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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
 

a) Este caderno com o enunciado das 40 (quarenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões: 
 
 

 

b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao 
fiscal no final. 

 

02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem na 
confirmação de inscrição. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.  

 

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à caneta 
esferográfica de tinta na cor preta ou azul. 

 

04- Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não a DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A folha somente 
poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior – BARRA DE RECONHECIMENTO 
PARA LEITURA ÓTICA. 

 

05- Na prova, as questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado. 
 

06- Na folha de respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima da 
questão de cada bloco de respostas. 

 

07- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e 
(E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de 
nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA. 

 

08- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo TODO O 
ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de 
marcação completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir os 
limites dos retângulos ao lado. 

 

09- SERÁ ELIMINADO do Concurso o candidato que: 
 

a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios 
gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
 

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de 
Respostas. 
 

10- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas 
no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA. 

 

11- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e ASSINE A LISTA DE 
PRESENÇA. 

 

12- O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA É DE 4 (QUATRO) HORAS. 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Língua Portuguesa Noções de Informática 

Questões Pontos Questões Pontos Questões Pontos 
1 a 10 2 11 a 20 2 21 a 40 3 
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COISAS ESSENCIAIS DA VIDA 
Rubem Alves 
 
 Se eu tivesse que propor uma lista das coisas essenciais da vida, elas pareceriam extremamente banais. As coisas que 
acabam sendo essenciais, primeiro, não são sempre as mesmas, mudam sempre; segundo, para mim pelo menos, elas são 
absolutamente quaisquer. São, de repente, o reflexo em um copo d’água, o cheiro da pipoca no cinema... As coisas essenciais 
da vida são pequenas mas precisa que, por alguma razão – é disso que eu vou tentar falar -, elas sejam portadoras de um certo 
tipo de emoção que as torna coisas essenciais da vida. 

 Para tentar entender esse tipo de emoção, a primeira coisa que queria dizer é que o drama – que pode ter um lado 
divertido mas é um drama – para nós humanos, é que o essencial não coincide nunca com o necessário. Comida, agasalho, 
moradia, coitos regulares, são necessários para sobreviver e para reproduzir a espécie, mas não são coisas essenciais da vida. 
Se não existisse esse divórcio entre o necessário e o essencial, é claro que nós seríamos muito mais simples, seríamos menos 
doídos e também menos doidos. Mas, por outro lado, sem esse divórcio entre o que é para nós essencial e as coisas que são 
necessárias, a corrida louca da nossa espécie não teria nem começado (...) 

 Na verdade, as coisas essenciais da vida só aparecem no catálogo das coisas necessárias sob a forma seguinte: como 
a sensação de uma estranha falta. Talvez a presença mais clara, mais positiva, do essencial da vida, para mim, seja isto: um 
mal-estar que me faz sentir que o necessário não me basta e que a lista das coisas essenciais está sempre incompleta. Talvez 
essa seja a presença mais constante das coisas essenciais da vida. 

Claro que ao falar do divórcio entre o essencial e o necessário sinto um pouco de vergonha e de culpa. Porque, no 
fundo, eu acharia muito mais simples dizer que as coisas essenciais são as necessárias. Constatar o contrário me deixa um 
gosto desconfortável na boca, porque parece conversa de menino rico. “Não vem com esse papo, você não sabe o que é estar 
em falta do necessário para a sobrevivência. É fácil dizer de pança cheia que o necessário para a sobrevivência é o essencial. 
Traz a comida, depois a gente fala”: é uma reação possível, uma reação que se impõe. Será que dizer que o essencial não 
coincide com o necessário não é um jeito de estar negando o essencial aos outros? É a mesma vergonha do artista que se 
pergunta o porquê de sua arte em uma época de peste. 

Para responder, há a história do radinho, não sei se vocês conhecem essa história... numa campanha de controle 
demográfico – se lembro bem, na Índia, muitos anos atrás – convidaram homens e mulheres a pedir (essa coisa de convidar a 
pedir...). Bom, convidaram-nos a pedir para serem esterilizados. E para estimular essa decisão “autônoma” era oferecida uma 
escolha entre duas recompensas: uma saca de arroz ou um radinho de pilhas. Agora, o interessante é que, numa situação de 
pobreza absoluta, de falta do necessário para a subsistência, quase todos escolheram o radinho. Mesmo na falta mais cruel do 
necessário o que lhes parecia essencial era o que é aparentemente supérfluo, era o radinho. Na verdade, privados da 
liberdade, ou então vivamente encorajados a desistir da liberdade de se reproduzir, aparentemente, era mais importante para 
eles afirmar sua humanidade querendo um rádio do que satisfazer as necessidades querendo o arroz. A resposta, então, era 
algo assim “você me trata e me esteriliza como se eu fosse gado. Agora, eu não sou bicho, eu não quero arroz, eu quero 
rádio”. 

