma
distância de 250 metros de onde ele se encontra. Portanto, a distância
em linha reta, em metros, entre os pontos em que se encontram Bruno
e João Guilherme é:
a) 650
b) 600
c) 500
d) 700
e) 720
174. (ESAF / AUDITOR MTE – 2003) Augusto, Vinicius e Romeu
estão no mesmo vértice de um polígono regular. Num dado momento,
os três começam a caminhar na borda do polígono. Todos os três
caminham em velocidades constantes, sendo que a velocidade de
Augusto é o dobro da de Vinicius e o quádruplo da de Romeu. Augusto
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desloca-se em sentido oposto ao de Vinicius e ao de Romeu. Após um
certo tempo, Augusto e Vinicius encontram-se num determinado
vértice. Logo a seguir, exatamente dois vértices depois, encontram-se
Augusto e Romeu. O número de arestas do polígono é:
a) 10
b) 15
c) 12
d) 14
e) 11
175. (ESAF / AUDITOR ISS/RJ – 2010) Um círculo está inscrito em
um triângulo equilátero que, por sua vez, está inscrito em outro círculo.
Determine a razão entre a área do círculo maior e a área do círculo
menor.
a)

3

b) 2
c) 3
d)

2

e) 4
176. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2009) Sejam X, Y e Z três pontos
distintos de uma reta. O segmento XY é igual ao triplo do segmento YZ.
O segmento XZ mede 32 centímetros. Desse modo, uma das possíveis
medidas do segmento XY, em centímetros, é igual a:
a) 27
b) 48
c) 35
d) 63
e) 72
177. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2009) Em uma superfície plana
horizontal, uma esfera de 5 cm de raio está encostada em um cone
circular reto em pé com raio da base de 5 cm e 5 cm de altura. De
quantos cms é a distância entre o centro da base do cone e o ponto onde
a esfera toca na superfície?
www.estrategiaconcursos.com.br

a) 5.
b) 7,5.
c) 5 + 5 2 / 2.
d) 5 2 .
e) 10.
178. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2009) Duas estradas retas se
cruzam formando um ângulo de 90 graus uma com a outra. Qual é o
valor mais próximo da distância cartesiana entre um carro que se
encontra na primeira estrada, a 3 km do cruzamento e outro que se
encontra na outra estrada a 4 km do mesmo cruzamento?
a) 5 km.
b) 4 km.
c) 4 2 km.
d) 3 km.
e) 5 2 km.
179. (ESAF / AUDITOR MTE – 2010) Quando se faz alguns lados de
um polígono tenderem a zero ele degenera naturalmente em um
polígono de menor número de lados podendo até eventualmente
degenerar em um segmento de reta. Dessa maneira, considere um
quadrilátero com duas diagonais iguais e de comprimento 5 2 cada
uma. Sendo A a área desse quadrilátero, então:
a) A = 25.
b) 25  A  50.
c) 5 2 < A  25.
d) 0  A  25.
e) A  25.
180. (ESAF / SUSEP – 2010) Um aquário em forma de cubo possui
capacidade para abrigar 20 peixinhos coloridos por metro cúbico.
Sabendo-se que uma diagonal de face desse aquário mede 10 metros,
então o volume do aquário, em metros cúbicos (m3), e o número
aproximado de peixinhos que podem ser abrigados neste aquário são,
respectivamente, iguais a:
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a) 250 2 m³ ; 250 800 peixes
b) 250 2 m³ ; 500 2 peixes
c) 50 2 m³ ; 250 800 peixes
d) 50 20 m³ ; 250 800 peixes
e) 50 20 m³ ; 250 400 peixes
181. (ESAF / AUDITOR ISS/RJ – 2010) Considere um cubo C no qual
a área de cada face mede 4 cm2. Sabendo-se que a diagonal do cubo é o
segmento de reta que une dois vértices não pertencentes à mesma face,
então a diagonal do cubo C mede, em centímetros:
a) 2

3.

b) 2

2.

c) 4

2.

d) 3

3.

e) 3

2.

182. (ESAF / AUDITOR ISS/RJ – 2010) Se o volume de um cone de
altura h e diâmetro da base d é V, então o volume de um cone de mesma
altura h e diâmetro da base 2d é:
a) 2V.
b) 4V.
c) πV.
d) 2V2.
e) V3.
183. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2012) Os catetos de um triângulo
retângulo medem, respectivamente, z metros e (w – 2) metros.
Sabendo-se que o ângulo oposto ao cateto que mede (w – 2) metros é
igual a um ângulo de 45°, então o perímetro desse triângulo, em metros,
é igual a
a) z

2 (w – 2).

b) z w (2 –

2 ).
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c) z w (2 +

2 ).

d) (z + w) (z + w
e) z (2 +

2 ).

2 ).

184. (ESAF / DNIT – 2012) Suponha que um avião levanta voo sob
um ângulo de 30º. Depois de percorrer 2.800 metros em linha reta sob
o mesmo ângulo da decolagem, a altura em que o avião está do solo em
relação ao ponto em que decolou é igual a:
a) 1.400 metros
b) 1.500 metros
c) 1.650 metros
d) 1.480 metros
e) 1.340 metros
185. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2012) Uma esfera foi liberada no
ponto A de uma rampa. Sabendo-se que o ponto A está a 2 metros do
solo e que o caminho percorrido pela esfera é exatamente a hipotenusa
do triângulo retângulo da ﬁgura abaixo, determinar a distância que a
esfera percorreu até atingir o solo no ponto B.

a) 5 metros
b) 3 metros
c) 4 metros
d) 6 metros
e) 7 metros
186. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2009) Um projétil é lançado com
um ângulo de 30O em relação a um plano horizontal. Considerando que
a sua trajetória inicial pode ser aproximada por uma linha reta e que
sua velocidade média, nos cinco primeiros segundos, é de 900km/h, a
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que altura em relação ao ponto de lançamento este projétil estará
examente cinco segundos após o lançamento?
a) 0,333 km
b) 0,625 km
c) 0,5 km
d) 1,3 km
e) 1 km
187. (ESAF / AUDITOR MTE – 2010) Seja y um ângulo medido em
graus tal que 0º ≤ y ≤ 180º com y ≠ 90º. Ao multiplicarmos a matriz
abaixo por α, sendo α ≠ 0, qual o determinante da matriz resultante?

a) α cos y.
b) α2 tg y.
c) α sen y.
d) 0.
e) - α sen y.
188. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2012) Considerando-se a
expressão trigonométrica x = 1 + cos 30°, um dos possíveis produtos
que a representam é igual a
a) 2 cos2 15°.
b) 4 cos2 15°.
c) 2 sen2 30°.
d) 2 cos2 30°.
e) 4 sen2 15°.
189. (ESAF / AFT – 2006) Sabendo-se que 3 cosx + senx = -1, então
um dos possíveis valores para a tangente de x é igual a:
a) -4/3
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b) 4/3
c) 5/3
d) -5/3
e) 1/7
8.

ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABILIDADE

190. (ESAF / STN – 2008) Ana possui em seu closed 90 pares de
sapatos, todos devidamente acondicionados em caixas numeradas de 1
a 90. Beatriz pede emprestado à Ana quatro pares de sapatos.
Atendendo ao pedido da amiga, Ana retira do closed quatro caixas de
sapatos. O número de retiradas possíveis que Ana pode realizar de modo
que a terceira caixa retirada seja a de número 20 é igual a:
a) 681384
b) 382426
c) 43262
d) 7488
e) 2120
191. (ESAF / AUDITOR ISS/RJ – 2010) O departamento técnico de
uma construtora imobiliária tem 10 técnicos de nível superior sendo 7
engenheiros e 3 arquitetos. Quantas equipes técnicas distintas podem
ser formadas por 2 desses técnicos com a participação de pelo menos
um engenheiro em cada equipe?
a) 14
b) 35
c) 21
d) 28
e) 42
192. (ESAF / AUDITOR MTE – 2010) O departamento de vendas de
uma empresa possui 10 funcionários, sendo 4 homens e 6 mulheres.
Quantas opções possíveis existem para se formar uma equipe de vendas
de 3 funcionários, havendo na equipe pelo menos um homem e pelo
menos uma mulher?
a) 192.
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b) 36.
c) 96.
d) 48.
e) 60.
193. (ESAF / AUDITOR ISS/RJ – 2010) O departamento de vendas
de imóveis de uma imobiliária tem 8 corretores, sendo 5 homens e 3
mulheres. Quantas equipes de vendas distintas podem ser formadas
com 2 corretores, havendo em cada equipe pelo menos uma mulher?
a) 15
b) 45
c) 31
d) 18
e) 25
194. (ESAF / Analista MPOG – 2010) Beatriz é fisioterapeuta e
iniciou em sua clínica um programa de reabilitação para 10 pacientes.
Para obter melhores resultados neste programa, Beatriz precisa
distribuir esses 10 pacientes em três salas diferentes, de modo que na
sala 1 fiquem 4 pacientes, na sala 2 fiquem 3 pacientes e na sala 3
fiquem, também, 3 pacientes. Assim, o número de diferentes maneiras
que Beatriz pode distribuir seus pacientes, nas três diferentes salas, é
igual a:
a) 2.440
b) 5.600
c) 4.200
d) 24.000
e) 42.000
195. (ESAF / MPOG – 2008) Marcos está se arrumando para ir ao
teatro com sua nova namorada, quando todas as luzes de seu
apartamento apagam. Apressado, ele corre até uma de suas gavetas
onde guarda 24 meias de cores diferentes, a saber: 5 pretas, 9 brancas,
7 azuis e 3 amarelas. Para que Marcos não saia com sua namorada
vestindo meias de cores diferentes, o número mínimo de meias que
Marcos deverá tirar da gaveta para ter a certeza de obter um par de
mesma cor é igual a:
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a) 30
b) 40
c) 246
d) 124
e) 5
196. (ESAF / AUDITOR MTE – 2006) Quer-se formar um grupo de
dança com 9 bailarinas, de modo que 5 delas tenham menos de 23 anos,
que uma delas tenha exatamente 23 anos, e que as demais tenham
idade superior a 23 anos. Apresentaram-se, para a seleção, quinze
candidatas, com idades de 15 a 29 anos, sendo a idade, em anos, de
cada candidata, diferente das demais. O número de diferentes grupos
de dança que podem ser selecionados a partir deste conjunto de
candidatas é igual a:
a) 120
b) 1220
c) 870
d) 760
e) 1120
197. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2009 – Adaptada) De quantas
maneiras podem sentar-se três homens e três mulheres em uma mesa
redonda, isto é, sem cabeceira, de modo a se ter sempre um homem
entre duas mulheres e uma mulher entre dois homens?
a) 12
b) 36
c) 216
d) 720
e) 360
198. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2009 – Adaptada) Sabe-se que os
pontos A, B, C, D, E, F e G são coplanares, ou seja, estão localizados no
mesmo plano. Sabe-se, também, que destes sete pontos, quatro são
colineares, ou seja, estão numa mesma reta. Não é possível traçar outra
reta com 3 ou mais pontos. Assim, o número de retas que ficam
determinadas por estes sete pontos é igual a:
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a) 16
b) 28
c) 15
d) 24
e) 32
199. (ESAF / CGU – 2008) Ana precisa fazer uma prova de
matemática composta de 15 questões. Contudo, para ser aprovada, Ana
só precisa resolver 10 questões das 15 propostas. Assim, de quantas
maneiras diferentes Ana pode escolher as questões?
a) 3003
b) 2980
c) 2800
d) 3006
e) 3005
200. (ESAF / DNIT – 2012) Os pintores Antônio e Batista farão uma
exposição de seus quadros. Antônio vai expor 3 quadros distintos e
Batista 2 quadros distintos. Os quadros serão expostos em uma mesma
parede e em linha reta, sendo que os quadros de um mesmo pintor
devem ﬁcar juntos. Então, o número de possibilidades distintas de
montar essa exposição é igual a:
a) 5
b) 12
c) 24
d) 6
e) 15
201. (ESAF / STN – 2012) De um grupo com 5 homens e 4 mulheres,
deseja-se formar uma comissão com exatamente 3 pessoas. A exigência
é que nessa comissão precisa ter pelo menos 2 mulheres. Então, o
número de possibilidades de formar essa comissão é igual a
a) 20
b) 42
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c) 24
d) 34
e) 48
202. (ESAF / MINISTÉRIO DA FAZENDA – 2012) O número de
centenas ímpares e maiores do que trezentos, com algarismos distintos,
formadas pelos algarismos 1, 2, 3, 4 e 6, é igual a
a) 15.
b) 9.
c) 18.
d) 6.
e) 12.
203. (ESAF / MINISTÉRIO DA FAZENDA – 2012) Dos aprovados em
um concurso público, os seis primeiros foram Ana, Bianca, Carlos,
Danilo, Emerson e Fabiano. Esses seis aprovados serão alocados nas
salas numeradas de 1 a 6, sendo um em cada sala e obedecendo a
determinação de que na sala 1 será alocado um homem. Então, o
número de possibilidades distintas de alocação desses seis aprovados é
igual a
a) 720.
b) 480.
c) 610.
d) 360.
e) 540.
204. (ESAF / MINISTÉRIO DA FAZENDA – 2012) Uma reunião no
Ministério da Fazenda será composta por seis pessoas, a Presidenta, o
Vice-Presidente e quatro Ministros. De quantas formas distintas essas
seis pessoas podem se sentar em torno de uma mesa redonda, de modo
que a Presidenta e o Vice-Presidente ﬁquem juntos?
a) 96
b) 360
c) 120
d) 48
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e) 24
205. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2012) Na prateleira de uma
estante, encontram-se 3 obras de 2 volumes e 2 obras de 2 volumes,
dispondo-se, portanto, de um total de 10 volumes. Assim, o número de
diferentes maneiras que os volumes podem ser organizados na
prateleira, de modo que os volumes de uma mesma obra nunca ﬁquem
separados, é igual a
a) 3.260.
b) 3.840.
c) 2.896.
d) 1.986.
e) 1.842.
206. (ESAF / PECFAZ – 2013) O número de anagramas da palavra
FAZENDA que começam com FA e nessa ordem é igual a:
a) 130
b) 124
c) 120
d) 115
e) 136
207. (ESAF / PECFAZ – 2013) Uma comissão com 6 pessoas será
formada para representar o Ministério da Fazenda em um congresso
internacional. Essas 6 pessoas serão selecionadas de um grupo formado
por 5 homens e 6 mulheres. O número de possibilidades de nessa
comissão termos 4 pessoas do mesmo sexo é igual a:
a) 210
b) 215
c) 245
d) 225
e) 240
208. (ESAF / MPOG – 2009) As apostas na Mega-Sena consistem
na escolha de 6 a 15 números distintos, de 1 a 60, marcados em volante
próprio. No caso da escolha de 6 números tem-se a aposta mínima e no
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caso da escolha de 15 números tem-se a aposta máxima. Como ganha
na Mega-Sena quem acerta todos os seis números sorteados, o valor
mais próximo da probabilidade de um apostador ganhar na Mega-sena
ao fazer a aposta máxima é o inverso de:
a) 20.000.000.
b) 3.300.000.
c) 330.000.
d) 100.000.
e) 10.000.
209. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2009) Para acessar a sua conta
nos caixas eletrônicos de determinado banco, um correntista deve
utilizar sua senha constituída por três letras, não necessariamente
distintas, em determinada sequência, sendo que as letras usadas são as
letras do alfabeto, com exceção do W, totalizando 25 letras. Essas 25
letras são então distribuídas aleatoriamente, três vezes, na tela do
terminal, por cinco teclas, em grupos de cinco letras por tecla, e, assim,
para digitar sua senha, o correntista deve acionar, a cada vez, a tecla
que contém a respectiva letra de sua senha. Deseja-se saber qual o valor
mais próximo da probabilidade de ele apertar aleatoriamente em
sequência três das cinco teclas à disposição e acertar ao acaso as teclas
da senha?
a) 0,001.
b) 0,0001.
c) 0,000125.
d) 0,005.
e) 0,008.
210. (ESAF / MPOG – 2009) Em uma pequena localidade, os amigos
Arnor, Bruce, Carlão, Denílson e Eleonora são moradores de um bairro
muito antigo que está comemorando 100 anos de existência. Dona
Matilde, uma antiga moradora, ficou encarregada de formar uma
comissão que será a responsável pela decoração da festa. Para tanto,
Dona Matilde selecionou, ao acaso, três pessoas entre os amigos Arnor,
Bruce, Carlão, Denílson e Eleonora. Sabendo-se que Denílson não
pertence à comissão formada, então a probabilidade de Carlão pertencer
à comissão é, em termos percentuais, igual a:
a) 30 %
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b) 80 %
c) 62 %
d) 25 %
e) 75 %
211. (ESAF / AUDITOR MTE – 2010) Em uma amostra aleatória
simples de 100 pessoas de uma população, 15 das 40 mulheres da
amostra são fumantes e 15 dos 60 homens da amostra também são
fumantes. Ao se escolher ao acaso cinco pessoas da amostra, sem
reposição, a probabilidade de exatamente quatro delas serem homens
fumantes é dada por:
a) Cn.k pk (1-p)n-k, sendo p=0,15, n=5 e k=4.
b) Cm,k CN-m,n-k /CN,n, sendo N=100, n=5, m=15 e k=4.
c) CM,k CN-m,n-k /CN,n, sendo N=100, n=5, m=60 e k=4.
d) Cm,k CN-m,n-k /CN,n, sendo N=100, n=15, m=5 e k=4.
e) Cn.k pk (1-p)n-k, sendo p=0,25, n=5 e k=4.
212. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2009) Três amigas participam de
um campeonato de arco e flecha. Em cada tiro, a primeira das amigas
tem uma probabilidade de acertar o alvo de 3/5, a segunda tem uma
probabilidade de acertar o alvo de 5/6, e a terceira tem uma
probabilidade de acertar o alvo de 2/3. Se cada uma das amigas der um
tiro de maneira independente dos tiros das outras duas, qual a
probabilidade de pelo menos dois dos três tiros acertarem o alvo?
a) 90/100
b) 50/100
c) 71/100
d) 71/90
e) 60/90
213. (ESAF / MPOG – 2009) Em uma urna existem 200 bolas
misturadas, diferindo apenas na cor e na numeração. As bolas azuis
estão numeradas de 1 a 50, as bolas amarelas estão numeradas de 51 a
150 e as bolas vermelhas estão numeradas de 151 a 200. Ao se retirar
da urna três bolas escolhidas ao acaso, com reposição, qual a
probabilidade de as três bolas serem da mesma cor e com os respectivos
números pares?
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a) 10/512.
b) 3/512.
c) 4/128.
d) 3/64.
e) 1/64.
214. (ESAF / AUDITOR ISS/RJ – 2010) Em cada um de um certo
número par de cofres são colocadas uma moeda de ouro, uma de prata
e uma de bronze. Em uma segunda etapa, em cada um de metade dos
cofres, escolhidos ao acaso, é colocada uma moeda de ouro, e em cada
um dos cofres restantes, uma moeda de prata. Por fim, em cada um de
metade dos cofres, escolhidos ao acaso, coloca-se uma moeda de ouro,
e em cada um dos cofres restantes, uma moeda de bronze. Desse modo,
cada cofre ficou com cinco moedas. Ao se escolher um cofre ao acaso,
qual é a probabilidade de ele conter três moedas de ouro?
a) 0,15
b) 0,20
c) 0,5
d) 0,25
e) 0,7
215. (ESAF / SUSEP – 2010) Admita que a probabilidade de uma
pessoa de um particular grupo genético ter uma determinada doença é
de 30%. Um custoso e invasivo exame para diagnóstico específico dessa
doença tem uma probabilidade de um resultado falso positivo de 10% e
de um resultado falso negativo de 30%. Considerando que uma pessoa
desse grupo genético com suspeita da doença fez o referido exame, qual
a probabilidade dela ter a doença dado que o resultado do exame foi
negativo?
a) 30%.
b) 7,5%.
c) 25%.
d) 15%.
e) 12,5%.
216. (ESAF / SUSEP – 2010) Considere um grupo de 15 pessoas
dos quais 5 são estrangeiros. Ao se escolher ao acaso 3 pessoas do
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grupo, sem reposição, qual a probabilidade de exatamente uma das três
pessoas escolhidas ser um estrangeiro?
a) 45/91.
b) 1/3.
c) 4/9.
d) 2/9.
e) 42/81.
217. (ESAF / SUSEP – 2010 – Adaptada) Um estudo indica que, nas
comunidades que vivem em clima muito frio e com uma dieta de baixa
ingestão de gordura animal, a probabilidade de os casais terem filhos
do sexo masculino é igual a 1/4. Desse modo, a probabilidade de um
casal ter dois meninos e três meninas é igual a:
a) 37/64
b) 45/216
c) 1/64
d) 135/512
e) 9/16
218. (ESAF / SUSEP – 2010) Uma urna contém bolas vermelhas,
azuis, amarelas e pretas. O número de bolas pretas é duas vezes o
número de bolas azuis, o número de bolas amarelas é cinco vezes o
número de bolas vermelhas, e o número de bolas azuis é duas vezes o
número de bolas amarelas. Se as bolas diferem apenas na cor, ao se
retirar ao acaso três bolas da urna, com reposição, qual a probabilidade
de exatamente duas bolas serem pretas?
a) 100/729.
b) 100/243.
c) 10/27.
d) 115/243.
e) 25/81.
219. (ESAF / SEFAZ/SP – 2009) Considere que numa cidade 40%
da população adulta é fumante, 40% dos adultos fumantes são
mulheres e 60% dos adultos não-fumantes são mulheres. Qual a
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probabilidade de uma pessoa adulta da cidade escolhida ao acaso ser
uma mulher?
a) 44%
b) 52%
c) 50%
d) 48%
e) 56%
220. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2012) O Ministério da Fazenda
pretende selecionar ao acaso 3 analistas para executar um trabalho na
área de tributos. Esses 3 analistas serão selecionados de um grupo
composto por 6 homens e 4 mulheres. A probabilidade de os 3 analistas
serem do mesmo sexo é igual a
a) 40%.
b) 50%.
c) 30%.
d) 20%.
e) 60%.
221. (ESAF / DNIT – 2012) Dois dados de seis faces são lançados
simultaneamente, e os números das faces voltadas para cima são
somados. A probabilidade da soma obtida ser menor do que cinco ou
igual a dez é igual a:
a) 35%
b) 20%
c) 30%
d) 15%
e) 25%
222. (ESAF / MINISTÉRIO DA FAZENDA – 2012) Sorteando-se um
número de uma lista de 1 a 100, qual a probabilidade de o número ser
divisível por 3 ou por 8?
a) 41%
b) 44%
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c) 42%
d) 45%
e) 43%
223. (ESAF / MINISTÉRIO DA FAZENDA – 2012) Uma caixa contém
3 bolas brancas e 2 pretas. Duas bolas serão retiradas dessa caixa, uma
a uma e sem reposição, qual a probabilidade de serem da mesma cor?
a) 55%
b) 50%
c) 40%
d) 45%
e) 35%
224. (ESAF / MI-CENAD
independentes, então:

–

2012)

Se

A

e

B

são

eventos

a) P(A ∩ B) = P(A) - P(B).
b) P(A / B) = P(A) / P(B), se P(B) > 0.
c) P(A / B) = P(A).
d) P(A / B) = P(A ∩ B) / P(A), se P(A) > 0.
e) P(A U B) = P(A) + P(B).
225. (ESAF / MI-CENAD – 2012) O diagnóstico para uma grave
doença que atinge 20% da população adulta em determinada região é
feito por um invasivo exame que produz resultado positivo ou negativo.
Pesquisas mostraram que esse exame produz um resultado falso
positivo em 10% dos casos e produz um resultado falso negativo em
40% dos casos. Se uma pessoa adulta desta região ﬁzer o exame e o
resultado for negativo, indique qual a probabilidade de essa pessoa ter
a doença.
a) 20%
b) 15%
c) 10%
d) 5%
e) 0%
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226. (ESAF / MI-CENAD – 2012) Uma turma de uma escola de
primeiro grau tem 30 alunos, dos quais 20 são meninas e 10 são
meninos. Ao se escolher ao acaso três alunos da turma, sem reposição,
qual a probabilidade de exatamente 2 dos 3 alunos escolhidos serem
meninas?
a) 1/2
b) 12/27
c) 45/91
d) 95/203
e) 2/3
227. (ESAF / DNIT – 2012) Para efetuar um determinado trabalho,
3 servidores do DNIT serão selecionados ao acaso de um grupo com 4
homens e 2 mulheres. A probabilidade de serem selecionados 2 homens
e 1 mulher é igual a:
a) 55%
b) 40%
c) 60%
d) 45%
e) 50%
228. (ESAF / MPOG – 2010) Um viajante, a caminho de determinada
cidade, deparou-se com uma bifurcação onde estão três meninos e não
sabe que caminho tomar. Admita que estes três meninos, ao se lhes
perguntar algo, um responde sempre falando a verdade, um sempre
mente e o outro mente em 50% das vezes e consequentemente fala a
verdade nas outras 50% das vezes. O viajante perguntou a um dos três
meninos escolhido ao acaso qual era o caminho para a cidade e ele
respondeu que era o da direita. Se ele ﬁzer a mesma pergunta a um
outro menino escolhido ao acaso entre os dois restantes, qual a
probabilidade de ele também responder que é o caminho da direita?
a) 1.
b) 2/3.
c) 1/2.
d) 1/3.
e) 1/4.
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229. (ESAF / ANEEL – 2004) Quer-se formar um grupo de danças
com 6 bailarinas, de modo que três delas tenham menos de 18 anos, que
uma delas tenha exatamente 18 anos, e que as demais tenham idade
superior a 18 anos. Apresentaram-se, para a seleção, doze candidatas,
com idades de 11 a 22 anos, sendo a idade, em anos, de cada candidata,
diferente das demais. O número de diferentes grupos de dança que
podem ser selecionados a partir deste conjunto de candidatas é igual a
a) 85.
b) 220.
c) 210.
d) 120.
e) 150.
230. (ESAF / MPU – 2004) Paulo possui três quadros de Gotuzo e
três de Portinari e quer expô-los em uma mesma parede, lado a lado.
Todos os seis quadros são assinados e datados. Para Paulo, os quadros
podem ser dispostos em qualquer ordem, desde que os de Gotuzo
apareçam ordenados entre si em ordem cronológica, da esquerda para
a direita. O número de diferentes maneiras que os seis quadros podem
ser expostos é igual a
a) 20.
b) 30.
c) 24.
d) 120.
e) 360.
231. (ESAF / MPU – 2004) Quatro casais compram ingressos para
oito lugares contíguos em uma mesma fila no teatro. O número de
diferentes maneiras em que podem sentar-se de modo a que a) homens
e mulheres sentem-se em lugares alternados; e que b) todos os homens
sentem-se juntos e que todas as mulheres sentem-se juntas, são,
respectivamente,
a) 1112 e 1152.
b) 1152 e 1100.
c) 1152 e 1152.
d) 384 e 1112.
www.estrategiaconcursos.com.br

