
 

 
 

 

 

CONCURSO PÚBLICO 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO | Nível Superior 

 

Edital nº. 45/2008, de 20 de Outubro de 2008 
 
 

 

CONTADOR 

 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 

Língua Portuguesa | Noções de Informática 
Legislação do Serviço Público Federal | Conhecimentos Específicos 

 
 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 

� Este Caderno tem um total de 40 (quarenta) questões, distribuídas da seguinte forma: 
 
 Questões de 01 a 10 - Língua Portuguesa  
 Questões de 11 a 15 - Noções de Informática 
 Questões de 16 a 20 - Legislação do Serviço Público Federal 
 Questões de 21 a 40 - Conhecimentos Específicos da Área 
 
� Para cada questão são apresentadas cinco alternativas de resposta (a, b, c, d, e), sendo que o candidato 

deverá escolher apenas uma e preencher a bolha correspondente no cartão-resposta, seguindo as 
instruções de preenchimento ali presentes. 

 
� Verifique se este caderno está completo. 
 
� Verifique, no cartão-resposta, se seus dados estão corretos. 
 
� NÃO HAVERÁ SUBSTITUIÇÃO, sob qualquer hipótese, deste Caderno de Questões ou do Cartão-Resposta. 
 
� Não serão dadas explicações durante a aplicação da prova. 
 

Boa prova! 

 

 
João Pessoa, PB, 08 de Fevereiro de 2009. 
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Língua PortuguesaLíngua PortuguesaLíngua PortuguesaLíngua Portuguesa    
 

 

Sobre esquimós e larápios 

 

Dizem que os esquimós têm 32 diferentes palavras para descrever a neve, elemento 
onipresente em sua vida. Não sei quantas temos, no Brasil, para falar de desonestidade, mas – 
para início de conversa – além de ladrão e corrupto, me ocorrem meliante, gandaia, bandalheira, 
larápio, picareta, maracutaia, batedor de carteira, gatuno, trambicagem, safadeza, bandido e 
malandro. 5 

Curiosidades etimológicas à parte, isso certamente confirma que a questão vem de longe, 
e que não por acaso permeia a vida e a língua que hoje une mais de 180 milhões de brasileiros. 

É evidente que a desonestidade não é um fenômeno nativo nem recente. Existe desde que 
os homens desenvolveram o conceito da honestidade e seu oposto e se encontra em todas as 
culturas e línguas desde o início da civilização – inclusive nas leis e religiões que há tantos 10 
milênios visam a reprimi-la e puni-la.  

É aí que fico fascinado com o que me parece ser uma das principais e mais urgentes 
questões da nossa vida pública: a impunidade. Pois, se é verdade que na vida real somos todos 
permanentemente tentados a cometer uma ou outra desonestidade, é também verdade que a 
grande maioria consegue resistir às tentações correspondentes por uma mistura de ensinamentos, 15 
princípios éticos ou religiosos e – certamente – receio de alguma punição. 

Como múltiplas reportagens de VEJA e tantos outros veículos vêm mostrando ao longo 
do tempo, o que diferencia o Brasil dos países mais avançados e desenvolvidos do planeta não é 
o número de casos em que nossos governantes desviam recursos públicos ou se aproveitam de 
seu cargo para obter vantagens ilícitas. Isso, infelizmente, parece ser uma constante planetária. O 20 
que varia muito de um país para outro é o que acontece aos transgressores quando descobertos. É 
o que lhes acontece em seguida. 

A progressiva – e muito bem-vinda – institucionalização do país vem resultando em 
crescente número de investigações e denúncias nessa frente por parte da Polícia Federal, do 
Ministério Público e da grande imprensa. Mas o que vem acontecendo em seguida? As ações 25 
entre amigos no âmbito legislativo, o corporativismo, o nosso tortuoso sistema jurídico e os 
intermináveis recursos de muitos competentes e bem remunerados advogados vêm se juntando 
para frustrar praticamente todas as tentativas de punir os governantes que – em todos os níveis da 
vida pública nacional – abusam da sua autoridade, traindo a confiança dos seus eleitores, 
desviando recursos públicos e se locupletando impunemente. 30 

Sei que é virtualmente impossível esperar que todos os nossos prefeitos, vereadores, 
deputados, senadores, governadores e outros dirigentes políticos sejam íntegros e dedicados 
apenas à boa gestão da coisa pública e ao bem comum. E é exatamente por isso que urge acelerar 
as mudanças indispensáveis para garantir que todos os que violarem a lei sejam não apenas 
julgados e condenados, mas – quando assim for determinado – que também passem a cumprir 35 
sua pena na prisão. Pois um bom sinônimo de desonesto é indigno. E servidor do povo indigno 
não pode e não deve escapar incólume. 

