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AATENÇÃO

�� Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.

�� Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinqüenta) questões objetivas de múltipla

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez)

questões de Informática e 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos.

�� Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,

imediatamente, ao Fiscal.

�� Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o

Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.

�� Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um

Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide

com o seu Número de Inscrição.

�� As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica

azul ou preta.

�� Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao preenchimento

do Cartão-Resposta. O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranqüilidade.

�� Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a sala em

silêncio.

BOA SORTE !
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 01 para as questões de 01 a 06.

CRESCIMENTO: SEM PRESSA E SEM DESCANSO

Os jovens profissionais, mesmo antes do ingresso no mercado de trabalho, sofrem uma espécie de
pressão pelo sucesso, tanto do ambiente familiar quanto do acadêmico. Esse discurso cria um desejo de se obterem
bons resultados cada vez mais precocemente.

Uma carreira bem-sucedida requer, antes de tudo, o respeito às etapas do processo de maturação do
profissional. É preciso viver cada uma delas no tempo certo. É imprescindível controlar a ansiedade, não adianta
queimar etapas: existem competências que só a experiência – ou seja, o conhecimento adquire através da prática –
pode garantir aos profissionais.

O crescimento profissional pode até ocorrer precocemente, mas, muitas vezes, isso representa uma
armadilha para o jovem. Por mais que ele tenha conhecimento técnico para assumir determinadas
responsabilidades, haverá situações de oportunidades ou de ameaças em que só a experiência poderá apontar boas
soluções, e, nesses casos, o despreparo pode causar problemas tanto para o profissional quanto para a
organização.

Jornal do Commercio. Desafio 21. Recife, 23 de março de 2008. p. 31.

01. “Uma carreira bem-sucedida requer, antes de tudo, o respeito às etapas do processo...”
Analisando-se o trecho acima, é CORRETO afirmar que

A) a crase é facultativa.
B) o verbo “requerer” exige dois complementos, sendo um regido de preposição, e o outro não.
C) o acento grave se justifica por se tratar de um complemento do nome “respeito”, no qual existe a presença da preposição “a”

e do artigo “as”.
D) os termos sublinhados completam o sentido do verbo “requerer”.
E) neste contexto, o termo “respeito” se classifica como verbo que exige complemento regido de preposição.

02. Sobre os verbos sublinhados nos fragmentos abaixo:

I. “...existem competências que só a experiência (...) pode garantir aos profissionais.”
II. “ ...haverá situações de oportunidades ou de ameaças ...”

é CORRETO afirmar que

A) no item I, se o verbo fosse substituído por “haver”, estaria correto o trecho: Hão competências que só a experiência ...
B) no item II, o verbo concorda com o sujeito “situações” em número e pessoa.
C) tanto o verbo do item I quanto o do item II são pessoais com sujeitos determinados.
D) se o verbo do item II fosse substituído por “existir”, estaria correto o trecho: Existirá situações de oportunidades...
E) no item I, o verbo é pessoal e concorda com o seu sujeito “competências” em número e pessoa.

03. Sobre CLASSES GRAMATICAIS, observe os termos sublinhados dos itens abaixo.

I. “...o respeito às etapas do processo de maturação do profissional.”
II. “Os jovens profissionais, mesmo antes do ingresso no mercado de trabalho...”
III. “...ou seja, o conhecimento que se adquire através da prática ...”
IV. “...existem competências que só a experiência (...) pode garantir ...”

Assinale a alternativa que contém a classificação CORRETA desses termos.

A) I- substantivo comum; II- adjetivo; III- substantivo comum; IV- advérbio.
B) I- adjetivo; II- adjetivo; III- adjetivo; IV- adjetivo.
C) I- substantivo comum; II- adjetivo; III- substantivo derivado; IV- advérbio.
D) I- substantivo próprio; II- substantivo comum; III- adjetivo; IV- adjetivo.
E) I- adjetivo; II- substantivo comum; III- substantivo derivado; IV- advérbio.

