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De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. Para
as devidas marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Piracicaba, 1924

A cidade paulista, um dos berços da República Velha e1

terra do austero Prudente de Moraes, acorda alvoroçada. Um

pequenino avião dá voltas sobre ela, várias vezes, a baixa altura.

As janelas das casas abrem-se e algumas cabeças surgem,4

nervosas, procurando sobre os telhados o responsável pela

quebra da monotonia dos céus piracicabanos.

Lá em cima, o biplano, indiferente, prossegue em suas7

evoluções; embaixo, as pessoas detêm-se nas calçadas, as mães

recolhem os filhos que brincam nos jardins e uma tropa de mulas

atreladas em frente ao Hotel Central agita-se, nervosa. Os10

animais relincham e corcoveiam, assustados com o barulho do

biplano. Às vezes, ele passa tão baixo sobre a superfície das

águas do rio Piracicaba que suas rodas parecem roçar a13

ondulação do rio. Do cockpit, o piloto pode ser visto, usando

óculos protetores e um cachecol volátil que flutua ao sabor do vento.

O responsável pela algazarra dessa manhã em16

Piracicaba era um alsaciano de nome Fritz Roesles. Ele havia

sido piloto na Primeira Guerra Mundial e mudara-se para o

Brasil em 1920, radicando-se primeiro em Olímpia – SP e depois19

na própria capital paulista. Fritz casou-se com Teresa de Marzo,

a primeira mulher a obter brevê no Brasil.

Ele percorria o interior paulista vendendo voos22

panorâmicos. Era um dos pioneiros nessa atividade, que tornaria

a aviação acessível ao grande público e motivaria muitos a

seguirem a carreira da aviação. Fritz fazia decolar o biplano com25

o passageiro, dava uma volta sobre a cidade, recebia o dinheiro

e chamava o próximo da fila.

Seu Joãozinho foi um dos passageiros que aguardou na28

fila a vez de voar. Com dois metros de altura e pesando pouco

mais de 100 quilos, acomodou-se no cockpit traseiro do biplano.

Ia viver um dos momentos mais inesquecíveis de sua vida. Uma31

aventura que ele não se cansaria de contar, enquanto vivesse, a

todos os filhos e netos.

João Ricardo Penteado. Voar: histórias da aviação e do paraquedismo civil

brasileiro. São Paulo: Editora SENAC, 2001 (com adaptações).

Em relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto acima, julgue

os itens de 1 a 10.

1 O primeiro período do texto apresenta características de

Piracicaba, entre as quais está o fato de ser a cidade onde foi

proclamada a República Velha.

2 Não haveria prejuízo para os sentidos do texto, caso o

trecho “o responsável pela quebra da monotonia dos céus

piracicabanos” (R.5-6) fosse reescrito da seguinte forma:

o autor da interrupção do marasmo nos céus de

Piracicaba.

3 No quarto parágrafo do texto, pelo emprego das formas

verbais “percorria”, “fazia decolar”, “dava”, “recebia”,

“chamava”, infere-se que tais ações foram realizadas por

Fritz esporadicamente.

4 No texto, de caráter predominantemente argumentativo,

o autor defende a aviação amadora brasileira.

5 No trecho “Era um dos pioneiros nessa atividade, que

tornaria a aviação acessível ao grande público”, as

palavras “acessível” e “público” são acentuadas de

acordo com diferentes regras de acentuação.

6 Haveria prejuízo para a correção gramatical do texto, se

a primeira oração do terceiro parágrafo fosse pontuada

da seguinte forma: O responsável pela algazarra dessa

manhã, em Piracicaba era um alsaciano de nome Fritz

Roesles.

7 O pronome “Ele”, em “Ele percorria o interior paulista

vendendo voos panorâmicos” (R.22-23), refere-se a

“biplano” (R.7).

8 No quarto parágrafo, estaria incorreto o emprego do

sinal indicativo de crase no seguinte trecho: motivaria

muitos a seguirem à carreira da aviação.

9 O termo “algazarra” (R.16), que retoma, por

coesão,“alvoroçada” (R.2), descreve a reação da

cidade de Piracicaba e de seus habitantes à passagem

do biplano.