Somente quando virmos cada vez mais corruptos atrás das grades é que poderemos 
finalmente festejar o fim da impunidade que tantos males tem trazido ao país. 

CIVITA, Roberto. Sobre esquimós e larápios. In:VEJA. Editora ABRIL – Ed. 2093, 31 
de dezembro de 2008. Disponível em http://veja.abril.com.br/. Acesso em: 08/01/2009. 
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1. No texto, ao discorrer sobre certos mecanismos de controle do Brasil, o presidente da editora 
Abril e editor da revista Veja   

 
a) reflete acerca das mazelas do setor público brasileiro, como a impunidade e falta de 

seriedade com o bem público. 

b) condena as ilicitudes das ações do poder judiciário e do legislativo, no entanto defende a 
integridade do poder executivo. 

c) demonstra que a má administração da coisa pública se dá, somente, em virtude da 
anuência/aprovação dos eleitores alheios ao processo civilizatório do Estado. 

d) critica, apenas, o servidor público que se mantém indiferente aos atos de corrupção 
praticados contra o patrimônio do Estado. 

e) mostra que a falta de preceitos éticos no povo brasileiro é, indistintamente, aplicada a 
todos os cidadãos, condizente com a imagem nacional de que “todo político é ladrão”. 

 
2. Como todo texto, o artigo de Roberto Civita apresenta, além de uma função sócio-discursiva, 

algumas características de construção. Sobre essa construção, é correto afirmar que  
 

a) o discurso grandiloqüente, efusivo, revela o caráter excessivamente descritivo do texto 

b) sua linguagem, valendo-se menos de fundamentação dos acontecimentos e mais de 
opinião pessoal, caracteriza a escrita do jornalista.  

c) ao se posicionar, o autor, além de transmitir informação, tenta persuadir seu interlocutor 
de sua posição dos fatos apresentados 

d) por veicular em revista de grande circulação nacional, atingindo, portanto, público 
diverso, a reportagem apresenta um grau mínimo de informatividade. 

e) o relato acerca dos dirigentes políticos, aliado à descrição minuciosa da ação desses “larápios”, 
sobrepõe-se aos argumentos sobre a posição política do autor, deturpando os fatos. 

 
3. É possível identificarmos marcações de subjetividade no texto. Esta afirmativa se confirma 

através de expressões claras, conforme se vê na seguinte alternativa  
 

a) “É evidente que” (§ 3º) 
b) “me parece ser” (§ 4º) 
c) “é também verdade” (§ 4º) 
d) “Sei que” (§ 7º) 
e) “isso certamente confirma” (§ 2º) 

 
4. O autor do texto, através dos inumeráveis sinônimos atribuídos à palavra desonesto, mostra a 

riqueza vocabular da língua portuguesa.  Aponte a única série sinonímica que corresponde ao 
sentido do termo em destaque: 

 

 “...os governantes que – em todos os níveis da vida pública nacional – abusam da sua 
autoridade, traindo a confiança dos seus eleitores, desviando recursos públicos e se 
locupletando impunemente.” 

 
a) abundando, conservando, espalhando 
b) aumentando, separando, amontoando 
c) tornando rico, acionando, dividindo  
d) enriquecendo, abarrotando, enchendo 
e) cumulando bens,  juntando, atacando 
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Leia o depoimento, concedido ao jornal O Globo, do funcionário público da Faetec – 
Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro – que denunciou suspeita de 
superfaturamento na instituição em que trabalha.  

 

"Nunca pensei que ser honesto tornaria alguém celebridade. Não queria isto. Ser honesto não 
é mérito, é obrigação". (Disponível em http://jornalcidade.uol.com.br/. Acesso: 12/01/2009). 

 
5. Comparando-se o discurso acima com a posição apresentada por Roberto Civita acerca do 

servidor público brasileiro, é possível verificar que o depoimento do funcionário  
 

a) anula a visão incrédula e pessimista de Civita sobre  as “maracutaias” praticadas pelos 
administradores do País. 

b) confirma que, como servidor público, “somos todos permanentemente tentados a cometer 
uma ou outra desonestidade”. 

c) admite que ser honesto se constitui em uma prática trivial, comum, no serviço público do Brasil. 
d) demonstra a luta vã do funcionário público pela moralidade no país. 
e)  agindo segundo os princípios éticos do servidor público, contraria a imagem negativa 

dessa categoria. 
 