04. Numere a 2ª. coluna de acordo com a 1ª, observando os sublinhados.

I. Encontro Vocálico (Ditongo) ( ) “...etapas do processo de maturação...”
II. Encontro Consonantal ( ) “...de se obterem bons resultados cada vez mais precocemente ...”
III. Dígrafo ( ) “Uma carreira bem-sucedida requer ..”

( ) “Mas muitas vezes isso representa uma armadilha ...”
( ) “Mas muitas vezes isso representa...”

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

A) III, II, I, III, I. B) III, II, III, III, I. C) II, I, III, III, II. D) II, II, III, III, I. E) III, I, III, II, I.
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05. Sobre ACENTUAÇÃO, observe os termos sublinhados dos itens abaixo.

I. “...sofrem uma espécie de pressão pelo sucesso...”
II. “...existem competências que só a experiência...”
III. “...o conhecimento que se adquire através da prática...”
IV. “O crescimento profissional pode até ocorrer precocemente...” e “...haverá situações de oportunidades...”

Somente está CORRETO o que se afirma na alternativa

A) No item I, o termo sublinhado é acentuado por ser paroxítona terminada em ditongo decrescente.
B) No item II, a tonicidade dos termos sublinhados recai na penúltima sílaba.
C) No item III, caso fosse retirado o acento do termo sublinhado, ele seria classificado como substantivo.
D) No item IV, os termos sublinhados são acentuados por serem oxítonos e paroxítonos, respectivamente.
E) Nos itens I e IV, as justificativas para o uso dos acentos nos termos sublinhados são idênticas.

06. Sobre CONCORDÂNCIA NOMINAL e VERBAL, analise os itens abaixo.

I. “...tanto do ambiente familiar quanto do acadêmico.”
II. “Esse discurso cria um desejo de se obterem bons resultados cada vez mais precocemente.”
III. “É preciso viver cada uma delas no tempo certo.”
IV. “...existem competências que só a experiência (...) pode garantir aos profissionais.”
V. “O crescimento profissional pode até ocorrer ...”
VI. “...haverá situações de oportunidades ou de ameaças...”

Assinale a alternativa CORRETA.

A) No item I, o primeiro termo sublinhado concorda com o adjetivo “familiar”.
B) No item II, se o primeiro termo sublinhado fosse substituído por épocas e cenários, seria correto o trecho: É preciso viver

cada uma delas nas épocas e nos cenários certas.
C) No item II, o segundo termo sublinhado classifica-se como verbo pessoal e, nesse contexto, concorda com o seu sujeito

“competências”.
D) No item III, o primeiro termo sublinhado concorda apenas em gênero com o nome a que se refere.
E) No item III, o verbo sublinhado concorda em número e pessoa com o seu sujeito “situações”.

TEXTO 02 para as questões de 07 a 10.

Um ponto importante com que se deve ter cautela é a ambição. Em excesso, ela pode gerar práticas pouco
saudáveis, como o famoso “crescer a qualquer custo”.

Essa postura geralmente traz conseqüências muito negativas. Se os resultados pessoais passam a interessar
mais que os da equipe, significa que algo está errado: isso revela individualismo excessivo, e o profissional pode
passar a ser visto como um problema para a organização.

Portanto, na hora de conquistar espaço, é bom lembrar: respeitar o tempo do processo é fundamental. É
normal errar, mas os erros devem servir de aprendizado. É importante muito cuidado na hora de assumir
responsabilidades, evitando aquelas para as quais você não está preparado. Não é bom se deixar envaidecer por
propostas sedutoras: vale a pena avaliá-las com cuidado e pedir orientação sempre que necessário. O ritmo natural
do aprendizado: sem pressa e sem descanso.

Jornal do Commercio. Desafio 21. Recife, 23 de março de 2008. p. 31.

07. Sobre o fragmento, “Um ponto importante com que se deve ter cautela é a ambição.”, é CORRETO afirmar que

A) toda ambição gera cautela.
B) a ambição é algo de pouca importância. D) a ambição é algo que requer cautela.
C) não se deve dar atenção à cautela nem à ambição. E) para se ser ambicioso, é preciso ter cautela.

