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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
PORTUGUÊS 
 
Leia o texto a seguir, de Soninha Francine, para responder as questões 1 e 2. 
 
"Politicamente correto" o cac... Digo, "uma ova"! 
 
Sei que algumas pessoas me consideram "politicamente correta" - algumas, tratando a 
expressão elogio; outras, com desprezo e deboche. Sinceramente, não me considero 
elogiada... Acho esse negócio de "politicamente" uma tremenda bobagem. O que 
diabos quer dizer o advérbio nessa expressão?  
 
Mas acho que se pode, sim, discutir o que é correto e incorreto no trato com as 
pessoas, e isso inclui a linguagem. Até parece que as palavras não têm importância 
nenhuma... Se não tivessem, não ficaríamos tão felizes com algumas que nos são ditas 
e tão furiosos com outras. E como há muitas sutilezas, muitas divergências, há tantas 
discussões a respeito. 
 
Tempos atrás, usei a palavra "velho" em uma coluna do caderno de Esporte da Folha 
de São Paulo. Eu dizia que é um absurdo haver pessoas - no caso, eram torcedores 
enfurecidos - capazes de agredir um velho; que é um sinal gritante de problemas na 
sociedade o fato de já não respeitarmos velhos, mulheres e crianças.  
 
Pois bem, recebi uma bronca de um leitor, para quem eu não devia dizer "velho", e sim 
usar a palavra "idoso". Que eu acho feia, metida, forçada. Pra mim, velho não é ofensa, 
tanto quanto novo ou jovem não é elogio - é só circunstância! Eu quero ficar velha! 
Adoro roupa velha, meus livros velhos, casas velhas...  
 
Mas há palavras que realmente prefiro não usar, e recomendo que as pessoas não 
usem - incluindo meus colegas jornalistas. E quer ver como vocês vão entender e 
concordar comigo? Tanto que, de fato, elas foram praticamente abolidas. "Leproso" e 
"lepra", por exemplo, têm uma carga tão pejorativa, tão negativa, que não são mais 
usadas. É melhor falar em "hanseníase" - uma doença com tratamento e cura. O 
mesmo vale para "aidético". Isso lá é jeito de se referir a alguém? O sujeito não "é 
aidético". Como definir alguém pela doença que tem?? 
 
Há muitos anos não se fala em "mongolóides", ainda bem! Como já está quase 
esquecido, eu talvez nem devesse lembrar que o termo era usado para descrever as 
pessoas com Síndrome de Down. Era ou não era horroroso? 
 
Eu ainda batalho pela exclusão ou pelo menos o uso cuidadoso de algumas outras 
palavras. "Viciado" é uma delas. "Vício" tem o sentido de defeito moral; é o oposto de 
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virtude... Mas dependência é uma doença, não uma "fraqueza moral". Além disso, é 
comum usar "viciado" para se referir ao usuário de drogas que não é dependente, o 
que é um erro grave de informação e serve para aumentar ainda mais a confusão em 
torno do tema.  
 
(Aliás, outro dia ouvi uma pessoa dizer que tem um projeto com "dependentes de 
drogas e alcoólatras"... Como se os últimos não fossem dependentes de uma droga 
também! "Droga" é outra palavra meio mal usada...). 
 
Existem mil outras palavras que deveriam ser banidas. O famoso "doutor", por 
exemplo, para se dirigir a ricos, engravatados e autoridades... O "excelência" que é 
obrigatório por regimento quando um vereador se dirige a outro no plenário... É tão 
forçado que fica ridículo. 
 
Uma discussão séria sobre palavras aconteceu outro dia, por causa da famosa 
desavença entre Grafite e o argentino Desabato. Afinal, dirigir-se a alguém como 
"negro" é ofensivo? Depende... José Geraldo Couto, em texto brilhante na Folha, 
resumiu: "Entre o "minha nega" dito com afeto por um homem apaixonado e o "sua 
negra" dito com rispidez por uma patroa há um abismo cavado por séculos de 
história". Perfeito, não?  
 
