
 

ConCurso PúbliCo

12. Prova de ConheCimentos esPeCífiCos

AnAlistA de suPorte à regulAção

INSTRUÇÕES

 VoCê reCebeu suA folhA de resPostAs e este CAderno Contendo 30 questões objetiVAs, tendo em VistA A oPção reAlizAdA 
no momento dA insCrição.

 ConfirA seu nome e número de insCrição imPressos nA CAPA deste CAderno.

 leiA CuidAdosAmente As questões e esColhA A resPostA que VoCê ConsiderA CorretA.

 resPondA A todAs As questões.

 AssinAle nA folhA de resPostAs, Com CAnetA de tintA Azul ou PretA, A AlternAtiVA que julgAr CertA.

 A durAção dA ProVA é de 3 horAs.

 A sAídA do CAndidAto do Prédio será PermitidA APós trAnsCorridA A metAde do temPo de durAção dA ProVA objetiVA.

 Ao terminAr A ProVA, VoCê entregArá Ao fisCAl A folhA de resPostAs e leVArá este CAderno.

AguArde A ordem do fisCAl PArA Abrir este CAderno de questões.

12.07.2009 
tarde
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OrçamentO PúblicO e Finanças

01. A demonstração contábil que, na Contabilidade Governa-
mental, evidencia as alterações verificadas no patrimônio da 
entidade, ocorridas durante o exercício financeiro, resultantes 
ou independentes da execução orçamentária, bem como de-
monstra o resultado do exercício é
(A) o Balanço Patrimonial.
(B) o Balanço Financeiro.
(C) o Balanço Orçamentário.
(D) a Demonstração das Variações Patrimoniais.
(E) a Demonstração de Resultado do Exercício.

02. Constitui um dos princípios orçamentários, em matéria de 
gestão pública, o

(A) da Entidade.
(B) da Uniformidade.
(C) Valor Original.
(D) Conservadorismo.
(E) da Continuidade.

03. No processo de gestão pública, sob a visão sistêmica, o instru-
mento de gestão orçamento gera como produtos os orçamentos 
fiscal, de investimento das empresas estatais e de seguridade 
social, bem como utiliza, como insumos imediatos, dados da
(A) Lei de Diretrizes Orçamentárias.
(B) Lei do Plano Plurianual.
(C) Lei Orçamentária Anual.
(D) Lei da Responsabilidade Fiscal.
(E) Lei do Balanced Scorecard Governamental.

04. No sistema de informações do Governo Estadual de São 
Paulo, o subsistema cadastro de fornecedores e de material e 
serviços está vinculado diretamente ao
(A) SIAFI.
(B) SIAFEM.
(C) SIGEO.
(D) SISCOMEX.
(E) SIAFISICO.

05. No sistema de informações do Governo Estadual de São Pau-
lo, o subsistema cadastros básicos, execução orçamentária e 
financeira está vinculado diretamente ao
(A) SIAFI.
(B) SIGEO.
(C) SIAFEM.
(D) SISCOMEX.
(E) SIAFISICO.

06. A obtenção de recursos provenientes de constituição de 
dívidas e alienação de bens e direitos representa, na gestão 
pública, receitas
(A) de venda.
(B) de prestação de serviços.
(C) de capital.
(D) transferidas.
(E) correntes.

07. A modalidade de empenho que se destina a atender despesas 
com montante previamente conhecido, mas a ser paga em 
parcelas, é denominada empenho

(A) extraordinário.

(B) ordinário.

(C) orçamentário.

(D) extraorçamentário.

(E) global.

08. Despesas oriundas de empenhos a liquidar, cujo objeto tinha 
sido concluído, mas não atingiu o estágio de liquidação, 
devem ser contabilizadas como

(A) dívida flutuante.

(B) dívida ativa.

(C) restos a pagar não processados.

(D) restos a pagar processados.

(E) dívida fundada.

09. As despesas realizadas, que ocorreram em exercícios encer-
rados, mas empenhadas, liquidadas e pagas em exercícios 
posteriores, devem ser contabilizadas como

(A) dívida ativa.

(B) restos a pagar processados.

(C) despesas eventuais.

(D) despesas de exercícios anteriores.

(E) despesas não empenhadas.

10. Considere as afirmações.
 I. A lei de diretrizes orçamentárias deverá dispor sobre 

equilíbrio fiscal, limitação de empenho, controle de custos 
e avaliação de resultados dos programas.