08. Sobre o que está escrito no segundo parágrafo “Essa postura geralmente ....organização.” conclui-se que

A) todo profissional competente deve buscar, apenas, seus interesses pessoais.
B) o individualismo é algo benéfico à empresa.
C) os resultados pessoais não devem estar acima dos da equipe da organização.
D) todo pessoal individualista gera problemas na empresa onde não trabalha.
E) é saudável não se preocupar com os interesses da empresa.

09. Com o trecho “É normal errar, mas os erros devem servir de aprendizado.”, o autor quis dizer que

A) os erros acontecem, mas são imperdoáveis.
B) o erro faz parte do cotidiano do ser humano e a este serve de ensinamento.
C) através dos erros, os homens buscam caminhos incertos.
D) a aprendizagem é plena de falhas incorrigíveis.
E) o homem é infalível, o erro, inadmissível.
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10. Em todas as alternativas, as afirmativas expressam idéias contidas no Texto 02, exceto em uma. Assinale-a.

A) O relaxamento é algo aceitável no momento de se assumirem responsabilidades.
B) Deve-se evitar assumir responsabilidades, se a pessoa não está apta para tal.
C) Para a conquista de espaços, é preciso se considerar o tempo do processo.
D) Propostas sedutoras podem gerar vaidade e prejudicam o profissional.
E) O respeito ao ritmo natural do aprendizado é fundamental para o crescimento profissional.

INFORMÁTICA

11. O microcomputador é uma máquina programável, isto é, você realiza diversas funções utilizando o mesmo
equipamento: editar um texto, ouvir uma música, assistir a um filme, acessar a internet e outras. Em cada uma
dessas atividades, haverá um programa correspondente, instalado no computador para sua realização. Que
programa é o primeiro a ser instalado no microcomputador, do qual todos os outros programas dependem?

A) Navegador da Internet, como por exemplo, o Internet Explorer.
B) Planilha de cálculo, como por exemplo, o Excel. D) Banco de dados, como por exemplo, o MySql.
C) Sistema operacional, como por exemplo, o Windows. E) Editor de texto, como por exemplo, o Word.

12. Nos Estados Unidos, as formas de representar os números decimais, os valores monetários, as datas e as horas são
diferentes das utilizadas no Brasil. Existe um componente do Windows que configura os formatos desses números,
encontrado no Painel de Controle. Qual alternativa indica CORRETAMENTE o nome desse componente?

A) Opções de Acessibilidade.
B) Opções de Pasta. D) Opções da Internet.
C) Data e Hora. E) Opções Regionais e de Idioma.

13. Solicitaram a você que digitasse um texto em que todas as linhas estivessem centralizadas e com espaçamento duplo
entre elas. Em qual das opções do Menu Formatar, você encontrará os campos com esses parâmetros de
configuração de textos?

A) Fonte. B) Parágrafo. C) Marcadores e numeração. D) Tabela. E) Bordas e sombreamento.

14. Você está utilizando o programa Microsoft Excel para calcular suas despesas mensais. Você lança cada item de
gasto da seguinte forma: a descrição da despesa na coluna A, e o valor da despesa, na coluna B, a partir da linha 2.
Sua lista de gastos possui 10 itens. Para obter o total das despesas com os 10 itens, na célula B13, como deve editar a
fórmula de cálculo?

A) =B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11
B) Soma(A1:B11) D) Soma(B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11)
C) =Soma(B1:B10) E) =Soma(A2:B11)

15. Você precisa saber quais clientes fizeram pedidos acima de R$ 1.000. Para responder a questão, utilizando o Banco
de Dados Access, você cria uma consulta, relacionando as tabelas clientes e pedidos, incluindo os campos
CLIENTE_NOME e PEDIDO_TOTAL às colunas da consulta. Para que sejam relacionados, apenas, os clientes
com pedidos acima de R$ 1.000, qual a expressão correta para a linha Critério na coluna do campo
PEDIDO_TOTAL?