A racionalidade nos diria que é uma falsa escolha, uma escolha alienada. Vamos morrer de fome para escutar 
musiquinhas e propagandas. Mas a questão é outra. Qual racionalidade nos autoriza a retirar a um miserável sua qualidade 
humana sob o pretexto de lhe facilitar a subsistência? Porque é disso que se trata. Em nome da necessidade, gostaríamos que 
ele parasse de querer o supérfluo. Enquanto que é propriamente considerar que a coisa essencial da vida é o supérfluo, que 
resiste, mesmo na miséria, a humanidade de todos. 

Se não gostaram da história do radinho, vou lhes contar outra. Numa prisão onde a Gestapo interrogava, torturava e 
matava presos políticos na Polônia, quando o Exército Vermelho chegou na hora da libertação, encontrou (além de estrago, 
morte, nenhum sobrevivente) escondidos, enfiados à força nas pedras das paredes, bilhetinhos escritos. Não devia ser muito 
fácil, naquelas condições, achar caneta, papel, tinta, se não fosse sangue, e achar vontade de escrever. O que eram esses 
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bilhetinhos? Será que respondiam à necessidade de contar o acontecido ou de deixar uma última mensagem à mulher, aos 
pais, aos filhos, aos amigos, a alguém... nada disso, os bilhetinhos não eram mensagens para alguém, também não eram 
depoimentos. Eram poesias. 

 

 

(Palestra proferida na UFRGS, no Projeto “Coisas essenciais da vida”, disponível em http://www.ufrgs.br. Acesso em 22/02/2008) 
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♦ Conhecimentos Básicos ♦ 
 

♦ Língua Portuguesa ♦ 
 
Questão 01 
 
De acordo com o ponto de vista expresso pelo autor do 
texto, a palavra ou expressão que pertence ao campo 
semântico de “coisas essenciais” é:  
 
A) agasalho 
B) arroz 
C) cheiro da pipoca 
D) mensagem aos amigos 
E) moradia 
 
Questão 02 
 
É correto afirmar, segundo o autor do texto, que o 
“divórcio entre o essencial e o necessário” é: 
 
A) incomum entre as pessoas pobres  
B) vergonhoso e, por isso, deve ser esquecido 
C) equivocado por separar o banal do supérfluo 
D) próprio do ser humano 
E) fruto da alienação  
 
 
Questão 03 
 
A palavra que no texto assume sentido irônico é:   
 
A) divórcio (2º parágrafo) 
B) catálogo (3º parágrafo) 
C) vergonha (4º parágrafo) 
D) autônoma (5º parágrafo) 
E) poesias (7º parágrafo) 
 
Questão 04 
 
O autor conta a “história do radinho”, buscando obter um 
efeito argumentativo de: 
 
A) autoridade 
B) simplificação 
C) contraposição 
D) detalhamento 
E) comprovação 

Questão 05 
 
  “Vamos morrer de fome para escutar musiquinhas e 
propagandas.” 
 De acordo com o texto, diminutivo dá à palavra grifada 
acima:   
 
A) valor afetivo 
B) noção de tamanho reduzido 
C) sentido pejorativo 
D) idéia de indignação  
E) sugestão musical 
 
 
Questão 06 
 
“Não vem com esse papo, você não sabe o que é estar em 
falta do necessário para a sobrevivência. É fácil dizer de 
pança cheia que o necessário para a sobrevivência é o 
essencial. Traz a comida, depois a gente fala” 
 
No fragmento acima, o emprego das aspas é feito para: 
 
A) indicar referência ao discurso alheio 
B) assinalar o discurso direto do autor 
C) revelar a falta de coerência do povo 
D) fragmentar o discurso do autor 
E) marcar a citação de autor consagrado 
 
 
 
Questão 07 
 
      “... as coisas essenciais da vida só aparecem no 
catálogo das coisas necessárias...” 
A acentuação do vocábulo “catálogo” justifica-se pela 
mesma regra segundo a qual é acentuada a seguinte 
palavra do texto: 
 
