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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 20, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE 
AO ENUNCIADO. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
LEIA O TEXTO I PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 05.  
 

TEXTO I 

 
FALA, MESTRE! 
Entrevista  
 

“Quem ama literatura não estuda literatura.” A afirmação, contraditória à primeira vista, se torna ainda mais 
intrigante quando se sabe que seu autor, o escritor e historiador Joel Rufino dos Santos, foi durante 20 anos 
professor de Literatura Brasileira. Apresentada durante uma de suas aulas, a idéia se tornou o título de um livro 
que reúne observações e reflexões que brotaram aos longos dos anos em que ele lecionou e toca em dogmas 
que cercam o mundo dos letrados – inclusive no que se refere à chamada literatura “fácil”. “Nunca devemos 
subestimar as leituras feitas por prazer”, sentencia o mestre. No sentido de que as boas leituras contribuem para 
que se façam outras ainda  melhores, as más, levam a leituras piores, nesta entrevista  ele defende que o ideal é 
perseguir o “gozo literário, o qual não pode ser prescrito” (...). A melhor forma de levar um jovem a detestar 
Machado de Assis ou Guimarães Rosa é apresentá-los como obrigatórios. Há poucas chances de vir a amar a 
literatura pelas vias didática, pedagógica, pragmatista etc. Literatura é um prazer que pode ser estimulado, e não 
prescrito.(...) 
 
Além de sua experiência pessoal, que outros recursos são válidos para despertar o interesse pelos  
livros? 
SANTOS  Pode o professor de qualquer nível de ensino  e  em suas funções  profissionais usar qualquer método 
dentro da ética, da lei e do programa. Ainda não se inventou – e não só para ensinar Literatura – pedagogia 
melhor que a socrática: um mestre perguntador incansável que forma com os discípulos um grupo de afeição. 
Existe em todos os livros, em todos os tempos, uma importante idéia: se o professor questiona, qualquer 
resposta é boa e pode se transformar em outra pergunta, até o infinito. Se o mestre anda com os discípulos, 
ainda que meia hora por dia ou por semana, faz nascer a afeição, positiva ou negativa. Sempre gostei dos 
alunos que não queriam ler nada, nunca.  
 
A paixão é imprescindível para o ensino de Literatura? 
SANTOS Paixão é um sentimento do qual brotam alegria e tristeza, simultaneamente. Parece ser imprescindível 
ao ensino de qualquer coisa. E o primeiro recurso pedagógico deve ser sempre o da sedução. (...) 
 
(ENTREVISTA – Fala, mestre!, por Marcelo Burgos, Revista NOVA ESCOLA, abril 2008, p. 24 – fragmentos do texto 
c/adaptações)  
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01. Julgue as afirmativas a partir dos comentários abaixo e assinale a correta:  
 

Esta passagem é muito significativa na entrevista, pois o Autor ensina, de forma aparentemente leve, porém, 
contundente, que “A melhor forma de levar um jovem a detestar Machado de Assis ou Guimarães Rosa é 
apresentá-los como obrigatórios. Há poucas chances de vir a amar a literatura pelas vias didática, 
pedagógica, pragmatista etc. Literatura é um prazer que pode ser estimulado, e não prescrito. (...)”, portanto, 
transformando o prazer do texto literário em: 

 
A) algo não-atraente, por ser previamente estabelecido.   
B) infortúnio, por ser desnecessário. 
C) uma necessidade como outra qualquer na vida. 
D) um estímulo face a outras opções de passatempo. 

 
02. A leitura desta entrevista evidencia que o Autor aborda o assunto com argumentos que denotam: 
 

A) experiência profissional.    
B) metodologias de trabalho. 
C) necessidades de leituras. 
D) abordagens incontestáveis. 

 
03. Nos seguintes fragmentos retirados do texto lido:  “Pode  o professor de qualquer nível de ensino  e  em suas 

funções  profissionais ...” e  “Existe  em todos os  livros, em todos os tempos,  uma importante idéia ...” há 
uma ocorrência  comum às duas orações que é o (a):   

           
A) uso de verbos transitivos indiretos. 
B) presença de sujeito posposto.                            
C) emprego  de ordem direta.  
D) construção de orações sem sujeito.  

 
04. A respeito do trecho retirado do texto lido: “... as boas leituras contribuem para que se façam outras ainda 

melhores, as más, levam a leituras piores ...”, avalie as afirmativas a seguir: 
 

1- Entre os segmentos do trecho ocorrem elementos opostos.  
2- A omissão do substantivo “leituras” após o adjetivo “más”, e no lugar da vírgula, se deve à preocupação 

com a estética da frase.   
3- O adjetivo “melhores” aparece na forma plural para concordar com o objeto indireto “outras”.   
4- A segunda oração do período está na voz passiva pronominal.  

  
O correto está em: 

 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1, 2 e 4, apenas.                        
C) 3 e 4, apenas. 
D) 3, apenas. 
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05. A respeito dos elementos lingüísticos do texto, avalie as afirmativas a seguir: 
 

A) As palavras destacadas em: “Apresentada durante uma de suas aulas, a idéia se tornou o título de um 
livro que reúne observações e reflexões ...” obedecem a mesma regra de acentuação.     