A) < 1000 B) >+ 1000 C) >= 1000 D) > 1000 E) + 1000

16. As empresas de telefonia móvel estão disponibilizando acesso à internet. Assim, através de celulares, você pode
navegar por sites, ouvir músicas, assistir a vídeos, ler textos. Como é conhecido o serviço da Internet que reúne
todas essas possibilidades?

A) FTP B) CHAT C) WWW D) TELNET E) E-MAIL

17. Você recebe uma mensagem através de seu correio eletrônico e deseja passá-la a outras pessoas, acrescentando seu
comentário na mensagem original. Qual comando do correio eletrônico você utiliza para realizar essa tarefa?

A) Responder. B) Responder a todos. C) Anexar. D) Voltar. E) Encaminhar.
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18. A empresa na qual trabalha possui um site. Quando você abre o Internet Explorer, não é a página inicial do site de
sua empresa que aparece. Para que a primeira página da web a ser exibida, quando você abre o Internet Explorer,
seja a da empresa, o que você precisa fazer?

A) Escolher “Adicionar Favoritos”, no Menu Favoritos e preencher o campo Histórico de navegação, na guia Geral, com o
endereço do site da empresa.

B) Escolher “Adicionar Favoritos”, no Menu Favoritos e preencher o campo Histórico de navegação, na guia Conteúdo, com o
endereço do e-mail da empresa.

C) Escolher “Configuração da Página”, no Menu Arquivo e preencher o campo Página inicial, na guia Geral, com o endereço
do e-mail da empresa.

D) Escolher “Opção da Internet”, no Menu Ferramentas e preencher o campo Página Inicial, na guia Geral, com o endereço do
site da empresa.

E) Escolher “Opções da Internet”, no Menu Ajuda, e preencher o campo Histórico de navegação, na guia Geral, com o
endereço do e-mail da empresa.

19. Você e seu grupo de trabalho utilizam o Outlook para realizarem reuniões on-line. Qual a alternativa apresenta
corretamente o processo para agendar uma reunião através do Outlook?

A) Os participantes da reunião enviam uma solicitação de reunião para cada um entre si. A solicitação vai para as caixas de
entrada e para os calendários dos participantes. Os participantes lêem a solicitação e respondem. As respostas voltam para o
organizador. A entrada da reunião é atualizada no calendário do organizador com as informações sobre quem virá.

B) O organizador da reunião envia uma solicitação de reunião aos participantes. A solicitação vai para as caixas de entrada e
para os calendários dos participantes. Os participantes lêem a solicitação e respondem. As respostas voltam para o
organizador. A entrada da reunião é atualizada no calendário do organizador com as informações sobre quem virá.

C) Os participantes enviam uma solicitação de reunião para o organizador. A solicitação vai para a caixa de entrada e para o
calendário do organizador. A entrada da reunião é atualizada no calendário do organizador com as informações sobre quem
virá.

D) Um dos participantes da reunião envia uma solicitação de reunião para o organizador. O organizador envia a solicitação
para as caixas de entrada e para os calendários dos participantes. Os participantes lêem a solicitação e respondem. As
respostas voltam para o organizador. A entrada da reunião é atualizada no calendário do organizador com as informações
sobre quem virá.

E) Os participantes da reunião enviam uma solicitação de reunião para cada um entre si. O organizador envia a solicitação para
as caixas de entrada e para os calendários dos participantes. Os participantes lêem a solicitação e respondem. As respostas
voltam para o organizador. A entrada da reunião é atualizada no calendário do organizador com as informações sobre quem
virá.

20. A Microsoft oferece dois produtos que contêm o nome Outlook. Embora esse nome apareça nos títulos dos dois
programas, eles não são iguais e oferecem recursos diferentes. Qual alternativa apresenta CORRETAMENTE um
recurso que está presente no Microsoft Outlook 2003 e no Microsoft Outlook Express 6?

A) Enviar e receber emails.
B) Vários catálogos de endereço.
C) Lembretes para emails, eventos de calendário, tarefas e observações.
D) Microsoft Office Word como editor de email para fornecer acesso a opções de formatação e de estilo adicionais.
E) Filtro de lixo eletrônico.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Assinale abaixo a alternativa que contém uma afirmativa CORRETA.