10 Mencionada no último parágrafo do texto, a aventura

inesquecível vivida por Seu Joãozinho foi a

oportunidade de pilotar o biplano de Fritz Roesles.
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Off the radar screen

Days after Air France’s ill-fated Airbus A330 plunged1

mysteriously into the southern Atlantic Ocean four hours after
leaving Rio de Janeiro for Paris on May 31st, rescuers were still
searching for debris.4

The wreckage is thought to lie up to some 3,700 metres
below the waves, possibly in one of the many trenches that riddle
the rocky undersea mountain range west of the Mid-Atlantic7

Ridge. Its exact location may not be known for several weeks.
One of the hazards of flying over oceans is the lack of

radar coverage. Even the latest radar equipment can reach out no10

more than 550 kilometres (300 nautical miles) from land. Once
out of radar range, pilots flying intercontinental routes make
scheduled radio contact every half an hour or so with air-traffic13

control stations, behind or ahead of them, to report their
positions. The rest of the time, no one knows exactly where they
are.16

A number of countries, especially those surrounded by
oceans or by vast expanses of rugged wilderness are none too
happy with this. America, Australia and Canada have been19

among the most active proponents of satellite navigation for
commercial aircraft.

The Canadian authorities began operation of such a22

system in January. It uses what is known in aviation circles as
ADS-B, short for automatic dependent surveillance-broadcast.
The technology combines the precise position of the aircraft, as25

identified by global-positioning satellites, with data about its
flight number, speed, direction and attitude (whether it is
climbing, descending or turning).28

Although ADS-B would not have prevented the crash
into the Atlantic Ocean, it might well have helped locate the
debris more quickly. Knowing the exact location of the accident31

would allow rescue craft to be on the scene within hours, pulling
any survivors from the water. That too would be a great benefit
of the new air-traffic-control technology.34

Internet: <www.economist.com> (adapted).

Judge the following items about the ideas and the linguistic structures
of the text above.

11 America, Australia and Canada, which are surrounded either by
oceans or rough wilderness are the most active proponents of
satellite navigation for commercial aircraft.

12 The automatic dependent surveillance broadcast would not have
prevented the crash into the Atlantic, notwithstanding its
technology which combines the precise position of the aircraft
with data about its flight number, speed, direction as well as
attitude.

13 The word “ill-fated” (R.1) is synonymous with doomed.

14 The verb to plunge in “Airbus A330 plunged mysteriously into
the southern Atlantic Ocean” (R.1-2) means to thrust or throw

(something or oneself) forcibly or suddenly downwards.

15 The word “wreckage” (R.5) refers to the remaining parts of

something that has been wrecked.

16 The wreckage exact location is already known.

Shifting gears

That jet engines have evolved over the past few1

decades will be apparent to any seasoned air traveller.
Early jet engines had narrow inlets and were very noisy,
but as the diameter of the fans at the front increased, the4

engines became quieter. Compared with a rowdy 1960s
jet, a modern turbofan is some 80% quieter and burns as
little as half as much fuel — thus producing fewer7

greenhouse gases.
The aviation industry has set itself a tough

target: a 50% reduction in fuel consumption by 2020, to10

cut CO2 emissions in half. The solution devised by Pratt
& Whitney (P&W), a division of United Technologies,
is a “geared turbofan” engine called the PurePower13

PW1000G.
Some airlines, however, are wary of gearboxes.

They worry that replacing a simple shaft with a complex16

gearbox will increase maintenance costs and make it
more likely that something will go wrong.

Internet: <www.economist.com> (adapted).

Judge the following items about the ideas and the linguistic
structures of the text above.

17 The aviation industry will have a 50% reduction in fuel
consumption by 2020, thus cutting CO2 emissions in
half.

18 Besides producing fewer greenhouse gases, a modern
turbofan is about 80% quieter than 1960 jets.

19 The word “rowdy” (R.5) is synonymous with quiet.

20 In “Some airlines, however, are wary of gearboxes”
(R.15), “wary” is synonymous with cautious.

Em determinado dia, em um aeroporto, os aviões A,
B, C, D e E estavam esperando o momento da decolagem,
que, por más condições de tempo, iria começar às 10 horas
daquele dia. Ficou determinado que cada voo ocorreria
cinco minutos após o anterior, que A decolaria após C e que
E decolaria 5 minutos antes de B.

Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.

