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Instrução: As questões 01 a 05 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
 A teoria da tecnocracia iniciou em 1814, através da 
obra Réorganisation de la Société Européenne, do 
sociólogo francês Claude-Henri de Rouvroy, na qual 
pregava a substituição da política pela ciência da 
produção. Tecnocracia é o governo exercido pelos 
técnicos, que, em tese, controlariam os meios de 
produção e, consequentemente, superariam o poder 
político.  
 Essa forma de governo surgiu a partir da 
necessidade de estudo do impacto da tecnologia nas 
sociedades. Os tecnocratas acreditam que, com a 
mecanização do trabalho total, por exemplo, a qualidade 
de vida das pessoas melhoraria consideravelmente: 
elas trabalhariam duas horas diárias e teriam direito 
a 150 mil quilocalorias diárias de alimento, cerca 
de 700 vezes mais do que o necessário. Dessa forma, 
todas teriam um nível de vida elevado e semelhante. 
A tecnocracia é um modelo de sociedade perfeita.  
 Logicamente, _____ teorias tecnocratas são bastante 
contraditórias em relação ______ teoria econômica. Se 
aumentarmos a produção graças _____ mecanização 
do trabalho, quem irá comprar e consumir esses 
produtos, já que a máquina tomaria o trabalho do 
homem? Haveria uma crise de superprodução?  
 Em síntese, a idéia central do modelo tecnocrata é 
a proposta de que, se nossos métodos de produção 
evoluíram, existe também a necessidade de evolução 
dos modelos de distribuição de renda e trabalho.  

A lógica tecnocrática dos meios contrapõe-se ____ 
lógica da história e da liberdade, que responde 
essencialmente aos fins últimos do homem, à sua 
vida, à sua morte, à sua múltipla vocação criadora. 
Suprimir os fins do homem é o mesmo que inibir sua 
liberdade e paralisar a história. A lógica dos meios 
decreta o fim da história, imobilizada e aprisionada 
nos limites de um circuito insuscetível de renovação. 

 
 

Adaptado de Dantas, Tiago. Tecnocracia. Disponível em: 
<http://www.mundoeducacao.com/politica/tecnocracia.htm>. 
Acessado em 18 jul. 2014. 

 
 
 

01. Assinale a alternativa que preenche correta e respecti-
vamente as lacunas das linhas 19, 20, 21 e 29, na 
ordem em que aparecem. 

 
(A) as – à – à – à 
(B) as – a – a – à 

(C) as – à – a – a 

(D) às – à – a – a 
(E) às – a – a – a 

 
 
 

02. Considere as seguintes afirmações acerca do sentido 
global do texto. 

 
I - A teoria da tecnocracia pressupõe a substituição 

da política pela ciência da produção. 
II - Os tecnocratas têm um nível de vida elevado 

semelhante à sociedade perfeita. 

III - O modelo tecnocrata vincula a evolução dos 
métodos de produção à dos modelos de distri-
buição de renda e trabalho. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III.  
 

03. A substituição de técnicos (l. 06) por técnico 
acarreta a modificação, para fins de concordância, de 
quantas outras palavras no seguimento que vai da 
linha 05 à linha 08? 

 
(A) Duas. 
(B) Três. 

(C) Quatro. 
(D) Cinco. 

(E) Seis. 
 

04. Assinale a alternativa que contém a afirmação correta 
acerca do uso de verbos no texto. 

 
(A) controlariam (l. 06) é transitivo indireto. 
(B) acreditam (l. 11) é intransitivo. 
(C) aumentarmos (l. 21) é intransitivo. 
(D) tomaria (l. 23) é transitivo direto. 
(E) inibir (l. 33) é transitivo indireto. 

 

05. Quanto ao uso das palavras no texto, é correto 
afirmar que 

 
(A) que  em acreditam que (l. 11) é pronome relativo 

e introduz oração subordinada adjetiva. 

(B) qualidade  em qualidade de vida (l. 12-13) 
é adjetivo. 

(C) todas (l. 17) é pronome. 

(D) bastante em bastante contraditórias (l. 19-20) 
é adjetivo. 

(E) e  (l. 30) é preposição. 
 

 

 
 

 

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. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
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06. O processo orçamentário tem sua obrigatoriedade 
estabelecida na Constituição Federal de 1988, a qual 
determina a necessidade do planejamento das ações 
de governo. Qual das alternativas abaixo representa 
os instrumentos de controle do planejamento e orça-
mento no Brasil? 

 
(A) Previsão das receitas e dos créditos públicos 

contemplados nos quatro anos de mandato. 