A) O Ativo de uma entidade compreende, basicamente, as obrigações por ela assumidas.
B) O Passivo de uma entidade compreende, simplificadamente, os seus bens e direitos expressos em moeda.
C) O Patrimônio Líquido de uma entidade é igual à diferença entre os seus valores do Ativo e do Passivo, em determinado

instante.
D) Todos os elementos componentes do Ativo acham-se discriminados no lado direito do Balanço Patrimonial.
E) As disponibilidades financeiras imediatas de uma entidade são discriminadas no Passivo do seu Balanço Patrimonial.

22. Assinale abaixo a alternativa que contém uma afirmativa CORRETA.

A) Patrimônio é o conjunto de bens e direitos de uma entidade.
B) Patrimônio é o conjunto de bens e obrigações de uma entidade.
C) Patrimônio é o conjunto de direitos e obrigações de uma entidade.
D) Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade.
E) Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e deveres de uma entidade.
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23. No tocante ao Balanço Patrimonial de uma entidade, assinale a alternativa que contém uma afirmativa CORRETA.

A) Se o Ativo é igual ao Passivo, o Patrimônio Líquido é positivo.
B) Se o Ativo é maior que o Passivo, o Patrimônio Líquido é negativo.
C) Se o Ativo é menor que o Passivo, o Patrimônio Líquido é positivo.
D) Se o Ativo é igual ao Patrimônio Líquido, o Passivo é igual a zero.
E) Se o Passivo é igual ao Patrimônio Líquido, o Ativo é negativo.

24. No tocante ao Balanço Patrimonial de uma entidade, assinale a alternativa que contém uma afirmativa CORRETA.

A) O Ativo maior que o Passivo revela a existência de riqueza própria da entidade.
B) O Ativo igual ao Passivo revela a existência de riqueza própria compartilhada com terceiros.
C) O Ativo maior que o Passivo e o Passivo igual a zero revela a inexistência de riqueza própria da entidade.
D) O Passivo maior que o Ativo revela a existência de Patrimônio Líquido Positivo.
E) O Ativo menor que o Passivo e o Ativo igual a zero revela que o Patrimônio Líquido é maior que o Passivo.

25. Com relação aos lançamentos nas contas que constituem o Balanço Patrimonial, assinale a alternativa que contém
uma afirmativa CORRETA.

A) Nas contas de Ativo, os aumentos são lançados a crédito dessas contas.
B) Nas contas de Passivo, os aumentos são lançados a crédito dessas contas.
C) Nas contas de Ativo, efetua-se um lançamento a débito, para diminuir o seu saldo.
D) Nas contas de Patrimônio Líquido, os aumentos são lançados a débito dessas contas.
E) Nas contas de Patrimônio Líquido, efetua-se um lançamento a débito, para diminuir o seu saldo.

26. Uma empresa realizou, em ordem cronológica, as seguintes transações:

�� Constituição do capital inicial, em dinheiro, no valor de R$ 10.000,00;
�� Compra de um terreno, a vista, no valor de R$ 4.000,00;
�� Venda, a prazo, de metade do terreno pelo preço de custo;
�� Compra, a prazo, de peças para manutenção de equipamentos, no valor de R$ 4.400,00;
�� Recebimento de R$ 1.200,00 relativo à venda do terreno acima referido;
�� Pagamento de R$ 1.900,00 pela compra, acima referida, de peças para manutenção de equipamentos.

Assinale abaixo a alternativa que contém o valor CORRETO do total do balanço dessa empresa após as transações
mencionadas:

A) 13.200,00. B) 10.700,00. C) 20.700,00 D) 12.500,00 E) 13.600,00.

27. Indique, abaixo, a alternativa que contém o valor CORRETO do Passivo (sem o Patrimônio Líquido) do balanço da
empresa mencionada na questão de número 26.

A) 3.600,00. B) 2.500,00. C) 3.700,00. D) 3.200,00. E) 4.400,00.

Nas questões de 28 a 32, analise as variações patrimoniais de uma empresa fictícia, apresentadas no quadro a seguir e
responda ao que se pede em cada uma dessas questões.

