
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO PIAUÍ (IFPI)

Aplicação: 20/09/2009
Duração da prova: 04 (quatro) horas 

INSTRUÇÕES:

• O candidato receberá do fiscal: 
o Um caderno de questões contendo 50 (cinquenta) 

questões objetivas de múltipla escolha com cinco (05) 
alternativas e uma única correta; 

o Após 1 (uma) hora, um cartão de respostas 
personalizado; 

• É responsabilidade do candidato certificar-se de que o nome do 
cargo informado nesta capa de prova corresponde ao nome do 
cargo informado no ato da inscrição; 

• Ao início da prova, verifique, no caderno de questões, se a 
quantidade e a numeração das questões estão corretas; 

• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer essa prova. Faça-a 
com tranquilidade, mas controle o seu tempo. Esse tempo inclui 
a marcação do cartão de respostas; 

• Não será permitido ao candidato copiar os assinalamentos 
feitos no cartão de respostas; 

• Somente será permitido ao candidato retirar-se da sala de 
prova após 01 (uma) hora do seu início;

• O caderno de questões (provas) só poderá ser levado pelo 
candidato quando faltarem 30 (trinta) minutos para o término 
da prova;

• O cartão de respostas NÃO poderá ser dobrado, amassado, 
rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais 
destinados às respostas; 

• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de 
respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica 
preta (preferencialmente) ou azul, o espaço a ela 
correspondente, conforme exemplo a seguir: 

                                

• Os três (03) últimos candidatos de cada sala somente 
poderão retirar-se do local simultaneamente;

• Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença 
do fiscal de sala.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Texto 1 
ÉTICA, MORAL, POLÍTICA E CIDADANIA
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A ética não se confunde com a moral. A 
moral é a regulação dos valores e 
comportamentos considerados legítimos por 
uma determinada sociedade, um povo, uma 
religião, uma certa tradição cultural etc. Há 
morais específicas, também, em grupos 
sociais mais restritos: uma instituição, um 
partido político... Há, portanto, muitas e 
diversas morais. A moral é um fenômeno 
social particular, que não tem compromisso 
com a universalidade. Mas, então, todas e 
quaisquer normas morais são legítimas? 
Não deveria existir alguma forma de 
julgamento da validade das morais? Existe, 
e essa forma é chamada de ética. A ética é 
uma reflexão crítica sobre a moralidade. A 
ética é um conjunto de princípios e 
disposições, cujo objetivo é balizar as ações 
humanas. A ética existe como uma 
referência para os seres humanos em 
sociedade, de tal modo que esta possa se 
tornar cada vez mais humana. A ética pode 
e deve ser incorporada pelos indivíduos, 
sob a forma de atitudes do dia-a-dia. A 
ética, tanto quanto a moral, não é um 
conjunto de verdades fixas, imutáveis. A 
ética é dinâmica, se amplia e se adensa. 
Para se entender como isso acontece na 
história da humanidade, basta lembrar que 
a escravidão já foi considerada “natural”. 
Entre a moral e a ética há uma tensão 
permanente: a ação moral busca uma 
compreensão e uma justificação crítica, e a 
ética, por sua vez, exerce uma permanente 
vigilância crítica sobre a moral. Política é a 
ação humana que tem por objetivo a 
realização plena dos direitos e, portanto, da 
cidadania para todos. O projeto da política é 
o de realizar a ética, fazendo coincidir com 
ela a realização da vontade coletiva dos 
cidadãos, o interesse público. A função ética 
da política é eliminar, numa ponta, os 
privilégios de poucos; na outra ponta, as 
carências de muitos; e instaurar o direito 
para todos. São inegáveis os 
aprimoramentos das instituições políticas no 
Brasil, ao longo da sua história. Mas são 
inegáveis também as traições de uma parte 
da classe política contra essas instituições, 
o povo e o mandato que lhes foi confiado. 
Requer-se, pois, o exercício da cidadania 
ativa e criativa, tanto pelos políticos quanto 
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pelos cidadãos: reforçando-se e 
aprimorando-se as instituições políticas, 
fazendo-as valer de direito e de fato. A 
cidadania ativa, como luta pelos próprios 
direitos e pelos direitos do outro, é o 
exercício cotidiano da ética na política. O 
princípio fundamental que constitui a ética é 
este: o outro é um sujeito de direitos e sua 
vida deve ser digna tanto quanto a sua deve 
ser. O fundamento dos direitos e da 
dignidade do outro é a sua própria vida e a 
sua liberdade (possibilidade) de viver 
plenamente. As obrigações éticas da 
convivência humana devem pautar-se não 
apenas por aquilo que já temos, já 
realizamos, já somos, mas também por tudo 
aquilo que poderemos vir a ter, a realizar, a 
ser. As nossas possibilidades de ser são 
parte de nossos direitos e de nossos 
deveres. A atitude ética é uma atitude de 
amor pela humanidade.  
(Carlos Mesquita, 
carlosmesquita.blogspot.com) 