A) desconfortável 
B) demográfico 
C) fácil 
D) porquê 
E) alguém 
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Questão 08 
 
No parágrafo final, para validar seus argumentos, o autor 
lança mão de um artifício que tem como base a: 
 
A) moral 
B) mídia 
C) arte 
D) correspondência 
E) sociedade 
 
 
Questão 09 
 
O vocábulo grifado só NÃO é pronome relativo em: 
 
A) ”... eu acharia muito mais simples dizer que as coisas 

essenciais  são as necessárias.” 
B) “... uma reação que se impõe.” 
C) “É a mesma vergonha do artista que se pergunta...” 
D) “...é o supérfluo, que resiste, mesmo na miséria...” 
E) “Numa prisão onde a Gestapo interrogava, torturava e 

matava presos políticos na Polônia...” 
 
 
Questão 10 
 
     “É a mesma vergonha do artista que se pergunta o 
porquê de sua arte em uma época de peste.” 
      No fragmento em destaque, o vocábulo grifado 
assume papel de: 
 
A) conjunção 
B) substantivo 
C) advérbio 
D) adjetivo 
E) pronome 
 
 
 

♦ Noções de Informática ♦ 
 
 
Questão 11 
 
Qual a unidade de medida usualmente adotada para a 
velocidade de processamento de um computador? 
 
A) Bits 
B) BPS 
C) Bytes 
D) Hertz 
E) RPM 
 
 
Questão 12 
 
Qual a função da tecla conhecida como Windows, 
representada em geral pelo símbolo do sistema 

operacional da Microsoft , quando teclada em 
conjunto com a tecla E no Windows XP? 
 
A) Abre o Internet Explorer 
B) Abre o Windows Explorer 
C) Equivale a clicar no botão Iniciar 
D) Inicia o Painel de Controle 
E) Trava o computador 
 
 
Questão 13 
 
No programa Windows Explorer do sistema operacional 
Microsoft Windows XP, qual das alternativas abaixo 
NÃO SE APLICA ao que é mostrado como uma opção na 
janela “Meu computador”? 
 
A) Discos rígidos locais. 
B) Disquete. 
C) Lixeira. 
D) Painel de Controle. 
E) Unidade de CD ou DVD. 
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Questão 14 
 
Na comparação dos pacotes de programas Microsoft 
Office e BR Office, qual o tipo de arquivo (extensão de 
nome de arquivo) do programa BR Office Writer 
correspondente ao tipo de arquivo .DOC  do programa 
Microsoft Word? 
 
A) .ODF 
B) .ODP 
C) .ODS 
D) .ODT 
E) .PDF 
 
 
Questão 15 
 
Ao criar um novo documento no programa Microsoft 
Word seguindo o menu Arquivo Novo, qual das 
alternativas abaixo NÃO É VÁLIDA como um tipo de 
arquivo para criar o documento? 
 
A) Arquivo de texto. 
B) Documento em branco. 
C) Documento XML. 
D) Mensagem de email. 
E) Página da Web. 
 
Questão 16 
 
No programa Microsoft Word, que combinação de teclas 
serve como atalho para selecionar o texto da posição do 
cursor até no início do documento? 
 
A) Alt + Home. 
B) Ctrl + Home. 
C) Shift + Home. 
D) Ctrl + Alt + Home. 
E) Crtl + Shift + Home. 
 
 
Questão 17 
 
No Microsoft Excel, sejam os seguintes valores contidos 
nas células A1=4,  A2=8,  B1=6, B2=9 e as demais 
células vazias. Que valor resultaria na célula B4 se esta 
contivesse a fórmula =MEDIA(A1:A3;B2)? 
 

A) B4=4,8 
B) B4=5,25 
C) B4=6 
D) B4=6,5 
E) B4=7 
 
 
Questão 18 
 
 
No Microsoft Excel, qual das alternativas abaixo descreve 
uma ação válida no menu Formatar  Linha? 
 
A) Ajustar a altura. 
B) Ajustar a largura. 
C) Selecionar o modo de alinhamento do texto. 
D) Selecionar o padrão de sombreamento. 
E) Selecionar o tipo de borda. 
 
 
Questão 19 
 
Ao configurar contas para conexão de uma ferramenta de 
correio eletrônico (como o Microsoft Outlook Express), o 
usuário deve escolher um protocolo para recebimento de 
mensagens. Qual das alternativas abaixo serve para essa 
finalidade? 
 