6. Em uma inspeção, feita por um funcionário público de uma instituição federal, verificou-se a 
suspeita de superfaturamento de até 25% na compra de equipamentos de informática. O 
servidor responsável pelo setor, em documento escrito, expôs suas suspeitas ao Diretor da 
Instituição, apresentando, minuciosamente, os produtos com os respectivos valores do 
mercado, a fim de justificar sua desconfiança. Para tanto, o servidor deve ter utilizado a 
seguinte correspondência administrativa: 

  

a) relatório 
b) declaração  
c) ofício 
d) portaria 
e) requerimento 
 
Leia o fragmento e responda às questões 7, 8 e 9 
 

“É aí que fico fascinado com o que me parece ser uma das principais e mais urgentes 
questões da nossa vida pública: a impunidade. Pois, se é verdade que na vida real somos todos 
permanentemente tentados a cometer uma ou outra desonestidade, é também verdade que a 
grande maioria consegue resistir às tentações correspondentes por uma mistura de ensinamentos, 
princípios éticos ou religiosos e – certamente – receio de alguma punição.” 
 
7. Considere as proposições seguintes, identificando com V a(s) verdadeira(s) e com F, a(s) falsa(s). 
 

(    ) a partícula “se” atenua a declaração de atribuir a todos os brasileiros a tentação da desonestidade.   

(    ) o termo “correspondentes” teria como complemento a expressão “uma ou outra 
desonestidade”, regido, obrigatoriamente por “à”. 

(    ) em “permanentemente”, o  sufixo intensifica o sentido do substantivo desonestidade, no 
entanto, em “certamente”, embora se trate de uma mesma forma adverbial, ratifica-se a 
afirmação do autor. 

(    ) a expressão “uma ou outra” expressa a idéia de alternância, sem que implique, 
necessariamente, exclusão. 

(    ) a construção “a grande maioria consegue resistir” comumente sofre flexão verbal de número, 
o que não é, gramaticalmente, conveniente, uma vez que o termo maioria é um partitivo. 
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A seqüência correta é: 
 
a) F, F, V, V, V    

b) V, F, F, V, V 

c) F, V, V, F, F 

d) V, F, F, V, F 

e) V, V, V, F, F 

 
 
8. Observando o uso da conjunção pois em destaque na passagem acima, podemos fazer 

algumas substituições por outras, mantendo-lhe o sentido. Assim, as construções possíveis 
seriam: 

 
I. ...a impunidade. Ora, se é verdade que na vida real somos todos permanentemente 

tentados a cometer uma ou outra desonestidade... 

II. ... a impunidade, uma vez que, se é verdade que na vida real somos todos 
permanentemente tentados a cometer uma ou outra desonestidade ... 

III. ... a impunidade. Portanto, se é verdade que na vida real somos todos permanentemente 
tentados a cometer uma ou outra desonestidade ... 

IV. ...a impunidade. Se é verdade que na vida real somos todos permanentemente tentados a 
cometer uma ou outra desonestidade ... 

 
Analisando as substituições das afirmativas I, II e III e a supressão da palavra POIS em IV, 
podemos dizer que o enunciado mantém o mesmo sentido 
 

a) em todas as afirmativas, exceto em II, que dispensa totalmente o uso da conjunção.  

b) nas afirmativas I e IV, porque em ambos os casos a conjunção é subordinativa, ou seja, 
seu uso é um mero recurso retórico, de valor ornamentativo. 

c) nas afirmativas I e II, ambas as palavras destacadas têm valor de condição. 

d) nas afirmativas II e III, ambas as palavras destacadas representam uma conclusão.  

e) apenas na afirmativa II, pois se trata de uma explicação para o fato. 

 
9. Quanto à pontuação do fragmento, observa-se que  
 

a) o uso do ponto final que antecede o termo “pois” não poderia ser substituído pela vírgula, 
já que inicia uma oração que não tem qualquer relação com o sentido da anterior 

b) o uso dos travessões é indispensável, se considerarmos que o tipo de suporte textual – a 
Revista Veja – exige completamente a interlocução dos leitores.  

c) o uso dos dois pontos não se justifica porque não esclarece nenhum dado, como deve ser 
sua função.  

d) o uso dos travessões foi utilizado pelo jornalista para isolar o elemento lingüístico de 
persuasão cujo propósito é o de agir diretamente sobre os leitores da revista. 

e) as vírgulas separando a oração que exprime condição devem ser dispensadas para evitar 
alteração do sentido do trecho.  
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10. Considerando o fragmento “Somente quando virmos cada vez mais corruptos atrás das 
grades é que poderemos finalmente festejar o fim da impunidade que tantos males tem (sic) 
trazido ao país.” (linha 38). Observamos que o autor  demonstra a sua  crença no fim da 
impunidade dos larápios que se apropriam dos recursos públicos, através de uma oração que 
traduz circunstância de 

 
a) causa 
b) concessão  
c) tempo  
d) proporção 
e) condição 
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Noções de InformáticaNoções de InformáticaNoções de InformáticaNoções de Informática    
 