B) O vocábulo se destacado em: “... se o professor questiona, qualquer resposta é boa e pode se 
transformar em outra pergunta ...” exerce a mesma função sintática nas duas ocorrências.    

C) A forma verbal em destaque empregada na frase “Paixão é um sentimento do qual brotam alegria e 
tristeza, simultaneamente.” tem um valor conotativo.  

D) Na frase: “Se o mestre anda com os discípulos, ainda que meia hora por dia ou por semana, faz 
nascer a afeição, positiva ou negativa.”, a oração em destaque é concessiva ao exprimir que um 
obstáculo – real ou suposto – não impedirá  ou modificará a declaração da oração principal.  

 
 
LEIA O TEXTO II PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 06 A 09.  
 

TEXTO II 

 
    O LONGO CAMINHO ATÉ A SALA DE AULA O LONGO CAMINHO ATÉ A SALA DE AULA O LONGO CAMINHO ATÉ A SALA DE AULA O LONGO CAMINHO ATÉ A SALA DE AULA     
 

 O primeiro a ir, o último a voltar. 
 

 
                               Foto: Paulo Santos 

 
Uma 'hierarquia informal' garante que as crianças menores fiquem sentadas nos dois pequenos bancos do 
barco, enquanto os maiores seguem em pé. João Tenório, o Joãozinho, aluno da segunda série, é um dos 
que gozam deste benefício. Quase sempre viaja quieto na ida – é o primeiro a embarcar, 'sempre com sono'. 
Na volta, fica mais animado e, depois de uma hora e meia a bordo, chega em casa com fome. Antes do 
barco a motor, era preciso ir de canoa até a escola. Graças a ele, os pais de Joãozinho passaram a valorizar 
os estudos e não exigem mais que o garoto e os irmãos fiquem na roça, pescando ou colhendo açaí. 

  
(Por Débora Menezes, Revista NOVA ESCOLA, abril 2008, p. 46 c/ adaptações) 

 

06. No primeiro parágrafo do texto O longo caminho até a sala de aula, de Débora Menezes, percebe-se que, 
pela sua configuração, a redação é, fundamentalmente, centrada no (a):  

 

A) fato, no acontecimento, o que define esse trecho como  narrativo.   
B) opinião sobre algo, ao mesmo tempo que  apresenta alguns traços descritivos, características que  

definem  esse trecho como dissertativo-subjetivo. 
C) idéia, com o autor apresentando e defendendo opiniões sobre o tema abordado, caracterizando esse 

trecho como dissertativo-argumentativo. 
D) objeto, com a finalidade de mostrar detalhes, o que define o texto como descritivo. 

Ainda está escuro em Curralinho, na Ilha 
de Marajó, no Pará, e João Carvalho Tenório, 
9 anos, já se prepara para ir à escola. João e 
seus irmãos sobem a bordo pontualmente às 
5h45 e seguem com o barco de madeira 
típico da paisagem fluvial amazônica durante 
uma hora e meia, recolhendo colegas que 
moram longe, longe, longe nos incontáveis 
veios d’água que cortam o município. No 
total, 132 barcos são usados atualmente 
nessa operação, levando às 48 escolas locais 
perto de 6 mil estudantes, o que corresponde 
a 90% do total.
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07. Na seguinte passagem do texto: “... recolhendo colegas que moram longe, longe, longe nos incontáveis veios 
d’água que cortam o município.”, a repetição do advérbio longe tem valor ....................  e a expressão  veios 
d’água, nesse contexto, significa .......................  

 
A alternativa que completa corretamente os espaços vazios nesse enunciado é:  

 

A) depreciativo / faixas de terra.  
B) pejorativo / superfícies do rio.  
C) afetivo / vias de comunicação. 
D) superlativo / pequenos rios.  
 

08. Marque a alternativa correta quanto à classe gramatical do que: 
 

A) “ ... recolhendo colegas nos incontáveis veios d’ água que cortam o município ...”. Pronome relativo.           
B) “Uma ‘hierarquia informal’ garante que as crianças menores fiquem sentadas ...”. Conjunção 

subordinativa explicativa. 
C) “... Joãozinho, aluno da segunda série, é um dos que gozam deste benefício.” Preposição. 
D) “ ... e não exigem mais que o garoto e os irmãos fiquem na roça, pescando ou colhendo açaí.” Advérbio 

de lugar. 
 
09. A respeito dos elementos lingüísticos do texto, avalie as afirmativas: 
 

1- Em: “... levando às 48 escolas locais perto de 6 mil estudantes, o que corresponde a 90% do total.” ,  
as palavras grifadas, apesar de serem verbos, são formas nominais.      

2- Em: “Antes do barco a motor, era preciso ir de canoa até a escola. Graças a ele, os pais de Joãozinho 
passaram a valorizar os estudos ...” o  pronome em  grifo substitui o referente “Joãozinho”.            