Texto 2 

Charge produzida pela aluna Bruna Pupin, da 8ª 
série do F II; critica a falta de ética na política

Texto 3 - Frase do Betinho: 
 O Brasil tem fome de ética e passa fome em 
consequência da falta de ética na política. 

1) Segundo o autor do 1º texto: 

(A) a política tem como função ética diminuir as 
desigualdades sociais 
(B) a moral e a ética são fenômenos sociais 
individuais 
(C) toda classe política é responsável pelas 
traições contra as instituições políticas no Brasil
(D) a moral garante o direito para todos 
(E) a ética deve ser pautada no presente 



2) Os três textos apresentados têm como tema a 
questão da ética. O nome do recurso que permite 
estabelecer uma espécie de diálogo entre textos é: 

(A) metalinguagem 
(B) interdisciplinaridade 
(C) citação 
(D) contextualização 
(E) intertextualidade 

3) O termo “balizar” (linha 18), empregado pelo 
autor do 1º texto, significa: 

(A) observar 
(B) limitar 
(C) vigiar 
(D) analisar 
(E) qualificar 

4) Observando a charge (texto 2), vemos na 
placa a frase “Compro votos”. Quanto à 
predicação, o verbo da oração é classificado 
como: 

(A) transitivo indireto 
(B) intransitivo 
(C) transitivo direto 
(D) transitivo direto e indireto 
(E) de ligação 

5) Na frase “O Brasil tem fome de ética e passa
fome em consequência da falta de ética na 
política”, as palavras destacadas são 
classificadas morfologicamente como: 

(A) substantivo, preposição, verbo, preposição, 
adjetivo, substantivo 
(B) adjetivo, preposição, advérbio, preposição, 
adjetivo, substantivo 
(C) adjetivo, conjunção, verbo, conjunção, 
substantivo, substantivo 
(D) substantivo, conjunção, verbo, preposição, 
substantivo, substantivo 
(E) substantivo, preposição, advérbio, 
preposição, substantivo, substantivo 

6) A ética é uma reflexão crítica sobre a 
moralidade. A ética é um conjunto de princípios e 
disposições, cujo objetivo é balizar as ações 
humanas. A ética existe como uma referência 
para os seres humanos em sociedade, de tal 
modo que esta possa se tornar cada vez mais 
humana. 

No trecho acima, ao usar o pronome esta (linha 
21), o autor fez uso de um recurso de coesão 
para a retomada de um termo. O termo retomado 
foi: 

(A) sociedade 
(B) ética 
(C) reflexão 
(D) moralidade 
(E) ações humanas 

7) Nas frases “A ética não se confunde com a 
moral” e “A falta de ética deixa as pessoas com 
o moral abalado”, as palavras destacadas são 
consideradas: 

(A) homônimas homófonas 
(B) homônimas homógrafas 
(C) antônimas 
(D) parônimas 
(E) homônimas perfeitas 

8) A falta de ética na política causa a miséria da 
população. 
Passando a frase acima para a voz passiva, 
teremos: 

(A) a miséria da população causa-se pela falta de 
ética na política 
(B) a miséria da população vem sendo causada 
pela falta de ética na política 
(C) a miséria da população tem sido causada 
pela falta de ética na política 
(D) a miséria da população é causada pela falta 
de ética na política 
(E) a miséria da população está sendo causada 
pela falta de ética na política 

9) Observe: 
I A ética e a moral não se confunde 
II Ao longo dos anos, os valores e a moral foram 
abalados 
III As obrigações éticas devem serem 
preservadas 
IV Abalada ética e valores  
V Sempre vão haver princípios e valores na 
sociedade 

Há casos INCORRETOS de concordância: 

(A) apenas em IV 
(B) apenas em I 
(C) em I, III e V 
(D) em I e III 
(E) em III e IV 



10) Observe os versos da canção “Gente”, de 
Caetano Veloso: 