 
11. A Microsoft, buscando atender ao perfil dos diversos tipos de usuário, fornece diferentes edições 

do Windows Vista. Considerando esta afirmativa, uma dentre as edições abaixo, NÃO é do 
Windows Vista. Assinale-a. 

 
a) Starter 
b) Home Basic 
c) Ultimate 
d) Mobile 
e) Business 

 
12. O software que realiza, sem o consentimento do usuário, certas tarefas, como coleta de 

informações pessoais ou alterações das configurações do seu computador, é comumente 
denominado 

 
a) Spyware 
b) Vírus 
c) Cavalo de Tróia 
d) Worm 
e) Spybot 

 
13. Em se tratando da Internet, analise as proposições a seguir: 

 
I. TCP/IP é o nome de uma arquitetura de rede que define uma pilha de protocolos de 

comunicação. 

II. Mozilla Firefox e Windows Explorer são alguns dos navegadores disponíveis no 
mercado. 

III. URL representa um campo de endereço de um site ou arquivo. 

 
É correto o que se afirma em: 
 

a) I, II e III. 
b) Apenas I e II. 
c) Apenas II. 
d) Apenas II e III. 
e) Apenas I e III 

 
14. Entre as cinco opções abaixo, uma não corresponde às etapas gerais do processo de mala 

direta no MS-Word 2003. Assinale essa opção. 
 

a) Visualização e conclusão da mesclagem. 
b) Adição de campos ao documento principal. 
c) Conexão a um arquivo de dados e seleção dos registros. 
d) Escolha de um tipo de documento e do documento principal. 
e) Transformação dos documentos final e principal em um único arquivo. 
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15. Considere a seguinte planilha, construída no MS-Excel 2003: 
 

 
 
Para exibir a maior quantidade vendida no trimestre, de forma automática, foi necessário 
digitar na célula C7 a fórmula 
 
a) =DIST.MAX(F3:F5) 

b) =BDMAX(F3:F5) 

c) =MAX.COL(F3:F5) 

d) =MAX(F3:F5) 

e) =MAIOR(F3:F5;1) 

 



IFPB Concurso Público | Técnico Administrativo | Nível Superior 

Legislação do Serviço Público Federal 8 

LegislaçãoLegislaçãoLegislaçãoLegislação do Serviço Público Federal do Serviço Público Federal do Serviço Público Federal do Serviço Público Federal    
 
 
 
16. O caput do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil (CF), que inclui até a 

Emenda Constitucional no 56, de 20-12-2007, determina que todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos listados sob a forma de 78 incisos. Abaixo temos cinco frases cuja 
redação pode estar em acordo ou desacordo com cinco dos referidos incisos.   

 
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato. 

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar 
socorro, ou, durante a noite, por determinação judicial. 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado. 

LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma 
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das 
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 
 

Qual a opção abaixo que apresenta 3 frases, dentre as acima listadas, que estão de acordo 
com o texto de 3 dos 78 incisos do art. 5º da CF? 
 
a) II, IV, LXXI 

b) IV, XI, XXXIII 

c) II, XXXIII, LXXI 

d) IV, XXXIII, LXXI 

e) XI, XXXIII, LXXI 
 

 
17. O caput do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil (CF), que inclui até a 

Emenda Constitucional no 56, de 20-12-2007, determina que a administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, a alguns dos itens abaixo. 

 
II - 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 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para 
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;  

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, 
por igual período; 
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V - 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 apenas às atribuições de 
direção; 

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário poderão ser 
superiores aos pagos pelo Poder Executivo; 

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 
compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI.  

a) a de dois cargos de professor;  

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;  

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas;  

 
Qual a opção abaixo que apresenta 3 itens, dentre os acima listados, que estão de acordo com 
o texto do art. 37 da CF? 
 
a) II, V, XVI 
b) III, XII, XVI 
c) II, III, XII  
d) V, XII, XVI 
e) II, III, XVI 

 
18. Segundo o art. 206 da Constituição da República Federativa do Brasil (CF), esta incluindo 

até a Emenda Constitucional no 56, de 20-12-2007, o ensino será ministrado com base em 8 
princípios. Abaixo temos oito frases cuja redação pode estar em acordo ou desacordo com os 
referidos princípios.  

  
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, condicionada ao 

estabelecimento de cotas por etnia, condição sócio-econômica, ou para portadores de 
necessidades especiais; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 
públicas e privadas de ensino; 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos 
de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das 
redes públicas;  

VI - gestão democrática do ensino, na forma da lei; 

VII - garantia de padrão de qualidade.  

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar 
pública, nos termos de lei federal.  

 Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados 
profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação 
de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios.  
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Indique a opção abaixo que apresenta 3 frases, dentre as acima listadas, cuja redação  está de 
acordo com o texto do art. 206 da CF. 
 
a) II, IV, VII 
b) I, III, VIII 
c) III, V, VI  
d) I, IV, VIII 
e) IV, V, VI 

 
19. O Título XI do Decreto-Lei no 2.848 (Código Penal), de 7-12-1940, e alterações posteriores 

até 20-10-2008, dispõe sobre os crimes contra a Administração Pública. Seu Capítulo I 
dispõe sobre os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. 
As cinco frases abaixo tipificam crimes contidos no referido capítulo. 

 
I - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra 

disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. 

II - Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber 
indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não 
autoriza.  

III - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou 
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. 

IV - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem 
móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em 
proveito próprio ou alheio. 

V – Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora 
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa 
de tal vantagem. 

 
Qual das alternativas abaixo, nomina corretamente, de acordo com a sequência  de frases I, 
II, III, IV e V dada acima, crimes contidos no Capítulo I do Título XI do Código Penal. 

 
a) Descaminho / corrupção passiva / concussão / excesso de exação / prevaricação. 

b) Concussão / prevaricação / corrupção passiva / peculato / descaminho. 

c) Peculato / concussão / prevaricação / descaminho / condescendência criminosa. 

d) Prevaricação / excesso de exação / concussão/ peculato / corrupção passiva.  

e) Corrupção ativa / prevaricação / peculato / descaminho / concussão. 
 
20. O Título IV da Lei no 8.112 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das 

Autarquias e das Fundações Públicas Federais), de 11-12-1990, e alterações posteriores até 
20-10-2008, dispõe sobre o regime disciplinar a que estão submetidos os servidores. Seu 
Capítulo II dispõe as proibições às quais estão submetidos os servidores. Seu art. 117 lista as 
proibições a que estão submetidos os servidores. As frases abaixo podem ou não apresentar 
corretamente as proibições presentes no artigo acima mencionado. 

 
I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe 

imediato;  

II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto 
da repartição;  
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III - conceder fé a documentos públicos;  

V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição;  

VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou 
sindical, ou a partido político;  

VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, 
companheiro ou parente até o terceiro grau civil;  

X - participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não 
personificada, exercer o comércio.  

 
Uma das alternativas abaixo corresponde a frases acima listadas que apresentam 
corretamente proibições às quais estão submetidos os servidores, contidas no art. 117 do 
Capítulo II do Título IV da Lei no 8.112/1990, e alterações posteriores até 20-10-2008. 
Assinale-a. 

 
a) I, II, III, V 

b) I, II, V, VII 

c) III, V, VII, X 

d) II, V, VIII, X  

e) V, VII, VIII, X 
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Conhecimentos EspecíficosConhecimentos EspecíficosConhecimentos EspecíficosConhecimentos Específicos    
 
 
21. A diminuição do valor dos elementos dos ativos imobilizado e intangível será registrada 

periodicamente nas contas de depreciação, amortização e exaustão.  Acerca desse registro, é 
correto afirmar que deverá ser feito 

 

a) na conta DEPRECIAÇÃO, quando corresponder à  perda do valor do capital aplicado na 
aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com 
existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por 
prazo legal ou contratualmente limitado; na conta EXAUSTÃO, quando se tratar de 
perda do valor, decorrente da sua exploração, de direitos cujo objeto sejam recursos 
minerais ou florestais, ou bens aplicados nessa exploração. 

b) quando houver perda do valor dos direitos que têm por objeto bens físicos sujeitos a 
desgastes ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência, na conta 
AMORTIZAÇÃO; por outro lado, ocorrendo perda do valor do capital aplicado na 
aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com 
existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por 
prazo legal ou contratualmente limitado, o registro será feito em DEPRECIAÇÃO. 

c) na conta AMORTIZAÇÃO, quando corresponder à perda do valor, decorrente da sua 
exploração, de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais, ou bens 
aplicados nessa exploração; em EXAUSTÃO, quando corresponder à perda do valor do 
capital aplicado na aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e 
quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam 
bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado. 

d) na conta DEPRECIAÇÃO, quando houver perda do valor dos direitos que têm por objeto 
bens físicos sujeitos a desgastes ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou 
obsolescência; em AMORTIZAÇÃO, quando corresponder à perda do valor do capital 
aplicado na aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer 
outros com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de 
utilização por prazo legal ou contratualmente limitado. 

e) na conta EXAUSTÃO, havendo perda do valor, decorrente da sua exploração, de direitos 
cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais, ou bens aplicados nessa exploração;  
em AMORTIZAÇÃO, quando houver perda do valor dos direitos que têm por objeto 
bens físicos sujeitos a desgastes ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou 
obsolescência. 
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22. De acordo com a Lei 6.404/76, artigo 176, ao fim de cada exercício social, a diretoria deverá 
elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, demonstrações financeiras, que 
deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações 
ocorridas no exercício. Assinale a alternativa que contempla corretamente essas 
demonstrações. 