e) 112 e 384.
232. (ESAF / AUDITOR ICMS/MG – 2005 – Adaptada) Marcela e
Mário fazem parte de uma turma de quinze formandos, onde dez são
rapazes e cinco são moças. A turma reúne-se para formar uma comissão
de formatura composta por seis formandos, sendo metade de cada sexo.
O número de diferentes comissões que podem ser formadas de modo
que Marcela participe e que Mário não participe é igual a:
a) 504
b) 252
c) 284
d) 90
e) 84
233. (ESAF / ANEEL – 2004) Dez amigos, entre eles Mário e José,
devem formar uma fila para comprar as entradas para um jogo de
futebol. O número de diferentes formas que esta fila de amigos pode ser
formada, de modo que Mário e José fiquem sempre juntos é igual a
a) 2! 8!
b) 0! 18!
c) 2! 9!
d) 1! 9!
e) 1! 8!
234. (ESAF / CGU – 2008) Ágata é decoradora e precisa atender o
pedido de um excêntrico cliente. Ele - o cliente - exige que uma das
paredes do quarto de sua filha seja dividida em uma sequência de 5
listras horizontais pintadas de cores diferentes, ou seja, uma de cada
cor. Sabendo-se que Ágata possui apenas 8 cores disponíveis, então o
número de diferentes maneiras que a parede pode ser pintada é igual a:
a) 56
b) 5760
c) 6720
d) 3600
e) 4320
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235. (ESAF / AUDITOR ICMS/MG – 2005) Sete modelos, entre elas
Ana, Beatriz, Carla e Denise, vão participar de um desfile de modas. A
promotora do desfile determinou que as modelos não desfilarão
sozinhas, mas sempre em filas formadas por exatamente quatro das
modelos. Além disso, a última de cada fila só poderá ser ou Ana, ou
Beatriz, ou Carla ou Denise. Finalmente, Denise não poderá ser a
primeira da fila. Assim, o número de diferentes filas que podem ser
formadas é igual a:
a) 420
b) 480
c) 360
d) 240
e) 60
236. (ESAF / ANEEL – 2006) Em um campeonato de tênis
participam 30 duplas, com a mesma probabilidade de vencer. O número
de diferentes maneiras para a classiﬁcação dos 3 primeiros lugares é
igual a:
a) 24.360
b) 25.240
c) 24.460
d) 4.060
e) 4.650
237. (ESAF / MINISTÉRIO DA FAZENDA – 2013) Um jogo consiste
em jogar uma moeda viciada cuja probabilidade de ocorrer coroa é igual
a 1/6. Se ocorrer cara, seleciona-se, ao acaso, um número z do conjunto
Z dado pelo intervalo {z ε N | 7 ≤ z ≤ 11}. Se ocorrer coroa, selecionase, ao acaso, um número p do intervalo P = {p ε N | 1 ≤ p < 5}, em que
N representao conjunto dos números naturais. Maria lança uma moeda
e observa o resultado. Após verificar o resultado, Maria retira,
aleatoriamente, um número do conjunto que atende ao resultado obtido
com o lançamento da moeda, ou seja: do conjunto Z se ocorreu cara ou
do conjunto P se ocorreu coroa. Sabendo-se que o número selecionado
por Maria é ímpar, então a probabilidade de ter ocorrido coroa no
lançamento da moeda é igual a:
a) 6/31
b) 1/2
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c) 1/12
d) 1/7
e) 5/6
238. (ESAF / ANEEL – 2006) Uma empresa possui 200 funcionários
dos quais 40% possuem plano de saúde, e 60 % são homens. Sabe-se
que 25% das mulheres que trabalham nesta empresa possuem planos
de saúde. Selecionando-se, aleatoriamente, um
funcionário desta
empresa, a probabilidade de que seja mulher e possua plano de saúde
é igual a:
a) 1/10
b) 2/5
c) 3/10
d) 4/5
e) 4/7
239. (ESAF / MPOG – 2008) Uma urna contém 5 bolas pretas, 3
brancas e 2 vermelhas. Retirando-se, aleatoriamente, três bolas sem
reposição, a probabilidade de se obter todas da mesma cor é igual a:
a) 1/10
b) 8/5
c) 11/120
d) 11/720
e) 41/360
240. (ESAF / MPU – 2004) Luís é prisioneiro do temível imperador
Ivan. Ivan coloca Luís à frente de três portas e lhe diz: "Atrás de uma
destas portas encontra-se uma barra de ouro, atrás de cada uma das
outras, um tigre feroz. Eu sei onde cada um deles está. Podes escolher
uma porta qualquer. Feita tua escolha, abrirei uma das portas, entre as
que não escolheste, atrás da qual sei que se encontra um dos tigres,
para que tu mesmo vejas uma das feras. Aí, se quiseres, poderás mudar
a tua escolha". Luís, então, escolhe uma porta e o imperador abre uma
das portas não-escolhidas por Luís e lhe mostra um tigre. Luís, após ver
a fera, e aproveitando-se do que dissera o imperador, muda sua escolha
e diz: "Temível imperador, não quero mais a porta que escolhi; quero,
entre as duas portas que eu não havia escolhido, aquela que não

www.estrategiaconcursos.com.br

abriste". A probabilidade de que, agora, nessa nova escolha, Luís tenha
escolhido a porta que conduz à barra de ouro é igual a
a) 1/2.
b) 1/3.
c) 2/3.
d) 2/5.
e) 1.
241. (ESAF / MPU – 2004) Marcelo Augusto tem cinco filhos:
Primus, Secundus, Tertius, Quartus e Quintus. Ele sorteará, entre seus
cinco filhos, três entradas para a peça Júlio César, de Sheakespeare. A
probabilidade de que Primus e Secundus, ambos, estejam entre os
sorteados, ou que Tertius e Quintus, ambos, estejam entre os sorteados,
ou que sejam sorteados Secundus, Tertius e Quartus, é igual a
a) 0,500.
b) 0,375.
c) 0,700.
d) 0,072.
e) 1,000.
242. (ESAF / MPU – 2004) Maria ganhou de João nove pulseiras,
quatro delas de prata e cinco delas de ouro. Maria ganhou de Pedro onze
pulseiras, oito delas de prata e três delas de ouro. Maria guarda todas
essas pulseiras - e apenas essas - em sua pequena caixa de jóias. Uma
noite, arrumando-se apressadamente para ir ao cinema com João, Maria
retira, ao acaso, uma pulseira de sua pequena caixa de jóias. Ela vê,
então, que retirou uma pulseira de prata. Levando em conta tais
informações, a probabilidade de que a pulseira de prata que Maria
retirou seja uma das pulseiras que ganhou de João é igual a
a) 1/3.
b) 1/5.
c) 9/20.
d) 4/5.
e) 3/5.
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243. (ESAF / MPU – 2004) Carlos diariamente almoça um prato de
sopa no mesmo restaurante. A sopa é feita de forma aleatória por um
dos três cozinheiros que lá trabalham: 40% das vezes a sopa é feita por
João; 40% das vezes por José, e 20% das vezes por Maria. João salga
demais a sopa 10% das vezes, José o faz em 5% das vezes e Maria 20%
das vezes. Como de costume, um dia qualquer Carlos pede a sopa e, ao
experimentá-la, verifica que está salgada demais. A probabilidade de
que essa sopa tenha sido feita por José é igual a
a) 0,15.
b) 0,25.
c) 0,30.
d) 0,20.
e) 0,40.
244. (ESAF / ATA/MF – 2009) Ao se jogar um dado honesto três
vezes, qual o valor mais próximo da probabilidade de o número 1 sair
exatamente uma vez?
a) 35%
b) 17%
c) 7%
d) 42%
e) 58%
245. (ESAF / ATA/MF – 2009) Ao se jogar um determinado dado
viciado, a probabilidade de sair o número 6 é de 20%, enquanto as
probabilidades de sair qualquer outro número são iguais entre si. Ao se
jogar este dado duas vezes, qual o valor mais próximo da probabilidade
de um número par sair duas vezes?
a) 20%
b) 27%
c) 25%
d) 23%
e) 50%
246. (ESAF / ATA/MF – 2009) Na antiguidade, consta que um Rei
consultou três oráculos para tentar saber o resultado de uma batalha
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que ele pretendia travar contra um reino vizinho. Ele sabia apenas que
dois oráculos nunca erravam e um sempre errava. Consultados os
oráculos, dois falaram que ele perderia a batalha e um falou que ele a
ganharia. Com base nas respostas dos oráculos, pode-se concluir que o
Rei:
a) teria uma probabilidade de 44,4% de ganhar a batalha.
b) certamente ganharia a batalha.
c) teria uma probabilidade de 33,3% de ganhar a batalha.
d) certamente perderia a batalha.
e) teria uma probabilidade de 66,6% de ganhar a batalha.
247. (ESAF / ANA – 2009) Na população brasileira verificou-se que
a probabilidade de ocorrer determinada variação genética é de 1%. Ao
se examinar ao acaso três pessoas desta população, qual o valor mais
próximo da probabilidade de exatamente uma pessoa examinada
possuir esta variação genética?
a) 0,98%
b) 1%
c) 1,30%
d) 2,94%
e) 3,96%
248. (ESAF / PECFAZ – 2013) No quadro a seguir, tem-se a listagem
dos 150 funcionários de uma empresa:

Mulher

Homem

Gerente

4

3

Serviços gerais

33

102

5

3

Departamento
financeiro

Uma bicicleta será sorteada entre os funcionários dessa empresa; a
probabilidade de que uma mulher que desempenha a função de serviços
gerais ganhe a bicicleta é igual a:
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a) 22%
b) 23%
c) 20%
d) 24%
e) 21%
249. (ESAF / PECFAZ – 2013) Beatriz é servidora do Ministério da
Fazenda e costuma se deslocar de casa para o trabalho de carro próprio
ou de ônibus. Sabe-se que Beatriz se desloca de carro próprio em 90%
das vezes e de ônibus em 10% das vezes. Quando Beatriz se desloca de
ônibus, chega atrasada em 30% das vezes e, quando se desloca de carro
próprio, chega atrasada em 10% das vezes. Em um determinado, dia
Beatriz chegou atrasada ao trabalho. Qual a probabilidade de ela ter ido
de ônibus neste dia?
a) 30%
b) 15%
c) 20%
d) 10%
e) 25%
9.

ESTATÍSTICA

250. (ESAF / IRB – 2006) Histograma e Polígono de freqüência são
a) a mesma representação gráfica (idênticas) de uma distribuição de
freqüência.
b) um texto descritivo e uma representação gráfica de uma distribuição de
freqüência.
c) um texto descritivo e uma função gráfica de uma distribuição de
freqüência.
d) duas representações gráficas de uma distribuição de freqüência.
e) duas representações gráficas de uma distribuição de freqüência, porém
com sentidos opostos.
251. (ESAF / IRB - 2006) No campo estatístico, ogivas são:
a) polígonos de freqüência acumulada.
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b) polígonos de freqüência acumulada relativa ou percentual.
c) histograma de distribuição de freqüência.
d) histograma de distribuição de freqüência relativa ou percentual.
e) o equivalente à amplitude do intervalo.
252. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2001) Frequências Acumuladas
de Salários Anuais, em Milhares de Reais, da Cia. Alfa

Quer-se estimar o salário médio anual para os empregados da Cia. Alfa.
Assinale a opção que representa a aproximação desta estatística calculada com
base na distribuição de frequências.
a) 10,00
b) 9,93
c) 13,50
d) 15,00
e) 12,50
253. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2001) Frequências Acumuladas
de Salários Anuais, em Milhares de Reais, da Cia. Alfa

Quer-se estimar o salário mediano anual da Cia. Alfa. Assinale a opção que
corresponde ao valor aproximado desta estatística, com base na distribuição de
frequências.
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a) 12,50
b) 12,10
c) 9,60
d) 12,00
e) 9,00
254. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2001) Frequências Acumuladas
de Salários Anuais, em Milhares de Reais, da Cia. Alfa

Suponha que a tabela de frequências acumuladas tenha sido construída a
partir de uma amostra de 10% dos empregados da Cia. Alfa. Deseja-se estimar,
utilizando interpolação linear da ogiva, a frequência populacional de salários
anuais iguais ou inferiores a R$ 7.000,00 na Cia. Alfa. Assinale a opção que
corresponde a este número.
a) 180
b) 120
c) 150
d) 160
e) 130
255. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2003) Considere a tabela de
frequências seguinte correspondente a uma amostra da variável X. não
existem observações coincidentes com os extremos das classes.
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Assinale a opção que corresponde ao valor do coeficiente de assimetria
percentílico da amostra de X, baseado no 1º, 5º e 9º decis.
a) 0,024
b) 0,300
c) 0,010
d) - 0,300
e) - 0,028
256. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2005) Assinale a opção que
expresse a relação entre as médias aritmética ( X ), geométrica (G) e
harmônica (H), para um conjunto de n valores positivos (X1 , X2 , ..., Xn):
a) G  H  X , com G = H = X somente se os n valores forem todos
iguais.
b) G  X  H, com G = X = H somente se os n valores forem todos
iguais.
c) X  G  H, com X = G = H somente se os n valores forem todos
iguais.
d) H  G  X , com H = G = X somente se os n valores forem todos
iguais.
e) X  H  G, com X = H = G somente se os n valores forem todos
iguais.
257. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2006) No gráﬁco abaixo, as
colunas representam as frequências relativas do número de aparelhos
de rádio por domicílio em uma certa área da cidade:

O exame da forma da distribuição das freqüências relativas permite
concluir corretamente que, nesse caso, e para essa variável:
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a) A moda é maior do que a mediana, e a mediana maior do que a média.
b) A média é maior do que a moda, e a moda maior do que a mediana.
c) A média é maior do que a mediana, e a mediana maior do que a moda.
d) A moda é maior do que a média, e a média maior do que a mediana.
e) A mediana é maior do que a moda, e a moda maior do que média.
258. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2006) Paulo e Helena jogam, cada
um, uma moeda. Se do lançamento dessas duas moedas resultar duas
caras, Paulo paga a Helena R$ 5,00. Dando qualquer outro resultado,
Helena paga a Paulo R$ 2,00. Supondo que ambas as moedas sejam
estatisticamente honestas, o valor esperado dos ganhos de Helena
(considerando-se como ganhos negativos os valores que ela paga a
Paulo) é igual a
a) – R$ 0,25
b) + R$ 0,25
c) + R$ 3,00
d) – R$ 1,50
e) + R$ 1,25
259. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2006) Sobre a moda de uma
variável, é correto aﬁrmar que
a) para toda variável existe uma e apenas uma moda.
b) a moda é uma medida de dispersão relativa.
c) a moda é uma medida não afetada por valores extremos.
d) em distribuições assimétricas, o valor da moda encontra-se entre o valor
da média e o da mediana.
e) sendo o valor mais provável da distribuição, a moda, tal como a
probabilidade, pode assumir valores somente no intervalo entre zero e a
unidade.
260. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2006) Um motorista de táxi faz
10 viagens ida-e-volta do aeroporto Santos Dumont ao aeroporto do
Galeão, no Rio de Janeiro. Ele calcula e anota a velocidade média, em
quilômetros por hora, em cada uma dessas viagens. O motorista quer,
agora, saber qual a velocidade média do táxi para aquele percurso, em
quilômetros por hora, considerando todas as 10 viagens ida-e-volta.
Para tanto, ele deve calcular a média
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a) aritmética dos inversos das velocidades médias observadas.
b) geométrica das velocidades médias observadas.
c) aritmética das velocidades médias observadas.
d) harmônica das velocidades médias observadas.
e) harmônica dos inversos das velocidades médiasobservadas.
261. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2006) Considere a seguinte
distribuição das freqüências absolutas dos salários mensais, em R$,
referentes a 200 trabalhadores de uma indústria (os intervalos são
fechados à esquerda e abertos à direita).