Ativo Passivo
a) Caixa 2.000

Estoques 3.800
Terrenos 5.300

Fornecedores 2.800

Capital 8.300

b) Caixa 2.500
Clientes 1.500
Estoques 2.200
Terrenos 5.300

Fornecedores 2.800

Capital 8.300
Lucro 400

c) Caixa 1. 300
Bancos-C/Movimento 1.200
Clientes 1.700
Estoques 2.000
Terrenos 5.300

Fornecedores 2.800

Capital 8.300
Lucro 400
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d) Caixa 1.700
Bancos-C/Movimento 2.000
Clientes 500
Estoques 2.000
Terrenos 5.300

Fornecedores 2.800

Capital 8.300
Lucro 400

e) Caixa 1.700
Bancos-C/Movimento 1.000
Clientes 500
Estoques 2.000
Terrenos 5.300

Fornecedores 1.800

Capital 8.300
Lucro 400

f) Caixa 1.500
Bancos-C/Movimento 1.200
Clientes 500
Estoques 2.000
Terrenos 5.100

Fornecedores 1.600

Capital 8.300
Lucro 400

28. Da situação (a) para a situação (b), o que ocorreu foi

A) venda de mercadorias pelo valor de R$ 1.600,00, parte a vista, parte, a prazo.
B) venda de mercadorias pelo valor de R$ 2.200,00, parte a vista, parte, a prazo.
C) venda de mercadorias pelo valor de R$ 2.000,00, com R$ 500,00 a vista.
D) venda de mercadorias pelo valor de R$ 1.600,00, com R$ 400,00 de lucro.
E) venda de mercadorias pelo valor de R$ 1.600,00, com R$ 500,00 a vista.

29. Da situação (b) para a situação (c), o que ocorreu foi

A) desvalorização do estoque em R$ 200,00 e transferências de Caixa para Conta-Corrente Bancária e para Clientes.
B) venda de mercadorias com lucro de R$ 200,00.
C) transferências de valores de Estoques e de Caixa para Conta-Corrente Bancária.
D) transferência de valores de Banco para Caixa e compra de mercadorias a vista.
E) transferência de valores de Caixa para Conta-Corrente Bancária e venda de mercadorias a prazo, pelo preço de custo.

30. Da situação (c) para a situação (d), o que ocorreu foi(foram)

A) movimentação de valores entre Caixa e Conta-Corrente Bancária.
B) recebimento de Contas a Receber de clientes.
C) venda de Mercadorias no valor de R$ 1.200,00, sendo R$ 400,00 em espécie e R$ 800,00, em cheque cruzado.
D) venda de Mercadorias no valor de R$ 1.200,00, sendo R$ 800,00 em espécie e R$ 400,00, em cheque cruzado.
E) Nenhuma das transações acima.

31. Da situação (d) para a situação (e), o que ocorreu foi

A) pagamento em espécie.
B) pagamento de Clientes a Fornecedores. D) aquisição de mercadorias, a prazo, no valor de R$ 1.000,00.
C) pagamento de débitos através de cheques. E) aquisição de mercadorias, a vista, no valor de R$ 1.000,00.

32. Da situação (e) para a situação (f), o que ocorreu foi

A) compra a prazo a Fornecedores e venda de terreno.
B) desvalorização de Terrenos e recebimento de fornecedores.
C) recebimento de Fornecedores e transferência de caixa para Banco.
D) venda de Terreno e Pagamento a Fornecedores.
E) aquisição de Mercadorias e Venda de Terreno.

Em cada uma das questões de 33 a 35, indique a alternativa que contém as palavras que completam
CORRETAMENTE a respectiva frase.

33. No Balanço, o Patrimônio Líquido, que mostra o valor _________________ e o lucro ou prejuízo acumulado, é
indicado no lado _______________________, ___________________ Passivo.

A) do endividamento – esquerdo do balanço - somado ao.
B) do endividamento – esquerdo do balanço – subtraído do.
C) do investimento – esquerdo do balanço – somado ou subtraído do.
D) do investimento – direito do balanço – somado ao.
E) do investimento – esquerdo do balanço – somado ao.
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34. No Balanço, as contas representativas dos bens e direitos realizáveis __________são apresentadas no ____________.