(...) 
Gente quer comer 
Gente quer ser feliz 
Gente quer respirar ar pelo nariz (...) 
A repetição da palavra gente no início de cada 
verso constitui uma figura de linguagem 
denominada: 

(A) metáfora 
(B) anáfora 
(C) hipérbato  
(D) apóstrofe 
(E) metonímia 

NOÇÕES DE NFORMÁTICA 

11) A arquitetura básica de um computador é 
formada pelos componentes: 

(A) Software, Dispositivos de Entrada, 
Dispositivos de Saída, Processador 
(B) Dispositivos de Entrada, Dispositivos de 
Saída, HD, Circuitos 
(C) RAM, Memória, Dispositivos de Entrada, 
Dispositivos de Saída 
(D) Processador, Memória, Circuitos integrados 
(E) Memória, Processador, Dispositivos de 
Entrada, Dispositivos de Saída 

12) Analise as afirmativas abaixo sobre o 
Sistema Operacional: 

I Comanda somente a parte de hardware do 
computador 
II É responsável pelo gerenciamento, 
funcionamento e execução de todos os 
programas, pois, sem ele, o computador não tem 
“vida” 
III É um software importante, porém não é 
essencial para o funcionamento geral do 
computador 
IV É o tradutor/interpretador das nossas 
interações com o computador, facilitando as 
ações e assimilações entre ambos 
V São vários, dentre eles podemos citar: 
Windows Vista, Pascal, Linux 

(A) as afirmativas I e III são verdadeiras 
(B) as afirmativas II e IV são verdadeiras 
(C) as afirmativas II, IV e V são verdadeiras 
(D) apenas a afirmativa IV é verdadeira 
(E) apenas a afirmativa III é verdadeira 

13) Localiza-se em memória secundária e é 
utilizado(a) tipicamente em ambiente multitarefa 
para armazenar dados e programas que não são 
necessários imediatamente, mas que devem ficar 
disponíveis a qualquer momento. Trata-se do(a): 

(A) memória cache 
(B) memória ROM 
(C) memória virtual 
(D) registrador 
(E) memória RAM 

14) Os pacotes Microsoft Office e BrOffice são 
compostos por softwares aplicativos que nos 
auxiliam nas mais diversas tarefas 
computacionais. Assinale, então, a alternativa em 
que são descritas somente planilhas eletrônicas: 

(A) BrOffice Calc e Excel 
(B) Word e BrOffice Calc 
(C) Excel e BrOffice Base 
(D) BrOffice Math e Excel 
(E) Power Point e BrOffice Calc 

15) Estando em um documento do Microsoft 
Word, com um texto selecionado, mantendo 

pressionada a tecla 
 Ctrl

 e pressionando a tecla 

, o texto selecionado: 

(A) diminui 
(B) fica em negrito 
(C) muda de cor 
(D) fica em Itálico 
(E) aumenta 

16) Protocolos são a base do funcionamento da 
Internet. Eles são regras para trocas de 
informações que garantem que computadores se 
comuniquem de forma eficiente. Há diversos 
protocolos. Aquele responsável direto e 
específico para a transferência de arquivos é: 

(A) FTP 
(B) HTTP 
(C) DNS 
(D) DSN 
(E) WWW 



17) Sobre os vírus de computador, marque a 
alternativa INCORRETA: 

(A) são programas de computador 
(B) podem corromper ou apagar dados no 
computador 
(C) usam o programa de e-mail para se espalhar 
para outros computadores  
(D) são mensagens que chegam aos 
destinatários sem que estes as tenham solicitado 
(E) podem ser disfarçados como anexos de 
imagens engraçadas, cartões de felicitações ou 
arquivos de áudio e vídeo 

18) Considerando vários aspectos sobre 
segurança de computador, marque a opção 
INCORRETA: 

(A) Firewall é um mecanismo que atua como 
"defesa" de um computador ou de uma rede, 
controlando o acesso ao sistema por meio de 
regras e a filtragem de dados 
(B) Worms é o termo utilizado para descrever um 
método de ataque, através do qual alguém faz 
uso da persuasão, muitas vezes abusando da 
ingenuidade ou confiança do usuário, para obter 
informações que podem ser utilizadas para ter 
acesso não autorizado a computadores ou 
informações 
(C) Kaspersky e AVG são exemplos de antivírus 
disponíveis no mercado 
(D) o spyware é um software que recolhe 
informações pessoais sem o seu conhecimento 
ou permissão 
(E) uma senha (password) na Internet, ou em 
qualquer sistema computacional, serve para 
autenticar o usuário, ou seja, é utilizada no 
processo de verificação da identidade do usuário, 
assegurando que este é realmente quem diz ser 