A) FTP 
B) HTTP 
C) POP 
D) SMTP 
E) UDP 
 
 
Questão 20 
 
Qual o nome do mecanismo de segurança em redes de 
computadores que controla e autoriza o tráfego de 
informações, estabelecendo filtros através de políticas de 
segurança? 
 
A) Cookie. 
B) Firewall. 
C) Proxy. 
D) Telnet. 
E) Winsock. 
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♦ Conhecimentos Específicos ♦ 
 
Questão 21 
 
A entrega de numerário a servidor devidamente 
credenciado, sempre precedida de empenho na dotação 
própria, para o fim de realizar despesas que não possam 
subordinar-se ao processo normal de aplicação, é definida 
como: 
 
A) Restos a Pagar. 
B) Adiantamento. 
C) Consignação. 
D) Serviço da Dívida. 
E) Crédito Adicional. 
 
 
 
Questão 22 
 
Constitui(em) variação patrimonial classificada como 
Mutação Patrimonial Ativa: 
 
A) Empréstimos Concedidos. 
B) Inscrição da Dívida Ativa. 
C) Alienação de Bens Móveis. 
D) Empréstimos Tomados. 
E) Incorporação de Doações. 
 
 
 
Questão 23 
 
Os créditos adicionais suplementares são destinados a 
reforço de dotação orçamentária e dependem da existência 
de recursos disponíveis. Constitui(em) fonte de recurso 
para a abertura de créditos adicionais suplementares: 
 
A) Os provenientes de dotações ilimitadas. 
B) O superávit apurado no Balanço Financeiro. 
C) Os relativos ao exercício anterior. 
D) Os provenientes do excesso de arrecadação. 
E) Os créditos de Dívida Ativa. 
 
 
 
 

Questão 24 
 
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, os 
valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que 
se referem à substituição de servidores e empregados 
públicos, serão contabilizados como: 
 
A) Outros Serviços de Terceiros. 
B) Outras Despesas de Pessoal. 
C) Benefícios de Natureza Social. 
D) Outras Despesas Variáveis. 
E) Auxílio Financeiro. 
 
 
 
Questão 25 
 
De acordo com a Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 
1964, os restos a pagar do exercício serão computados, no 
Balanço Financeiro, como receita extra orçamentária, com 
a finalidade de:  
 
A) Indicar o montante cancelado no exercício. 
B) Representar o superávit financeiro. 
C) Indicar o total pago durante o ano. 
D) Indicar economia orçamentária. 
E) Compensar sua inclusão na despesa orçamentária. 
 
 
 
Questão 26 
 
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a 
avaliação dos passivos contingentes e de outros riscos 
capazes de afetar as contas públicas, constará do: 
 
A) Resultado Nominal. 
B) Anexo de Riscos Fiscais. 
C) Resultado Primário. 
D) Anexo de Metas Fiscais. 
E) Cronograma de Desembolso. 
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Questão 27 
 
O princípio dos inventários que determina que, uma vez 
fixados seus limites, todos os elementos patrimoniais nele 
compreendidos deverão ser objeto do levantamento, é: 
 
A) Instantaneidade. 
B) Integridade. 
C) Especificação. 
D) Uniformidade. 
E) Oportunidade. 
 
 
Questão 28 
 
De acordo com a Lei Federal n° 10.028, de 19 de outubro 
de 2000, constitui crime contra as Finanças Públicas: 
 
A) Propor lei de diretrizes orçamentárias anual que não 

contenha as metas fiscais na forma da lei. 
B) Deixar de expedir ato determinando limitação de 

empenho e movimentação financeira, nos casos e 
condições estabelecidos em lei. 

C) Deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos 
prazos da lei, a execução de medida para a redução do 
montante da despesa total com pessoal que houver 
excedido a repartição por Poder do limite máximo. 

D) Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar, de 
despesa que não tenha sido previamente empenhada 
ou que exceda limite estabelecido em lei. 

E) Deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo 
e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão fiscal, 
nos prazos e condições estabelecidos em lei.  

 
 
Questão 29 
 
No Sistema Patrimonial, a conta Dívida Ativa Tributária 
pertence ao seguinte grupo: 
 
A) Dívida Flutuante. 
B) Contas de Compensação. 
C) Ativo Permanente. 
D) Passivo Financeiro. 
E) Dívida Fundada. 
 