21 Se B decolar antes de A e após C, então C decolará antes
de E.

22 Se, às 10 h 12 min, os aviões A e D já estiverem
voando, então a próxima decolagem, marcada para as
10 h 15min, será do avião C.

23 Se o avião D decolar antes dos aviões B ou de C, então
ele deverá ser o primeiro dos cinco a decolar.

RASCUNHO
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Paulo, Mauro e Arnaldo estão embarcando em um voo para

Londres. Sabe-se que:

< os números de suas poltronas são C2, C3 e C4;

< a idade de um deles é 35 anos e a de outro, 22 anos;

< Paulo é o mais velho dos três e sua poltrona não é C4;

< a poltrona C3 pertence ao de idade intermediária;

< a idade de Arnaldo não é 22 anos.

Com base nessas informações, julgue os itens seguintes.

24 Se a soma das idades dos três passageiros for 75 anos, então as

idades de Paulo, Mauro e Arnaldo serão, respectivamente, 35, 22

e 18 anos.

25 Se a soma das idades dos três passageiros for igual a 100 anos,

então a poltrona de numero C4 pertencerá a Mauro, que terá

35 anos.

Com relação a análise combinatória, julgue os itens que se seguem.

26 O número de rotas aéreas possíveis partindo de Porto Alegre,

Florianópolis ou Curitiba com destino a Fortaleza, Salvador,

Natal, João Pessoa, Maceió, Recife ou Aracaju, fazendo uma

escala em Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro ou São Paulo

é múltiplo de 12.

27 Considerando que: um anagrama de uma palavra é uma

permutação das letras dessa palavra, tendo ou não significado na

linguagem comum, " seja a quantidade de anagramas possíveis

de se formar com a palavra AEROPORTO, $ seja a quantidade

de anagramas começando por consoante e terminando por vogal

possíveis de se formar com a palavra TURBINA; e sabendo que

9! = 362.880 e 5! = 120, então " = 21$.

28 Considere a seguinte situação hipotética.

Há 6 estradas distintas ligando as cidades A e B, 3 ligando B e

C; e 2 ligando A e C diretamente. Cada estrada pode ser

utilizada nos dois sentidos.

Nessa situação, o número de rotas possíveis com origem e

destino em A e escala em C é igual a 400.

29 O número de comissões constituídas por 4 pessoas que é

possível obter de um grupo de 5 pilotos e 6 co-pilotos, incluindo,

pelo menos, 2 pilotos, é superior a 210.

30 Em um voo em que haja 8 lugares disponíveis e 12 pessoas que

desejem embarcar, o número de maneiras distintas de ocupação

dos assentos para o voo sair lotado será superior a 500.

RASCUNHO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue os itens subsequentes, relativos aos atos e aos recursos
administrativos.

31 No âmbito administrativo, o princípio da oficialidade
assegura a possibilidade de instauração do processo por
iniciativa da administração, independentemente de
provocação do administrado e, ainda, possibilita o
impulsionamento do processo, com a adoção de todas as
medidas necessárias a sua adequada instrução. 

32 Um decreto assinado pelo chefe do Poder Executivo e
referendado por um ministro de Estado e uma dispensa de
licitação dependente de homologação por uma autoridade
superior para produzir efeitos são exemplos,
respectivamente, de ato complexo e ato composto.

33 A revogação, possível de ser feita pelo Poder Judiciário e
pela administração, não respeita os efeitos já produzidos
pelo ato administrativo.

34 O recurso administrativo depende de caução e será dirigido
automaticamente à autoridade superior àquela que proferiu
a decisão. 

Acerca dos agentes e dos serviços públicos, julgue os seguintes
itens.

35 Os empregados públicos, pelo fato de serem contratados sob
o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, não se
submetem às normas constitucionais referentes a requisitos
para a investidura, acumulação de cargos e vencimentos,
entre outros previstos na Constituição Federal de 1988 (CF).

36 O serviço postal, o Correio Aéreo Nacional, os serviços de
telecomunicações e de navegação aérea são exemplos de
serviços públicos exclusivos do Estado.

37 Diferentemente dos servidores estatutários e dos empregados
públicos, os servidores temporários não são considerados
servidores públicos. 

38 Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou
sob regime de concessão ou de permissão, sempre mediante
licitação, a prestação de serviços públicos. 