Sobre essa distribuição de salários é correto aﬁrmar que:
a) O salário modal encontra-se na classe de R$ 800 até R$ 900.
b) O salário mediano encontra-se na classe de R$ 600 até R$ 700.
c) O salário modal encontra-se na classe de R$ 600 até R$ 700.
d) O salário modal encontra-se na classe de R$ 700 até R$ 800.
e) O salário mediano encontra-se na classe de R$ 500 até R$ 600.
262. (ESAF / MPOG – 2010) Ana é nutricionista e está
determinando o peso médio – em quilos (kg) – de todos seus 50 clientes.
Enquanto Ana está somando os pesos de seus clientes, para calcular a
média aritmética entre eles, sem perceber, ela troca os dígitos de um
dos pesos; ou seja, o peso XY kg foi trocado por YX kg. Essa troca
involuntária de dígitos alterou a verdadeira média dos pesos dos 50
clientes; a média aritmética ﬁcou acrescida de 0,9 kg. Sabendo-se que
os pesos dos 50 clientes de Ana estão entre 28 e 48 kg, então o número
que teve os dígitos trocados é, em quilos, igual a:
a) 38
b) 45
c) 36
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d) 40
e) 46
263. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2009) Obtenha o valor mais
próximo da variância amostral da seguinte distribuição de frequências,
onde xi representa o i-ésimo valor observado e fi a respectiva
frequência.
xi : 5 6 7 8 9
fi : 2 6 6 4 3
a) 1,429.
b) 1,225.
c) 1,5.
d) 1,39.
e) 1,4.

264. (ESAF / SEFAZ/SP – 2009 – Adaptada) Considerando que uma
série de observações constituem uma amostra aleatória simples X1, X2,
..., Xn de uma variável aleatória X, determine o valor mais próximo da
variância amostral, usando um estimador não tendencioso da variância
de X.
Considere que:

a) 96,85
b) 92,64
c) 94,45
d) 90,57
e) 98,73
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265. (ESAF / AUDITOR ICMS/CE - 2006) A média aritmética
discreta de uma população qualquer é dada pela seguinte formulação:

266. (ESAF / AUDITOR ICMS/CE - 2006) Qual a variação (índice de
aumento ou redução) do preço médio verificado na tabela de compras
abaixo?

a) 25%.
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b) 33%.
c) 50%.
d) 125%.
e) 133%
267. (ESAF / SEFAZ/SP – 2009) Determine a mediana das
seguintes observações:
17, 12, 9, 23, 14, 6, 3, 18, 42, 25, 18, 12, 34, 5, 17, 20, 7, 8, 21,13,
31, 24, 9.
a) 13,5
b) 17
c) 14,5
d) 15,5
e) 14
268. (ESAF / AUDITOR ICMS/CE – 2006) O conjunto de notas dos
alunos de uma determinada prova é: {10, 5, 3, 4, 5, 10, 3, 8, 9, 3}.
Assim, podemos dizer que a moda, média e mediana deste conjunto são,
respectivamente:
a) 3, 6 e 5.
b) 3, 4 e 5.
c) 10, 6 e 5.
d) 5, 4 e 3.
e) 3, 6 e 10.
269. (ESAF / IRB – 2006) Sendo a moda menor que a mediana e,
esta, menor que média, pode-se afirmar que se trata de uma curva
a) Simétrica.
b) Assimétrica, com freqüências desviadas para a direita.
c) Assimétrica, com freqüências desviadas para a esquerda.
d) Simétrica, com freqüências desviadas para a direita.
e) Simétrica, com freqüências desviadas para a esquerda.
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270. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2003) Considere a tabela de
freqüências seguinte correspondente a uma amostra da variável X. Não
existem observações coincidentes com os extremos das classes.

Assinale a opção que corresponde à estimativa do valor x da
distribuição amostral de X que não é superado por cerca de 80% das
observações.
a) 10.000
b) 12.000
c) 12.500
d) 11.000
e) 10.500
271. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2009) Considere a seguinte
amostra aleatória das idades em anos completos dos alunos em um
curso preparatório. Com relação a essa amostra, marque a única opção
correta:
29, 27, 25, 39, 29, 27, 41, 31, 25, 33, 27, 25, 25, 23, 27, 27,
32, 26, 24, 36, 32, 26, 28, 24, 28, 27, 24, 26, 30, 26, 35, 26,
28, 34, 29, 23, 28.
a) A média e a mediana das idades são iguais a 27.
b) A moda e a média das idades são iguais a 27.
c) A mediana das idades é 27 e a média é 26,08.
d) A média das idades é 27 e o desvio-padrão é 1,074.
e) A moda e a mediana das idades são iguais a 27.
272. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2005 – Adaptada) Para dados
agrupados representados por uma curva de freqüências, as diferenças
entre os valores da média, da mediana e da moda são indicadores da
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assimetria da curva. Indique a relação entre essas medidas de posição
para uma distribuição negativamente assimétrica.
a) A média apresenta o maior valor e a mediana se encontra abaixo da
moda.
b) A moda apresenta o maior valor e a média se encontra abaixo da
mediana.
c) A média apresenta o menor valor e a mediana se encontra acima da
moda.
d) A média, a mediana e a moda são coincidentes em valor.
e) A moda apresenta o menor valor e a mediana se encontra abaixo da
média.
273. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2005) Em uma determinada
semana uma empresa recebeu as seguintes quantidades de pedidos
para os produtos A e B:

Assinale a opção que apresente os coeficientes de variação dos dois
produtos:
a) CVA = 15,1% e CVB = 12,3%
b) CVA = 16,1% e CVB = 10,3%
c) CVA = 16,1% e CVB = 12,3%
d) CVA = 15,1% e CVB = 10,3%
e) CVA = 16,1% e CVB = 15,1%
274. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2001) Numa amostra de tamanho
20 de uma população de contas a receber, representadas genericamente
por X, foram determinadas a média amostral M = 100 e o desvio-padrão
S =13 da variável transformada (X-200)/5.
Assinale a opção que dá o coeficiente de variação amostral de X.
a) 3,0 %
b) 10,0 %
c) 9,3 %
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d) 17,3 %
e) 17,0 %
275. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2003) O atributo Z= (X-2)/3 tem
média amostral 20 e variância amostral 2,56. Assinale a opção que
corresponde ao coeficiente de variação amostral de X.
a) 12,9%
b) 50,1%
c) 7,7%
d) 31,2%
e) 10,0%
276. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2006) Considere os seguintes
conjuntos de observações referentes a cinco diferentes variáveis:
T: 10; 10; 10; 10; 10; 8
V: 10; 10; 10; 10; 8; 8
X: 10; 10; 10; 8; 8; 8
Y: 10; 10; 8; 8; 8; 8
Z: 10; 8; 8; 8; 8; 8
O conjunto de observações que apresenta a maior variabilidade,
medida pelo desvio padrão, é o referente à variável
a) Y
b) T
c) V
d) X
e) Z
277. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2006) A tabela mostra a
distribuição de freqüências relativas populacionais (f ’) de uma variável
X.
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Sabendo que “k” é um número real, a média e o desvio padrão de X
são, respectivamente,
a) 0,3; 0,9.
b) 0,0; 0,3.
c) 0,3; 0,3.
d) k; 3k.
e) 0,3k; 0,9k.
278. (ESAF / STN – 2012) Suponha que X seja uma variável
aleatória com valor esperado 10 e variância 25. Para que a variável Y
dada por Y = p – q X, com p e q positivos, tenha valor esperado 0 e
variância 625, é necessário que p + q seja igual a:
a) 50
b) 250
c) 55
d) 100
e) 350
279. (ESAF / MINISTÉRIO DA FAZENDA – 2013) Duas categorias de
trabalhadores − CT1 e CT2− possuem diferentes médias salariais e,
também,diferentes medidas de dispersão, todas expressas em unidades
monetárias. O salário médio da categoria CT1 é igual a 7,5 u.m., com
desvio padrão igual a 3 u.m.. O salário médio da categoria CT2 é igual a
8 u.m., com desvio padrão igual a 3,2 u.m.. Ana pertence à categoria CT 1
e seu salário atual é igual a 9 u.m.. Por outro lado, Beatriz pertence à
categoria CT2 e seu salário atual é igual a 9,6 u.m.. Deste modo, podese corretamente afirmar que:
a) a dispersão salarial absoluta de CT1 é menor do que a de CT2, e a
dispersão relativa de CT1 é maior do que a de CT2.
b) a dispersão salarial absoluta de CT1 é menor do que a de CT2, e a
dispersão relativa de CT1 é menor do que a de CT2.
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c) a dispersão relativa de CT1 é menor do que ade CT2, e o salário de Ana
ocupa pior posição relativa do que o de Beatriz.
d) a dispersão relativa de CT1 é igual a de CT2, e o salário de Beatriz ocupa
melhor posição relativa do que o de Ana.
e) a dispersão relativa de CT1 é igual a de CT2 e os salários de Ana e Beatriz
ocupam a mesma posição relativa nas respectivas séries de salários.
280. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2012) A variância da amostra
formada pelos valores 2, 3, 1, 4, 5 e 3 é igual a
a) 3.
b) 2.
c) 1.
d) 4.
e) 5.
281. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2012) A expectância de uma
variável aleatória x ─ média ou esperança matemática como também é
chamada ─ é igual a 2, ou seja: E(x) = 2. Sabendo-se que a média dos
quadrados de x é igual a 9, então os valores da variância e do coeﬁciente
de variação de x são, respectivamente, iguais a

 5
a) 5; 
 .
 2 
b) 5;

5.

c)

5;

2
.
5

d)

5;

2
.
5

 5
e) 
 ; 5.
 2 
282. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2012) Em um concurso público, a
nota média da prova de inglês foi igual a 7 com desvio-padrão igual a 2.
Por outro lado, a nota média da prova de lógica foi igual a 7,5 com
desvio-padrão igual a 4. Naná obteve nota 8 em Inglês e nota 8 em
Lógica. Nené obteve nota 7,5 em Inglês e 8,5 em Lógica. Nini obteve 7,5
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em Inglês e 9 em Lógica. Com relação à melhor posição relativa ─ ou ao
melhor desempenho ─, pode-se aﬁrmar que o desempenho de
a) Naná foi o mesmo em Inglês e Lógica.
b) Nini foi melhor em Lógica do que o de Naná em Inglês.
c) Nené foi melhor em lógica do que o de Naná em Inglês.
d) Nené foi o mesmo em Inglês e Lógica.
e) Nené foi melhor em Lógica do que em Inglês.
283. (ESAF / IRB – 2006) O grau ao qual os dados numéricos
tendem a dispersar-se em torno de um valor médio chama-se
a) média.
b) variação ou dispersão dos dados.
c) mediana.
d) correlação ou dispersão.
e) moda.
284. (ESAF / MDIC – 1998) Num estudo sobre a distribuição do
preço de venda de um produto obteve-se, a partir de uma amostra
aleatória de 25 revendedores, a tabela de freqüências seguinte:

As quantidades mi e fi representam o ponto médio e a freqüência da
classe de preços i. Sabendo-se que

(f m
i

i

2

)  ( fi mi )2 / 25  694
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assinale a opção que melhor aproxima o desvio padrão amostral.
a) 0,5 (347/3)0.5
b) 6
c) 0,9 (345/3)0.5
d) 28,91
e) 8
285. (ESAF / MDIC - 1998) No contexto da QUESTÃO ANTERIOR
deseja-se obter informação sobre o preço mediano praticado na
amostra. Assinale a opção que melhor aproxima este valor.
a) 16
b) 19
c) 17
d) 11
e) 14,2
286. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2009)
A tabela mostra a
distribuição de frequências relativas populacionais (f’) de uma variável
X:

Sabendo que “a” é um número real, então a média e a variância de
X são, respectivamente:
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287. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2005) Uma empresa verificou
que, historicamente, a idade média dos consumidores de seu principal
produto é de 25 anos, considerada baixa por seus dirigentes. Com o
objetivo de ampliar sua participação no mercado, a empresa realizou
uma campanha de divulgação voltada para consumidores com idades
mais avançadas. Um levantamento realizado para medir o impacto da
campanha indicou que as idades dos consumidores apresentaram a
seguinte distribuição:

Assinale a opção que corresponde ao resultado da campanha
considerando o seguinte critério de decisão:
se a diferença X  25 for maior que o valor

2 x

, então a campanha
n
de divulgação surtiu efeito, isto é, a idade média aumentou; caso
contrário, a campanha de divulgação não alcançou o resultado desejado.

a) A campanha surtiu efeito, pois X  25  2,1 é maior que
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2 x
n

 1,53 .

b) A campanha não surtiu efeito, pois X  25  0 é menor que

c) A campanha surtiu efeito, pois X  25  2,1 é maior que

2 x
n

d) A campanha não surtiu efeito, pois X  25  0 é menor que

e) A campanha surtiu efeito, pois X  25  2,5 é maior que

2 x
n

2 x
n

 1,64 .