A) durante o exercício seguinte – Ativo Realizável a Longo Prazo.
B) após o término do exercício seguinte – Ativo Permanente.
C) durante o exercício seguinte – Ativo Circulante
D) após o término do exercício seguinte – Ativo Circulante.
E) após o término do exercício seguinte – Ativo Realizável a Longo Prazo

35. A conta que registrar o prêmio recebido na emissão de debêntures é classificada como _________________.

A) Reservas de Capital.
B) Reservas de Avaliação. D) Lucros ou Prejuízos Acumulados.
C) Reservas de Lucros. E) Quotas em Tesouraria.

36. Indique, abaixo, a alternativa que contém uma afirmativa INCORRETA.

A) A Lei nº 6.404/76, das Sociedades por Ações, aplica-se a todas as pessoas jurídicas submetidas à tributação do Imposto de
Renda.

B) No Brasil, não há o uso obrigatório, pelas empresas, de um plano de contas padronizado.
C) No Balanço Patrimonial, as contas do Ativo devem ser dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos

nelas registrados.
D) No Balanço Patrimonial, as contas do Passivo devem ser dispostas em ordem decrescente de grau de exigibilidade dos

elementos nelas registrados.
E) No Balanço Patrimonial, são classificadas como Resultados de Exercícios Futuros as receitas de exercícios futuros

diminuídas dos custos e das despesas a elas correspondentes.

37. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo nos prazos estabelecidos nas
Leis Orgânicas dos Municípios conterá Tabelas explicativas, das quais NÃO precisará constar a

A) receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores àquele em que se elaborou a proposta.
B) despesa realizada nos três últimos exercícios anteriores àquele em que se elaborou a proposta.
C) despesa realizada no exercício imediatamente anterior.
D) despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta.
E) receita prevista para o exercício a que se refere a proposta.

38. Consideram-se Restos a Pagar as despesas

A) empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro.
B) de exercícios encerrados.
C) referentes a serviços cujo prazo de execução extrapola o exercício considerado.
D) não empenhadas até o encerramento do exercício financeiro.
E) cujo empenho seja anulado no final do exercício financeiro.

39. Assinale abaixo a alternativa que contém uma afirmação INCORRETA.

A) Reverte à dotação a importância de despesa anulada no exercício.
B) Quando a anulação de despesa ocorrer após o encerramento do exercício, considerar-se-á despesa do ano em que se efetivar

a anulação.
C) Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem

arrecadados.
D) Os créditos da Fazenda Pública, de natureza não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem

arrecadados.
E) As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo

suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, poderão ser pagas à conta de dotação específica
consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

40. Assinale abaixo a alternativa que contém uma afirmação INCORRETA.

A) O crédito da Fazenda Pública proveniente de obrigação legal relativa a tributos constitui uma Dívida Ativa Tributária.
B) Os créditos da Fazenda Pública provenientes de adicionais e multas incidentes sobre obrigações legais relativas a tributos

constituem uma Dívida Ativa Tributária.
C) Os créditos da Fazenda Pública provenientes de custas processuais constituem uma Dívida Ativa Tributária.
D) Os créditos da Fazenda Pública provenientes de empréstimos compulsórios constituem Dívida Ativa Não Tributária.
E) Os créditos da Fazenda Pública provenientes de alugueis ou taxas de ocupação constituem Dívida Ativa Não Tributária.
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41. Assinale abaixo a alternativa que contém uma afirmação INCORRETA.

A) O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento, desde
que pendente de implemento de condição.

B) O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos.
C) É vedado aos Municípios, no último mês do mandato do Prefeito, assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros

para execução depois do término do seu mandato.
D) O empenho de despesa cujo montante não se possa determinar será feito por estimativa.
E) O empenho de despesas contratuais e outras sujeitas a parcelamento será feito de forma Global.