Considerando os dispositivos da Lei n.º 8.666/1993, responsável
por instituir normas para licitações e contratos da administração
pública, julgue os itens de 39 a 43.

39 Enquanto na dispensa há possibilidade de competição que
justifique a licitação, nos casos de inexigibilidade, a
competição não é possível porque só existe um objeto ou
uma pessoa que atenda às necessidades da administração. 

40 É permitido à comissão ou autoridade superior, em qualquer
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo de
licitação, permitindo-se a inclusão posterior de documento
ou de informação que deveria constar originariamente da
proposta.

41 A administração fica estritamente vinculada às normas e às
condições do edital e qualquer cidadão é parte legítima para
impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação
da Lei n.º 8.666/1993. 

42 O pregão é a modalidade utilizada para a venda de bens

móveis inservíveis para a administração e de produtos

legalmente apreendidos ou penhorados. 

43 A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato,

portanto, a administração não fica obrigada a indenizar o

contratado pelo que houver sido executado até a data da

declaração.

De acordo com o disposto na Lei n.º 8.112/1990, que estabelece

o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis, julgue os itens

que se seguem.

44 A readaptação, a reversão e a recondução são formas de

provimento de cargo público.

45 É permitida a acumulação de vencimento de cargo ou de

emprego público efetivo com proventos de inatividade,

considerando que não haverá incompatibilidade de horários.

46 As vantagens e os benefícios concedidos aos servidores

em atividade são estendidos aos inativos, salvo quando

decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou

função. 

47 O presidente de comissão de processo disciplinar deverá ser

ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter

nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. 

48 É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço

prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função

de órgão ou entidades dos Poderes da União, de estado, do

Distrito Federal (DF) e de município, autarquia, fundação

pública, sociedade de economia mista e empresa pública. 

Acerca dos princípios da administração pública e da

administração direta e indireta, julgue os itens subsequentes.

49 O princípio da razoabilidade impõe à administração pública

a adequação entre meios e fins, não permitindo a imposição

de obrigações, restrições e sanções em medida superior

àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse

público.

50 No que diz respeito à forma de organização, há determinação

para que a sociedade de economia mista seja estruturada sob

a forma de sociedade anônima e a empresa pública, sob

qualquer das formas admitidas em direito. 

51 A inserção de nome, símbolo ou imagem de autoridades ou

servidores públicos em publicidade de atos, programas,

obras, serviços ou campanhas de órgãos públicos fere o

princípio da impessoalidade da administração pública. 

52 São características das fundações a criação por lei, a

personalidade jurídica pública, a capacidade de

autoadministração, a especialização dos fins ou atividades e

a sujeição a controle ou tutela.
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Quanto aos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens a
seguir.

53 São brasileiros os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro
ou de mãe brasileira que vierem a residir no Brasil e optarem
pela nacionalidade brasileira, desde que essa opção ocorra
até a maioridade.

54 Embora seja possível a restrição da liberdade de locomoção
dos indivíduos nos casos de prática de crimes, é vedada a
prisão civil por dívida, salvo, conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal (STF), quando se tratar de
obrigação alimentícia ou de depositário infiel.

55 No direito de greve, além do fato de o empregado não
trabalhar, incluem-se diversas situações de índole
instrumental, tais como atuação em piquete pacífico,
passeata, propaganda, coleta de fundos, operação tartaruga
e não colaboração.

56 A CF assegura a validade e o gozo dos direitos
fundamentais, dentro do território brasileiro, ao estrangeiro
em trânsito, que possui, igualmente, acesso às ações, como
o mandado de segurança e demais remédios constitucionais.

57 É imprescritível a ação tendente a reparar violação dos
direitos humanos ou dos direitos fundamentais da pessoa
humana. 

A respeito da administração pública, julgue os itens que se
seguem.

58 A União, os estados e o DF manterão escolas de governo
para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores
públicos, constituindo a participação nos cursos um dos
requisitos para a promoção na carreira.

59 Apenas os brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei podem assumir cargos, empregos e
funções públicas, os quais não são acessíveis a estrangeiros.

Em relação aos poderes da União, julgue os próximos itens.

60 Ofende o princípio constitucional da separação e da
independência dos poderes a intimação de magistrado para
prestar esclarecimentos perante comissão parlamentar de
inquérito acerca dos atos de natureza jurisdicional por ele
praticados. 