 
a) Balanço patrimonial; Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; Demonstração 

do resultado do exercício; Demonstração das origens e aplicações de recursos; 
Demonstração dos fluxos de caixa; e, se companhia aberta, a Demonstração do valor 
adicionado. 

b) Balanço patrimonial; Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; Demonstração 
do resultado do exercício; Demonstração dos fluxos de caixa; e, se companhia aberta, a 
Demonstração do valor adicionado. 

c) Balanço patrimonial; Demonstração do resultado do exercício; Demonstração das origens 
e aplicações de recursos; Demonstração dos fluxos de caixa; e se companhia aberta, a 
Demonstração do valor adicionado. 

d) Balanço patrimonial; Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; Demonstração 
do resultado do exercício; Demonstração das origens e aplicações de recursos. 

e) Balanço patrimonial; Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; Demonstração 
do resultado do exercício; Demonstração das origens e aplicações de recursos; 
Demonstração dos fluxos de caixa. 

 
23. Na escrituração contábil houve o seguinte erro registrado no livro diário do mês anterior: 

-Foi registrado um lançamento a débito na conta móveis e utensílios, e a crédito na conta 
caixa no valor de R$ 8.400,00. Sendo que o valor correto da compra destes móveis e 
utensílios à vista foi no valor de R$18.400,00. 
 
Considerando a situação, qual seria o lançamento adequado para se corrigir definitivamente 
tal erro? 
 
a)   Móveis e utensílios R$ 18.400,00 
  a Caixa R$ 18.400,00 
        
b)  Caixa R$ 18.400,00 
  a Móveis e utensílios R$ 18.400,00 
        
c)  Caixa R$ 10.000,00 
  a Móveis e utensílios R$ 10.000,00 
        
d)  Caixa R$ 8.400,00 
  a Móveis e utensílios R$ 8.400,00 
        
e)  Móveis e utensílios R$ 10.000,00 
  a Caixa  R$ 10.000,00 
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24. Observe os lançamentos abaixo: 
 
I.  Diversos 
 a Venda de mercadorias 
  Caixa 
  Duplicatas a receber 
   
II.  Veículos 
 a Diversos 
 a Caixa 
 a Duplicatas a pagar 
   
III.  Diversos 
 a Diversos 
  Caixa 
  Banco conta movimento 
 a Receita de serviços 
 a Venda de mercadorias 
   
IV.  Estoque de mercadorias 
 a Fornecedores 
   
V.  Fornecedores 
 a Diversos 
 a Juros passivos 
 a Caixa 
 
Com relação às fórmulas existentes no método das partidas dobradas podemos afirmar que os 
lançamentos acima estão apresentados respectivamente na alternativa  
 
a) 3ª fórmula, 2ª fórmula, 4ª fórmula, 1ª fórmula e 2ª fórmula. 

b) 2ª fórmula, 3ª fórmula, 4ª fórmula, 1ª fórmula e 3ª fórmula. 

c) 2ª fórmula, 3ª fórmula, 4ª fórmula, 2ª fórmula e 3ª fórmula.  

d) 3ª fórmula, 2ª fórmula, 4ª fórmula, 1ª fórmula e 3ª fórmula. 

e) 2ª fórmula, 3ª fórmula, 1ª fórmula, 4ª fórmula e 2ª fórmula.  

 
25. Marque V para o que for verdadeiro, ou F para o que for falso nas declarações abaixo.  

 
(    ) O princípio fundamental do método das partidas dobradas é o de que não há devedor 

sem que haja credor, correspondendo a cada débito, um crédito de igual valor. 

(    ) O livro razão registra todos os lançamentos contábeis. 

(    ) O livro diário controla o saldo individualizado de cada conta. 

(    ) Os fatos permutativos podem existir entre elementos ativos, entre elementos passivos e 
também entre elementos ativos e passivos. 

(    ) Os fatos modificativos podem ser aumentativos ou diminutivos e os fatos mistos só 
podem ser aumentativos. 

(    ) Os fatos administrativos são classificados da seguinte forma: permutativos, 
modificativos e mistos. 
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Assinale a alternativa cuja seqüência representa a resposta correta. 
 
a) V – V - V – V –V – V 

b) V – F – F – F – V – F 

c) V – F – F – V – F – F  

d) V – F – F – F – F - V 

e) V – F – F – V – F - V   

 
26. Efetuou-se o pagamento de uma duplicata em atraso, da seguinte forma: R$27.000,00 em 

dinheiro (valor real do documento) e R$3.000,00 em cheque, emitido pela nossa empresa 
(correspondente aos juros). 
 