3- Em: “João e seus irmãos sobem a bordo pontualmente às 5h45 e seguem com o barco de madeira 
típico da paisagem fluvial amazônica durante uma hora e meia, ...” os verbos, em destaque, estão no 
plural, nas duas orações, face o sujeito composto estar claro na primeira oração e implícito na segunda.    

4- A oração destacada em: “... sobem a bordo pontualmente às 5h45 e seguem com o barco de madeira 
típico da paisagem fluvial amazônica ...”  contrapõe  o seu conteúdo ao da outra, anterior.                        

5- No trecho: “João Tenório, o Joãozinho, aluno da segunda série, é um dos que gozam deste benefício.”   
há duas ocorrências de uso de vírgulas para isolar aposto. 

 

O correto está apenas em: 
 

A) 1 e 5. 
B) 2 e 4. 
C) 3 e 5.  
D) 1, 2, 3 e 4.   
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
10. Analise as afirmativas abaixo relativas ao Sistema Operacional Windows 2000: 
 

I- É possível finalizar programas que não estão respondendo (“congelados”) por meio do “Gerenciador de 
Tarefas”, que pode ser acessado a partir do pressionamento das teclas “Ctrl”, “Alt” e “Del”. 

II- É disponibilizada para o usuário uma “Área de Transferência” que tem por finalidade permitir que um 
determinado conteúdo, copiado ou recortado de um aplicativo, seja colado em outro aplicativo, desde 
que haja compatibilidade entre eles.  

III- É permitida a visualização dos documentos enviados para a impressora instalada no sistema, a partir do 
ícone “Fila de impressão”, existente na janela “Impressoras”.  

IV- A data e a hora podem ser alteradas a qualquer momento, via janela “Propriedades de Data e Hora”, 
obtida com um “duplo clique” sobre a hora da barra de tarefas. 

 
O correto está apenas em: 

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

 
11. Sobre a utilização e conceitos do Internet Explorer, é correto afirmar: 
 

I- Os cookies são arquivos que ficam armazenados no computador, contendo todas as páginas dos sites 
visitados, e de onde podem ser acessados dados ou informações.  

II- A lista de “Favoritos” permite que seus itens sejam exibidos pela data na qual foram incluídos na lista e 
pela ordem dos sites mais visitados.  

III- É possível salvar um documento, contido em uma página da web, em uma unidade de disco rígido de 
um computador local e, posteriormente, acessá-lo sem estar conectado à Internet. 

IV- O Internet Explorer pode ser configurado, de maneira que seja aberta determinada página da web, toda 
vez que ele for iniciado. 

 
O correto está apenas em: 

 

A) I e II. 
B) II e III. 
C) III e IV. 
D) I e IV. 

 
12. O Word 2000 apresenta vários recursos que auxiliam e aceleram a digitação de um texto. Um recurso muito 

interessante permite que um conjunto de caracteres seja substituído, logo após a sua digitação, por outros 
caracteres, como por exemplo, o conjunto de caracteres “(c)”, ser substituído pelo caractere “©”, é: 

 
A)  AutoAjuste. 
B)  AutoSubstituição. 
C)  AutoFormatação. 
D)  AutoCorreção. 
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13. Quanto a conceitos e serviços relacionados a correio eletrônico, é correto afirmar: 
 

A) Um endereço eletrônico de e-mail é constituído por um identificador, escolhido pelo usuário na criação 
do endereço, seguido do separador “@” e, por fim, a identificação do computador de onde o usuário irá 
operar o correio. 

B) Uma caixa de saída mantém armazenadas as mensagens que ainda não foram enviadas a seus 
destinatários. 

C) Uma caixa de entrada, que é um dos componentes da caixa postal, é constituída de uma pasta onde as 
mensagens que estão em construção ficam armazenadas enquanto não são enviadas. 

D) É possível acessar um correio eletrônico diretamente na internet por meio de um navegador, sem a 
necessidade do uso de um software específico. Esse tipo de serviço é denominado WebPost. 

 
14. Dada a figura abaixo, na qual é apresentada uma planilha e um gráfico criados no MS-Excel 2002, assinale a 

alternativa que apresenta um procedimento correto para elaboração da planilha ou do gráfico da figura 
supracitada: 

A) O cálculo da relação candidato/vaga, apresentado na célula E3 (curso de Ciências Contábeis) da 
planilha (CAND/VAGA) pode ser realizado a partir da fórmula =RELAÇÃO(D3;C3). 

B) O gráfico de barras apresentado na figura pode ser obtido a partir do clique no botão  e, em 
seguida, preencher, respectivamente, na janela de diálogo “Assistente de gráfico” as seguintes 
opções: “Tipo de gráfico”, “Tipo de legenda” e “Título”. 

C) Os rótulos do gráfico (percentuais) podem ser incluídos selecionando a opção “Incluir percentual”, do 
menu “Dados”. 

D) Os dados utilizados para subsidiar a elaboração do gráfico podem ser obtidos a partir das células A2 
a A5 e D2 a D5.   
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LEGISLAÇÃO 
 
15. Considere o que dispõe a LDB 9394/96, em seu artigo 44, e numere a segunda coluna de acordo com a 

primeira, levando em consideração os tipos de cursos que podem ser considerados como cursos de 
educação superior, bem como suas principais características: 

 
1ª coluna  2ª coluna 

1- Cursos seqüenciais por campo de saber. 
 