61 O STF compõe-se de doze ministros, escolhidos entre
cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e
cinco anos de idade, de notável saber jurídico e de reputação
ilibada.

62 Somente ao STF compete processar e julgar as ações diretas
de inconstitucionalidade, genéricas ou interventivas, as ações
de inconstitucionalidade por omissão e as ações declaratórias
de constitucionalidade, com intuito de garantir a prevalência
das normas da CF no ordenamento jurídico.

63 Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar,
originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias
de julgados dos tribunais regionais federais.

Julgue os seguintes itens, que versam sobre a contabilidade
aplicada ao setor público.

64 A contabilidade aplicada ao setor público, assim como
qualquer outro ramo da ciência contábil, obedece aos
princípios fundamentais de contabilidade. Dessa forma,
aplica-se, em sua integralidade, o princípio da competência,
tanto para o reconhecimento da receita quanto para a
despesa.

65 Na contabilidade aplicada ao setor público, além do registro
dos fatos referentes à execução orçamentária, exige-se a
evidenciação dos fatos relativos à execução financeira e
patrimonial. Desse modo, os fatos modificativos são levados
à conta de resultado, e as informações contábeis permitem o
conhecimento da composição patrimonial e dos resultados
econômicos e financeiros de determinado exercício.

66 Ao se efetuar o registro de despesas antecipadas, deve-se
proceder ao registro do empenho, da liquidação e do
pagamento em contas específicas no momento da ocorrência
do fato gerador.

Julgue os itens que se seguem, acerca da administração
financeira.

67 Para a apuração da necessidade de capital de giro, devem-se
incluir os saldos das contas erráticas do ativo e passivo
circulante.

68 O valor anual equivalente (VAE) é a parcela periódica e
constante necessária ao pagamento de uma quantia igual ao
valor presente líquido (VPL) da opção de investimento em
análise, ao longo de sua vida útil. Desse modo, o VAE
transforma o valor atual do investimento ou o seu VPL em
fluxo de receitas ou custos periódicos e contínuos,
equivalentes ao valor atual, durante a vida útil do projeto.

Julgue os itens subsequentes, referentes à receita pública e a suas
características.

69 A receita orçamentária não efetiva, que constitui fato
contábil permutativo, altera a situação líquida patrimonial
no momento do seu reconhecimento. Nesse caso, além da
receita orçamentária, registra-se, concomitantemente, conta
de variação passiva para reforçar o efeito dessa receita sobre
o patrimônio líquido da entidade.

70 A receita orçamentária efetiva, no momento do seu
reconhecimento, constitui fato contábil modificativo
aumentativo, aumentando a situação líquida patrimonial da
entidade. 

71 Em algumas transações realizadas no âmbito da União, dada
a necessidade de autorização legislativa para sua efetivação,
há o registro da receita orçamentária mesmo não havendo
ingressos efetivos. Transações como aquisições financiadas
de bens e arrendamento mercantil-financeiro, por serem
consideradas operação de crédito, são registradas como
receita orçamentária e despesa orçamentária.

72 A receita orçamentária privada, executada por entidades
privadas, deve estar prevista no orçamento anual,
prescindindo, no entanto, de aprovação por ato de conselho
superior ou outros procedimentos internos para sua
consecução.
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No que se refere à destinação de recursos na contabilidade
pública e a suas peculiaridades, julgue os itens a seguir.

73 A criação de vinculações para as receitas deve ser pautada
em mandamentos legais que regulamentam a aplicação de
recursos, seja para funções essenciais, seja para entes,
órgãos, entidades e fundos. Outro tipo de vinculação deriva
de convênios e contratos de empréstimos e financiamentos,
cujos recursos são obtidos com finalidade específica.

74 A destinação ordinária de recursos consiste no processo de
alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para
atender a quaisquer finalidades.

75 Ocorre destinação desvinculada quando não há o processo
de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos.

Julgue os próximos itens, que versam sobre a execução
orçamentária.

76 Na execução orçamentária, a codificação da destinação da
receita indica a vinculação, evidenciando-se, a partir do
ingresso, as destinações dos valores. Ao se realizar despesa,
deve-se demonstrar a sua fonte de financiamento (fonte de
recursos), estabelecendo-se, desse modo, a interligação entre
receita e despesa.