Pra concluir: sou a favor do cuidado e da reflexão a respeito das palavras que usamos, 
mas não de se baixarem regras na forma de um "index", do "isso pode e isso não 
pode". Por isso achei a maior bola fora a edição da "Cartilha do Politicamente Correto" 
editada em Brasília - ainda mais porque a própria expressão "politicamente correto" 
podia ser arquivada, imediatamente! 
 
FRANCINE, Soninha. Disponível em HTTP://obaoba.uol.com.br/coluna/soninha. Acesso 
em: 18 maio 2005. 

 
1. A frase integra um texto em que a autora discute o que é ou não “politicamente 
correto”.  Qual dos trechos abaixo define corretamente essa expressão: 
(A) A expressão é utilizada para orientar as pessoas a não chamarem indivíduos de raça 

negra de “negros”, mas de “afrodescendentes”. 
(B) a expressão designa uma forma de comportamento considerada correta em algumas 

circunstâncias. De modo geral, o uso da expressão refere-se às ações ou 
comportamentos que indiquem respeito às diferenças, considerando o que é 
adequado do ponto de vista moral. 

(C) Trata-se de um termo criado pelo governo para dar nome a uma cartilha na qual são 
determinadas expressões que, embora populares, indicam preconceito. A cartilha 
indica novas expressões que devem substituir as outras, agora proibidas. 

(D) todas as alternativas estão corretas. 
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2. A autora do texto afirma que considera “esse negócio de politicamente correto 
uma tremenda bobagem”. Como ela justifica essa opinião. 
(A) Segundo a autora, o advérbio “politicamente” é inadequado na expressão. A questão 

central, para ela, é discutir o que é correto ou incorreto no trato com as pessoas, 
incluindo o uso que fazemos da linguagem. 

(B) Para a autora, trata-se apenas de uma forma ingênua do governo mostrar que está 
lutando pelos direitos dos excluídos. 

(C) Para a autora, uma palavra pode ou não ser ofensiva. Depende da situação. 
(D) Soninha entende que a cartilha do politicamente correto não cita palavras que 

realmente deveriam ser excluídas do vocabulário, como mongolóide” e “aidético”. 
 
3. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada não tem valor de adjetivo: 
(A) O garoto carregava um fardo amarelado. 
(B) As nuvens tornavam-se cinzentas. 
(C) O sol desbotou o verde da bandeira. 
(D) O uniforme azul estava molhado. 
 
4. Assinale a alternativa em que a formação do plural dos substantivos está 
totalmente incorreta: 
(A) os sem-terra / cinco beija-flores / mil barris. 
(B) as estrelas do mar / dois padres-nossos / telegramas de condolências. 
(C) os guarda-noturnos / três pãozinhos / nas segunda-feiras. 
(D) os abaixo-assinados/ alguns animaizinhos / dois fósseis. 
 
5. Na frase “ Pedro é só o ficante da Taís”, o termo ficante representa: 
(A) Gíria, porque tem vida curta e em breve não comunicará mais nada entre as gerações 

mais novas. 
(B) Estrangeirismo, visto não ter sido incorporado nos dicionários mais recentes. 
(C) Neologismo, por ter sido criado a partir do verbo ficar na linguagem comum entre os 

jovens. 
(D) Onomatopéia, porque foi criado levando em conta os sons naturais. 
 
6. Do ponto de vista semântico, em qual das expressões abaixo a palavra “velho” 
pode ser substituída por “idoso”? 
(A) A sabedoria dos velhos deve ser considerada de suma importância, assim como o 

fazem os povos indígenas. 
(B) Gosto de livros, sobretudo os mais velhos que tenho em minha estante. 
(C) No Natal ficamos sempre juntos. É um velho costume da família. 
(D) Para nascer de novo, é preciso despir-se do velho homem. 
 
7. Leia o poema abaixo e responda o que se pede. 
 
 Rios sem discurso 
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[...] Em situação de poço, a água equivale 
A uma palavra em situação dicionária: 
Isolada, estanque no poço dela mesma, 
E poque assim estanque, estancada; 
[...] 
 
CABRAL DE MELO NETO, João. Antologia poética. 
 
Na qualificação progressiva da palavra “água”, feita pela primeira estrofe, dá-se a 
alteração de estanque para estancada. Essa alteração expressa uma nova noção a 
partir do seguinte recurso gramatical: 
(A) correção da concordância nominal. 
(B) emprego da estrutura passiva. 
(C) complemento do nome “palavra”. 
(D) flexão de gênero. 
 