(B) Plano Plurianual de Investimentos – PPA, Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária 
Anual – LOA. 

(C) Fixação da Despesa, Plano Plurianual de Investi-
mentos – PPA e a Lei Orçamentária Anual – LOA. 

(D) Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e o Plano 
Plurianual de Investimentos – PPA, ambos elabo-
rados e aprovados com validade de quatro anos. 

(E) Plano Plurianual de Investimentos – PPA o qual 
coincide com o prazo do mandato do chefe do 
Poder Executivo e a previsão da receita. 

 

07. De acordo com o disposto nos incisos II do art. 24 da 
Constituição Federal de 1988, possuem competência 
para legislar sobre as normas básicas do orçamento 
público, concorrentemente, 

 
(A) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Muni-

cípios.  

(B) a União e os Estados.   

(C) a União, os Estados e os Municípios.  
(D) a União, os Estados e o Distrito Federal.    

(E) os Estados e os Municípios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08. O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) 
tem como objetivo geral estabelecer normas de 
procedimentos para o registro das operações do setor 
público e permitir a consolidação das contas públicas 
nacionais. De modo específico o PCASP visa: 

 
I - atender às necessidades de informação das 

entidades do setor público. 
II - cumprir a legislação vigente (Lei n.º 4.320/1964, 

Lei n.º 6.404/1976 e Lei Complementar n.º 
101/2000), os princípios de contabilidade e as 
normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao 
setor público (NBCASP). 

III - possibilitar a implantação de rotinas contábeis 
que venham a convergir, no médio e longo prazo, 
para as Normas Internacionais de Contabilidade 
do Setor Público (NICSP). 

IV - atender a legislação vigente, contemplando as 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público – NBCASP, não tendo obrigação de 
adaptar-se às exigências dos agentes externos 
como às Normas Internacionais de Contabilidade 
do Setor Público (NICSP), por atender aspectos 
peculiares à contabilidade aplicada no Brasil. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I, II e III. 
(B) Apenas I, II e IV. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas II e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 

09. A estrutura básica do novo plano de contas aplicado 
ao setor público é apresentada por níveis, sendo o 
primeiro nível denominado de classe e o segundo 
nível denominado de grupo. Com base nesta estrutura, 
pode-se afirmar que 

 
(A) o ativo e o ativo circulante fazem parte do primeiro 

nível – classe. 

(B) o ativo, o passivo e o patrimônio líquido fazem 
parte do segundo nível – classe, e o ativo circulante 
e o passivo circulante fazem parte do primeiro 
nível – grupo. 

(C) o ativo, o passivo e o patrimônio líquido fazem 
parte do primeiro nível – classe, e o ativo circulante 
e o passivo circulante fazem parte do segundo 
nível – grupo. 

(D) o passivo e o passivo circulante fazem parte do 
segundo nível – grupo. 

(E) o passivo e o patrimônio líquido compõem o 
segundo nível – grupo. 
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10. O Contas a Pagar e a Receber – CPR é um subsistema 
do Sistema Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federal –- SIAFI, desenvolvido de forma a 
otimizar o processo de programação financeira dos 
órgãos/entidades ligadas a esse sistema. Quanto ao 
CPR, considere as afirmações abaixo. 

 
I - Proporciona informações em nível analítico e 

gerencial do fluxo de caixa. 

II - Permite o cadastramento de contratos, notas 
fiscais, recibos e outros documentos hábeis, cuja 
contabilização é efetuada por eventos de sistema, 
e estes documentos geram compromissos de 
pagamento. 

III - Os compromissos de pagamento e de recebimento 
gerados no CPR montam o fluxo financeiro do 
órgão/entidade. 

IV - A partir da consulta ao demonstrativo dos 
compromissos, o usuário poderá comandar os 
pagamentos e recebimentos, em modo on-line, 
gerando automaticamente os documentos de 
Ordem Bancária – OB, por exemplo.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I.     
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 

11. Quanto ao subsistema Contas a Pagar e a Receber – 
CPR, qual das transações abaixo possui como finali-
dade permitir a consulta operacional dos dados do 
documento hábil, podendo ser apresentados dados 
detalhados ou relação de documentos? 

 
(A) ATULR – atualiza lista de recolhedores. 

(B) CONMOVDOC – consulta movimentação docu-
mento hábil. 

(C) CONLR – consulta lista de recolhedores. 