77 No momento do recolhimento/recebimento dos valores, é
feita a classificação por natureza de receita e destinação de
recursos, sendo possível a determinação da disponibilidade
para alocação discricionária pelo gestor público, exceto
daquelas reservadas a finalidades específicas, conforme
vinculações estabelecidas.

78 O controle das disponibilidades financeiras por
destinação/fonte de recursos deve ser feito apenas durante a
execução orçamentária.

Com relação ao poder de tributar, arrecadar e distribuir, bem
como à aplicação dos recursos correspondentes, julgue os itens
a seguir.

79 No que se refere ao ente tributante, a transferência de
recursos arrecadados deve ser registrada como dedução de
receita ou como despesa orçamentária.

80 Tratando-se de ente aplicador, o recebimento dos recursos
deve ser registrado como receita tributária ou de
transferência.

81 Caso haja recursos compartilhados entre entes da Federação
e um seja beneficiado pelo tributo de outro, é desnecessária
a compatibilidade entre os registros dos respectivos entes.
Assim, o ente que inicia o processo deve efetuar o registro
em sua contabilidade, tendo, automaticamente, o outro ente
envolvido sua contabilidade atualizada.

82 Independentemente da forma de recebimento da receita,
quando for anteriormente reconhecido um direito, mesmo
com valor estimado, deverá haver registro do crédito a
receber precedido do recebimento. No momento do
recebimento, deverá haver registros simultâneos de baixa dos
créditos a receber e do respectivo recebimento.

Acerca da despesa pública, de suas características e reflexos no
orçamento público, julgue os itens subsequentes.

83 A reserva de contingência, que compreende o volume de
recursos destinados ao atendimento de passivos contingentes
e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos,
poderá ser utilizada para abertura de créditos adicionais,
desde que definida na lei de diretrizes orçamentárias.

84 O orçamento do fundo próprio de previdência deve ser
constituído, no âmbito da receita corrente, pela previsão das
contribuições dos segurados e demais receitas e, no âmbito
da despesa corrente, pela dotação das despesas a serem
realizadas durante o exercício, evidenciando-se a reserva
correspondente dos recursos que não serão desembolsados
por constituírem poupança para fazer frente a compromissos
futuros.

No que se refere ao mecanismo de utilização da fonte de recursos,
à elaboração e execução do orçamento e a suas características,
julgue os seguintes itens.

85 Ao se fixar a despesa orçamentária, deve-se incluir na sua
classificação a fonte de recursos que irá financiá-la,
juntamente com a natureza da despesa orçamentária, a
função, a subfunção e o programa, bem como outras
classificações necessárias para estabelecer uma interligação
entre determinado gasto e o recurso que irá financiá-lo. Por
conseguinte, o controle das disponibilidades financeiras por
fonte de recursos deve ser feito desde a elaboração do
orçamento até a sua execução, incluindo-se o ingresso, o
comprometimento e a saída dos recursos orçamentários.

86 Ao se realizar a execução orçamentária da despesa, deve
haver, no momento da liquidação, a baixa do crédito
disponível de acordo com sua a destinação.

Julgue os itens que se seguem, acerca do reconhecimento da
despesa e de suas peculiaridades.

87 Na entrega de bens de consumo imediato ou de serviços
contratados, o reconhecimento da despesa orçamentária não
deve coincidir com a apropriação da despesa pelo enfoque
patrimonial, dada a ocorrência de redução na situação
líquida patrimonial.

88 Caso a administração pública efetue assinatura anual de
periódico (revista), o momento da liquidação da despesa
orçamentária não coincidirá com o fato gerador. Nesse caso,
o empenho e a liquidação (reconhecimento da despesa
orçamentária) ocorrerão em momento anterior ao do fato
gerador, sendo apropriado um ativo relativo ao direito à
assinatura anual, e o reconhecimento da despesa, por
competência, deve ser feito mensalmente.

89 O reconhecimento da despesa por competência deve ocorrer
ainda que pendentes as fases de execução da despesa
orçamentária, ou seja, ocorrido o fato gerador, deve haver o
registro da obrigação no sistema patrimonial até que seja
empenhada e liquidada a despesa orçamentária, quando
então deverá ser reclassificado o passivo para o sistema
financeiro.
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No que concerne à consolidação das contas públicas e a seus
reflexos, julgue os itens subsequentes.

