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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 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla

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

Noções de Informática e 20 (vinte) 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 nos Cartões coincidem

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

O povoamento da área onde se encontra o município de Camaragibe teve início ainda no século XVI.
Coberta de extensas florestas, notadamente de pau-brasil, a região foi, aos poucos, colonizada por exploradores de
madeira destinada à exportação. Entre os anos de 1891 e 1895, o engenheiro Carlos Alberto de Menezes fundou uma
vila operária na localidade conhecida pelo nome de Camaragibe, em terras do município de São Lourenço da Mata.
O aglomerado, com cerca de 50 moradias, situava-se perto da fábrica de tecidos ali existente e da estação ferroviária
que controlava o tráfego para Limoeiro. O topônimo Camaragibe, de origem indígena – “rio dos camarás” -, foi
motivado pela presença, na região, de um arbusto de nome “camará” que, segundo o botânico Renato Braga, tem
excelentes aplicações medicinais.

Apresenta como principal destaque o distrito de Aldeia, favorecido com agradável clima e paisagem
deliciosamente tranqüilizante. São comuns na área os clubes de campo, os hotéis de lazer - com seus atrativos
campestres, a exemplo dos passeios a cavalo ou em charrete; os restaurantes de culinária alpina, portuguesa e
regional (oferecendo inclusive café-da-manhã e ceia típica) e as granjas, muitas delas constituindo-se em residências
permanentes. Ainda em Aldeia, spa e parque aquático. O artesanato também notabiliza Camaragibe, com tapeçarias
consagradas pela qualidade e variedade das peças produzidas, além dos trabalhos em cestaria, feitos em papel de
jornal. Dentre os demais atrativos do município, a vila da fábrica da Companhia Industrial de Pernambuco - CIPER
(a mais antiga vila operária da América Latina), a casa-grande do Engenho Camaragibe, do século XIX, os banhos
no rio Pacas e o Micaribe - um carnaval fora de época realizado em setembro.

Extraído do site www.condepefidem.pe.gov.br

01. O texto 01 retrata

A) a história de um povo marcado por lutas que resultaram muito derramamento de sangue.
B) o cenário de um município que se destaca, apenas, pelo seu valioso artesanato.
C) a cidade de Aldeia como núcleo formador que congrega uma população de poder aquisitivo baixo.
D) o distrito de Aldeia e as suas particularidades, acrescentando ser ela o principal destaque de Camaragibe.
E) diversas localidades que congregam o município de Camaragibe.

02. Em se tratando de SINÔNIMOS, assinale a alternativa cujo termo sublinhado NÃO possui o mesmo significado do
termo em parênteses.

A) “Coberta de extensas florestas, notadamente de pau-brasil...” (principalmente)
B) “...e da estação ferroviária que controlava o tráfego para Limoeiro.” (coordenava)
C) “...o distrito de Aldeia favorecido com agradável clima ...” (beneficiado)
D) “O artesanato também notabiliza Camaragibe...” (deprecia)
E) “...consagradas pela qualidade e variedade das peças produzidas...” (diversidade)

03. De acordo com o Texto 01, o termo Camaragibe

A) é de origem africana e quer dizer bem-vindos.
B) origina-se do distrito de Aldeia e significa árvore frondosa.
C) de origem indígena, surgiu em decorrência da existência, na região, de arbustos denominados camarás.
D) classifica-se como um topônimo, de origem africana, que contém, em sua área, apenas uma vegetação denominada

camarás.
E) provém do termo camarás, considerado como algo nocivo ao homem.

04. Em uma das alternativas, todas as sílabas tônicas dos termos nela contidos recaem na penúltima sílaba. Assinale-a.

A) Início, século, região, hotéis.
B) Área, residências, agradável, ferroviária. D) Hotéis, típica, agradável, época.
C) Tráfego, topônimo, área, culinária. E) Início, ferroviária, além, aquático.

05. Sobre o trecho abaixo:
“Coberta de extensas florestas, notadamente pau-brasil, a região foi, aos poucos, colonizada por exploradores de
madeira destinada à exportação.”
Em relação à CONCORDÂNCIA NOMINAL, é CORRETO afirmar que

A) o termo colonizada concorda em gênero e número com o termo coberta.
B) se substituíssemos o termo florestas por matagais, estaria também correta a construção: Cobertos de extenso matagais ...
C) o termo destinada poderia também concordar como termo exploradores.
D) o termo coberta concorda em gênero e número com o nome a que se refere, região.
E) o termo colonizada também poderia se flexionar no plural, concordando com o termo florestas.
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06. Abaixo são relacionados alguns fragmentos do texto que contêm vírgulas. Em um deles, a vírgula foi empregada
para indicar a omissão do verbo. Assinale-a.