Qual das alternativas abaixo apresenta o lançamento? 
 
a)  Diversos R$  30.000,00  

  a Caixa R$  30.000,00  

   Duplicatas a pagar R$  27.000,00  

   Juros passivos R$    3.000,00  

       

b)  Diversos R$ 30.000,00  

  a Diversos R$ 30.000,00  

   Duplicatas a pagar R$  27.000,00  

   Juros passivos R$    3.000,00  

  a Caixa R$  27.000,00  

  a Banco conta movimento R$    3.000,00  

       

c)  Diversos R$  30.000,00  

  a Diversos R$  30.000,00  

   Caixa R$  27.000,00  

   Juros passivos R$    3.000,00  

  a Duplicatas a pagar R$  27.000,00  

  a Banco conta movimento R$    3.000,00  

       

d)  Duplicatas a pagar R$  27.000,00  

   Banco conta movimento R$    3.000,00  

  a Caixa R$  27.000,00  

  a Juros passivos R$    3.000,00  

       

e)  Duplicatas a pagar R$  30.000,00  

  a Caixa R$  30.000,00  
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27. Uma das alterações introduzidas pela Lei nº11.638 de 2007 foi a exclusão de algumas 
reservas no Patrimônio Líquido. Que alternativa abaixo corresponde à exclusão citada 
anteriormente? 
 
a) A Reserva legal. 
b) As Reservas estatutárias. 
c) As Reservas para contingências. 
d) A Reserva de incentivos fiscais. 
e) As Reservas de Reavaliação. 
 

28. O Princípio fundamental da Contabilidade que se refere, simultaneamente, à tempestividade e à 
integridade do registro do patrimônio e das suas mutações, determinando que este seja feito de 
imediato e com a extensão correta, independentemente das causas que a originaram, é 
 
a) O Princípio da Prudência. 
b) O Princípio da Competência. 
c) O Princípio da Continuidade. 
d) O Princípio da Oportunidade. 
e) O Princípio da Entidade. 
 

29. Todas as alternativas abaixo estão corretas, exceto: 
 

a) Quando debitamos uma conta do ativo este aumenta. 
b) Quando debitamos uma conta do passivo este diminui. 
c) Quando debitamos uma conta do ativo este diminui. 
d) Quando creditamos uma conta do ativo este diminui. 
e) Quando creditamos uma conta do passivo este aumenta. 

 
30. Com relação aos pareceres de Auditoria, é correto afirmar que 
 

a) o Parecer sem Ressalva é aquele emitido quando o auditor verifica efeitos e condições 
que, em sua opinião, comprometam substancialmente as demonstrações financeiras 
examinadas, a ponto de não ser suficiente a simples ressalva a parecer. 

b) o Parecer com Ressalva é aquele emitido quando o auditor verifica efeitos e condições 
que, em sua opinião, comprometam substancialmente as demonstrações financeiras 
examinadas, a ponto de não ser suficiente a simples ressalva a parecer. 

c) o Parecer Adverso é aquele emitido quando o auditor verifica efeitos e condições que, em 
sua opinião, comprometam substancialmente as demonstrações financeiras examinadas, a 
ponto de não ser suficiente a simples ressalva a parecer. 

d) o Parecer Parcial  é aquele emitido quando o auditor verifica efeitos e condições que, em 
sua opinião, comprometam substancialmente as demonstrações financeiras examinadas, a 
ponto de não ser suficiente a simples ressalva a parecer. 

e) o Parecer com Abstenção de opinião é aquele emitido quando o auditor verifica efeitos e 
condições que, em sua opinião, comprometam substancialmente as demonstrações 
financeiras examinadas, a ponto de não ser suficiente a simples ressalva a parecer. 

 
 
 
 
 



Concurso Público | Técnico-Administrativo | Nível Superior IFPB 

Conhecimentos Específicos | Contador 17 

31. Conforme a lei nº. 4.320, de 17/03/64, em seu artigo 11, a receita pública se classifica em 
duas categorias econômicas. São elas: 

 
a) Receitas de Capital e Receitas Tributárias 
b) Receitas Correntes e Receitas Tributárias 
c) Receitas de Capital e Receitas Patrimoniais 
d) Receitas Correntes e Receitas de Capital 
e) Receitas Patrimoniais e Receitas Tributárias 
 

32. Qual alternativa abaixo apresenta apenas despesas de Capital? 
 
a) As Despesas de Custeio e as Transferências Correntes 
b) As Despesas de Custeio e as Inversões Financeiras 
c) As Transferências Correntes e os Investimentos 
d) Os Investimentos e as Inversões Financeiras 
e) Os Investimentos e as Transferências Correntes 

 
 