19) Um navegador (também conhecido como 
web browser ou simplesmente browser) é um 
programa que habilita seus usuários a 
interagirem com documentos HTML hospedados 
em um servidor Web. Dentre os navegadores 
mais utilizados, podemos citar: 

(A) Internet Explorer e Mozilla Firefox 
(B) Windows Explorer e Adobe Acrobat 
(C) Outlook Express e Windows Vista 
(D) Mozilla Firefox e Outlook Express 
(E) Internet Explorer e Mozilla Thunderbird 

20) Pequenas informações que os sites visitados 
por você na internet podem armazenar em seu 
navegador, visando diversos fins, tais como: 
manter listas de compras ou listas de produtos 
preferidos em sites de comércio eletrônico etc., 
são denominadas de: 

(A) links 
(B) upload 
(C) cookies 
(D) backup 
(E) pop-up 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21) Relacione as colunas abaixo conforme o 
disposto na Lei nº 6.404/76, com redação dada 
pela Lei nº 11.941/09: 

(1) ativo realizável 
a longo prazo 
(2) intangível 
(3) investimentos 
(4) patrimônio 
líquido 
(5) ativo circulante 

( ) adiantamentos ou 
empréstimos a diretores 
(    ) marcas e patentes  
(  ) ajustes de avaliação 
patrimonial 
(    ) participações 
permanentes em outras 
sociedades 
(   ) aplicação de recursos 
em despesas do exercício 
seguinte 

Indique a opção correta: 

(A) 3 - 2 - 4 - 1 - 5 
(B) 1 - 2 - 4 - 3 - 5 
(C) 3 - 2 - 5 - 1 - 4 
(D) 3 - 2 - 1 - 5 - 4 
(E) 2 - 3 - 1 - 5 - 4 

22) No Balanço Patrimonial encerrado em 
31/12/x6, determinada empresa apresentava 
Patrimônio Líquido assim composto: Capital 
Social Subscrito de R$ 420.000,00 e Capital 
Social a Integralizar de R$ 220.000,00. Durante o 
exercício seguinte, realizaram-se os seguintes 
eventos: 

I As operações realizadas resultaram na 
obtenção de lucro líquido no valor de R$ 
130.000,00 
II Do lucro obtido, R$ 58.000,00 foram 
distribuídos a título de dividendos e R$ 24.000,00 
foram utilizados na constituição de reservas 
III A empresa pagou R$ 12.000,00 referente a 
dividendos distribuídos em x5 



IV Os sócios integralizaram parte do capital 
subscrito, em veículos, no valor de R$ 
150.000,00 

Em consequência da movimentação acima, o 
valor de Patrimônio Líquido apresentado no 
Balanço Patrimonial levantado em 31/12/x7 é: 

(A) R$ 410.000,00 
(B) R$ 386.000,00 
(C) R$ 444.000,00 
(D) R$ 314.000,00 
(E) R$ 422.000,00 

23) A Demonstração dos Lucros e Prejuízos 
Acumulados (DLPA), a que se refere o inciso II 
do art. 176 da Lei nº 6.404/76, poderá ser 
incluída na: 

(A) Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido 
(B) Demonstração do Resultado do Exercício 
(C) Demonstração das Origens e Aplicações de 
Recursos 
(D) Demonstração do Valor Adicionado 
(E) Demonstração dos Fluxos de Caixa 

24) Analise as afirmativas abaixo acerca das 
Demonstrações dos Fluxos de Caixa (DFC) e do 
Valor Adicionado (DVA), de acordo com as 
disposições da Lei nº 6.404/76, com as 
alterações da Lei nº 11.638/07: 

I A DFC indicará, no mínimo, as alterações 
ocorridas, durante o exercício, no saldo de caixa 
e equivalentes de caixa, segregando-se essas 
alterações em, no mínimo, três fluxos: das 
operações, dos financiamentos e investimentos 
II A DVA indicará, no mínimo, o valor da riqueza 
gerada pela companhia, a sua distribuição entre 
os elementos que contribuíram para a geração 
dessa riqueza, tais como empregados, 
financiadores, acionistas, governo e outros, bem 
como a parcela da riqueza não distribuída 
III A DFC indicará os saldos, no início e no fim do 
exercício, do ativo e passivo circulantes, o 
montante do capital circulante líquido e o seu 
aumento ou redução durante o exercício 