 1,41.

2 x
n

 1,53 .

 1,41.

288. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2005) De posse dos resultados
de produtividade alcançados por funcionários de determinada área da
empresa em que trabalha, o Gerente de Recursos Humanos decidiu
empregar a seguinte estratégia: aqueles funcionários com rendimento
inferior a dois desvios padrões abaixo da média (Limite Inferior - LI)
deverão passar por treinamento específico para melhorar seus
desempenhos; aqueles funcionários com rendimento superior a dois
desvios padrões acima de média (Limite Superior - LS) serão
promovidos a líderes de equipe.

Assinale a opção que apresenta os limites LI e LS a serem utilizados
pelo Gerente de Recursos Humanos.
a) LI = 4,0 e LS = 9,0
b) LI = 3,6 e LS = 9,4
c) LI = 3,0 e LS = 9,8
d) LI = 3,2 e LS = 9,4
e) LI = 3,4 e LS = 9,6
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289. (ESAF / SEFAZ/SP – 2009) Seguem algumas observações de
uma variável aleatória:
17, 12, 9, 23, 14, 6, 3, 18, 42, 25, 18, 1, 34, 5, 17, 20, 7, 8, 21, 13, 31,
24, 9

Considerando que as observações apresentadas acima constituem
uma amostra aleatória simples X1, X2, ..., Xn de uma variável aleatória
X, determine o valor mais próximo da variância amostral, usando um
estimador não tendencioso da variância de X.
Considere que:

a) 96,85
b) 92,64
c) 94,45
d) 90,57
e) 98,73
10.

ESTATÍSTICA INFERENCIAL

290. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2009) Em um experimento
binomial com três provas, a probabilidade de ocorrerem dois sucessos
é doze vezes a probabilidade de ocorrerem três sucessos. Desse modo,
as probabilidades de sucesso e fracasso são, em percentuais,
respectivamente, iguais a:
a) 80 % e 20 %
b) 30 % e 70 %
c) 60 % e 40 %
d) 20 % e 80 %
e) 25 % e 75 %
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291. (ESAF / AUDITOR ISS/NATAL – 2008) Numa distribuição
Binomial, temos que:
I. A E[x] = n p q, ou seja, é o produto dos parâmetros n - número de
elementos da avaliação, p - probabilidade de ocorrência do evento e q probabilidade contrária (q = 1 - p).
II. O desvio-padrão é dado pela raiz quadrada do produto entre os
parâmetros n e p.
III. A variância é dada pelo somatório dos quadrados dos valores (Xi)
menos o quadrado da média.
Apontando os três itens acima como V - Verdadeiro e F - Falso, a
opção correta é:
a) F, V, F
b) V, V, F
c) F, F, F
d) V, F, F
e) V, V, V
292. (ESAF / MI – 2012) Seja X uma Variável Aleatória Binomial
com parâmetros n e p. Sendo Cn,k o número de combinações de n
elementos tomados k a k, obtenha a expressão de P(X = k).
a) Cn,n-k p(1-p)n-k
b) Cn,k pn-k(1-p)k
c) Cn,k pk(1-p)n-k
d) Cn,k p(1-p)k-1
e) Cn,n-k pn-k(1-p)k
293. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2009) O número de petroleiros
que chegam a uma refinaria ocorre segundo uma distribuição de
Poisson, com média de dois petroleiros por dia. Desse modo, a
probabilidade de a refinaria receber no máximo três petroleiros em dois
dias é igual a:
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294. (ESAF / MI – 2012) Seja X uma variável aleatória contínua com
função densidade de probabilidade constante no intervalo [0,2].
Determine sua variância.
a) 1/3
b) 1/2
c) 2/3
d) 5/7
e) 5/6
295. (ESAF / SUSEP – 2010) Considere um grupo de 15 pessoas dos
quais 5 são estrangeiros. Ao se escolher ao acaso 3 pessoas do grupo,
sem reposição, qual a probabilidade de exatamente uma das três
pessoas escolhidas ser um estrangeiro?
a) 45/91
b) 1/3
c) 4/9
d) 2/9
e) 42/81
296. (ESAF / AUDITOR ISS/NATAL – 2008 Adaptada) Apontando
por V – Verdadeiro e F – Falso, indique a opção correta para as seguintes
sentenças:
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I. Uma v. a. – variável aleatória que pode assumir somente dois valores,
diz-se possuir distribuição Geométrica.
II. Uma v. a. com distribuição de Bernoulli, se acumulados os resultados
sem reposição, geram uma distribuição hipergeométrica e se for com reposição
geram uma distribuição Binomial.
III. A distribuição de Poisson é um modelo de probabilidade cujo desvio
padrão é igual à raiz quadrada da média.
Assinale o respectivo conjunto:
a) F, V, V
b) V, F, V
c) F, V, F
d) F, F, F
e) V, V, F
297. (ESAF / MI – 2012) Se X for a soma dos quadrados de n
variáveis aleatórias N(0,1) independentes, então X é uma variável
a) F com 1 grau de liberdade no numerador e n graus de liberdade no
denominador.
b) T2 de Hotelling com n-1 graus de liberdade.
c) “t” de Student com n-1 graus de liberdade.
d) Lognormal.
e) Qui quadrado com n graus de liberdade.
298. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2009) A função densidade de
probabilidade de uma variável aleatória contínua x é dada por:

Para esta função, a média de x, também denominada expectância
de x e denotada por E(x) é igual a:
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299. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2012) O Sr. Ramoile, professor
de Estatística aposentado, vem há muito tempo acompanhando os
dados sobre custos e faturamento do restaurante de sua ﬁlha Cecília. O
restaurante funciona todos os dias da semana e o Sr. Ramoile concluiu
que: o custo diário do restaurante segue uma distribuição normal, com
média igual a R$ 500,00 e desvio-padrão igual a R$10,00 e que o
faturamento diário, também, apresenta uma distribuição normal, com
média R$ 800 e desvio-padrão R$ 20. Como o Sr. Ramoile conhece muito
bem os princípios básicos da estatística, ele sabe que, se uma variável
Z seguir uma distribuição normal padrão, então Z tem média 0 e
variância 1. Ele também sabe que a probabilidade dessa variável Z
assumir valores no intervalo entre 0 < Z < 2 ─ ou seja, entre a média 0
e 2 desvios-padrão ─ é, aproximadamente, igual a 0,4772. Cecília, muito
preocupada com o futuro de seu restaurante, perguntou a seu pai se ele
poderia veriﬁcar a probabilidade de, em um dia qualquer, o custo ser
maior do que R$ 520,00 e o faturamente ﬁcar no intervalo entre R$
760,00 e R$ 840,00. Após alguns minutos, o Sr. Ramoile disse,
acertadamente, que as respectivas probabilidades são, em termos
percentuais, iguais a
a) 2,28; 95,44.
b) 52,28; 95,44.
c) 2,28; 98,69.
d) 98,69; 95,44.
e) 98,65; 2,28.
300. (ESAF / AUDITOR ISS/NATAL – 2008) Se x é uma v. a. variável aleatória com função densidade de probabilidade f(x),
caracterizada pelo modelo normal, podemos afirmar que:
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a) o desvio-padrão é igual a 1 (um).
b) a média tem valor 0 (zero).
c) a função de distribuição acumulada f(x) é igual a 1, para todos os valores
acima de b.
d) os parâmetros média, moda e mediana são iguais.
e) a variância tem o valor do quadrado da média.
301. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2002) Em um ensaio para o
estudo da distribuição de um atributo financeiro (X) foram examinados
200 itens de natureza contábil do balanço de uma empresa. Esse
exercício produziu a tabela de freqüências abaixo. A coluna Classes
representa intervalos de valores de X em reais e a coluna P representa
a freqüência relativa acumulada. Não existem observações coincidentes
com os extremos das classes.

Considere a transformação Z=(X-140)/10. Para o atributo Z
encontrou-se
, onde fi é a freqüência simples da
classe i e Zi o ponto médio de classe transformado. Assinale a opção que
dá a variância amostral do atributo X.
a) 720,00
b) 840,20
c) 900,10
d) 1200,15
e) 560,30
302. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2002) Um atributo W tem média
amostral a ≠ 0 e desvio padrão positivo b ≠1. Considere a transformação
Z=(W-a)/b. Assinale a opção correta.
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a) A média amostral de Z coincide com a de W.
b) O coeficiente de variação amostral de Z é unitário.
c) O coeficiente de variação amostral de Z não está definido.
d) A média de Z é a/b.
e) O coeficiente de variação amostral de W e o de Z coincidem.
303. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2001) Numa amostra de tamanho
20 de uma população de contas a receber, representadas genericamente
por X, foram determinadas a média amostral M = 100 e o desvio-padrão
S =13 da variável transformada (X-200)/5. Assinale a opção que dá o
coeficiente de variação amostral de X.
a) 3,0 %
b) 10,0 %
c) 9,3 %
d) 17,3 %
e) 17,0 %
304. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2001) Tem-se um conjunto de n
mensurações X1, ... , Xn com média aritmética M e variância S2, onde M
= (X1 + ... + Xn )/ n e S2 = (1/ n) i ( X i  M )2 . Seja  a proporção dessas
mensurações que diferem de M, em valor absoluto, por pelo menos 2S.
Assinale a opção correta.
a) O conhecimento de M e S é suficiente para determinar  exatamente,
na realidade tem-se  = 30% para qualquer conjunto de dados X1, ... , Xn.
b) Apenas com o conhecimento de M e S não podemos determinar 
exatamente, mas sabe-se que 0,25   .
c) O conhecimento de M e S é suficiente para determinar  exatamente,
na realidade tem-se  = 95% para qualquer conjunto de dados X1, ... , Xn.
d) O conhecimento de M e S é suficiente para determinar  exatamente,
na realidade tem-se  = 5% para qualquer conjunto de dados X1, ... , Xn.
e) O conhecimento de M e S é suficiente para determinar  exatamente,
na realidade tem-se  = 15% para qualquer conjunto de dados X1, ... , Xn.
305. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2003) As realizações anuais Xi
dos salários anuais de uma firma com N empregados produziram as
estatísticas
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Seja P a proporção de empregados com salários fora do intervalo
[R$ 12.500,00; R$ 16.100,00].
Assinale a opção correta.
a) P é no máximo 1/2
b) P é no máximo 1/1,5
c) P é no mínimo 1/2
d) P é no máximo 1/2,25
e) P é no máximo 1/20
306. (ESAF / SUSEP – 2010) Deseja-se estimar a proporção p de
pessoas com determinada característica em uma população. Um
levantamento preliminar forneceu
= 2/7. Usando essa estimativa,
obtenha o menor tamanho de amostra aleatória simples necessária para
estimar p com um intervalo de 95% de confiança e um erro de
amostragem

, onde

.

a) 7840.
b) 2500.
c) 1960.
d) 9604.
e) 2401.
307. (ESAF / AUDITOR ICMS/MG – 2005) Um fabricante afirma que
pelo menos 95% dos equipamentos que fornece à indústria encontramse dentro de suas especificações. Uma amostra de 200 itens escolhidos
ao acaso revelou 10 itens fora de especificação. Assinale a opção que
corresponde ao valor probabilístico (pvalor) do teste de H :   0,95
contra A :   0,95 , sendo  a proporção populacional de itens dentro de
especificação.
a) 0,500
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b) 0,050
c) 0,025
d) 0,010
e) 0,100
308. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2005) Para uma amostra de dez
casais residentes em um mesmo bairro, registraram-se os seguintes
salários mensais (em salários mínimos):

Sabe-se que:

Assinale a opção cujo valor corresponda à correlação entre os
salários dos homens e os salários das mulheres.
a) 0,72
b) 0,75
c) 0,68
d) 0,81
e) 0,78
309. (ESAF / AUDITOR ISS/RJ – 2010 – Adaptada) A partir de uma
amostra aleatória simples formada por 22 observações das variáveis X
e Y calculou-se:
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Com os dados acima, calcule o valor mais próximo do quadrado do
coeficiente de correlação linear (R) de X e Y.
a) 0,65
b) 0,81
c) 0,85
d) 0,91
e) 0,88
310. (ESAF / AUDITOR ISS/RJ – 2010) A partir de uma amostra
aleatória simples formada por 22 observações das variáveis X e Y
calculou-se:

Obtenha a reta de regressão linear de Y em X.