8. Na afirmação “ Depois de me casar com o João, comprei uma casinha lá na Bela 
Vista”, o diminutivo no substantivo expressa, além do tamanho e carinho, o sentido 
de: 
(A) Ironia. 
(B) Simplicidade. 
(C) Pobreza. 
(D) Penúria . 
 
Leia o texto abaixo, de Arnaldo Antunes, e responda as questões 9 e 10. 
 
Fora de si 
 
Eu fico louco 
Eu fico fora de si 
Eu fica assim 
Eu fica fora de mim 
 
Eu fico um pouco 
Depois eu saio daqui 
Eu vai embora 
Eu fico fora de si 
 
Eu fico oco 
Eu fica bem assim 
Eu fico sem ninguém em mim 
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9. Para construir a idéia de fora de si, o poeta vale-se: 
(A) Do uso exagerado do pronome eu, associando-o ao interlocutor em 2ª pessoa do 

singular. 
(B) Da utilização do pronome indefinido – ninguém – como forma de sugerir a idéia de 

imprecisão. 
(C) De pronomes reflexivos que apontam para o próprio sujeito, numa atitude de olhar 

internamente. 
(D) De variações lingüísticas, sugerindo que ficar fora de si é transmutar-se também em 

outras pessoas gramaticais. 
 
10. A tradução da primeira estrofe do poema para a expressão formal em língua 
portuguesa ficaria correta em: 
(A) eu fico louco/eu fico fora de mim/eu fica assim/ eu fico fora de mim. 
(B) eu fico louco/eu fico fora de si/eu fico assim/ eu fico fora de si. 
(C) eu fico louco/eu fico fora de mim/eu fico assim/ eu fico fora de mim. 
(D) eu fico louco/eu fico fora de si/eu fica assim/ eu fica fora de mim. 
 
 
MATEMÁTICA 
 
11. Numa Faculdade de 3630 alunos, 2015 deles estudam no curso de Engenharia, 
1215 estudam no curso de Administração e 515 deles estudam nos dois cursos. 
Quantos alunos não estudam em nenhum dos dois cursos. 
(A) 410. 
(B) 915. 
(C) 615. 
(D) 715. 
 
12. A transformação do número racional, escrito na forma decimal, (dízima 
periódica: 1,131313...) para a forma de fração é: 
(A) 1,12 / 99 
(B) 11,2 / 99 
(C) 112 / 99 
(D) 100 / 99 
 
13. Determine o valor de “X” para a equação do 10 grau abaixo. 

 
 
 
 

 
(A) -2 
(B) 4 

0   =  1 + 
1 + 

1 
x 

2 - 4 
x 
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(C) 5 
(D) 1 
 
14. Calcule o valor de “X” para a equação abaixo. 
 

014X4X2   
 
(A) – 1/2 
(B) 2/5 
(C) – 3/7 
(D) 4/9 
 
15. O cliente de um banco consolida uma dívida que, a juros simples de 6%am, 
representa um compromisso de R$180.000,00 a ser saldado dentro de um ano e deseja 
quitar antecipadamente parte do débito, pagando R$40.000,00 hoje, R$ 58.000,00 
dentro de 8 meses e o saldo devedor “S” na data do vencimento do compromisso. 
Determine o valor do saldo devedor “S”. 
(A) R$ 82.000,00. 
(B) R$ 61.742,30. 
(C) R$ 55.342,50. 
(D) R$46.727,81. 
 
16. A temperatura “T” da água no radiador de um carro varia, durante cinco minutos 
depois de acionado o motor, de acordo com a função T = 2t2 + 2t + 25, com 0  t  5, 
onde “T” é a temperatura em oC, e “t” é o tempo decorrido em minutos a partir do 
instante em que o motor foi acionado. Após esses cinco minutos iniciais, a 
temperatura mantém-se constante. A temperatura da água no radiador do carro após 8 
minutos de acionamento é: 
(A) 40 oC 
(B) 85 oC 
(C) 120 oC 
(D) 169 oC 
 
17. Doze operários em 90 dias de trabalho com jornada de 8 horas diárias produzem 
36 m de um fio condutor elétrico especial. Quantos dias levarão 15 operários para fazer 
12 m de fio condutor elétrico especial com o dobro de diâmetro, trabalhando 6 horas 
por dia? 
(A) 82 dias. 
(B) 74 dias. 
(C) 64 dias. 
(D) 58 dias. 
 