(      ) compreende programa de mestrado e doutorado, 
cursos de especialização, aperfeiçoamento e 
outros, abertos a candidatos diplomados em 
cursos de graduação e que atendam às 
exigências das instituições de ensino. 

2- Cursos de graduação. 

 

(      ) de diferentes níveis de abrangência, abertos a 
candidatos que atendam aos requisitos 
estabelecidos pelas instituições de ensino. 

3- Cursos de pós-graduação. 
 

(      ) abertos a candidatos que atendam aos requisitos 
estabelecidos, em cada caso, pelas instituições 
de ensino. 

4- Cursos de extensão. 
 

(      ) abertos a candidatos que tenham concluído o 
ensino médio ou equivalente e tenham sido 
classificados em processo seletivo. 

 
A seqüência correta, de cima para baixo, está contida em: 
 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 3, 2, 4 e 1. 
C) 2, 1, 3 e 4. 
D) 3, 1, 4 e 2. 
       

16. No Brasil, desde o século XVI, a oferta de programas de educação escolar às comunidades indígenas esteve 
pautada pela catequização, civilização e integração forçada dos índios à sociedade nacional. Só em anos 
recentes esse quadro começou a mudar. Atualmente, a oferta da educação escolar indígena deverá ser: 

 
A) bilíngüe e  intercultural aos povos indígenas. 
B) organizada em ciclos, por exigência dos povos indígenas. 
C) particular em sentido estrito. 
D) a distância, por exigência dos povos indígenas. 

 
17. Sobre educação a distância é correto afirmar que os cursos devem ser ofertados: 
 

A) somente por instituições públicas estaduais e federais. 
B) por instituições públicas conveniadas com instituições estrangeiras. 
C) por instituições especificamente credenciadas pela União. 
D) pela Secretaria de Educação de cada estado. 

 
18. De acordo com o que estabelece o artigo 71, da LDB/96, não constituirão despesas de manutenção e 

desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com: 
 

A) remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente. 
B) pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino. 
C) uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. 
D) aquisição de material didático-escolar. 
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19. A respeito dos Direitos e Vantagens Financeiras do Servidor Público, prescritas na Lei nº 5.810/94 – RJU, 
analise as afirmativas abaixo: 

 
1- O vencimento, a remuneração e os proventos nunca podem ser objeto de arresto, seqüestro ou penhora. 
2- Vencimento é a retribuição pecuniária mensal, devida ao servidor, e correspondente ao padrão do cargo 

fixado em lei. 
3- Proventos são rendimentos atribuídos ao servidor em razão de aposentadoria ou disponibilidade. 
4- As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual integram a 

remuneração. 
5- Os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público não serão computados, nem acumulados, 

para fins de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento. 
 

O correto está apenas em: 
 

A) 3, 4 e 5. 
B) 1, 2 e 4. 
C) 2, 3 e 5 
D) 1, 3 e 4  

 
20. Além do vencimento do cargo, a Lei nº 5.810/94 assegura ao Servidor Público o direito de receber vantagens 

pecuniárias a título de “adicionais” e/ou “gratificações”, conforme a natureza da atividade exercida. Preencha 
as lacunas abaixo e, posteriormente, assinale a alternativa que contém a única correlação correta, no sentido 
de cima para baixo: 

 

1- Adicional 

2- Gratificação 

 

(    ) pelo serviço extraordinário. 
(    ) por tempo de serviço. 
(    ) pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada.  
(    ) pela escolaridade. 
(    ) pela produtividade. 
(    ) pelo trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas.  

 
A) 1, 1, 2, 2, 1, 2 
B) 2, 1, 1, 2, 2, 1 
C) 1, 2, 2, 1, 2, 2 
D) 2, 2, 1, 1, 2, 1 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 21 A 50, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE 
AO ENUNCIADO. 
 
21. A empresa SOL DO AMANHÃ LTDA sofreu uma autuação da prefeitura por estar irregular junto ao órgão. O 

referido auto de infração é de R$ 5.000,00, porém, foi informada que poderia recorrer e até conseguir um 
desconto de 50% sobre o valor do auto. Sabendo que poderá não conseguir o desconto, a empresa deverá 
contabilizar a obrigação, seguindo a orientação do Princípio da: 

 

A) Oportunidade. 
B) Competência. 
C) Prudência. 
D) Atualização Monetária. 
 