 II. Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária 
ou contratual e as receitas que as atenderão, devem fazer 
parte do orçamento, bem como o refinanciamento da 
dívida pública, o qual constará separadamente.

 III. Constituem requisitos essenciais da transparência na ges-
tão fiscal da instituição, previsão e efetiva arrecadação de 
todas as receitas de competência constitucional do ente 
da federação.

 IV. O relatório resumido da execução orçamentária será 
composto por balanços orçamentário, financeiro e patri-
monial, da demonstração da execução das receitas por 
categoria econômica e fonte e das despesas por categoria 
econômica, grupo de despesas, função e subfunção.

De acordo com a Lei da Responsabilidade Fiscal, pode-se 
afirmar que é verdadeiro apenas o contido em

(A) I e III.

(B) I e II.

(C) II e IV.

(D) III e IV.

(E) IV.
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recursOs HumanOs e PlanejamentO

11. As afirmativas versam sobre as férias na administração pública 
estadual.

 I. É proibido levar à conta de férias qualquer falta ao trabalho.

 II. É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta 
necessidade de serviço e pelo período máximo de 3 (três) 
anos consecutivos.

 III. O período de férias será reduzido para 20 (vinte) dias, se 
o servidor, no exercício anterior, tiver, considerados em 
conjunto, mais de 10 (dez) não comparecimentos, corres-
pondentes a faltas abonadas, justificadas e injustificadas.

 IV. Durante as férias, o funcionário terá direito a todas as 
vantagens, como se estivesse em exercício.

 V. O funcionário poderá gozar férias de uma só vez ou em 
dois períodos iguais, segundo o seu interesse.

Está correto apenas o contido em

(A) I, II e V.

(B) I, III, e IV.

(C) II, III e IV.

(D) II, III e V.

(E) III, IV e V.

12. Assinale a alternativa correta sobre o pagamento de salários 
previsto na legislação trabalhista.

(A) O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade 
do trabalho, não deve ser estipulado por período superior 
a 1 (um) mês, inclusive no que concerne a comissões, 
percentagens e gratificações.

(B) Na falta de estipulação do salário ou não havendo prova 
sobre a importância ajustada, o empregado terá direito a 
perceber salário igual ao daquele que, na mesma empresa, 
fizer serviço equivalente, ou do que for habitualmente 
pago para serviço semelhante.

(C) Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, 
prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, 
corresponderá igual salário, considerando os acréscimos 
em função de sexo, nacionalidade ou idade.

(D) Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos 
salários do empregado, salvo quando este resultar de co-
missões, de acordos individuais ou de contrato coletivo.

(E) Em caso de rescisão do contrato de trabalho, motivada 
pelo empregador ou pelo empregado, e havendo contro-
vérsia sobre parte da importância dos salários, aquele é 
obrigado a pagar a este, à data do seu comparecimento 
ao tribunal de trabalho, a parte incontroversa dos mesmos 
salários e um terço da parte controversa.

13. A teoria situacional de liderança, desenvolvida por Hersey e 
Blanchard, estabelece que os subordinados variam em nível 
de presteza e, assim, necessitam de estilos diferentes de li-
derança. As colunas abaixo mostram os estilos de liderança 
e o grau de presteza dos subordinados:

Estilo Presteza

 I. Contar
 II. Delegar
 III. Vender
 IV. Participar

	 a.	Incapaz,	mas	com	disposição	ou	confiante;
	b.	Incapaz,	e	sem	disposição	ou	inseguro;
	 c.	Capaz,	e	com	disposição	ou	seguro;
 d. Capaz, mas sem disposição ou inseguro.

Assinale alternativa que contém a correlação correta entre o 
estilo e a presteza.

(A) I-b, II-c, III-a, IV-d.

(B) I-a, II-d, III-b, IV-c.

(C) I-c, II-b, III-d, IV-a.

(D) I-d, II-a, III-c, IV-b.

(E) I-a, II-b, III-c, IV-d.

14. O salário, tradicionalmente, é considerado a fonte primária 
de remuneração financeira. No entanto, nos últimos anos, 
diversos sistemas de incentivos foram desenvolvidos para 
motivar empregados ou grupos de empregados a serem mais 
produtivos. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, 
um sistema de incentivo e sua definição.

(A) Incentivos individuais: os aumentos salariais e a conces-
são de bônus são baseados numa nota recebida de seus 
chefes.