Indique a opção correta: 

(A) as afirmativas I, II e III são verdadeiras 
(B) apenas a afirmativa I é verdadeira 
(C) apenas as afirmativas II e III são verdadeiras 
(D) as afirmativas I e II são verdadeiras 
(E) apenas a afirmativa III é verdadeira 

25) Determinadas informações sobre retificações 
de valores de itens patrimoniais devem ser 
evidenciadas no Balanço Patrimonial. São 
exemplos de contas retificadoras de valores 
registrados em contas do Ativo, do Passivo e do 
Patrimônio Líquido, respectivamente: 

(A) amortização acumulada, ações em 
tesouraria, provisão para créditos de liquidação 
duvidosa 
(B) exaustão acumulada, provisão para créditos 
de liquidação duvidosa, ações em tesouraria 
(C) depreciação acumulada, encargos 
financeiros a transcorrer e capital social a 
integralizar 
(D) encargos financeiros a transcorrer, provisão 
para créditos de liquidação duvidosa, ações em 
tesouraria 
(E) provisão para créditos de liquidação 
duvidosa, capital social a integralizar, exaustão 
acumulada 

26) O Balancete de Verificação de uma empresa 
de revenda e manutenção de equipamentos 
hospitalares, levantado em 31/12/x8, indicava as 
seguintes contas e respectivos saldos: 

Contas Saldos (R$) 
estoques de mercadorias 100.000,00
empréstimos bancários 130.000,00
Ações em tesouraria 20.000,00
capital social 500.000,00
depreciação acumulada - 
máquinas e equipamentos 40.000,00

estoques de materiais 80.000,00
salários a pagar 70.000,00
Duplicatas a receber  100.000,00
seguros a vencer 24.000,00
provisão para créditos de 
liquidação duvidosa 10.000,00

ICMS a recolher 12.000,00
capital social a integralizar 300.000,00
provisão para Imposto de 
Renda 18.000,00

Fornecedores 80.000,00
Duplicatas descontadas 70.000,00
prejuízos acumulados 16.000,00
marcas e patentes 40.000,00
depósitos bancários 50.000,00
máquinas e equipamentos 200.000,00



No Balanço Patrimonial elaborado nesta data, os 
totais de Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido 
serão, respectivamente: 

(A) R$ 474.000,00, R$ 330.000,00 e R$ 
144.000,00 
(B) R$ 494.000,00, R$ 330.000,00 e R$ 
164.000,00 
(C) R$ 494.000,00, R$ 310.000,00 e R$ 
184.000,00 
(D) R$ 454.000,00, R$ 290.000,00 e R$ 
164.000,00 
(E) R$ 474.000,00, R$ 310.000,00 e R$ 
164.000,00 

27) Assinale o Princípio Fundamental de 
Contabilidade (Resolução CFC nº 750/93) não 
observado por proprietário de empresa que 
costuma pagar despesas de condomínio relativas 
a apartamento utilizado como residência de sua 
família com recursos da conta bancária da 
empresa: 

(A) entidade 
(B) registro pelo valor original 
(C) competência 
(D) oportunidade 
(E) prudência 

28) O evento abaixo implica aumento de 
patrimônio líquido: 

(A) pagamento de duplicatas acrescidas de juros 
moratórios 
(B) recebimento de valores devidos por clientes 
(C) pagamento de conta telefônica 
(D) recebimento de duplicatas acrescidas de 
juros moratórios 
(E) aquisição à vista de estoque de mercadorias 

29) De acordo com a Lei nº 6.404/76, com a 
redação dada pela Lei nº 11.941/09, identifique a 
alternativa que apresenta a correta classificação 
das contas nos grupos de contas do Balanço 
Patrimonial: 

(A) no ativo, as contas serão dispostas no ativo 
circulante e no ativo não circulante, este 
composto por ativo realizável a longo prazo, 
investimentos, imobilizado e diferido 
(B) no ativo, as contas serão dispostas no ativo 
circulante e no ativo não circulante, este 
composto por ativo realizável a longo prazo, 
investimentos, imobilizado e intangível 

(C) no ativo, as contas serão dispostas no ativo 
circulante, ativo realizável a longo prazo e ativo 
permanente, este dividido em investimentos, 
imobilizado e diferido 
(D) no ativo, as contas serão dispostas no ativo 
circulante, ativo realizável a longo prazo e ativo 
permanente, este dividido em investimentos, 
imobilizado, intangível e diferido 
(E) no passivo, as contas serão classificadas no 
passivo circulante, no passivo exigível a longo 
prazo, nos resultados de exercícios futuros e no 
patrimônio líquido, este dividido em capital social, 
reservas de capital, reservas de reavaliação, 
reservas de lucros e lucros ou prejuízos 
acumulados 