22. A empresa SOL DA NOITE LTDA, apresentou contas com seguintes saldos, considerando já ter havido todos os 
ajustes necessários, o balanço patrimonial apresentará um Ativo Circulante no valor de: 

 
      Caixa                                              40,00 
      Banco c/ Movimento                     200,00 
      Valores Mobiliários                       100,00 
      Mercadorias                                 600,00 
      Duplicatas Descontadas              300,00 
      Materiais de Consumo                 120,00 
      Duplicatas a Receber                   500,00 
 

A) R$ 1.410,00 
B) R$ 1.260,00 
C) R$ 1.150,00 
D) R$ 1.300,00 

 

23. A empresa Sol S.A. realizou a aquisição de ativo permanente à vista, analisando esse fato isolado, é correto 
tratar-se de um fato contábil: 

 

A) Misto Diminutivo. 
B) Modificativo Aumentativo. 
C) Permutativo. 
D) Modificativo Diminutivo 

 
24. Na elaboração da Demonstração do Resultado do Exercício evidenciamos a (as): 

A) mutações econômicas de um determinado período, com base nas receitas e despesas da empresa. 
B) variações cambiais, comparadas de dois ou mais períodos, com base nas despesas não operacionais da 

empresa. 
C) mutações patrimoniais de dois ou mais períodos com base nas vendas a prazo da empresa. 
D) composição do lucro ou do prejuízo líquido do exercício formado em determinado período de operações 

da empresa.  
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25. Observe o Balanço Patrimonial da empresa SOL DO AMANHECER S.A: 

ATIVO PASSIVO 
CIRCULANTE CIRCULANTE 
Caixa   5.500 Fornecedores 5.500
Bancos 11.000 Salários a Pagar 10.500
Poupança 58.500 Impostos a Recolher 3.000
Mercadorias em Estoque 11.000 Provisão p/ Devedores Duvidosos 9.000
Seguros a Vencer 18.000 Duplicatas Descontadas 100.000
Capital a Integralizar 109.000 PATRIMÔNIIO LÍQUIDO 
Clientes 113.500 Capital Subscrito 300.500
PERMANENTE Reserva Legal 50.000
Veículos 61.000 Lucro Acumulado  13.000
Imóveis 104.000  
Total do Ativo 491.500 Total do Passivo 491.500

 

Este Balanço Patrimonial contém baseado na melhor técnica contábil e normas pertinentes, imperfeições no 
que tange à classificação de algumas contas nos Grupos que participam da sua composição. Feitas as 
correções necessárias, o balanço estará correto na composição dos grupos do Ativo e do Passivo, se 
reestruturarmos as contas da alternativa: 

 
A) Seguros a Vencer e Capital a Integralizar para o Patrimônio Líquido e Provisão p/ Devedores Duvidosos 

e Duplicatas Descontadas para o Permanente. 
B) Capital a Integralizar para o Patrimônio Líquido e Seguros a Vencer e Duplicatas Descontadas para o 

Permanente. 
C) Provisão p/ Devedores Duvidosos e Duplicatas Descontadas para o Ativo Circulante e Capital a 

Integralizar para o Patrimônio Líquido. 
D) Seguros a Vencer para o Passivo Circulante e Provisão p/ Devedores Duvidosos e Capital a Integralizar 

no Ativo Circulante. 
 

26. A Empresa SOL NASCENTE LTDA realizou, no dia 30/04/2007, uma aplicação financeira prefixada no valor de 
R$10.000,00, a uma taxa de juros de 2% ao mês, para resgate em 30 dias. A alternativa que apresenta a 
escrituração do fato pela aplicação e registro da receita antecipada é: 

 

A) D= Aplicações Financeiras de Curto Prazo                             10.200,00 
C= Bancos                                                                                10.000,00 
C= Receita Financeira a Apropriar                                                200,00 
      

B) D= Receita Financeira a Apropriar                                                200,00 
D= Bancos                                                                                  9.800,00 
C= Aplicações Financeiras a Curto Prazo                                10.000,00 
                                  

C) D= Receita Financeira a Apropriar                                                304,04 
D= Bancos                                                                                10.000,00 

      C= Aplicações Financeiras a Curto Prazo                                10.304,04 
 

D) D= Aplicações Financeiras de Curto Prazo                               10.304,04 
C= Bancos                                                                                 10.000,00 
C= Receita Financeira a Apropriar                                                 304,04      
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27. Você foi contratado como Contador da Empresa SOL POENTE LTDA, no dia 05/05/2007. Imediatamente, 
como bom profissional, você emitiu, via sistema informatizado de Contabilidade, instalado na organização, 
um Balancete de Verificação, que apresenta os seguintes valores:  

 
Saldos Contas 

Devedor Credor 
Capital Social  135.000
Vendas 165.000
Bancos 40.000
Fornecedores 75.000
Mercadorias 90.000
Custo da Mercadoria 130.000
Veículos 70.000
Despesa de Salários 18.000
Salários a Pagar 18.000
Títulos a Pagar 60.000
Terrenos 31.000
Caixa 3.500
Lucros Acumulados 11.500
Juros Ativos 1.500
Juros Passivos 10.500
Impostos a Recolher 23.500
Empréstimos a Pagar 130.000
Clientes 170.000
Ações em Outras Empresas  56.500
Totais 619.500 619.500

 
Ao elaborar a apuração do resultado teremos como valor correspondente ao Patrimônio Líquido: 

A) R$ 146.500,00 
B) R$ 154.500,00 
C) R$ 155.400,00 
D) R$ 145.600,00 
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28. A Ficha do Controle de Estoque da Empresa SOL DE PRIMAVERA LTDA, abaixo apresentada, referencia que 
o Método de avaliação do Estoque utilizado pela Empresa é: 

 

Entradas (Compras) Saídas (Vendas) Saldo 
Data 

Qtde C.Unit. C.Tot. Qtde
C.Unit

. 
C.Tot. Qtde C.Unit. C.Tot. 