90 Para a correta consolidação das contas públicas, é
recomendável que a formalização da restituição de receitas
recebidas, em qualquer exercício, ocorra por dedução da
respectiva natureza da receita.

91 Em rendas extintas, o fato gerador da receita não representa
mais situação que gere arrecadações para o ente. Em casos
de devolução de saldos de convênios e de contratos, quando
o valor da restituição ultrapassar o valor das transferências
recebidas no exercício, deve-se registrar esse valor como
despesa orçamentária.

92 Caso haja devolução de saldos de convênios no mesmo
exercício em que sejam recebidas transferências de convênio
ou contrato, deve-se contabilizar o valor restituído como
despesa orçamentária, sendo o valor limitado ao de
transferências recebidas no exercício.

Acerca dos procedimentos contábeis específicos da administração
pública, julgue os próximos itens.

93 No âmbito da administração pública, a restituição de tributos
recebidos a maior ou indevidamente será contabilizada como
dedução de receita orçamentária.

94 O cancelamento de restos a pagar corresponde ao
recebimento de recursos provenientes de despesas pagas em
exercícios anteriores, os quais devem ser reconhecidos como
receita orçamentária.

95 O superávit financeiro, consistente na diferença positiva
entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugados,
ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as
operações de créditos a eles vinculadas, deve ser
reconhecido como receita orçamentária.

96 O superávit financeiro pode ser utilizado como fonte para
abertura de créditos suplementares e especiais.

Segundo um novo levantamento da Agência Nacional de Aviação
Civil (ANAC), o mercado doméstico de aviação no Brasil é
controlado por 5 companhias principais, conforme a tabela
abaixo.

companhia aérea
participação no número de

passageiros no mercado nacional (%)

A 49,2

B 38,7

C 3,7

D 3,6

E 2,7

ANAC. In: Veja, 27/5/2009 (com adaptações).

A partir das informações apresentadas, julgue os itens a seguir.

97 De cada 1.000 passageiros que voam regularmente por mês
no Brasil, menos que 25 deles utilizam uma outra companhia
aérea que não as 5 maiores.

98 A participação da companhia A é superior à soma das
participações das companhias B, C, D e E em mais de 1%.

99 Para que a companhia E assuma a terceira posição isolada do
ranque, supondo que C e D não alterem a sua participação no
mercado, a companhia E deverá apresentar uma taxa de
crescimento inferior a 37%.

RASCUNHO
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Acerca de grandezas proporcionais e de matemática financeira,

julgue os itens que seguem.

100 Se, em determinado mês, um trabalhador não sofrer reajuste

salarial e os preços subirem 25%, então o poder de compra

desse trabalhador será reduzido em 20% no referido mês.

101 Considerando-se, no âmbito brasileiro, a redução da taxa

básica de juros (taxa aparente) para 9,25% ao ano em junho

de 2009, e projetando-se a inflação em 4,5% ao ano para

2009, é correto afirmar que a taxa real de juros no país para

2009 será inferior a 4,3% ao ano.

102 No regime de capitalização composta, a taxa nominal ao

semestre, capitalizada mensalmente, equivalente à taxa

nominal de 103,5% ao trimestre, capitalizada

bimestralmente, é inferior a 150%. 

103 Se um avião a uma velocidade média de 800 km por hora

gasta 2 h 30 min entre os aeroportos A e B, então, para

efetuar o mesmo percurso em exatamente 2 h, a velocidade

média desse avião deverá ter um aumento de 20%.

104 Considerando que, no hangar de uma companhia de aviação,

20 empregados, trabalhando 9 horas por dia, façam a

manutenção dos aviões em 6 dias, então, nessas mesmas

condições, 12 empregados, trabalhando com a mesma

eficiência 5 horas por dia, farão a manutenção do mesmo

número de aviões em menos de 2 semanas.

105 Investindo-se 80% de um capital em um fundo de renda fixa

e o restante em um fundo de renda variável, cujas cotas

sofram, respectivamente, valorização de 1,5% e 4,5% após

um mês, é correto concluir que a rentabilidade desse capital

no referido mês será superior a 2%.

106 A taxa percentual de aumento sobre o preço original de um

produto que foi submetido a um aumento de 30% seguido de

um desconto de 20% é superior a 5%.