(B) Participação nos ganhos: está baseado numa fórmula para 
a alocação de uma quantia anual a cada empregado, caso 
a companhia exceda uma meta específica de participação 
no mercado.

(C) Participação nos lucros: concentra-se na gratificação dos 
empregados pelo aumento na produtividade em área sob 
seu controle direto.

(D) Avaliação por mérito: consiste em um objetivo-padrão 
contra o qual o desempenho de um trabalhador é con-
frontado.

(E) Opções de ações: dão aos seus detentores o direito de 
comprar lotes de ações a determinado preço e exercer a 
sua opção, após um período determinado de titularidade.
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15. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, trata, entre 
outros, de temas de normas para a realização de concursos 
públicos. Sobre elas, é correto afirmar que
(A) a investidura em cargo ou emprego público depende 

de aprovação prévia em concurso público de provas ou 
de provas e títulos, de acordo com a natureza e a com-
plexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em 
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

(B) as funções de confiança, exercidas exclusivamente por 
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em 
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira 
nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em 
lei, destinam-se exclusivamente às atribuições de direção.

(C) o prazo para realização do concurso público será de até 
dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.

(D) os casos de contratação por tempo determinado para aten-
der à necessidade temporária de excepcional interesse 
público serão definidos a partir de demanda circunstan-
ciada do órgão público.

(E) os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 
aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos 
em lei, assim como aos estrangeiros, na forma de acordos 
de cooperação.

16. Segundo a legislação trabalhista, o Ministério do Trabalho 
regulamentará as atribuições, a composição e o funcionamento 
das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPAs). 
Sobre a sua composição, é correto afirmar que
(A) os representantes dos empregadores, titulares e suplentes 

serão designados pelas lideranças sindicais.
(B) os representantes dos empregados, titulares e suplentes 

serão eleitos em escrutínio secreto do qual participarão 
aqueles filiados ao sindicato da sua categoria.

(C) o mandato dos membros eleitos das CIPAs terá a duração 
de 1 (um) ano, não sendo permitida a reeleição.

(D) o empregador designará, anualmente, dentre os seus 
representantes, o Presidente da CIPA, e os empregados 
elegerão, dentre eles, o Vice-Presidente.

(E) por um período de 3 (três) anos, os titulares da repre-
sentação dos empregados nas CIPAs não poderão sofrer 
despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não 
se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou 
financeiro.

17. O desenho estrutural de uma organização consiste em um con-
junto de decisões sobre os seus elementos constituintes com o 
propósito de definir uma estrutura adequada à estratégia e ao 
ambiente da organização. Entre os tipos clássicos de estrutura 
tem-se a divisional. Assinale a alternativa que, corretamente, 
contém uma de suas vantagens.
(A) Possibilita o aperfeiçoamento de funcionários e admi-

nistradores em suas funções.
(B) Cria condições para centralizar o processo de tomada de 

decisão.
(C) Facilita a direção unificada e o controle da organização 

aos administradores de topo.
(D) Facilita a cooperação interdisciplinar entre os departa-

mentos.
(E) Proporciona maior adaptabilidade e capacidade de res-

posta por causa da relativa descentralização da tomada 
de decisão.

18. Ao longo do tempo, o trabalho nas empresas, em função do 
aumento da competição tanto no mercado nacional quanto 
no internacional tem assumido novas características. A busca 
de produtividade ao menor custo tem levado as empresas a 
imporem, muitas vezes, ritmos de trabalho intensos, jornadas 
prolongadas, ambientes ergonomicamente inadequados, entre 
outros. Isso tem levado a uma expansão dos casos de DORT. 
Sobre esse tipo de distúrbio relacionado ao trabalho, é correto 
afirmar que

(A) o termo DORT é específico e o contexto não deve ser 
associado ao diagnóstico.

(B) DORT é uma doença ou uma entidade nosológica, pois 
representa um conjunto homogêneo de afecções do 
sistema músculo-esquelético que estão relacionadas ao 
ambiente de trabalho.

(C) a incidência maior é no sexo masculino em virtude da  
exigência de maior dispêndio de esforço muscular no 
trabalho.

(D) aspectos psicológicos são tão importantes quanto os 
laborativos na sua ocorrência.

(E) os exercícios físicos não são recomendados aos traba-
lhadores acometidos pelo distúrbio.

19. Organograma é uma representação gráfica simplificada da 
estrutura organizacional de uma instituição. A partir dele, 
podem-se identificar

(A) superposições de atribuições, a organização informal, ex-
cesso de níveis hierárquicos, subordinações inadequadas 
e subordinações múltiplas.