42. Assinale abaixo a alternativa que contém uma afirmação INCORRETA.

A) O pagamento de despesa só será efetuado quando ordenado, após sua liquidação.
B) Para a liquidação da despesa, verifica-se: a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; a quem se

deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
C) A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: o contrato, ajuste ou acordo

respectivo; a nota de empenho; os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
D) A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade.
E) O regime de adiantamento consiste na entrega de numerário a servidor para o fim de realizar despesas que não possam

subordinar-se ao processo normal de aplicação, não podendo ser concedido, simultaneamente, mais de um desses
adiantamentos a um mesmo servidor.

43. Assinale, abaixo, a alternativa que contém as palavras que preenchem, CORRETAMENTE, as lacunas da frase:

“A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado
de: __________no exercício em que deva entrar em vigor e _________”.

A) Estimativa do impacto orçamentário-financeiro – nos dois subseqüentes.
B) Disponibilidade orçamentário-financeira – no subseqüente.
C) Disponibilidade orçamentário-financeira – nos dois subseqüentes.
D) Estimativa do impacto orçamentário-financeiro – no subseqüente.
E) Disponibilidade orçamentário-financeira – no triênio subseqüente.

44. Assinale, abaixo, a alternativa que contém as palavras que preenchem, CORRETAMENTE, as lacunas da frase:

“Considera-se obrigatória de caráter continuado a _______ derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo
normativo, que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por_______”.

A) Receita corrente – um período superior a dois exercícios.
B) Despesa corrente – um período superior a dois exercícios.
C) Receita corrente – um período superior ao exercício considerado.
D) Despesa corrente – um período superior ao exercício considerado.
E) Despesa de capital - um período superior a dois exercícios.

45. Assinale, abaixo, a alternativa que contém o prazo CORRETO para amortização da Dívida Pública Fundada.

A) Superior a 24 meses.
B) Entre 12 e 24 meses. D) Inferior a 12 meses.
C) Superior a 12 meses. E) Até 36 meses.

46. Assinale, abaixo, a alternativa que contém uma afirmação CORRETA.

A) É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e
especificações exclusivas, mesmo quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de
administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório.

B) Nas licitações, será computado como valor da obra ou serviço, para fins de julgamento das propostas de preços, a
atualização monetária das obrigações de pagamento, desde a data final de cada período de aferição até a do respectivo
pagamento.

C) Em casos excepcionais, determinados pela autoridade responsável, é permitida a inclusão, no objeto da licitação, o
fornecimento de materiais e serviços cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico ou
executivo.

D) Nos casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão, é permitido incluir, no objeto da
licitação, a obtenção de recursos financeiros para sua execução.

E) O autor do projeto básico ou executivo poderá participar, direta ou indiretamente, da execução da obra ou do serviço.
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47. Assinale, abaixo, a alternativa que NÃO contém uma das formas possíveis de execução de obras e serviços para os
entes da Federação.

A) Execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
B) Execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário. D) Tarefa.
C) Empreitada integral. E) Empreitada parcial.

48. Para os fins da Lei 8.666, NÃO se consideram serviços técnicos profissionais especializados, os trabalhos relativos
a(à)

A) pareceres, perícias e avaliações, em geral.
B) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços.
C) assessorias ou consultorias técnicas.
D) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.
E) execução de obras de Engenharia.

49. Indique, abaixo, a alternativa que NÃO contém um dos documentos necessários à habilitação jurídica nas licitações
públicas.

A) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC).
B) Cédula de identidade.
C) Registro comercial, no caso de empresa individual.
D) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais.
E) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.

50. Para a contratação de obras e serviços de engenharia, indique, abaixo, os limites para A realização de licitações,
respectivamente, nas modalidades de convite, tomada de preços e concorrência.

A) Até 80.000, até 1.000.000, acima de 1.000.000.
B) Até 80.000, até 650.000, acima de 650.000. D) Até 150.000, até 650.000, acima de 650.000.
C) Até 150.000, até 1.500.000, acima de 1.500.00. E) Até 100.000, até 1.500.00, acima de 1.500.000.