311. (ESAF / AUDITOR ISS/RJ – 2010) Com os dados da questão
anterior, calcule o valor mais próximo do coeficiente de determinação
R2 da regressão linear de X em Y.
a) 0,65
b) 0,81
c) 0,85
d) 0,91
e) 0,88
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ATENÇÃO: Para efeito das duas próximas questões, considere a
seguinte tabela que apresenta valores referentes às variáveis x e y,
porventura relacionadas:
VALORES DAS VARIÁVEIS X e Y RELACIONADAS *(SOMA)
x

y

x²

y²

xy

1

5

1

25

5

2

7

4

49

14

3

12

9

144

36

4

13

16

169

52

5

18

25

324

90

6

20

36

400

120

21

75

75

1111

317

312. 34. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 1996) Marque a opção que
representa o coeficiente de correlação linear entre as variáveis x e y:
a) 0,903
b) 0,926
c) 0,947
d) 0,962
e) 0,989
313. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 1996) Marque a opção que
representa a equação da reta ajustante de mínimos quadrados:
a) yi = 1,601 + 3,114 xi
b) yi = 1,643 + 3,482 xi
c) yi = 1,685 + 3,271 xi
d) yi = 1,713 + 2,992 xi
e) yi = 1,726 + 2,864 xi
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314. (ESAF / AUDITOR MTE – 2010) Em uma amostra aleatória
simples de 100 pessoas de uma população, 15 das 40 mulheres da
amostra são fumantes e 15 dos 60 homens da amostra também são
fumantes. Desejando-se testar a hipótese nula de que nesta população
ser fumante ou não independe da pessoa ser homem ou mulher, qual o
valor mais próximo da estatística do correspondente teste de quiquadrado?
a) 1,79.
b) 2,45.
c) 0,98.
d) 3,75.
e) 1,21.
315. (ESAF / MI-CENAD – 2012) Dos 120 candidatos do sexo
masculino que se submeteram a um concurso, 55 foram aprovados,
enquanto dos 180 candidatos do sexo feminino que se submeteram ao
mesmo concurso, 95 foram aprovados. Se desejarmos testar a hipótese
estatística de que a proporção de aprovação no concurso independe do
sexo dos candidatos, calcule o valor mais próximo da estatística do
teste, que tem aproximadamente uma distribuição Qui quadrado com
um grau de liberdade.
a) 1,91
b) 1,74
c) 1,65
d) 1,58
e) 1,39
316. (ESAF / SUSEP – 2010) A partir de uma amostra aleatória (X1
,Y1), (X2 ,Y2),..., (X20 ,Y20) foram obtidas as estastísticas:
médias X = 12,5 e Y = 19, variâncias amostrais sx2 = 30 e sy2 = 54
e covariância
Sxy = 36. Qual a reta de regressão estimada de Y em X?
a) Ŷi = 19 + 0,667 Xi .
b) Ŷi = 12,5 + 1,2 Xi .
c) Ŷi = 4 + 1,2 Xi .
d) Ŷi = 19 + 1,2 Xi .
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e) Ŷi = 80 + 22,8 Xi .
317. (ESAF / MDIC – 2002 – Adaptada) Com o objetivo de avaliar
os efeitos das variáveis preço e renda no consumo per capita do setor
têxtil de determinado país, ajustou-se, utilizando-se para esse fim
observações de 20 anos, um modelo de regressão linear. Sobre este
modelo, seguem algumas informações:

Assinale a opção que dá o valor do coeficiente de determinação do
ajuste da regressão linear.
a) 0,980
b) 0,900
c) 0,800
d) 0,967
e) 0,890
318. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2009 – Adaptada) Na análise de
regressão linear simples, as estimativas A e B dos parâmetros  e  da
reta de regressão podem ser obtidas pelo método de mínimos
quadrados.
Nesse caso, os valores dessas estimativas são obtidos através de
uma amostra de n pares de valores XiYi com (i = 1, 2, ..., n), obtendose:
Yi’ = A + BXi’, onde Yi’ é a estimativa de Yi =  +  Xi. Para cada par
de valores XiYi com (i = 1, 2, ..., n), pode-se estabelecer o desvio ou
resíduo – aqui denotado por ei – entre a reta de regressão Yi e sua
estimativa Yi’. Sabe-se que o Método de Mínimos Quadrados consiste em
 e  os valores que
adotar como estimativas dos parâmetros
minimizam a soma dos quadrados dos desvios ei. Desse modo, o método
de Mínimos Quadrados consiste em minimizar a expressão dada por:
a)

2

n

 Y  ( A  BX )
i 1

i

i
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b)

2

n

 Y  A  BX 
i 1

i

i

2

n

c)  Yi  (   X i 
i 1

d)

n

 Y
i 1

e)

2

 (Yi ')2 

2

 (   X i )2 

i

n

 Y
i 1

i

319. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2006) O coeﬁciente de correlação
entre duas variáveis Y e X é igual a +0,8. Considere, agora, a variável Z
deﬁnida como:
Z = 0,2 – 0,5 X

O coeﬁciente de correlação entre as variáveis Z e X, e o coeﬁciente
de correlação entre as variáveis Z e Y serão iguais, respectivamente, a:
a) – 1,0; – 0,8
b) + 1,0; + 0,8
c) – 0,5; – 0,8
d) – 0,5; + 0,8
e) – 0,2; – 0,4
320. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2006) Para 5 pares de
observações das variáveis X e Y obteve-se os seguintes resultados:

Sabendo-se que esses 5 pares de observações constituem a
totalidade da distribuição conjunta populacional dessas duas variáveis,
o valor do coeﬁciente de correlação entre X e Y é igual a
a) + 1,000
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b) + 0,709
c) + 0,390
d) – 0,975
e) – 0,600
321. (ESAF / STN – 2012 – adaptada) Para um trabalho de
avaliação de políticas econômicas, foram coletados dados de algumas
empresas industriais. A seguir, a tabela de contingência apresenta os
dados coletados na amostra e classiﬁcados segundo o grupo industrial
─ Ga, Gb, Gc e Gd ─, e segundo a posição dos respectivos retornos sobre
o capital próprio (RCP) ─ se maior ou menor do que o retorno médio de
capital próprio (RCP) obtido na amostra.
Retorno sobre o capital próprio
Grupo Industrial

RCP  RCP

RCP  RCP

Ga

10

20

Gb

5

15

Gc

20

10

Gd

15

5

Com base nestas informações, e selecionando-se, ao acaso, uma
empresa, então:
a) a probabilidade de a empresa selecionada ser do grupo Gc ou apresentar
RCP < RCP é igual a 5 %.
b) a probabilidade de a empresa selecionada ser do grupo Ga é igual a
45%.
c) sabendo-se que a empresa selecionada é do grupo Gb, então a
probabilidade de a empresa apresentar RCP > RCP é igual a 10 %.
d) a probabilidade de a empresa selecionada apresentar RCP < RCP é igual
a 15%.
e) sabendo-se que a empresa selecionada é do grupo Gc, então a
probabilidade de a empresa apresentar RCP < RCP é igual a 33,33 %.
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322. (ESAF / MI-CENAD – 2012 – adaptado) Em determinadas
situações uma variável aleatória binomial pode ser adequadamente
aproximada por uma variável aleatória normal. Seja X uma variável
aleatória binomial com parâmetros n=900 e p=1/2. Usando essa
aproximação, calcule o valor mais próximo de P(417,5 ≤ X ≤ 482,5),
considerando os seguintes valores para Φ(z), onde Φ(z) é a função de
distribuição de uma variável aleatória normal padrão Z: Φ(1,96) =
0,975, Φ(2,17) = 0,985, Φ(2,33) = 0,99 e Φ(2,58) = 0,995.
a) 0,95
b) 0,96
c) 0,97
d) 0,98
e) 0,99
323. (ESAF / MI-CENAD – 2012) A especiﬁcação técnica de um
produto aﬁrma que a média de sua característica principal é de 200.
Para testar esta aﬁrmação, uma amostra aleatória simples de tamanho
9 forneceu uma característica média de 187 e desvio padrão amostral
de 26. Calcule o valor mais próximo da estatística t para testar a
hipótese nula de que a média da característica principal do produto é
200, admitindo que a distribuição da característica é normal.
a) -2,17
b) -1,96
c) -1,89
d) -1,67
e) -1,5
324. (ESAF / MI-CENAD – 2012) Considere uma amostra aleatória
simples de tamanho 50 extraída sem reposição de uma população ﬁnita
de tamanho 500. Sendo
σ2 = 100 a variância da população,
determine o valor mais próximo da variância da média amostral.
a) 1,6
b) 1,8
c) 2,0
d) 2,2
e) 2,4
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325. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2012) Um modelo de regressão
linear múltipla foi estimado pelo método de Mínimos Quadrados,
obtendo-se, com um nível de conﬁança de 95%, os seguintes
resultados:
I.

Ŷ = 10 + 2,5 x1 + 0,3 x2 + 2 x3

II. o coeﬁciente de determinação R2 é igual a 0,9532
III. o valor-p = 0,003
Desse modo, pode-se aﬁrmar que:
a) se a variável x1 for acrescida de uma unidade, então Y terá um acréscimo
de 2,5%.
b) 0,003 é o mais baixo nível de signiﬁcância ao qual a hipótese nula pode
ser rejeitada.
c) x3 explica 95,32% das variações de Y em torno de sua média.
d) as probabilidades de se cometer o Erro Tipo I e o Erro Tipo II são,
respectivamente, iguais a 5% e 95%.
e) se no teste de hipóteses individual para β2 se rejeitar a hipótese nula
(H0), então tem-se fortes razões para acreditar que x2 não explica Y.
326. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2009) O modelo de regressão
linear múltipla Y= α + βX + γZ + ε é ajustado às observações Y i, Xi e Zi,
que constituem uma amostra aleatória simples de tamanho 23.
Considerando que o coeﬁciente de determinação calculado foi R2 =
0,80,obtenha o valor mais próximo da estatística F para testar a
hipótese nula de não-existência da regressão.
a) 40.
b) 44.
c) 84.
d) 42.
e) 80.
11.

OUTRAS

327. (ESAF / Mtur – 2014) Um valor em reais foi distribuído para
Sandra e Beto. Sandra ficou com 1/4 do valor e Beto ficou com o
restante, que corresponde a R$ 4.950,00. Então, o valor que foi
distribuído para Sandra e Beto é igual a
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a) R$ 6.500,00
b) R$ 6.900,00
c) R$ 6.700,00
d) R$ 6.800,00
e) R$ 6.600,00
328. (ESAF / Mtur – 2014) Assinale a opção que apresenta valor
lógico falso.
a) 23 = 8 e 1 + 4 = 5.
b) Se,

8  3, então 6 ÷ 2 = 3.

c) Ou 3 – 1 = 2 ou 5 + 2 = 8.
d) Se 7 – 2 = 5, então 5 + 1 = 7.
e) 32 = 9 se, e somente se,

3

8  2.

329. (ESAF / Mtur – 2014) Assinale qual das proposições das
opções a seguir é uma tautologia.
a) p  q  q
b) p  q  q
c) p  q  q
d) ( p  q)  q
e) p  q  q
330. (ESAF / Mtur – 2014) A proposição “se Catarina é turista,
então Paulo é estudante” é logicamente equivalente a
a) Catarina não é turista ou Paulo não é estudante.
b) Catarina é turista e Paulo não é estudante.
c) Se Paulo não é estudante, então Catarina não é turista.
d) Catarina não é turista e Paulo não é estudante.
e) Se Catarina não é turista, então Paulo não é estudante.
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331. (ESAF / Mtur – 2014) As seguintes premissas são verdadeiras:
- Se Paulo não trabalha terça-feira, então Maria trabalha sábado. - Se
Ana não trabalha domingo, então Samuel não trabalha sexta-feira. - Se
Samuel trabalha sexta-feira, então Maria não trabalha sábado. - Samuel
trabalha sexta-feira. Logo, pode-se afirmar que:
a) Paulo trabalha terça-feira e Maria trabalha sábado.
b) Paulo não trabalha terça-feira ou Maria trabalha sábado.
c) Maria trabalha sábado e Ana não trabalha domingo.
d) Ana não trabalha domingo e Paulo trabalha terça-feira.
e) Se Maria trabalha sábado, então Ana não trabalha domingo.
332. (ESAF / Mtur – 2014) A soma dos 200 primeiros termos da
progressão (4, 7, 10, 13, ...) é igual a
a) 60.200
b) 60.300
c) 60.100
d) 60.500
e) 60.400
333. (ESAF / Mtur –
1 1 1 1
2  1      ... é igual a
2 4 8 16

2014)