18. Calcule o lado de um triângulo eqüilátero de área 38  centímetros quadrados. 
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(A) 22  cm. 
(B) 32  cm. 
(C) 33  cm. 
(D) 25 cm. 
 
19. Determine a área lateral de um cilindro de 4 centímetros de diâmetro e 30 
milímetros de altura. 
(A) 3π cm2 
(B) 9 π cm2 
(C) 12 π cm2 
(D) 18 π cm2 
 
20. A inclinação de uma reta pode ser interpretada como uma razão ou taxa de 
variação. Para a reta, a razão ou taxa de variação são constantes. Neste sentido, 
sabendo que a população de uma determinada cidade do estado de Minas Gerais, 
Brasil, era 12.000 em 1990 e 16.000 em 2010. Determine a taxa média de crescimento 
da população ao longo do período de 20 anos. 
(A) 100. 
(B) 150. 
(C) 200. 
(D) 250. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. A figura abaixo mostra uma janela do Excel 2000, que contém uma planilha em 
processo de edição, com o número de espécies animais e vegetais em três parques 
nacionais.  
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Com relação a essa situação hipotética e ao Excel 2000, julgue os itens que se 
seguem. 
 

I - Para calcular o número de espécies animais e o de espécies vegetais 
contidas nos parques 1, 2 e 3, colocando os resultados, respectivamente 
nas células B6 e C6, é suficiente realizar a seguinte seqüência de ações: 
clicar na célula B6; digitar =B3+B4+B5 e, em seguida, teclar enter; clicar 
novamente na célula B6: clicar ; clicar C6; clicar . 

II - Sabendo que a célula E5 está selecionada, para aumentar a largura da 
coluna E, é suficiente alterar , para um número maior. 

III - Para selecionar as células B3, B4 e B5, é suficiente realizar a seguinte 
seqüência de ações: clicar na célula B5; pressionar e manter pressionada 
a tecla Shift; teclar duas vezes a tecla  ; liberar a tecla Shift. 

 
Estão corretas: 
(A) somente I. 
(B) somente I e II. 
(C) somente II e III. 
(D) somente I e III. 
 
22. Um representante de bairro realizou o levantamento das quantidades de 
ocorrências de três tipos específicos, em um período de trinta dias, em três bairros de 
uma cidade. Para isso, ele consultou os registros apropriados, os dados foram 
tabulados em uma planilha do Excel 2000, mostrada na figura abaixo. 

 

 
 

Com relação à situação hipotética descrita e ao Excel 2000, assinale a alternativa 
correta. 
(A) A seguinte seqüência de ações descreve um processo completo que levará o 

representante de bairro à criação de um gráfico de barras para visualizar graficamente 
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a incidência de cada tipo de ocorrência nos seguintes bairros: selecionar todas as 
células da tabela; em seguida, clicar em . 

(B) Para determinar a média diária de ocorrências do tipo 1 no bairro C, no período 
considerado, e colocar o resultado na célula E2, seria correto o representante adotar o 
seguinte procedimento: clicar na célula E2; em seguida, digitar = média(D2:30) e, 
finalmente, teclar enter. 

(C) Para calcular a porcentagem de ocorrências do tipo 1 no bairro C, em relação ao total 
de ocorrências do mesmo tipo nos três bairros, e colocar o resultado na célula E2, 
seria correto o representante executar o seguinte procedimento: clicar na célula E2; 
em seguida, digitar =C2/(B2+D2) e teclar enter; clicar novamente em E2 e, finalmente, 
clicar em . 

(D) Os números 160 e 168 aparecerão nas células E3 e E4, respectivamente, se o 
representante realizar a seguinte seqüência de ações: clicar na célula E3, digitar = 
B3+C3+D3/2 e teclar enter; em seguida, clicar novamente na célula E3, clicar em , 
clicar na célula E4 e, finalmente clicar em . 