A) “São comuns na área os clubes de campo, os hotéis de lazer ...”
B) “Entre os anos de 1891 e 1895, o engenheiro Carlos Alberto de Menezes...”
C) “...conhecido pelo nome de Camaragibe, em terras do município de São Lourenço da Mata.”
D) “...os restaurantes de culinária alpina, portuguesa e regional...”
E) “Ainda em Aldeia, spa e parque aquático.”

07. Sobre CRASE, analise as afirmativas e os seus comentários.

I. “...por exploradores de madeira destinada à exportação.” – neste caso, a crase é facultativa.
II. “...a exemplo dos passeios a cavalo ou em charrete...” – em ambos os termos sublinhados, estaria incorreto se

crasear, por estar diante de termos masculinos.
III. “Dentre os demais atrativos do município, a vila da Fábrica da Companhia...” – estaria correto se existisse a

presença do acento grave no termo sublinhado, uma vez que este está ligado ao termo município por uma
preposição.

IV. “...a casa-grande do Engenho Camaragibe...” – não há crase, uma vez que, neste contexto, existe a presença
apenas do artigo a.

Estão CORRETOS os comentários das afirmativas

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

08. Sobre REGÊNCIA VERBAL, observe os trechos abaixo.

I. “O povoamento da área onde se encontra o município de Camaragibe teve início ainda no século XVI.”
II. “... situava-se perto da fábrica de tecidos ali existente e da estação ferroviária que controlava o tráfego...”
III. “Apresenta como principal destaque o distrito de Aldeia...”

Em relação a eles, é CORRETO afirmar.

A) No item I, o verbo teve concorda em número e pessoa com início.
B) No item II, o termo controlava concorda com o pronome relativo que.
C) No item III, o verbo apresenta concorda com o nome a que se refere, Camaragibe.
D) No item I, o verbo sublinhado concorda com o termo a que se refere, povoamento.
E) No item II, o verbo sublinhado concorda com o termo fábrica de tecidos.

09. Em uma das alternativas, o termo sublinhado NÃO está corretamente classificado no parênteses. Assinale-a.

A) “...favorecido com agradável clima e paisagem deliciosamente tranqüilizante...” (Substantivo)
B) “...Entre os anos de 1891 e 1895...” (Preposição)
C) “...situava-se perto da fábrica de tecidos ali existente e da estação ferroviária...” (Conjunção)
D) “O artesanato também notabiliza Camaragibe ...” (Verbo)
E) “...com seus atrativos campestres....” (Adjetivo)

10. Após trabalhar o Texto 01, você percebeu que nele existem várias mensagens que são transmitidas ao leitor. Em
uma das alternativas abaixo, entretanto, existe uma idéia que NÃO está declarada nesse texto. Assinale-a.

A) O povoamento do município de Camaragibe se iniciou no século XVI.
B) A região de Camaragibe era rica em pau-brasil.
C) Em Aldeia, o clima é saudável, e a paisagem, relaxante.
D) No distrito de Aldeia, inexiste spa e parque aquático.
E) A tapeçaria é um dos artesanatos de evidência em Camaragibe.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

11. Fornece um local para você selecionar como deseja que os programas exibam datas, horas, unidade monetária e
números. Este recurso é conhecido no Windows como

A) opções de acessibilidade.
B) opções regionais e de idioma.
C) contas de usuário.
D) aparência e temas.
E) adicionar ou remover programas.
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12. Exibe os botões da barra de tarefas que estejam relacionados com arquivos abertos pelo mesmo programa, na
mesma área da barra de tarefas, serão agrupados em um único botão. Para isso acontecer, qual opção referente à
aparência da barra de tarefas deve estar ativa?

A) Bloquear a barra de tarefas.
B) Ocultar automaticamente a barra de tarefas.
C) Manter a barra de tarefas sobre as outras janelas.
D) Agrupar botões semelhantes aos da barra de tarefas.
E) Mostrar a barra “Inicialização rápida”.

13. O uso de efeitos gráficos em textos, como bordas e sombreamentos, tem a finalidade de destacar um determinado
trecho deste. No Microsoft Word, ao aplicar bordas ao texto, você pode configurar algumas características delas.
Assinale a única alternativa que NÃO corresponde aos atributos das bordas.

A) Definição. B) Estilo. C) Cor. D) Largura. E) Preenchimento.

14. Termina a linha atual e força o texto para que continue abaixo de uma figura, tabela ou outro item. (O texto
continuará na próxima linha em branco, sem conter uma figura ou tabela alinhada à margem direita ou esquerda).
A qual comando do Microsoft Word esta definição corresponde?

A) Quebra de página.
B) Quebra de coluna. D) Quebra de seção – próxima página.
C) Quebra automática de texto. E) Quebra de seção – contínua.