(D) ATUCPR – atualiza documento hábil CPR. 
(E) CONCPR – consulta documento hábil CPR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Uma das modalidades de pagamento prevista na 
legislação que rege a administração financeira pública 
é denominada suprimento de fundos. Sobre esta 
modalidade de pagamento, é correto afirmar que 

 
(A) é um regime de adiantamento aplicável aos casos 

de despesas expressamente definidos em lei, que 
não possam subordinar-se ao processo normal 
de aplicação. 

(B) atende somente despesas com serviços especiais. 
(C) não poderá ser utilizado em despesas feitas em 

caráter sigiloso.  
(D) poderá ser utilizada para despesas de qualquer 

valor desde que autorizadas pelo ordenador de 
despesa e devidamente justificadas. 

(E) não poderá ser utilizada para despesas em 
viagem, mesmo que exijam pronto pagamento.  

 

13. A macrofunção 020303 do Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI 
detalha o processo de programação e de execução 
financeira, de forma a compatibilizar a liberação de 
recursos com as disponibilidades de caixa, observando 
os limites de crédito estabelecidos pela Lei Orçamen-
tária Anual – LOA.  
No que se refere às normas que regem o processo de 
programação e execução financeira, assinale a alter-
nativa INCORRETA.  

 
(A) Repasse é a liberação dos recursos realizada 

pelos Órgãos Setoriais de Programação Financeira 
– OSPF para entidades da administração indireta, 
entre essas, e ainda, da entidade da administração 
indireta para órgão da administração direta, ou 
entre esses, se de órgãos diferentes. 

(B) Sub-repasse é a liberação de recursos dos Órgãos 
Setoriais de Programação Financeira – OSPF para 
as Unidades Gestoras – UG de um mesmo minis-
tério, órgão ou entidade. 

(C) Cota é a primeira fase da movimentação dos 
recursos, realizada em consonância com o crono-
grama de desembolso aprovado pela Secretaria 
do Tesouro Nacional – STN. 

(D) A solicitação de recursos financeiros dos Órgãos 
Setoriais de Programação Financeira – OSPF ao 
órgão central se realiza mediante registro específico, 
no módulo de programação financeira no SIAFI. 

(E) As solicitações de recursos financeiros e a apro-
vação de solicitação de recursos financeiros não 
serão registradas no SIAFI por estarem sujeitas 
a ajustes dentro do mês de competência.  
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14. O procedimento de licitação de que trata a Lei n.º 
12.462 de 2011 – Regime Diferenciado de Contratação – 
RDC observa sete fases. Quanto à ordem dessas 
fases, assinale a alternativa correta.  

 
(A) Preparatória, publicação do instrumento convoca-

tório, apresentação de propostas ou lances, julga-
mento, habilitação, recursal e encerramento. 

(B) Publicação do instrumento convocatório, prepara-
tória, apresentação de propostas ou lances, 
julgamento, habilitação, recursal e encerramento. 

(C) Preparatória, publicação do instrumento convoca-
tório, habilitação, apresentação de propostas ou 
lances, julgamento, recursal e encerramento. 

(D) Preparatória, publicação do instrumento convoca-
tório, recursal, apresentação de propostas ou 
lances, julgamento, habilitação e encerramento. 

(E) Preparatória, habilitação, publicação do instrumento 
convocatório, apresentação de propostas ou lances, 
julgamento, recursal e encerramento. 

 

15. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 
por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da Administração Direta e Indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o 
Sistema Único de Saúde (SUS), conforme prevê a Lei 
Federal n.º 8.080, de 1990. 
Considere as afirmações abaixo no que se refere aos 
objetivos e atribuições do SUS.  

 
I - Objetiva a identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da saúde. 
II - Objetiva a assistência às pessoas por intermédio 

de ações de promoção, proteção e recuperação 
da saúde, com a realização integrada das ações 
assistenciais e das atividades preventivas. 

III - Executa ações de vigilância sanitária, de vigilância 
epidemiológica, de saúde do trabalhador e de 
assistência terapêutica integral, inclusive farma-
cêutica. 

IV - Atua na vigilância nutricional e na orientação 
alimentar. 

V - Colabora na proteção ao meio ambiente, nele 
compreendido o ambiente do trabalho. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I e II.     
(B) Apenas I, II e III. 
(C) Apenas II, III e IV. 
(D) Apenas III, IV e V. 
(E) I, II, III, IV e V. 
 

 
 
 
 
 

16. Na visão do professor José Roberto Goldim, no 
que se refere à bioética, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
(A) As regras morais têm, em geral, caráter universal. 
(B) A ética busca as justificativas para as ações dos 

seres humanos. 