O

valor

da

série

geométrica

a) 5
b) 4
c) 6
d) 7
e) 8
334. (ESAF / Mtur – 2014) Uma caixa contém 3 moedas de um real
e 2 moedas de cinquenta centavos. 2 moedas serão retiradas dessa
caixa ao acaso e obedecendo às condições: se a moeda retirada for de
um real, então ela será devolvida à caixa e, se for de cinquenta centavos,
não será devolvida à caixa. Logo, a probabilidade de pelo menos uma
moeda ser de um real é igual a
a) 80%
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b) 75%
c) 90%
d) 70%
e) 85%
335. (ESAF / Mtur – 2014) Com os dígitos 3, 4, 5, 7, 8 e 9 serão
formadas centenas com dígitos distintos. Se uma centena for
selecionada ao acaso, a probabilidade de ser menor do que 500 e par é
a) 15%
b) 10%
c) 25%
d) 30%
e) 20%
336. (ESAF / Mtur – 2014) Com as letras M, N, O, P, Q, S, T e X,
formam-se códigos de quatro letras, sendo que repetições das letras
não são permitidas. O número de códigos possíveis é igual a:
a) 1.680
b) 1.560
c) 1.590
d) 1.670
e) 1.650
337. (ESAF / MINISTÉRIO DA FAZENDA – 2014) A negação da
proposição “se Paulo trabalha oito horas por dia, então ele é servidor
público” é logicamente equivalente à proposição:
a) Paulo trabalha oito horas por dia ou é servidor público.
b) Paulo trabalha oito horas por dia e não é servidor público.
c) Paulo trabalha oito horas por dia e é servidor público.
d) Se Paulo não trabalha oito horas por dia, então não é servidor público.
e) Se Paulo é servidor público, então ele não trabalha oito horas por dia.
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338. (ESAF / MINISTÉRIO DA FAZENDA – 2014) Sabendo-se que
log x representa o logaritmo de x na base 10, calcule o valor da
expressão log 20 + log 5.
a) 5
b) 4
c) 1
d) 2
e) 3
339. (ESAF / MINISTÉRIO DA FAZENDA – 2014) Em uma
progressão aritmética, tem-se a3 + a6 = 29 e a2 + a5 = 23. Calcule a
soma dos 200 primeiros termos dessa progressão aritmética.
a) 60.500
b) 60.700
c) 60.600
d) 60.400
e) 60.800
340. (ESAF / MINISTÉRIO DA FAZENDA – 2014) O lucro da empresa
de Ana, Beto e Carina é dividido em partes diretamente proporcionais
aos capitais que eles empregaram. Sabendo-se que o lucro de um
determinado mês foi de 60 mil reais e que os capitais empregados por
Ana, Beto e Carina foram, respectivamente, 40 mil reais, 50 mil reais e
30 mil reais, calcule a parte do lucro que coube a Beto.
a) 20 mil reais
b) 15 mil reais
c) 23 mil reais
d) 25 mil reais
e) 18 mil reais
341. (ESAF / MINISTÉRIO DA FAZENDA – 2014) Em um argumento,
as seguintes premissas são verdadeiras:
- Se o Brasil vencer o jogo, então a França não se classifica.
- Se a França não se classificar, então a Itália se classifica.
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- Se a Itália se classificar, então a Polônia não se classifica.
- A Polônia se classificou.
Logo, pode-se afirmar corretamente que:
a) a Itália e a França se classificaram.
b) a Itália se classificou e o Brasil não venceu o jogo.
c) a França se classificou ou o Brasil venceu o jogo.
d) a França se classificou e o Brasil venceu o jogo.
e) a França se classificou se, e somente se, o Brasil venceu o jogo.
342. (ESAF / MINISTÉRIO DA FAZENDA – 2014) Considere que há
três formas de Ana ir para o trabalho: de carro, de ônibus e de bicicleta.
Em 20% das vezes ela vai de carro, em 30% das vezes de ônibus e em
50% das vezes de bicicleta. Do total das idas de carro, Ana chega
atrasada em 15% delas, das idas de ônibus, chega atrasada em 10%
delas e, quando vai de bicicleta, chega atrasada em 8% delas. Sabendose que um determinado dia Ana chegou atrasada ao trabalho, a
probabilidade de ter ido de carro é igual a
a) 20%.
b) 40%.
c) 60%.
d) 50%.
e) 30%.
343. (ESAF / MINISTÉRIO DA FAZENDA – 2014) Em 18 horas, 2
servidores analisam 15 processos. Trabalhando no mesmo ritmo, o
número de servidores necessários para analisar 10 processos em 6
horas é igual a
a) 4.
b) 6.
c) 5.
d) 3.
e) 7.
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344. (ESAF / MINISTÉRIO DA FAZENDA – 2014) Sejam f (x) = mx
+ 4 e g (x) = 2x + 3n funções do primeiro grau. Calcule m + n, de modo
que f (3) + g(3) = 22.
a) 3
b) 5
c) 4
d) 2
e) 6
345. (ESAF / MINISTÉRIO DA FAZENDA – 2014) O capital de R$
10.000,00 foi aplicado por 6 meses, à taxa de juros compostos de 6%
ao semestre, com juros capitalizados trimestralmente. Calcule o
montante dessa aplicação.
a) R$ 10.600,00
b) R$ 10.615,00
c) R$ 10.620,00
d) R$ 10.612,00
e) R$ 10.609,00
346. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2014) Se é verdade que alguns
adultos são felizes e que nenhum aluno de matemática é feliz, então é
necessariamente verdade que:
a) algum adulto é aluno de matemática.
b) nenhum adulto é aluno de matemática.
c) algum adulto não é aluno de matemática.
d) algum aluno de matemática é adulto.
e) nenhum aluno de matemática é adulto.
347. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2014) Um polígono regular possui
48 diagonais que não passam pelo seu centro. A partir desta informação,
pode-se concluir que o número de lados desse polígono é igual a:
a) 12
b) 36
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c) 24
d) 48
e) 22
348. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2014) Ana está realizando um
teste e precisa resolver uma questão de raciocínio lógico. No enunciado
da questão, é afirmado que: “todo X1 é Y. Todo X2, se não for X3, ou é
X1 ou é X4. Após, sem sucesso, tentar encontrar a alternativa correta,
ela escuta alguém, acertadamente, afirmar que: não há X3 e não há X4
que não seja Y. A partir disso, Ana conclui, corretamente, que:
a) todo Y é X2.
b) todo Y é X3 ou X4.
c) algum X3 é X4.
d) algum X1 é X3.
e) todo X2 é Y.
349. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2014 – adaptada) Duas
estudantes de química, Sara e Renata, estão trabalhando com uma
mistura de amônia e água. Renata está trabalhando com a mistura de
amônia e água, na proporção de 5:9, ou seja: 5 partes de amônia para 9
partes de água. Sabe-se que Sara está trabalhando com a mistura de
amônia e água na proporção de 8:7, ou seja: 8 partes de amônia para 7
partes de água. Desse modo, para se obter uma mistura de amônia e
água na proporção de 1:1, as misturas de Sara e Renata devem ser
misturadas, respectivamente, na proporção:
a) 8:15
b) 7:35
c) 30:7
d) 35:7
e) 32:5
350. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2014) Considere a função bijetora
f, de  em  definida por f (x) = ( x2 - 1), se x ≥ 0 e f (x) = (x - 1), se x
< 0, em que  é o conjunto de números reais. Então os valores da função
inversa de f, quando x = -8 e x = 8 são, respectivamente, iguais a:
a) -7 ; 3
b) -7 ; -3
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c)

1 1
;
9 63

d)

1 1
;
9 63

e) -63 ; 9
351. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2014) O cosseno de um ângulo x,

7
x
com
< x < π, é igual a
. Desse modo, a tangente de
é igual a:
25
2
2
a)

4
3

b)

4
3

c)

3
2

d)

3
23

e) 1
352. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2014) A matriz quadrada A,
definida genericamente por A = aij, é dada por a11 = 0; a12 = - 4; a13 =
2; a21 = x; a22 = 0; a23 = (1 - z); a31 = y; a32 = 2z e, por último, a33 = 0.
Desse modo, para que a matriz A seja uma matriz antissimétrica, os
valores de a21, a23, a31 e a32 deverão ser, respectivamente, iguais a:
a) 4; -2; -2; -2.
b) 4; -2; 2; -2.
c) 4; 2; -2; -2.
d) -4; -2; 2; -2.
e) -4; -2; -2; -2.
353. (ESAF / RECEITA FEDERAL – 2014) Considere a reta R1 dada
pela equação 3y = -4x e a circunferência C1 , dada pela equação x2 + y2
+ 5x – 7y – 1 = 0. A partir disso tem-se que:
a) R1 é tangente à C1 e o centro de C1 é o ponto (

5 7
; ).
2 2
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b) R1 é exterior à C1 e o centro de C1 é o ponto (

5 7
; ).
2 2

5 7
c) R1 é secante à C1 e o centro de C1 é o ponto ( ; ) .
2 2
d) R1 é secante à C1 e o centro de C1 é o ponto (

5 7
; ).
2 2

5 7
e) R1 é secante à C1 e o centro de C1 é o ponto ( ; ) .
2 2
354. (ESAF / MPOG – 2014) O conjunto solução da equação
[( y ) x ]x 1  1 é dado por:
a) S = {-1, 0}
b) S = {0}
c) S = {-1, 1/2}
d) S = {-1/2, 1/2}
e) S = {1, -1/2}
355. (ESAF / MPOG – 2014) Se a operação π y é definida como o
triplo do cubo de y, então o valor da expressão representada pelo
produto entre  21/3 e  20,5 é igual a:
a) 18 2
b) 36 2
c)

2

d) 0
e) 1
356. (ESAF / MPOG – 2014) Um jogo consiste em jogar uma moeda
viciada cuja probabilidade de ocorrer coroa é igual a 1/6. Se ocorrer
cara, seleciona-se, ao acaso, um número z do conjunto Z dado pelo
intervalo {z  N | 7 ≤ z ≤ 11}. Se ocorrer coroa, seleciona-se, ao acaso,
um número p do intervalo P = {p  N | 1 ≤ p < 5}, em que N representa
o conjunto dos números naturais. Maria lança uma moeda e observa o
resultado. Após verificar o resultado, Maria retira, aleatoriamente, um
número do conjunto que atende ao resultado obtido com o lançamento
da moeda, ou seja: do conjunto Z se ocorreu cara ou do conjunto P se
ocorreu coroa. Sabendo-se que o número selecionado por Maria é ímpar,
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então a probabilidade de ter ocorrido coroa no lançamento da moeda é
igual a:
a) 6/31
b) 1/2
c) 1/12
d) 1/7
e) 5/6
357. (ESAF / MTur – 2014) Uma empresa adquiriu, em janeiro de
2010, 100 unidades de um componente de fabricação, ao preço unitário
de R$ 200,00. Em fevereiro do mesmo ano, essa empresa adquiriu 96
unidades ao preço unitário de R$ 260,00. Desse modo, pode-se afirmar
que, com base em janeiro:
a) o valor relativo da transação aumentou em 24%.
b) o valor relativo da transação aumentou em 124%.
c) o valor relativo da transação aumentou em 24,8%.
d) não houve alteração no valor relativo da transação.
e) o valor da transação diminuiu em 75%.
358. (ESAF / MTur – 2014) Em um período de cinco anos, Maria teve
seu salário majorado em 80,32%. Nesse mesmo período, a inflação
acusou uma elevação de 96%. Desse modo, a perda percentual do poder
aquisitivo do salário de Maria no final de cinco anos foi igual a:
a) 16%
b) 19,52%
c) 6%
d) 4%
e) 8%
359. (ESAF / MTur – 2014) O faturamento de uma empresa
aumentou de 4 mil dólares em 2010 para 8 mil dólares em 2011. Com
um programa de publicidade, o faturamento de 8 mil dólares em 2011
aumentou para 10 mil dólares em 2012. Desse modo, pode-se afirmar
que a proporção média de aumento anual é igual a:
a) 200%
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b) 112,5%
c) 50 %
d)

2,5%

e)

2%

360. (ESAF / MTur – 2014) Dois eventos, A e B, são ditos
independentes quando:
a) P(A/B) = P(B)
b) P(B/A) = 1- P(B)
c) P(A/B) = P(A)
d) P(A  B) = 0
e) P(A  B) = P(A) P(B)
361. (ESAF / MTur – 2014) Dois eventos A e B são tais que: P(A) =
0,25; P(B/A) = 0,5; P(A/B) = 0,25. Assim, pode-se afirmar que:
a) A e B são eventos dependentes.
b) P(B) = 0,5 e os eventos são mutuamente exclusivos.
c) P(B) = 0,25 e os eventos são independentes.
d) P(B) = 0,5 e os eventos são independentes.
e) P(A  B) = 0 e os eventos são independentes.
362. (ESAF / MTur – 2014) Em uma universidade, 30% dos alunos
são estrangeiros. Entre os alunos estrangeiros, 60% são mulheres. As
mulheres constituem 50 % dos alunos dessa universidade. Desse modo,
o percentual de estrangeiros entre os homens é igual a:
a) 37 %
b) 36 %
c) 24 %
d) 15 %
e) 30 %
363. (ESAF / MTur – 2014) Uma moeda não viciada é lançada 4
vezes. Assim, a probabilidade de se obter 2 caras é igual a:
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a) 1/16
b) 1/4
c) 3/16
d) 3/8
e) 1/2
364. (ESAF / MTur – 2014) Quando Maria vai visitar sua família, a
probabilidade de Maria encontrar sua filha Kátia é 0,25; a probabilidade
de Maria encontrar seu primo Josino é igual a 0,30; a probabilidade de
Maria encontrar ambos ─ Kátia e Josino ─ é igual a 0,05. Sabendo-se
que, ao visitar sua família, Maria encontrou Kátia, então a probabilidade
de ela ter encontrado Josino é igual a:
a) 0,30
b) 0,20
c) 0,075
d) 0,1667
e) 0,05
365. (ESAF / MTur – 2014) Beto e Bóris são grandes amigos e
moram em cidades diferentes. Durante uma viagem que realizaram ao
Rio de Janeiro para participar de um congresso, Beto ficou devendo a
Bóris 500 dólares. Bóris, um rico empresário, disse a Beto que não se
preocupasse com a dívida, pois assim teria um motivo para viajar até a
cidade de Beto, tantas vezes quantas forem necessárias, para cobrar a
dívida. Como Beto reside sozinho e costuma sair muito, Bóris só poderá
cobrar a dívida se encontrar Beto em sua casa. Sabe-se que a
probabilidade de Beto ser encontrado em casa é 1/5. Então, a
probabilidade de Bóris ter de ir mais de 2 vezes à casa de Beto para
cobrar a dívida é dada por:
a) 1/8
b) 4/25
c) 9/25
d) 3/16
e) 16/25
366. (ESAF / MTur – 2014) O processo de produção de uma fábrica
de copos está apresentando um grande número de copos defeituosos,
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ou seja: copos trincados. Antonio e Ricardo estão realizando um estudo
para analisar a quantidade de copos trincados. Antonio embala em uma
caixa 8 copos, dos quais 3 estão trincados. Ricardo retira,
aleatoriamente, e sem reposição, 4 copos da caixa. Então, a
probabilidade de Ricardo retirar, exatamente, dois copos trincados é
igual a:
a) 3/5
b) 12
c) 3/7
d) 2/5
e) 2/7
367. (ESAF / MTur – 2014) Coruja e Pardal são dois jogadores do
Futebol Clube Natureza, FCN. Talvez Coruja e Pardal não possam
defender o FCN em sua próxima partida, contra seu temido adversário,
o Futebol Clube Verde, FCV. A probabilidade de Coruja jogar é 40% e a
de Pardal jogar é 70%. Com ambos os jogadores em campo, o FCN terá
60% de probabilidade de vencer o FCV. Mas se nem Coruja e nem Pardal
jogarem, a probabilidade de vitória do FCN passa para 30%. No entanto,
se Coruja jogar e Pardal não jogar, a probabilidade de o FCN vencer o
FCV é de 50%. Se Pardal jogar e Coruja não jogar, essa probabilidade
passa para 40%. Sabendo-se que o fato de Coruja jogar ou não é
independente de Pardal jogar ou não, então a probabilidade de o FCN
vencer seu temido adversário é igual a:
a) 90%
b) 45%
c) 60%
d) 30%
e) 75%
368. (ESAF / MTur – 2014) Em um clube, 5% dos homens e 2% das
mulheres praticam basquete. Sabe-se que 40% dos frequentadores são
mulheres. Selecionando-se, ao acaso, um frequentador desse clube,
verificou-se que ele pratica basquete. Assim, a probabilidade desse
frequentador ser mulher é igual a:
a) 4/15
b) 4/19
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c) 23/45
d) 6/19
e) 4/21
369. (ESAF / MTur – 2014) Uma caixa contém 6 moedas de ouro e
4 moedas de prata. Três moedas são retiradas, sem reposição, dessa
caixa. Em um jogo, Odete ganha R$ 2,00 por moeda de ouro retirada e
perde R$1,00 por moeda de prata retirada. Para tornar o jogo justo, o
valor que Odete deverá pagar ─ em reais ─ para entrar no jogo é igual
a:
a) 0,24
b) 2,4
c) 2,6
d) 1,4
e) 1,2
370. (ESAF / MTur – 2014) Uma variável aleatória bidimensional
discreta (X , Y) possui distribuição conjunta. Os valores assumidos pela
variável X são {1, 3}. Os valores assumidos pela variável Y são {-3, 2,
4}. Sabendo-se que:
P(X = 1  Y= - 3) = 0,1;
P(X = 1  Y= 2) = 0,2;
P(X = 1  Y = 4) = 0,2
P(X = 3  Y = -3) = 0,3;
P(X = 3  Y = 2) = 0,1;
P(X = 3  Y = 4) = 0,1
então, a expectância da distribuição de X condicionada a Y = -3 é
igual a:
a) 2,6
b) 1,4
c) 0,4
d) 2,5
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e) 0,2
371. (ESAF / MTur – 2014) A retirada de amostras aleatórias
simples pode ser realizada segundo dois critérios, a saber: com ou sem
reposição. Considerando-se uma população de tamanho N = 10 e
amostras de tamanho n = 3, o número de possíveis amostras aleatórias
simples que podem ser retiradas dessa população, utilizando-se os
critérios com e sem reposição são, respectivamente, iguais a:
a) 1000 ; 120
b) 1000 ; 20
c) 500 ; 120
d) 100 ; 20
e) 1200 ; 150
Tabelas
para
as
MTUR/2014/ESTATÍSTICO)