15. No Microsoft Excel, é possível atribuir cores, bordas, sombreamentos e outros efeitos às células. Para aplicar
formatos às células selecionadas que atendem a critérios específicos, baseados em valores ou fórmulas que você
especificar, é utilizado o seguinte recurso:

A) Autoformatação.
B) Revelar formatação. D) Formatação condicional.
C) Estilo. E) Cenários.

16. Ao emitir uma planilha do Microsoft Excel, em alguns casos, os limites da página são ultrapassados, utilizando-se
mais de uma folha de papel para impressão de uma única planilha. Para forçar a impressão da planilha em única
folha de papel A4, qual atributo da configuração de página será especificado por você?

A) Orientação.
B) Dimensionar. D) Qualidade de impressão.
C) Tamanho do papel. E) Número da primeira página.

17. Quando visitamos alguns sites da Internet é gravado em nosso computador um arquivo para armazenar
informações que serão utilizadas posteriormente, na próxima visita. Por exemplo, se você pedir informações sobre
o horário de um vôo no site de uma companhia aérea, o site poderá criar um arquivo que contenha o registro das
páginas pelas quais você passou no site visitado, para ajudar o site a personalizar a exibição na próxima vez que
você visitá-lo. Este arquivo gravado em seu computador, somente o site que o criou poderá lê-lo. Estes tipos de
arquivos são conhecidos como

A) Cookies. B) Pop-ups. C) Plug-in. D) RSS. E) Código fonte.

18. Quando você preenche os campos Para, Cc ou Cco em um programa de correio eletrônico, estará informando

A) o assunto da mensagem.
B) o arquivo que será enviado junto com a mensagem.
C) a mensagem ou o comunicado que o destinatário irá ler.
D) quem enviou a mensagem.
E) a quem será enviada a mensagem.

19. Programa desenvolvido para alterar a forma como um computador opera, sem a permissão ou o conhecimento do
seu usuário. Atende a dois critérios. Primeiro, ele executa a si próprio, freqüentemente inserindo alguma versão do
seu próprio código no caminho de execução de outro programa. Segundo, ele pode se copiar em outros arquivos
executáveis ou em discos que o usuário acessa. A qual tipo de programa de computador este texto se refere?

A) Vírus. B ) Antivírus. C) Firewall. D) Compilador. E) Navegador da Internet.
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20. Spam, spyware e worm são softwares com objetivos maliciosos. Assinale a alternativa que apresenta a característica
principal do spyware.

A) Danifica o setor de inicialização do disco.
B) Coleta informação do computador sem permissão do usuário.
C) E-mail de fonte desconhecida com mensagens promocionais.
D) Altera a página inicial do navegador web.
E) Mensagens fraudulentas que tentam se passar por avisos reais de grandes empresas, como bancos, antivírus e cartões de

crédito.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Indique, abaixo, a alternativa que contém as palavras que, respectivamente, preenchem CORRETAMENTE as
lacunas na frase a seguir.

“Integrarão a Lei de Orçamento um sumário geral da receita por fontes e da despesa por ________ do Governo e um
quadro demonstrativo da receita e despesa segundo as ______”.

A) atividades / suas naturezas.
B) órgãos / atividades. D) atividades / funções.
C) órgãos / funções. E) funções / categorias econômicas.

22. Indique, abaixo, a alternativa que contém as palavras que, respectivamente, preenchem CORRETAMENTE as
lacunas na frase a seguir, relativa à Lei do Orçamento.

“O produto estimado de operações de crédito somente se incluirá na _________, quando for especificamente autorizado
pelo _______________”.

A) Receita / Poder Legislativo.
B) Receita / Poder Executivo. D) Despesa / Poder Executivo.
C) Despesa / Poder Legislativo. E) Receita / titular da Unidade Orçamentária.

23. Indique, abaixo, a alternativa que contém as palavras que, respectivamente, preenchem corretamente as lacunas na
frase a seguir.

“As receitas provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas, da conversão, em
espécie, de bens e direitos são receitas de capital”.

A) Atividade industrial / dívidas públicas.
B) Atividade agrícola / prestação de serviços.
C) Constituição de dívidas / bens e direitos.
D) Atividade industrial / prestação de serviços.
E) Atividade agrícola / bens e direitos.

24. Dentre os itens de Receita: I- Tributária; II- de Contribuições; III- Patrimonial; IV- Industrial; V- de Serviços, são
considerados como Receitas Correntes

A) apenas os itens I e II.
B) apenas os itens I, II e V. D) apenas os itens I, II, IV e V.
C) todos os cinco itens. E) Apenas os itens I, II e III.

25. Assinale, abaixo, a alternativa que contém uma afirmativa INCORRETA no tocante ao quadro de cotas trimestrais
da despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar.

A) Objetiva assegurar às unidades orçamentárias, em tempo útil, a soma de recursos necessários e suficientes à melhor
execução do seu programa anual de trabalho.