107 Se a maquete de um helicóptero, construída na escala de

1:24, tiver o comprimento igual a 20 cm, então o

comprimento real dessa aeronave será inferior a 5 m.

108 Considerando que um banco empreste dinheiro a um cliente

por 2 meses a juros compostos de 40% ao mês, então, no

mesmo período, a taxa de juros simples que renderá os

mesmos juros pagos pelo cliente será superior a 47%.

109 Caso as ações de uma empresa de aviação sofram um

aumento de 20% durante dois meses consecutivos e uma

queda também de 20% nos dois meses seguintes, então, ao

fim do referido período, essas ações sofrerão desvalorização

de 7,84%.

110 Caso o Banco A cobre uma taxa efetiva de juros de 23%

ao ano e o Banco B cobre uma taxa nominal de juros de 22%

ao ano com capitalização semestral, então a melhor taxa de

juros para o cliente será a do Banco B.

RASCUNHO
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Considerando que, de um grupo de n pessoas, devam ser

escolhidas duas pessoas distintas, julgue os itens a seguir.

111 Se houver 2n modos possíveis de escolher as duas pessoas,

então n será superior a 6.

112 Se houver n + 2 modos possíveis de escolher as duas

pessoas, então n será inferior a 5.

Considerando que uma torneira totalmente aberta despeje 10 L de

água em um tanque no tempo de 1 min e assumindo que essa

vazão seja mantida, julgue os itens seguintes.

113 Em meia hora, essa torneira despejará 250 L de água no

tanque.

114 Se o tanque tiver capacidade para 1.000 L, a água vertida

pela torneira atingirá 85% da capacidade do tanque em 1

hora e 25 minutos.

Considerando que, nos números positivos a, b, c, e d, os números

a, b e d estejam, nessa ordem, em progressão geométrica; a, c e d

estejam, nessa ordem, em progressão aritmética, e considerando,

ainda, que a razão  seja igual a  e a soma dos números

a, b, c e d seja 163, julgue os itens que se seguem.

115 A razão da progressão geométrica é igual a .

116 A razão da progressão aritmética é menor que 8.

117 O número b é maior que o número c.

Com referência à função f(x), x > 0, que representa o montante de

um capital de R$ 90.000,00 aplicado por 2 anos à taxa de juros

simples anuais de x, e à função g(x), x > 0, que representa o

montante de um capital de R$ 80.000,00 aplicado por 2 anos à

taxa de juros compostos anuais de x, julgue os itens subsequentes.

118 Os gráficos das funções f e g se interceptam em um ponto no

qual a abscissa é superior a .

119 .

120 Se  então .

RASCUNHO
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto
para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão avaliados

fragmentos de texto escritos em locais indevidos.
• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de trinta linhas será desconsiderado.
• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha

qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

Sistema de avaliação do Brasil é bem avaliado em teste da OACI

A auditoria periódica da Organização de Aviação Civil Internacional (OACI), realizada entre os dias

4 e 15 de maio passado, foi a primeira após a crise aérea brasileira, em 2006-2007, e ocorreu em

cumprimento ao Programa Universal de Supervisão da Segurança Operacional. A OACI é a agência da

Organização das Nações Unidas especializada em regulação da aviação civil mundial. Os 87,3 pontos

obtidos pelo Brasil — atribuídos pelo atendimento às regras de conformidade com as normas da OACI

— colocaram a aviação civil brasileira na quinta colocação entre os países do G20, atrás apenas da Coreia

do Sul, do Canadá, da França e dos Estados Unidos da América. Foram auditadas 124 nações. Até 2010,

a OACI espera ter avaliado a totalidade dos 190 países.

O objetivo é verificar o grau de adequação do setor às recomendações de segurança de voo e de

operação em terra. Durante 12 dias, os oito representantes da OACI avaliaram o funcionamento da

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes

Aeronáuticos (CENIPA) e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), tendo as organizações

militares — CENIPA e DECEA — obtido as melhores notas. Os serviços de navegação aérea do DECEA

atenderam a 95% das expectativas da OACI.

Francisco Camões. Internet:<www.revistaaerea.com> (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.

IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DA ANAC PARA A

SEGURANÇA DO TRÁFEGO AÉREO NACIONAL
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