01.04 1000 1,00 1.000    1000 1,00 1.000

05.04    600 1,00 600 400 1,00  400

10.04 2000 0,90 1.800    2400 0,91 2.200

15.04    800 0,91 733 1600 0,91 1.466

20.04 3000 0,80 2.400    4600 0,84 3.866

25.04    3600 0,84 3.026 1000 0,84 840

30.04 2500 1,00 2.500       3500 0,95 3.340

  

A) PEPS. 
B) UEPS. 
C) Específico. 
D) Média Ponderada. 
 

29. Nas operações com mercadoria são conhecidos dois tipos de inventários: o Periódico e o Permanente, 
respectivamente a diferença entre eles está na alternativa: 

 
A) Os estoques são avaliados na data de encerramento do balanço, através da contagem física no 

periódico, e, no permanente, há um controle de forma contínua do estoque, pois dá-se a baixa do custo 
das mercadorias vendidas a cada operação de venda. 

B) Há um controle de forma contínua do estoque, pois dá-se a baixa do custo das mercadorias vendidas a 
cada operação de venda no periódico, e, no permanente os estoques são avaliados na data de 
encerramento do balanço, através da contagem física. 

C) Há um controle de forma contínua do circulante, pois dá-se a baixa das duplicatas a receber vendidas a 
cada operação de venda no periódico, e, no permanente os estoques são avaliados na data de 
encerramento do balanço, através da contagem física. 

D) Os saldos de caixa são avaliados na data de encerramento do balanço, através da contagem sistêmica, 
e, no permanente, há um controle de forma contínua do caixa no periódico, pois dá-se a baixa do custo 
das mercadorias vendidas a cada operação de venda. 

 
30. Na observância das Técnicas Contábeis, compreenderá:  

A) Esclarecer dúvidas formuladas por consulta ao Conselho Federal de Contabilidade. 
B) Os meios utilizados pela contabilidade para alcançar seu fim, que é fornecer informações úteis e 

relevantes aos seus usuários internos e externos. 
C) Registrar os atos e fatos que ocorrem no patrimônio, em ordem cronológica. 
D) Os meios utilizados pela contabilidade para alcançar seu fim, que é fornecer informações úteis e 

relevantes somente aos seus usuários externos. 
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31. A empresa Belém Mar S/A, em 2008, adquiriu 15% do capital da empresa Jacundá S/A que apresentava um 
Patrimônio Líquido de R$ 10.000.000,00. Em 2009, a investida apura um lucro de R$ 1.000.000,00 e distribui 
30% a título de dividendos. Considerando que a investidora avalia o investimento pelo Método de Custo, ao 
registrar o recebimento do dividendo, a contabilidade deverá efetuar o seguinte lançamento: 

   
 A) Débito: Caixa: R$ 300.000,00 e Crédito: a Investimentos: R$ 300.000,00 
 B) Débito: Caixa: R$ 45.000,00 e Crédito: a Dividendos Recebidos: R$ 45.000,00 
 C) Débito: Caixa: R$ 45.000,00 e Crédito: a Investimentos: R$ 45.000,00 
 D) Débito: Caixa: R$ 300.000,00 e Crédito: a Dividendos Recebidos: 300.000,00 

 
32. A empresa Norte S/A, adquiriu da empresa Sudeste Ltda, em 02 de janeiro de 2005, um caminhão no valor 

de R$ 50.000,00. De acordo com documentação fornecida, a empresa vendedora havia adquirido o veículo 
em 02 de janeiro de 2002, no valor de R$ 80.000,00, com vida útil estimada em cinco anos. Considerando 
que o bem adquirido era usado, na contabilidade da Norte S/A, em 2005 foi registrada uma Despesa com 
Depreciação no valor de: 

A) R$ 16.000,00 
B) R$ 10.000,00 
C) R$ 25.000,00 
D) R$ 20.000,00  

 
33. No dia 10 de janeiro de 2007, uma empresa efetuou uma operação de desconto de duplicatas, no Banco 

Sulista, envolvendo três títulos nas condições demonstradas no quadro abaixo: 
 

  Dupl.         valor          vencimento                                  Juros          
                                                             Janeiro      Fevereiro    Março     Abril          Líquido 
Nº 100      20.000,00    28.01.2007      800,00            -             -                      -       19.200,00 
Nº 200      30.000,00    20.03.2007   1.200,00    1.800,00      1.500,00            -       25.500,00 
Nº 300      50.000,00    18.04.2007   2.000,00    3.000,00      4.000,00   2.500,00   38.500,00 

 
Considerando que a duplicata de nº 100 foi devolvida, por falta de pagamento e que a duplicata de nº 200 foi 
liquidada em fevereiro, com desconto, no Balancete de Verificação, elaborado em 28 de Fevereiro de 2007, 
as contas Duplicatas Descontadas e Juros a Apropriar apresentam os seguintes saldos, respectivamente: 