 
 

Questão 30 
 
Constituem receita pública de natureza extra 
orçamentária: 
 
A) Créditos de dívida ativa não tributária. 
B) Recursos provenientes de transferências voluntárias. 
C) Valores recebidos acima dos previstos. 
D) Receitas de contribuição. 
E) As operações de crédito por antecipação de receita. 
 
 
 
Questão 31 
 
As despesas públicas com a aquisição de imóveis ou bens 
de capital já em utilização, são pertencentes ao seguinte 
grupo de natureza de despesa: 
 
A) Investimentos. 
B) Obras e instalações. 
C) Arrendamento mercantil. 
D) Inversões financeiras. 
E) Materiais permanentes. 
 
 
 
Questão 32 
 
De acordo com a Lei Federal n° 4.320 de 17 de março de 
1964, o Balanço Patrimonial apresentará um passivo real 
descoberto quando: 
 
A) O Ativo Permanente for maior que o Ativo 

Financeiro. 
B) O Passivo Financeiro for maior que o Ativo 

Financeiro. 
C) O Ativo Real for maior que o Passivo Financeiro. 
D) O Ativo Real for menor que o Passivo Real. 
E) O Passivo Permanente for maior que o Passivo 

Financeiro. 
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Questão 33 
 
Na despesa pública, o instrumento de organização da ação 
governamental que visa à concretização dos objetivos 
pretendidos, sendo mensurado por indicadores 
estabelecidos no Plano Plurianual, é: 
 
A) Programa. 
B) Projeto. 
C) Atividade. 
D) Operação Especial. 
E) Operação Complementar. 
 
 
Questão 34 
 
A conversão em espécie de bens e direitos representa uma 
receita: 
 
A) Corrente. 
B) Patrimonial. 
C) De serviços. 
D) De operação de crédito. 
E) De alienação de bens. 
 
 
 
Questão 35 
 
Para que possam atingir a plena satisfação das 
necessidades da população, as atividades da 
Administração Pública são divididas em atividades-meio e 
atividades-fim. Constituem atividades-fim da 
Administração Pública: 
 
A) Justiça e Planejamento. 
B) Segurança Pública e Educação. 
C) Educação e Controle Interno. 
D) Transporte e Recursos Humanos. 
E) Saúde e Planejamento. 
 
 
Questão 36 
 
Os valores recebidos como pagamento por empréstimos 
efetuados a outras entidades de direito público ou privado 
constituem receita: 

 
A) De Contribuição. 
B) Corrente. 
C) De Serviços. 
D) De Alienação de Bens. 
E) De Amortização de Empréstimos. 
 
 
Questão 37 
 
O processo de planejamento deve atender determinados 
princípios. Aquele que estabelece a necessidade de 
antever as ações num certo lapso de tempo em função dos 
objetivos almejados, dos recursos disponíveis e da 
possibilidade de controle, é: 
 
A) Previsão. 
B) Continuidade. 
C) Materialidade. 
D) Aderência. 
E) Relevância. 
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INSTRUÇÃO: As questões de 38  a 40 devem ser respondidas com base nos dados abaixo 
 

Despesa Fixada 100.000 Receita Prevista 100.000 
Despesa Empenhada 95.000 Receita Arrecadada 98.000 
Despesa Liquidada 92.000 Bens Imóveis  54.000 
Despesa Paga 91.000 Dívida Ativa 15.000 
Aquisição de Bens 8.000 Dívida Fundada 31.000 
Doação Recebida 1.000 Bens Móveis 14.000 
Alienação de Bens Móveis 1.000 Empréstimos Tomados 5.000 
Empréstimos Concedidos 2.000 Inscrição da Dívida Ativa 4.000 
Alienação de Bens Imóveis 3.000 Recebimento de Créditos 2.000 

 
Questão 38 
 
Considerando-se os dados apresentados, o valor dos Restos a Pagar Não Processados é de: 
 
A) 5.000 
B) 4.000 
C) 3.000 
D) 2.000 
E) 1.000 
 
 
Questão 39 
 
Considerando-se os dados apresentados, o valor total das Mutações Patrimoniais Passivas é de: 
 
A) 19.000 
B) 15.000 
C) 13.000 
D) 11.000 
E)   9.000 
 
 
Questão 40 
 
Considerando os dados apresentados, o montante das Variações Ativas Independentes da Execução Orçamentária é de: 
 
A)   5.000 
B)   6.000 
C)   7.000 
D)   9.000 
E) 10.000 
 
 
 