B) Objetiva manter, durante o exercício, na medida do possível, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada.
C) A programação da despesa orçamentária considerará os créditos adicionais.
D) As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados o limite da dotação e o comportamento da

execução orçamentária.
E) A programação da despesa orçamentária não inclui os créditos adicionais e as operações extra-orçamentárias.
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26. Assinale, abaixo, a alternativa que contém uma afirmativa CORRETA.

A) O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, podendo
extraordinariamente haver fragmentação para a criação de caixas especiais.

B) As receitas arrecadadas, provenientes de operações de crédito, não serão classificadas como receita orçamentária.
C) Nenhum tributo será cobrado em cada exercício, sem prévia autorização orçamentária.
D) São objeto de lançamento os impostos diretos e quaisquer outras rendas com vencimento determinado em lei, regulamento

ou contrato.
E) O lançamento da receita, o ato da repartição competente, consiste no seu registro contábil, de acordo com o princípio da

competência.

27. Dentre os itens de despesa: I- Subvenções Econômicas; II- Pensionistas; III- Encargos Diversos; IV- Constituição de
Capital de Empresas; V- Juros da Dívida Pública, são considerados Transferências Correntes os itens

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

28. Dentre os itens de despesa: I- Concessão de Empréstimos; II- Diversas Inversões Financeiras; III- Amortização da
Dívida Pública; IV- Auxílios para Obras Públicas; V- Auxílios para Equipamentos e Instalações, são considerados
Transferências de Capital os itens:

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

29. Na classificação da despesa, é considerado material permanente o de duração superior a

A) dois anos. B) um ano. C) seis meses. D) cinco anos. E) um exercício contábil.

30. Na Lei de Orçamento, a discriminação da despesa far-se-á, no mínimo, por

A) funções. B) elementos. C) atividades. D) programas. E) unidades Orçamentárias.

31. As Tabelas Explicativas, que compõem a proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminha ao Poder
Legislativo, NÃO precisam conter a

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

32. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até a(o)

A) data limite para empenhamento.
B) data limite para ordenamento. D) dia 20 de dezembro.
C) dia 31 de dezembro. E) dia 15 de dezembro.

33. Indique, abaixo, a alternativa que contém uma afirmativa CORRETA.

A) Os créditos adicionais extraordinários destinam-se a reforço de dotação orçamentária.
B) Os créditos adicionais suplementares destinam-se a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica.
C) Os créditos adicionais especiais destinam-se a despesas urgentes e imprevistas.
D) Os créditos suplementares serão autorizados por lei e abertos por decreto do legislativo.
E) Os créditos especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.

34. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será
acompanhado de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e
nos(no)

A) dois subseqüentes.
B) subseqüente. D) quatro subseqüentes
C) três subseqüentes. E) cinco subseqüentes.

35. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato
administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a

A) um exercício. B) dois exercícios. C) três exercícios. D) quatro exercícios. E) cinco exercícios.






7

36. Na verificação do atendimento dos limites definidos para despesa total com pessoal, em cada ente da Federação,
serão computadas as despesas:

A) de indenização por demissão de servidores.
B) relativas a incentivos à demissão voluntária. D) de indenização por demissão de empregados.
C) decorrentes de decisão judicial. E) com a folha salarial dos militares.

37. Os limites definidos para despesa total com pessoal, em cada ente da Federação, NÃO podem ser excedidos em:

A) 2,5% para o Legislativo, excluído o Tribunal de Contas da União, no âmbito federal.
B) 5% para o Judiciário no âmbito federal.
C) 3% para o Ministério Público dos Estados.
D) 49% para o Executivo, no âmbito estadual.
E) 52% para o Executivo, no âmbito municipal.

Nas questões numeradas de 38 a 40, indique a alternativa que contém as palavras que completam CORRETAMENTE
as respectivas lacunas.

38. “______ é o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em
virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo
superior a _____”.

A) Dívida Pública Fundada / 12 meses.
B) Operação de Crédito / 18 meses. D) Dívida Pública Mobiliária / 24 meses.
C) Operação de Crédito / 12 meses. E) Dívida Pública Mobiliária / 18 meses.

39. “A ____________ é representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do _____________, Estados e Municípios.”

A) Dívida Pública Fundada / Tesouro Nacional.
B) Dívida Pública Consolidada / Tesouro Nacional.
C) Dívida Pública Mobiliária / Banco Central do Brasil.
D) Dívida Pública Mobiliária / Tesouro Nacional.
E) Dívida Pública Fundada / Banco Central do Brasil.

40. “Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser
a ele reconduzida até o término dos _______ subseqüentes, reduzindo o excedente em, pelo menos, ______ no primeiro.

A) dois / 40%.
B) dois / 30%. D) três / 25%.
C) três / 20%. E) dois / 50%.