(C) A moral e a lei estabelecem regras para as ações 
dos seres humanos. 

(D) A ética, a moral e a lei se referem às ações 
desenvolvidas pelos entes governamentais. 

(E) As leis se aplicam de forma compulsória a uma 
determinada comunidade organizada. 

 

17. Qual das alternativas abaixo cita o objetivo e campo 
de atuação da NR-32, do Ministério do Trabalho e 
Emprego? 

 
(A) Estabelecimento de medidas de proteção aos 

pacientes para evitar acidentes no ambiente 
hospitalar. 

(B) Estabelecimento de diretrizes básicas para a imple-
mentação de medidas de proteção à segurança e 
à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde. 

(C) Estabelecimento de normas de preparo do paciente 
para fins de atendimento no ambiente hospitalar. 

(D) Estabelecimento de regras de conduta dos traba-
lhadores na área da saúde, evitando exposição dos 
pacientes aos agentes biológicos e insalubres. 

(E) Estabelecimento de normas de prevenção de riscos 
ambientais relacionados ao atendimento a pacientes 
em procedimentos ambulatoriais. 

 

18. Quanto à modalidade de contratação pública prevista na 
Lei n.º 12.462 de 2011, denominada Regime Diferen-
ciado de Contratação – RDC, é INCORRETO afirmar 
que se aplica 

 
(A) às licitações e contratos necessários das ações 

integrantes do Programa de Aceleração do Cresci-
mento (PAC). 

(B) às licitações e contratos necessários à realização 
de obras e serviços de engenharia no âmbito dos 
sistemas públicos de ensino. 

(C) às licitações e contratos necessários à realização 
da Copa das Confederações da Federação Inter-
nacional de Futebol e da Copa FIFA 2014, defini-
dos pelo Grupo Executivo – Gecopa 2014.  

(D) às licitações e contratos de forma geral, desde 
que justificada a sua necessidade. 

(E) às obras e serviços de engenharia no âmbito do 
Sistema Único de Saúde – SUS.  
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19. No que se refere às modalidades de licitação, assinale a alternativa que apresenta a modalidade em que a disputa 
pelo fornecimento de bens e serviços comuns é feita em sessão pública, onde os licitantes apresentam suas propostas 
de preço por escrito e por lances verbais, independentemente do valor estimado da contratação, e, ao contrário 
do que ocorre em outras modalidades, a escolha da proposta é feita antes da análise da documentação, razão 
maior de sua celeridade. 

 
(A) Pregão. 
(B) Concorrência e leilão. 
(C) Inexigibilidade e convite.  
(D) Tomada de preço. 
(E) Convite e pregão.  

 

INSTRUÇÃO: Para responder as questões 20 e 21, considere as informações abaixo: 
 

No final do exercício, a empresa XYZ Ltda apresentou os seguintes saldos nas contas: 
 

Demonstração Financeira 
 

Ativo   Passivo 
Ativo Circulante   Passivo Circulante  
     Caixa    10.000,00        Fornecedores      5.000,00  
     Bancos    10.000,00        Empréstimos Bancários    10.000,00  
     Duplicatas a Receber    15.000,00   Exigível a Longo Prazo  
     Estoques    10.000,00        Financiamentos    15.000,00  
Ativo Não Circulante   Patrimônio Líquido  
     Investimentos    30.000,00        Capital    50.000,00  
     Imobilizado    25.000,00        Lucros Acumulados    20.000,00  

Total 
 
100.000,00    Total 

 
100.000,00  

 
Demonstração do Resultado 

 
Receita Líquida 400.000,00  
Custo dos Produtos Vendidos (50.000,00)  
Lucro Bruto 350.000,00  
Despesas Operacionais (70.000,00)  
Outras Receitas Operacionais 1.000,00  
Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro 281.000,00  
Receitas Financeiras 20.000,00  
Despesas Financeiras 11.000,00  
Lucro Operacional 290.000,00  
Resultado Não Operacional 10.000,00  
Lucro Antes do Imposto de Renda 300.000,00  
Lucro Líquido 163.050,00  

 

20. Os índices de Liquidez Geral e Liquidez Corrente são, 
respectivamente, 

 
(A) 0,33 e 0,67. 
(B) 0,67 e 0,33. 
(C) 1,50 e 3,00. 
(D) 3,00 e 1,50. 
(E) 3,33 e 2,33. 

 
 
 
 
 

21. O que indica o Giro do Ativo e o seu valor são, 
respectivamente, 

 
(A) quanto a empresa vendeu para cada R$ 1,00 de 

investimento total; R$ 1,63. 