 
23. O saldo inicial do Ativo permanente é R$ 100. Durante o exercício, ocorreram as 
seguintes transações: arrecadação de tributos, R$ 200; compra de bem móvel, R$ 10; 
inscrição em dívida ativa, R$ 5; depreciação do período R$ 3; cancelamento de restos 
a pagar, R$ 10; cancelamento de dívida ativa, R$ 2. Assim, o saldo final do Ativo 
permanente é: 
(A) R$ 110. 
(B) R$ 210. 
(C) R$ 115. 
(D) R$ 113. 

 
24. Considere os saldos das principais contas do Balanço Patrimonial de um 
determinado ente público. 

 
Ativo R$ Passivo R$ 
Financeiro  50,00 Financeiro 200,00 
Permanente 500,00 Permanente 400,00 
Compensado 100,00 Compensado 100,00 

 
Fundamentando-se nesses dados, pode-se afirmar que o Resultado Patrimonial do 
ente foi: 
(A) Passivo Real a Descoberto de R$ 50,00. 
(B) Patrimônio Líquido Nulo. 
(C) Passivo Real Descoberto de R$ 150,00. 
(D) Ativo Real Líquido de R$  50,00. 
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25. Analise a tabela abaixo para responder o que se pede. 
  

Ingressos R$ 
Orçamentários 100,00 
Extra-orçamentários  75,00 
Desembolsos R$ 
Orçamentários 100,00 
Extra-orçamentários  85,00 

 
Em 31/12/x9, o saldo disponível para  o exercício seguinte, num Balanço Financeiro, 
era de R$ 20,00. Se os ingressos e desembolsos dos exercícios de x9 se deram 
conforme demonstrado na tabela acima, o saldo que veio do exercício de x8 era, em 
reais: 
(A) R$ 10,00. 
(B) R$ 30,00. 
(C) R$ 35,00. 
(D) R$ 40,00. 

 
26. A compra de material de consumo para uso imediato, na Contabilidade Pública, 
gera lançamentos nos sistemas: 
(A) Orçamentário e Financeiro apenas. 
(B) Financeiro e Patrimonial. 
(C) Orçamentário, Financeiro e Patrimonial. 
(D) Orçamentário, Compensação e Patrimonial apenas. 

 
27. O Balanço Patrimonial, elaborado pelo Contador de um ente governamental, 
apresentava, ao final do exercício, as seguintes contas e seus respectivos valores 
expressos em unidades monetárias. 

 
 Caixa – 10 
 Bancos – 15 
 Bens de Natureza Industrial  - 5 
 Dívida Ativa – 10 
 Almoxarifado – 21 
 Dívida Fundada Interna – 10 
 Dívida Fundada Externa – 20 
 Débitos de Tesouraria – 4 
 Ativo Real Líquido do Exercício Anterior – 25 
 Superávit Apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais – 5 
 Bens Imóveis – 10 
 Bens Móveis – 10 
 Restos a Pagar – 15 
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Diante dessas informações e considerando os saldos no final do exercício, pode-se 
concluir que: 
(A) O Ativo Permanente totalizou 56. 
(B) O Ativo total representa  84. 
(C) O Ativo Financeiro totalizou 15. 
(D) O Passivo Permanente totalizou 35. 
 
28. Segundo a Lei 4320/1964 o Plano de Contas da Administração Pública deve ser 
estruturado em sistemas de contas com o objetivo de facilitar a elaboração dos 
Balanços e Demonstrações previstas na Lei 4320/1964. Nesse sentido a realização de 
uma receita tributária provoca lançamento no (s) seguintes (s) sistema(s): 
(A) Financeiro e Patrimonial. 
(B) Orçamentário e  Financeiro. 
(C) Orçamentário, Financeiro e Patrimonial. 
(D) Apenas no financeiro. 

 
29. Com base no critério verdadeiro (V) ou Falso (F), julgue as seguintes afirmações 
e assinale a opção que indica a seqüência  correta. 

 

(     ) 
Na inscrição de restos a pagar as despesas processadas são distinguidas 
das não processadas. 

(     ) 
Restos a pagar são somente as despesas liquidadas e não pagas até 31 de 
dezembro. 