33. As dotações para manutenção de serviços, anteriormente criados, inclusive as destinadas a 
atender obras de conservação e adaptação de imóveis, classificam-se como: 

 
a) Despesas Correntes 
b) Transferências de Capital 
c) Auxílios para Obra Pública 
d) Outras Contribuições 
e) Despesas de Custeio 

 
 

34. De acordo com a Lei nº. 4.320/64, qual alternativa abaixo está incorreta? 
 

a) Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas constituições ou nas Leis 
Orgânicas dos Municípios, o Poder Legislativo considerará como proposta a Lei do 
Orçamento vigente. 

b) O Exercício financeiro coincidirá como o ano civil. 

c) Pertencem ao exercício financeiro: as receitas nele arrecadadas e as despesas nele 
legalmente empenhadas. 

d) Consideram-se restos a pagar processados as despesas empenhadas e não liquidadas. 

e) Restos a pagar são as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, 
distinguindo-se as processadas das não processadas. 

 
35. São Estágios da Despesa Pública, respectivamente: 
 

a) Empenho, Pagamento e Liquidação. 
b) Liquidação, Pagamento e Empenho. 
c) Empenho, Previsão, Realização, Liquidação e Pagamento. 
d) Empenho, Liquidação e Pagamento. 
e) Pagamento, Liquidação, Realização e Empenho. 
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36. As autorizações de despesas não computadas, ou insuficientemente dotadas da Lei de 
Orçamento, denominam-se créditos adicionais classificados em: suplementares, especiais e 
extraordinários. Acerca desses créditos, é incorreto afirmar que: 

 
a) Os suplementares, são os destinados a reforço de dotação orçamentária. 

b) Os especiais são os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária 
específica. 

c) Os extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, 
comoção intestina ou calamidade pública. 

d) Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto 
executivo. 

e) Os especiais, são os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, 
comoção intestina ou calamidade pública. 

 
37. Analise as afirmativas abaixo e assinale V para  as Verdadeiras e F para as Falsas  
 

(    ) Lançamento da receita é a relação individualizada dos contribuintes, discriminando a 
espécie, o valor e o vencimento do imposto de cada um.   

(    ) Recolhimento da receita é o momento em que os contribuintes comparecem perante aos 
agentes arrecadadores, a fim de liquidarem suas obrigações para com o estado. 

(    ) Arrecadação da receita é o ato pelo qual os agentes arrecadadores entregam diariamente 
ao Tesouro público o produto da arrecadação.  

(    ) Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar.  

(    ) É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento. 

(    ) A liquidação da despesa só será efetuada quando ordenada, após o regular pagamento.  

(    ) A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo 
por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. 

(    ) A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando 
que a despesa seja paga. 

(    ) O empenho ordinário representa aquele destinado a atender despesa quantificada e 
liquidável de uma só vez. 

(    ) O SIAFI representa o Sistema de Administração Financeira, Orçamentária, Patrimonial 
e de Pessoal do Governo Federal.  

 
A sequência de respostas correta corresponde à alternativa 
 
a) V – V – V – V – V –  V – V – V – V – F 

b) V – F – F – V – V –  V – V – V – V – F 

c) V – F – F – V – V –  F – F – V – V  – V 

d) V – V – V – F – F –  F – V – F – V – V 

e) V – F – F – V – V –  F – V – V – V – V 
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38. Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço 
Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais. Sobre 
esse assunto é INCORRETO afirmar que: 

 

a) O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. 

b) O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os 
recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em 
espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. 

c) A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no 
patrimônio, no orçamento e no financeiro, resultantes ou independentes da execução 
orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. 

d) O Balanço Patrimonial demonstrará: O Ativo Financeiro; O Ativo Permanente; O Passivo 
Financeiro; O Passivo Permanente; O Saldo Patrimonial; As Contas de Compensação. 

e) A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no 
patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o 
resultado patrimonial do exercício. 

 
39. Conforme a lei 8.666/93, art.22, são modalidades de licitação: Concorrência, Tomada de 

preços; Convite; Concurso e Leilão. Com relação à Concorrência, é correto afirmar que 
 

a) é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu objeto. 

b) é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem 
a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 

c) é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade 
administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 
estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu 
interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 

d) é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, 
científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, 
conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência 
mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 

e) é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis 
inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, 
ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, 
igual ou superior ao valor da avaliação. 

 
40. De acordo com o regime contábil adotado pela contabilidade pública no Brasil, pode-se 

afirmar que 
 

a) as receitas e as despesas serão registradas pelo regime de competência. 
b) as receitas e as despesas serão registradas pelo regime de caixa. 
c) as receitas e as despesas serão registradas pelo regime misto. 
d) as receitas serão registradas pelo regime de competência e as despesas pelo regime de caixa. 
e) as receitas serão registradas pelo regime de caixa e as despesas pelo regime de 

competência. 