(B) quanto a empresa obtém de lucro para cada 
R$ 1,00 de investimento total; R$ 1,63. 

(C) quanto a empresa obtém de lucro para cada 
R$ 1,00 de investimento total; R$ 3,62. 

(D) quanto a empresa vendeu para cada R$ 1,00 de 
investimento total; R$ 4,00. 

(E) quanto a empresa obtém de lucro para cada 
R$ 1,00 de investimento total; R$ 4,00. 
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22. O Serviço Financeiro de uma empresa oferece desconto 
financeiro para as contas a receber, que consiste em 
uma dedução percentual do preço concedido em troca 
de pagamento dentro de um determinado prazo. 
Supondo um crédito a receber de R$ 2.000,00, o 
Serviço Financeiro dá um desconto de R$ 80,00, caso 
o devedor fizer o pagamento em 10 dias. Se o paga-
mento for realizado dentro de um período de 30 dias, 
o valor será integral. Nestes termos, a empresa utiliza 
uma condição de pagamento do tipo 

 
(A) 30 DDL. 
(B) 4/10, líquido 30. 
(C) 10 DDD. 
(D) 4/30, líquido 10. 
(E) 30 DDL, 10 DDD. 
 

23. Aplicando-se R$ 100,00 durante seis meses à taxa 
mensal de 2% (juros simples), o valor total de juros e 
o montante serão, respectivamente, 

 
(A) R$ 120,00; R$ 212,00. 
(B) R$ 1.200,00; R$ 1.300,00. 
(C) R$ 112,00; R$ 212,00. 
(D) R$ 12,00; R$ 112,00. 
(E) R$ 120,00; R$ 220,00. 

 

24. Aplicando-se R$ 200,00 durante quatro meses à taxa 
mensal de 1% (juros compostos), o valor total de juros 
e o montante serão, respectivamente, 

 
(A) R$ 2,00; R$ 202,00. 
(B) R$ 4,00; R$ 204,00. 
(C) R$ 8,00; R$ 208,00. 
(D) R$ 16,00; R$ 216,00. 
(E) R$ 32,00; R$ 232,00. 

 

25. Considere as afirmações abaixo quanto à Amorti-
zação de Empréstimos. 

 
I - Refere-se à determinação de pagamentos iguais e 

periódicos de empréstimos. 

II - Envolve a determinação dos pagamentos futuros 
ao longo do prazo do empréstimo. 

III - Envolve trazer a valor presente uma anuidade a 
partir dos dispêndios mensais. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
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REDAÇÃO 
 

 Considere os enunciados abaixo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Com base nesses enunciados, você deve redigir um texto dissertativo com o tema abaixo:  
 

 Como manter o equilíbrio emocional frente às demandas, cada vez mais intensas, do mercado de 
trabalho na contemporaneidade. 

 
 

 Para desenvolvê-lo, procure reunir argumentos em torno do tema proposto, podendo utilizar-se, como subsídio, 
das informações oferecidas nos enunciados acima. 
 
 Como você deverá escrever um texto dissertativo, procure compô-lo de forma a construir uma reflexão articu-
lada em torno do tema, com argumentação consistente em favor de um ponto de vista claramente explicitado.  
 
 Além do aspecto argumentativo, serão avaliados a coesão e a coerência textuais, o grau de informatividade 
e de criticidade apresentados e o uso adequado da norma culta escrita da língua portuguesa.  
 
 Sua redação deverá ter, no mínimo, 30 linhas e, no máximo, 60 linhas (incluindo o título). Abaixo do limite de 30 
linhas, os textos não serão avaliados. Nas folhas a seguir, você encontrará espaço para o rascunho. A versão final do 
texto deverá ser escrita a caneta, na folha própria para a redação, com letra legível, de tamanho regular. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Um elástico pode esticar até deformar e arrebentar ou pode ficar ileso após ser distendido. Na 
física, essa capacidade de um material voltar ao seu estado natural depois de ter sofrido 
tensão é chamada de resiliência. 
 
No dia a dia, muitas pessoas demonstram essa mesma habilidade: recompõem-se rapidamente 
após situações extraordinárias em sua vida pessoal ou na carreira. 
 
No mercado de trabalho, profissionais com elasticidade emocional reduzem os efeitos do 
estresse na organização e a incidência de doenças e de acidentes. O desempenho individual e 
a eficiência nas tarefas melhoram. 
 
Adaptado de Zero Hora. Caderno dinheiro. 15 de junho de 2014, n. 17829, p. 1. 
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