30) De acordo com a Lei nº 6.404/76, com a 
redação da Lei nº 11.941/09, no Balanço 
Patrimonial, o grupo de contas do Patrimônio 
Líquido terá a seguinte composição: 

(A) o capital social, as reservas de capital, as 
reservas de reavaliação, as reservas de lucros e 
os lucros ou prejuízos acumulados 
(B) o capital social, as reservas de capital, os 
ajustes de avaliação patrimonial, as reservas de 
lucros, as ações em tesouraria e os lucros ou 
prejuízos acumulados 
(C) o capital social, as reservas de capital, os 
ajustes de avaliação patrimonial, as reservas de 
lucros, as ações em tesouraria e os prejuízos 
acumulados 
(D) o capital social, as reservas de capital, as 
reservas de reavaliação, os ajustes de avaliação 
patrimonial, as reservas de lucros, as ações em 
tesouraria e os prejuízos acumulados 
(E) o capital social, as reservas de capital, as 
reservas de reavaliação, as reservas de lucros e 
os prejuízos acumulados 



31) Pela quitação de uma duplicata, determinada 
empresa concedeu ao cliente um desconto de 
4%, que implicou recebimento da importância 
líquida de R$ 30.000,00. A alternativa abaixo 
representa os valores e as respectivas contas a 
serem debitadas e creditadas no registro da 
operação: 

(A) D - Caixa (R$ 30.000,00) 
 C - Descontos Concedidos (R$ 1.250,00) 
 C - Duplicatas a Receber (R$ 31.250,00) 
(B) D - Caixa (R$ 30.000,00) 
 D - Duplicatas a Receber (R$ 31.250,00) 
 C - Descontos Concedidos (R$ 1.250,00) 
(C) D - Descontos Concedidos (R$ 1.250,00) 
 C - Duplicatas a Receber (R$ 31.250,00) 
 C - Caixa (R$ 30.000,00) 
(D) D - Duplicatas a Receber (R$ 30.000,00) 

C - Caixa (R$ 31.250,00) 
 C - Descontos Concedidos (R$ 1.250,00) 
(E) D - Caixa (R$ 30.000,00) 
 D -  Descontos Concedidos (R$ 1.250,00) 
 C - Duplicatas a Receber (R$ 31.250,00) 

32) Marque o instrumento de planejamento 
governamental elaborado pelo Poder Executivo, 
sujeito à aprovação pelo Poder Legislativo e que 
estabelece os projetos e os programas de longa 
duração, definindo objetivos e metas da ação 
pública para um período de quatro anos: 

(A) lei orçamentária 
(B) plano plurianual 
(C) lei de diretrizes orçamentárias 
(D) relatório resumido da execução orçamentária 
(E) plano quadrienal de controle da 
administração pública 

33) NÃO representa uma modalidade de licitação 
prevista nas Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02: 

(A) concorrência 
(B) pregão 
(C) sorteio 
(D) convite 
(E) leilão 

34) No caso de desempate de duas ou mais 
propostas que apresentem igualdade de 
condições, a Lei 8.666/93, no §2º do art. 2º, 
dispõe que será assegurada preferência aos 
bens ou serviços: 

(A) produzidos ou prestados por empresas 
brasileiras de capital nacional 

(B) sorteados, em ato público, para o qual todos 
os licitantes foram convocados 
(C) produzidos ou prestados por empresas que 
invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País 
(D) os produzidos no País 
(E) produzidos ou prestados por empresas 
brasileiras 

35) O empenho é definido pelo art. 58 da Lei nº 
4.320/64 como “o ato emanado pela autoridade 
competente que cria para o Estado a obrigação 
de pagamento pendente ou não de implemento 
de condição”. Dentre as modalidades de 
empenho existentes, aquela aplicada a casos de 
contratos em que conste cláusula de previsão 
para reajustamento de preços é denominada: 

(A) ordinária ou normal 
(B) extraordinária 
(C) por estimativa 
(D) especial 
(E) global 

36) A fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial da União 
e das entidades da administração direta e 
indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação das subvenções e 
renúncia de receitas, conforme disposições da 
Constituição Federal/1988, será exercida: 