A) R$ 50.000,00 e R$ 8.000,00  
B) R$ 64.000,00 e R$ 12.800,00  
C) R$ 80.000,00 e R$ 12.800,00 
D) R$ 50.000,00 e R$ 8.800,00 

 
34. Uma empresa mineradora adquiriu o direito de exploração de uma mina, no valor de R$ 1.000.000,00, 

conforme contrato com previsão de 10 anos de exploração. Segundo estudos técnicos, a mina tem uma 
possança de 100.000 toneladas. No primeiro ano, a empresa extraiu 15.000 toneladas. No registro da 
exaustão, qual o lançamento que a contabilidade efetuou? 

 
A) Débito: Encargos com Exaustão: R$ 100.000,00 e a Crédito: a Exaustão Acumulada: R$ 100.000,00. 
B) Débito: Encargos com Exaustão: R$ 150.000,00 e a Crédito: a Exaustão Acumulada: R$ 150.000,00. 
C) Débito: Encargos com Exaustão Diferidos: R$ 100.000,00 e a Crédito: a Exaustão Acumulada:               

R$ 100.000,00. 
D) Débito: Encargos com Exaustão Diferidos: R$ 150.000,00 e a Crédito: a Exaustão Acumulada:                

R$ 150.000,00. 
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35. Em 28 de dezembro de 2007, uma empresa efetuou a venda de um Imóvel no valor de R$ 110.000,00, com o 
seguinte histórico: O Imóvel alienado foi adquirido em janeiro de 2003, no valor de R$ 130.000,00, para uso 
próprio, com vida útil estimada de 25 anos. Na operação, a contabilidade apurou: 

 
A) ganho de capital no valor de R$ 6.000,00. 
B) perda de capital no valor de R$ 20.000,00. 
C) ganho de capital no valor de R$ 110.000,00. 
D) perda de capital no valor de R$ 130.000,00. 

 
36. De acordo com NBC P 1 – Normas Profissionais de Auditor Independente, o Auditor, para fins de fiscalização 

do exercício da profissão, deve conservar a boa guarda de toda documentação, papéis de trabalho, 
relatórios e pareceres relacionados com os serviços realizados. O prazo previsto para a guarda da 
documentação é: 

 

A) cinco anos, contados a partir do ano subseqüente à emissão do seu parecer. 
B) dez anos, contados a partir do ano subseqüente à emissão do seu parecer. 
C) cinco anos, contados a partir da data de emissão do seu parecer. 
D) dez anos, contados a partir da data de emissão do seu parecer. 

 
37. A formação e a experiência do Auditor Independente lhe permitem ter conhecimentos sobre os negócios em 

geral, entretanto, pode ocorrer a falta de capacidade para agir em áreas que não dizem respeito à sua 
competência profissional. Essa questão é prevista na NBC P 1.8, que permite ao Auditor Independente 
utilizar os trabalhos de outros especialistas legalmente regulamentados. Esta norma define Especialista 
como um indivíduo ou empresa que detenha habilidade, conhecimento e experiência em áreas específicas 
que: 

 
A) estejam relacionadas à contabilidade ou auditoria. 
B) estejam ou não relacionadas à contabilidade e auditoria. 
C) estejam relacionadas somente à contabilidade. 
D) não estejam relacionadas à contabilidade e auditoria. 

 
38. Os papéis de trabalho constituem a documentação preparada ou fornecida na execução da auditoria. Eles 

integram um processo organizado de registro de evidência da auditoria. E por meio dos registros efetuados 
nos papéis de trabalhos que o auditor comprova a execução da auditoria. Conforme o que determina a NBC 
T 11.3, uma das destinações dos papéis de trabalho é: 

 
A) registrar as evidências dos trabalhos executados, para fundamentar o parecer do auditor independente. 
B) registrar as evidências dos trabalhos executados, por outros auditores, com a finalidade de efetuar 

revisão aos pareceres emitidos pelos auditores anteriores. 
C) dificultar a revisão dos trabalhos, evitando assim, a repetição de tarefas de auditoria. 
D) dificultar a possibilidade da duplicidade de cumprimento das obrigações.    

   
39. O auditor independente deve considerar a relevância e seu relacionamento com os riscos identificados 

durante o processo de auditoria. De acordo com a NBC T 11.6, uma informação é considerada relevante se 
sua omissão ou distorção puder influenciar o (a): 

 
A) auditor quanto ao conteúdo do parecer a ser emitido. 
B) decisão dos usuários na escolha do conteúdo do parecer a ser emitido pelo auditor. 
C) decisão dos usuários dessa informação, exceto, com relação às demonstrações contábeis. 
D) decisão dos usuários dessa informação, no contexto das demonstrações contábeis. 
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40. Um Auditor Independente, ao término dos trabalhos de auditoria, constatou a existência de múltiplas e 
complexas incertezas que estão afetando um número significativo de rubricas das demonstrações contábeis 
auditadas. Com base nessa constatação o auditor deverá emitir parecer: 

 
A) com ressalva. 
B) sem ressalva. 
C) com abstenção de opinião. 
D) adverso. 