(     ) 
No Balanço Patrimonial os restos a pagar dos exercícios serão computados 
na receita extra-orçamentária, para compensar sua inclusão na despesas 
orçamentária. 

 
(A) V, V, F. 
(B) V, F, V. 
(C) V, V, V. 
(D) F, F, V. 

 
30. De acordo com Lei 4320/1964, o Ativo Financeiro é composto por: 
(A) Créditos e valores realizáveis independentemente da autorização orçamentária e dos 

valores numéricos. 
(B) Depósitos à vista e aplicações financeiras. 
(C) Bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependa da autorização 

legislativa. 
(D) Créditos, valores e todos os bens realizáveis. 

 
31. De acordo com a Lei 4320/1964, Capítulo II art. 92, a Dívida Flutuante não 
compreende: 
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(A) os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. 
(B) os serviços da dívida a pagar. 
(C) as concessões de garantia. 
(D) os débitos de tesouraria. 

 
32. Os elementos materiais que constituem o Estado são: 
(A) População, governo soberano, legislativo. 
(B) População e território. 
(C) Ordenamento jurídico, governo soberano e território. 
(D) Elemento final, população, nação, governo soberano. 

 
33. Os sistemas de Contabilidade Pública são: 
(A) Patrimonial, resultados e de compensação. 
(B) Orçamentária e extra-orçamentária. 
(C) Orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação.  
(D) Orçamentário, contábil e de compensação. 

 
34. A Contabilidade Pública aplica-se: 
(A) A administração centralizada e aos diversos tipos de entidades da Administração 

indireta. 
(B) À Administração pública e às organizações não governamentais de fins não-lucrativos. 
(C) À Administração direta, autarquias, fundações públicas e a algumas empresas 

públicas. 
(D) Aos órgãos e entidades de direito público. 

 
35. Constituem classes do Plano de Contas da União: 
(A) Ativo, Passivo, Despesa, Receita e  Resultados do Exercício. 
(B) Orçamentária, Financeira e Patrimonial. 
(C) Patrimonial, de Resultados e de Compensação. 
(D) Corrente, de Capital e Transferências. 
 
36. Constitui mutação patrimonial da Receita: 
(A) Cancelamento da dívida. 
(B) Doação recebida. 
(C) Construção de Prédio. 
(D) Cobrança da dívida Ativa. 

 
37. O compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, 
emissão e aceite  de título, aquisição financeira de bens,  recebimento antecipado de 
valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, para efeito da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF – LC 101 nº. 101/2000) é considerado: 
(A) dívida pública consolidada. 
(B) dívida pública mobiliária. 

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 




CONTADOR 

 

(C) operação de crédito. 
(D) dívida pública fundada. 
 
38. Segundo o art. 67 do Decreto nº. 93872/86, restos a pagar são despesas 
empenhadas e não pagas até 31 de dezembro. De acordo com o mesmo decreto, são 
características de restos a pagar, exceto que: 
(A) seu registro far-se-á por exercício. 
(B) classificam-se em processados e não processados. 
(C) a inscrição é automática desde que satisfaça as normas regulamentares. 
(D) têm vigência até dois anos após a sua inscrição. 

39. De acordo com §4º. do art. 105 da Lei nº. 4320/1964, o Passivo Permanente 
compreende a dívida fundada e outras que dependam de autorização legislativa para 
amortização  ou resgate. Assinale, entre as opções a seguir, a que não indica um 
componente do Passivo Permanente. 
(A) Dívida interna em títulos. 
(B) Dívida interna por contrato. 
(C) Restos a pagar inscritos. 
(D) Dívida externa em títulos. 
 
40. Acerca dos Princípios Orçamentários aceitos em nosso país, é incorreto afirmar. 
(A) A existência da separação do orçamento da União em fiscal, de investimento das 

estatais e da seguridade social não fere o princípio da unidade. 
(B) O princípio da Universalidade exige a inclusão  das receitas operacionais das 

empresas estatais no orçamento da União 
(C) A existência do Plano Plurianual (PPA) não conflita com o Princípio da Anualidade. 
(D) As transferências tributárias obrigatórias a estados e municípios, constitucionalmente 

previstas, constituem exceção ao princípio  da não-afetação das receitas. 
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