(A) pelo Poder Judiciário, mediante controle 
externo e pelo sistema de controle interno de 
cada Poder 
(B) pelo Poder Executivo, mediante controle 
interno, e pelo Poder Judiciário, mediante 
controle externo 
(C) pelo Congresso Nacional, mediante controle 
externo, e pelo Poder Executivo, mediante 
controle interno 
(D) pelas auditorias externas, mediante controle 
externo e pelas auditorias internas 
(E) pelo Congresso Nacional, mediante controle 
externo, e pelo sistema de controle interno de 
cada Poder 



37) Constitui finalidade do sistema de controle 
interno a ser mantido de forma integrada pelos 
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 
conforme atribuição estabelecida na Constituição 
Federal/1988, EXCETO: 

(A) apreciar as contas prestadas anualmente 
pelo Presidente da República, mediante parecer 
prévio que deverá ser elaborado em 60 
(sessenta) dias a contar de seu recebimento 
(B) avaliar o cumprimento das metas previstas no 
plano plurianual, a execução dos programas de 
governo e dos orçamentos da União 
(C) comprovar a legalidade e avaliar os 
resultados, quanto à eficácia e eficiência, da 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos 
órgãos e entidades da administração federal, 
bem como da aplicação de recursos públicos por 
entidades de direito privado 
(D) apoiar o controle externo no exercício de sua 
missão institucional 
(E) exercer o controle das operações de crédito, 
avais e garantias, bem como dos direitos e 
haveres da União 

38) Deverá ser objeto de abordagem no relatório 
da auditoria interna, EXCETO: 

(A) a metodologia de trabalho utilizada 
(B) o objetivo e a extensão dos trabalhos 
(C) as eventuais limitações dos procedimentos 
de auditoria 
(D) a contratação do auditor para novos 
trabalhos 
(E) os riscos associados aos fatos constatados 

39) Assinale o princípio básico de um sistema de 
controle interno que estabelece que uma mesma 
pessoa não pode ter acesso simultâneo a 
funções potencialmente conflitantes, tais como 
autorização, aprovação, execução, controle e 
contabilização das operações: 

(A) o manual de rotinas internas 
(B) a segregação de funções 
(C) a definição de responsabilidades 
(D) o confronto de ativos com registros 
(E) a amarração do sistema 

40) Caracteriza contrato administrativo na gestão 
pública brasileira o seguinte: 

(A) o contrato administrativo é sempre 
consensual, formal, não oneroso, comutativo e 
realizado intuitu personae
(B) a administração pública pode renunciar ao 
poder de modificação unilateral do contrato 
administrativo 
(C) a aplicação de penalidades contratuais 
resulta do princípio da auto-executoriedade dos 
atos administrativos 
(D) na interpretação do contrato administrativo, 
deverão ser observadas as normas relativas aos 
princípios da teoria geral dos contratos 
suplementadas pelas normas de Direito Público e 
de Direito Privado, nesta ordem 
(E) o controle do contrato administrativo é um 
dos poderes inerentes à administração pública, 
portanto requer provocação judicial para efetivá-
lo 

41) Sobre a responsabilidade dos atos praticados 
por servidores públicos no exercício de suas 
funções, é correto afirmar: 

(A) a absolvição criminal afasta a 
responsabilidade administrativa e civil quando 
ficar decidida a inexistência do fato ou a não 
autoria imputada ao servidor 
(B) a administração se vincula ao processo civil 
para punir o servidor no caso de violação das 
normas administrativas internas 
(C) um mesmo servidor não pode acumular 
penas na esfera civil, administrativa e criminal 
(D) a aplicação das punições relativas à 
responsabilidade por improbidade administrativa 
cabe à administração e ao Poder Judiciário 
(E) o cumprimento da pena nem sempre exaure 
a sanção 

42) Marque o instrumento de planejamento 
governamental em que são estabelecidas as 
metas anuais, em valores correntes e 
constantes, relativas a receitas, despesas, 
resultados nominal e primário e montante da 
dívida pública: 

(A) plano de investimento 
(B) orçamento público 
(C) lei de créditos suplementares 
(D) lei de diretrizes orçamentárias 
(E) plano plurianual 



43) No Balanço Patrimonial, conforme determina 
a Lei nº 6.404/76, com a redação dada pela Lei 
nº 11.941/09, as obrigações, os encargos e os 
riscos classificados no passivo não circulante 
serão: 