(B) relações de prestações de serviços, diferenças de grau 
de autoridade entre pessoas do mesmo nível, linhas de 
comunicação informais, subordinações inadequadas e 
subordinações múltiplas.

(C) duplicidade de atribuições, excesso de níveis hierárqui-
cos, excesso de subordinados para um mesmo chefe, 
subordinações inadequadas e subordinações múltiplas.

(D) lacunas de atribuições, organização informal, excesso de 
níveis hierárquicos, linhas de comunicação informais e 
subordinações múltiplas.

(E) relações de prestações de serviços, organização informal, 
excesso de níveis hierárquicos, lacunas de atribuições e 
subordinações múltiplas.

20. Sua maior utilidade sustenta-se, em grande parte, na ajuda 
que dá aos gerentes para focalizar a atenção nos pontos fortes 
e fracos comparativos de múltiplos negócios e/ou produtos. 
Amarra a formulação da estratégia de planejamento a uma 
análise de oportunidades de negócio de acordo com a taxa de 
crescimento do mercado e com a participação da empresa no 
mercado. Trata-se de uma técnica conhecida como

(A) Análise SWOT.

(B) PERT/CPM.

(C) Matriz BCG.

(D) Estratégia prospectiva.

(E) Estratégia reativa.
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cOmunicaçãO e relaciOnamentO cOm O usuáriO

21. Os biólogos chilenos, Humberto Maturana e Francisco J. Varela, 
conceberam um modelo de sistema fechado de comunicação. 
O sistema organiza-se, segundo os autores, “como uma rede 
de processos de produção cujos componentes a) regeneram 
continuamente por suas transformações e interações a rede que 
os produziu e b) constituem o sistema como unidade concreta 
no espaço em que ele existe, especificando o domínio tipológico 
no qual se realiza como rede”. Denominaram esse sistema de 
(A) autorregulatório.
(B) antropofísico.
(C) autopoiético.
(D) antropogênico.
(E) autorreferente.

22. Sandra Helena Dias de Melo, em artigo na revista “Lingua-
gem em (Dis)curso”, volume 5, número 1, 2005, afirma “que 
o discurso no jornalismo noticioso da imprensa tenta afastar 
a subjetividade do jornalista para autorizar a objetividade da 
instituição jornalística, delega para a língua (para uma fatia 
dela) a possibilidade de transmitir conteúdos de modo neutro, 
ou seja, a informação não seria uma interpretação da imprensa 
aos fatos transformados em notícia, mas a descrição dos fatos 
reais pelos textos noticiosos.” As características expostas 
pela autora permitem afirmar que a linguagem jornalística 
se fundamenta na sua função
(A) referencial.
(B) conativa.
(C) emotiva.
(D) fática.
(E) metalinguística.

23. Existem quatro áreas básicas que reúnem atividades imprescin-
díveis à comercialização: 1) Produto (tudo o que se refere ao 
produto ou serviço em si, como formulação física, características, 
produção,	qualidade	etc.);	 2)	 Distribuição	(tarefas	necessárias	
para apresentar o produto/serviço ao consumidor para que ele 
possa	comprá-lo	e	consumi-lo);	 3)	 Promoção	(todas	as	tarefas	
de comunicação com o mercado, que visam promover o consumo 
do produto/serviço) e 4) Preço (política de preço). No meio 
publicitário, esse conjunto é conhecido por
(A) Mercado-alvo.
(B) Marketing mix.
(C) Merchandising. 
(D) Marketing de relacionamento.
(E) Marketing Direto.

24. O Manual da Redação da Folha de S.Paulo (pág.71), ao tratar 
dos gêneros jornalísticos, ensina que “a notícia em dimensões 
que vão além do seu caráter factual e imediato, em estilo mais 
criativo e menos formal” e que pode estar relacionada ao 
perfil de um personagem ou contar uma história de interesse 
humano, é chamada de 
(A) crítica.
(B) crônica.
(C) artigo.
(D) feature.
(E) fait-divers.

25. Assinale a alternativa em que a lei do discurso está correta-
mente conceituada.
(A) Lei da pertinência – “uma enunciação deve ser maxi-

mamente adequada ao contexto em que acontece: deve 
interessar ao destinatário, fornecendo-lhe informações 
que modifiquem a situação”.