 
41. O art. 74, da Constituição Federal de 1988, estabeleceu as finalidades do sistema de controle interno na 

Administração Pública Brasileira, entre elas temos: 
 

A) Avaliar o cumprimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.  
B) 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, exclusivamente de direito público. 

C) Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres das 
entidades públicas e privadas. 

D) Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 
 
42. Para que a Contabilidade Pública processe os registros contábeis, é necessária a utilização de critérios de 

reconhecimento de receitas e de despesas. O Art. 35 da Lei nº 4.320/64 trata destes critérios. Assinale a 
alternativa que está de acordo com os preceitos legais sobre os regimes contábeis: 

 
A) Regime de Competência, tanto para as despesas, quanto para as receitas. 
B) Regime de Caixa, tanto para as despesas, quanto para as receitas. 
C) Regime de Competência, para as despesas, e de caixa para as receitas. 
D) Regime de Competência, para as receitas, e de caixa para as despesas. 

 
43. Quanto à natureza as receitas classificam-se em: 
 

A) Orçamentárias e extra-orçamentárias. 
B) Correntes e de Capital. 
C) Efetivas e por Mutações Patrimoniais. 
D) Ordinárias e extraordinárias. 

 
44. É um sub-grupo das Despesas Correntes: 
 

A) Inversões Financeiras. 
B) Juros e Encargos da Dívida Interna e Externa. 
C) Amortização da Dívida Interna e Externa. 
D) Investimentos. 
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45. No sistema financeiro, o registro da inscrição de restos a pagar processados é: 
 

A) Fornecedores ou Despesa Liquidada a Pagar 
     a Restos a Pagar Processados 
 
B)  Restos a Pagar Processados 
      a  Fornecedores ou Despesa Liquidada a Pagar 
 
C) Despesa Corrente ou de Capital 
     a Fornecedores 
 
D) Restos a Pagar Processados 
     a Despesa Empenhada 

 
46. Com base na tabela a seguir, responda o que se pede: 
 

CONTAS CONTÁBEIS  SALDOS EM R$ 
Despesa Orçamentária – Despesas Correntes 1.100.000,00
Saldo Final 70.000,00
Receita Orçamentária – Receitas Correntes 1.400.000,00
Receita Extra-orçamentária 250.000,00
Despesa Extra-orçamentária 480.000,00
Receita Orçamentária – Receitas de Capital 300.000,00
Saldo Inicial 100.000,00
Despesa Orçamentária – Despesas de Capital 400.000,00

 
O Resultado Financeiro do Exercício é: 

 
A) Déficit de R$ 10.000,00 
B) Déficit de R$ 30.000,00 
C) Superávit de R$ 100.000,00 
D) Superávit de R$ 300.000,00 

 
47. Com base na tabela a seguir, responda ao que se pede: 
 

CONTAS CONTÁBEIS  SALDOS EM R$ 
Ativo Financeiro 1.200.000,00
Dívida Fundada Interna 1.000.000,00
Ativo Realizável 1.500.000,00
Passivo Financeiro 600.000,00
Saldo Patrimonial 1.700.000,00

 
Sabendo-se que o Ativo Permanente é composto apenas de Bens Móveis e Imóveis, e que este último 
representa 60% do total do sub-grupo, e que não existe outro componente patrimonial além dos já 
informados, o valor dos Bens Móveis é: 

 
A) R$ 100.000,00 
B) R$ 240.000,00 
C) R$ 360.000,00 
D) R$ 600.000,00 
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48. É uma mutação patrimonial da Despesa: 
 

A) Cotas Concedidas. 
B) Reconhecimento de Dívidas. 
C) Alienação de Títulos. 
D) Pagamento de Empréstimos. 

 
49. Analise as assertivas, quanto aos casos de dispensa de licitação: 
 

1- Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 
2- Quando acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem 

prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecida. 
3- Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de 

situação que possa ocasionar prejuízo, ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos, ou particulares, e somente para os bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam 
ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, consecutivos e ininterruptos, contados da 
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. 

4- Para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços 
prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse 
fim específico, em data anterior à vigência desta Lei, mesmo que o preço contratado seja incompatível 
com o praticado no mercado. 

 
O correto está em: 
 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 4, apenas. 
D) 3 e 4, apenas. 

 
50. Analise as assertivas, quanto à Lei nº 4.320/64, Título IX, Capítulo III – Da Contabilidade Patrimonial e 

Industrial: 
 

1- A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis. 
2- A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 (doze) meses, contraídos 

para atender a desequilíbrio orçamentário ou financeiro de obras e serviços públicos. 
3- O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade 

administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade. 
4- As alterações da situação líquida patrimonial, que abrangem os resultados da execução orçamentária, 

bem como as variações independentes dessa execução e as superveniências e insubsistências ativas e 
passivas, constituirão elementos da conta patrimonial. 

 
O correto está em: 

 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 1, 2 e 4, apenas. 
D) 3 e 4, apenas. 

 
 

 