(A) ajustados a valor de mercado 
(B) avaliados a valor de mercado ou custo, o 
maior dos dois 
(C) avaliados a valor de mercado ou custo, o 
menor dos dois 
(D) computados pelo valor atualizado até a data 
do encerramento do Balanço Patrimonial 
(E) ajustados ao seu valor presente 

44) Determinada empresa apresentou no 
exercício de x6 a seguinte movimentação nas 
contas representativas de receitas e despesas: 

I Receita auferida em x6 recebida em x7: R$ 
4.000,00 
II Despesa incorrida em x6 paga em x6: R$ 
2.930,00 
III Despesa incorrida em x6 paga em x7 R$ 
820,00 

Em vista disso e, em obediência ao princípio 
contábil da competência, o resultado apurado em 
x6 apresentou: 

(A) prejuízo de R$ 2500,00 
(B) prejuízo de R$ 1.070,00 
(C) lucro de R$ 250,00 
(D) lucro de R$ 1.070,00 
(E) lucro de R$ 1.320,00 

45) Acerca das sociedades coligadas, 
controladas e controladoras, de acordo com as 
disposições da Lei nº 6.404/76, com as 
alterações da Lei nº 11.941/09, é INCORRETO
afirmar: 

(A) é presumida influência significativa quando a 
investidora for titular de 20% (vinte por cento) ou
mais do capital votante da investida, sem 
controlá-la 
(B) são coligadas as sociedades quando uma 
participa, com 10% (dez por cento) ou mais, do 
capital da outra, sem controlá-la 
(C) são coligadas as sociedades nas quais a 
investidora tenha influência significativa 
(D) a companhia aberta divulgará as informações 
adicionais, sobre coligadas e controladas, que 
forem exigidas pela Comissão de Valores 
Mobiliários 

(E) considera-se controlada a sociedade na qual 
a controladora, diretamente ou através de outras 
controladas, é titular de direitos de sócio que lhe 
assegurem, de modo permanente, 
preponderância nas deliberações sociais e o 
poder de eleger a maioria dos administradores 

46) A Lei nº 4.320/64, que estabelece normas 
gerais de direito financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços da União, 
dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal, determina no seu art. 35 que as contas 
de receitas públicas, quando: 

(A) orçamentárias, deverão adotar o regime de 
caixa 
(B) extra-orçamentárias, deverão adotar o regime 
de competência 
(C) extra-orçamentárias, deverão adotar o regime 
misto 
(D) não previstas no orçamento, deverão adotar 
o regime de competência 
(E) orçamentárias, deverão adotar o regime de 
competência 

47) De acordo com as disposições da Lei nº 
6.404/76, as reservas de capital NÃO poderão 
ser utilizadas para: 

(A) incorporação ao capital social 
(B) resgate, reembolso ou compra de ações 
(C) resgate de partes beneficiárias 
(D) absorção de prejuízos que ultrapassarem os 
lucros acumulados e as reservas de lucros 
(E) pagamento de obrigações contraídas em 
moeda estrangeira 

48) Analisadas sob o ponto de vista jurídico, as 
despesas públicas são segregadas entre as de 
natureza fixa e as de natureza variável. Assinale, 
então, a alternativa que representa itens 
classificados como despesa fixa: 

(A) despesas com viagens 
(B) ajudas de custo 
(C) despesas com serviços extraordinários 
(D) despesas com pessoal 
(E) investimentos 



49) O prazo para a Lei Orçamentária Anual ser 
encaminhada pelo Poder Executivo ao Poder 
Legislativo é de: 

(A) cinco meses antes do encerramento do 
mandato presidencial (31 de julho) 
(B) quatro meses antes do encerramento do 
exercício financeiro (31 de agosto) 
(C) seis meses antes do encerramento do 
exercício financeiro (30 de junho) 
(D) oito meses e meio antes do reinício das 
funções legislativas (15 de junho) 
(E) nove meses após a aprovação da Lei 
orçamentária em vigor (30 de setembro) 

50) A Lei nº 8.666, de 21.06.1993, que 
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, instituindo normas para licitações e 
contratos da Administração Pública, bem como 
indicando outras providências, estabelece no 
parágrafo 1º do seu artigo 15 que o registro de 
preços será precedido de: 

(A) ampla pesquisa de mercado 
(B) levantamento de preços no exterior 
(C) análise de catálogo de preços com adoção 
do que trouxer melhor relação custo X benefício 
(D) ampla licitação pública 
(E) pregão, onde se adotará o menor preço 