(B) Lei da sinceridade – “incide sobre o conteúdo dos enun-
ciados e estipula que não se deve falar para  não dizer 
nada, que os enunciados devem fornecer informações  
novas ao destinatário”. 

(C) Lei da informatividade – “refere-se ao engajamento do 
enunciador no ato de fala que realiza. Cada ato de fala 
(prometer, afirmar, ordenar, desejar etc.) implica um 
determinado número de condições, de regras do jogo”.

(D) Lei da exaustividade – “prescreve clareza (na pronúncia, 
na escolha das palavras, na complexidade das frases etc.) 
e, principalmente, economia (procurar a formulação mais 
direta)”.

(E) Lei da modalidade – “especifica que o enunciador deve 
dar a informação máxima, considerando-se a situação” 
em que a construção do discurso se efetiva.

26. A operação necessária para a correção eletrônica de sinais de 
gravação e de reprodução, feita para compensar as deforma-
ções na intensidade das frequências, para diminuir a distorção 
e fazer com que o som reproduzido se assemelhe ao original, 
é chamada de
(A) prefade.
(B) microfonia.
(C) efeito especial.
(D) decupagem.
(E) equalização.

27. Para Philip Kotler (Marketing, pág. 88 a 91), o conceito na 
área de marketing que trata de “selecionar um padrão espe-
cífico de concentração de mercado para atingir o objetivo de 
liderança” é chamado de 
(A) segmentação de mercado.
(B) estratégia de penetração nos mercados.
(C) posicionamento de marketing.
(D) estratégia de composto de marketing.
(E) estratégia de época.

28. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é correto 
afirmar que
(A) o fornecedor de serviços responde pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos 
à prestação dos serviços, desde que comprovada a culpa 
pelas Agências Reguladoras de Serviços Públicos.

(B) o serviço, para efeito de responsabilização do fornecedor, 
passa a assumir a qualidade de “defeituoso” em razão da 
simples adoção de novas técnicas para sua realização.

(C) o fornecedor de serviços será responsabilizado mesmo 
diante da prova de culpa exclusiva do consumidor ou de 
terceiro.

(D) se equiparam aos consumidores todas as vítimas do 
dano decorrente da prestação mal sucedida, para fins de 
responsabilização do fornecedor de serviços.

(E) os profissionais liberais serão responsabilizados, inde-
pendentemente da existência de culpa, pela reparação dos 
danos causados aos consumidores por defeitos relativos 
à prestação dos serviços contratados.
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29. Analise as proposições.

 I. O fornecedor pode, para o fim de otimizar custos e pro-
porcionar inclusão digital, condicionar o fornecimento 
de energia elétrica à contratação de serviço de internet 
banda larga pelo moderno meio de transmissão de dados 
via rede elétrica.

 II. É permitido ao fornecedor executar serviços sem a pré-
via elaboração do orçamento e autorização expressa do 
consumidor, quando o serviço a ser realizado depender, 
exclusivamente, do pagamento de quantia módica.

 III. Excepcionalmente, é permitido ao fornecedor de servi-
ços deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua 
obrigação ou manter, a seu exclusivo critério, a fixação 
de seu termo inicial.

 IV. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços enviar 
ou entregar ao consumidor qualquer produto ou fornecer 
qualquer serviço sem solicitação prévia.

 V. Eventual serviço prestado ou produto entregue ao consu-
midor, sem o seu consentimento, equipara-se à amostra 
grátis, isentando-o de pagamento.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, está 
correto apenas o contido em

(A) I e II.

(B) II e III.

(C) IV e V.

(D) I, IV e V.

(E) I, II, III e V.

30. De acordo com a Resolução Aneel n.º 456, de 29 de novembro 
de 2000, ocorrendo impedimento ao acesso para leitura do 
medidor de consumo de energia elétrica

(A) os valores faturáveis de consumo serão as médias arit-
méticas dos 3 (três) últimos faturamentos.

(B) o agente da companhia de luz procederá ao corte imediato 
do fornecimento, deixando a nota de justificativa por 
escrito ao consumidor.

(C) o agente da companhia de luz procederá à notificação 
do consumidor responsável pela unidade, antes de tomar 
qualquer providência.

(D) os valores faturáveis de consumo no ciclo do impedi-
mento serão aqueles mínimos, referentes ao custo de 
disponibilidade do sistema elétrico.

(E) só será tolerado o faturamento alternativo por três ciclos 
consecutivos de impedimento, findos os quais, estará o 
agente da companhia de luz autorizado a interromper o 
fornecimento.