próximas

questões
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(prova

372. (ESAF / MTur – 2014) Sejam duas distribuições de
probabilidade fortemente assimétricas: A e B. A distribuição A apresenta
moda > mediana > média. A distribuição B apresenta média > mediana
> moda. Com essas afirmações pode-se, corretamente, afirmar que:
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a) a distribuição A é negativamente assimétrica.
b) a distribuição B é negativamente assimétrica.
c) a distribuição A é positivamente assimétrica.
d) as distribuições A e B são positivamente assimétricas positivas.
e) os valores das medidas de tendência central da distribuição A são
maiores do que os de B.
373. (ESAF / MTur – 2014) Uma variável aleatória X tem média
igual a 6 e coeficiente de variação igual a 0,50. A partir disso, pode-se
5X  2
afirmar que o coeficiente de variação da variável Y 
é igual a:
2
a)

b)
c)

d)

e)

2

11, 25
14

2

56, 25
196

11, 25
196
2

11, 25
196

2

56, 25
14

374. (ESAF / MTur – 2014) Considere a seguinte amostra de uma
variável de média e variância desconhecidas: 3, 1, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 4,
6, 11. Assim, o valor da estimativa não tendenciosa da variância
populacional é igual a:
a) 7,09
b) 8,06
c) 4,6
d) 4,65
e) 5,25
375. (ESAF / MTur – 2014) Três variáveis aleatórias independentes,
X1 , X2 e X3, possuem médias iguais a 50, 5, e 30, respectivamente. Os

www.estrategiaconcursos.com.br

desvios-padrão são, respectivamente, iguais a 12, 2 e 6. Sabendo-se que
a variável Z é dada por:

Z

 X1  4 X 2  X 3
2

Assim, pode-se afirmar que a variância de Z é igual a:
a) 98
b) 22
c) 111
d) 63
e) 61
376. (ESAF / MTur – 2014) A variável aleatória X é uma variável
aleatória definida pela função densidade dada por:
f(x) = 0 para x < 0
f(x) = p para 0 ≤ x < 1
f(x) = p (2 - x) para 1 ≤ x < 2
f(x) = 0 para x ≥ 2
Desse modo, o valor da constante p é igual a:
a) 2/3
b) 1/3
c) -2/3
d) 1/2
e) -1/2
377. (ESAF / MTur – 2014) O tempo de vida útil ─ em anos ─ de uma
máquina de cortar papel é uma variável aleatória X com função
densidade igual a:
1 (x)
f ( x)  e 5 para x ≥ 0
5

e
f(x) = 0 para x < 0
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Assim, a probabilidade de o tempo de vida útil da máquina ser maior
do que a média da variável X é igual a:
a) e5
b) e-1
c) e-5
d) e-1/5
e) e1/5
378. (ESAF / MTur – 2014) O coeficiente de correlação linear entre
as variáveis aleatórias x e y é igual a 0,99. A partir disso pode-se,
corretamente, afirmar que:
a) a probabilidade de x e y serem iguais é 99%.
b) x explica y em 99% das ocorrências de y.
c) se o valor de x diminuir, em média, o valor de y aumenta.
d) se o valor de y diminuir, em média, o valor de x diminui.
e) a covariância entre x e y é exatamente igual a 0,01.
379. (ESAF / MTur – 2014) Uma variável aleatória x qualquer
possui média igual a 4 metros. Sabendo-se que a média do quadrado
dos valores de x é igual a 36 m2, então a variância relativa de x é igual
a:
a) 1,25 m2
b) 1,25 m
c) 1,25
d) 5 m2
e) 5
380. (ESAF / MTur – 2014) Uma máquina de produzir garrafas
apresenta 2% das garrafas com algum tipo de defeito. Reinaldo, que é
engenheiro de produção, está realizando um trabalho para diminuir o
percentual de garrafas defeituosas. Para dar continuidade ao trabalho,
ele precisa conhecer a probabilidade de se obter 3 garrafas defeituosas.
Para tanto, Reinaldo retirou, aleatoriamente, uma amostra de 100
garrafas. Sabendo-se que Reinaldo utilizou a Distribuição de Poisson
para calcular de modo aproximado essa probabilidade, então o
resultado obtido por Reinaldo é igual a:
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a)

4 2
e
3

b)

4 1/2
e
3

c)

1 1/2
e
3

d)

4 1/2
e
3

e)

2 2
e
3

381. (ESAF / MTur – 2014) Uma variável aleatória X possui função
de densidade uniforme com parâmetros α e β, sendo α < β. Sendo a
expectância de x, a variância de x e a função distribuição de x
denotados, respectivamente, por E(X), Var (x) e F(x). Desse modo,
pode-se afirmar que:
a) E ( x) 

 
2

b) F(x) = 0 para x < α; E ( x) 

c) Var ( x) 
d) E ( x) 

x
para α ≤ x < β; F(x) = 1 para x ≥ β
 

(   )2
12

  
4

(   )2
e) Var ( x) 
2

382. (ESAF / MTur – 2014) Matias é arquiteto e está desenvolvendo
o projeto para um grande condomínio horizontal. Os condôminos
sempre estão em contato com Matias perguntando quando o projeto
ficará pronto. Sabendo-se que Matias recebe desses condôminos, em
média, 2 mensagens por dia em seu celular, então a probabilidade de
Matias receber 2 mensagens em 4 dias é igual a:
a)

1 8
e
32

b) 32e 8
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c) 64e 8
d)

1 8
e
64

e)

1 8
e
64

383. (ESAF / MTur – 2014) Com relação à amostragem, pode-se
afirmar que:
a) na amostragem por quotas, tem-se uma amostra não probabilística na
qual divide-se a população em subgrupos e determina-se uma quota
(proporcional) a cada subgrupo. A seleção dos objetos individuais obedece o
critério de uma amostra sistemática.
b) na amostragem estratificada, divide-se a população em grupos (ou
classes, ou estratos), de modo que os elementos pertencentes ao mesmo estrato
sejam o mais heterogêneos possível com respeito à característica em estudo.
Para cada grupo toma-se uma subamostra pelo procedimento a.a.s., e a amostra
global é o resultado da combinação das subamostras de todos os estratos.
c) na amostragem por conglomerados, seleciona-se primeiro, ao acaso,
grupos (conglomerados) de elementos individuais da população. A seguir, tomase ou todos os elementos ou uma subamostra de cada conglomerado. Nos
conglomerados, as diferenças entre eles devem ser tão grandes quanto possível,
enquanto as diferenças dentro devem ser tão pequenas quanto possível.
d) na amostragem por quotas, tem-se uma amostra probabilística na qual
divide-se a população em subgrupos e determina-se uma quota (proporcional)
a cada subgrupo. A seleção dos objetos individuais é por sorteio.
e) na amostragem sistemática, toma-se cada k-ésima unidade da
população previamente ordenada, em que k é a razão de amostragem. O
procedimento deve começar ao acaso, sorteando-se um número entre 1 e k.
384. (ESAF / MTur – 2014) A tabela a seguir apresenta os preços
(em reais) e quantidades (em quilos) de três produtos a saber: laranja,
maçã e abacaxi, em anos consecutivos: 2010, 2011 e 2012.
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Considerando o ano 2010 como base, então o índice de quantidades
de Laspeyres em 2011 e o índice de preço de Paasche em 2012 são,
respectivamente, iguais a:
a) 9/7 ; 9/13
b) 5/8 ; 6/7
c) 9/7 ; 9/8
d) 9/13 ; 9/7
e) 6/13 ; 8/7
385. (ESAF / ANAC – 2016) Sabendo que os valores lógicos das
proposições simples p e q são, respectivamente, a verdade e a falsidade,
assinale o item que apresenta a proposição composta cujo valor lógico
é a verdade.
a) ~p V q → q
b) p V q → q
c) p → q
d) p ⇔ q
e) q ^ (p V q)
386. (ESAF / ANAC – 2016) A proposição “se o voo está atrasado,
então o aeroporto está fechado para decolagens” é logicamente
equivalente à proposição:
a) o voo está atrasado e o aeroporto está fechado para decolagens.
b) o voo não está atrasado e o aeroporto não está fechado para decolagens.
c) o voo está atrasado, se e somente se, o aeroporto está fechado para
decolagens.
d) se o voo não está atrasado, então o aeroporto não está fechado para
decolagens.
e) o voo não está atrasado ou o aeroporto está fechado para decolagens.
387. (ESAF / ANAC – 2016) Dada a matriz
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o determinante da matriz 2A é igual a
a) 40.
b) 10.
c) 18.
d) 16.
e) 36.
388. (ESAF / ANAC – 2016) Dado o sistema de equações lineares

a soma dos valores de x e y que solucionam o sistema é igual a
a) 4.
b) 6.
c) 5.
d) 7.
e) 3.
389. (ESAF / ANAC – 2016) Sejam f(x) = ax + 7 e g(x) = 3x + 6
funções do primeiro grau. O valor de "a" que faz com que f(2) seja igual
a g(3) é igual a
a) 6.
b) 3.
c) 5.
d) 4.
e) 7.
390. (ESAF / ANAC – 2016) Em uma progressão aritmética, tem-se
a2 + a5 = 40 e a4 + a7 = 64. O valor do 31º termo dessa progressão
aritmética é igual a
a) 180.
b) 185.
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c) 182.
d) 175.
e) 178.
391. (ESAF / ANAC – 2016) Considere que o valor V, em reais, de
uma máquina após x anos de uso é dado pela expressão V=40000 (0,8)x . Então, é correto afirmar que
a) ao final de dois anos de uso a máquina desvalorizará R$ 14.000,00.
b) ao final de três anos de uso a máquina desvalorizará mais de 50%.
c) ao final de dois anos de uso a máquina valerá R$ 25.600,00.
d) ao final do primeiro ano de uso a máquina valerá 90% do valor de
compra.
e) o valor da máquina nova é igual a R$ 32.000,00.
392. (ESAF / ANAC – 2016) Uma caixa contém seis bolas brancas e
quatro pretas. Duas bolas serão retiradas dessa caixa, uma a uma e sem
reposição, então a probabilidade de uma ser branca e a outra ser preta
é igual a
a) 4/15.
b) 7/15.
c) 2/15.
d) 8/15.
e) 11/15.
393. (ESAF / ANAC – 2016) O piso de uma sala comercial tem o
formato da figura a seguir
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A figura possui cinco ângulos internos iguais a 90 graus e um igual
a 270 graus. Os lados da figura não estão em escala e os valores listados
estão em metros. De acordo com essas informações, a área dessa sala
é igual a
a) 18 metros quadrados.
b) 16 metros quadrados.
c) 22 metros quadrados.
d) 20 metros quadrados.
e) 24 metros quadrados.
394. (ESAF / ANAC – 2016) Para pintar um muro, três pintores
gastam oito horas. Trabalhando num ritmo 20% mais lento, a
quantidade de horas que cinco pintores levarão para pintar esse mesmo
muro é igual a
a) 4.
b) 6.
c) 5.
d) 8.
e) 7.
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