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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  

2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão 
Resposta; 
 

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  

4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 

5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 

6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a 
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 

7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 

8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 

9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 

10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha; 
  

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão 
Resposta; 
 

12 Assine o cartão resposta no verso.  
 

Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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Capitu 
 
 Capitu estava ao pé do muro fronteiro, voltada para ele, riscando com um prego. O rumor da porta 
_________ olhar para trás; ao dar comigo, encostou-se ao muro, como se quisesse esconder alguma cousa. 
Caminhei para ela;naturalmente levava o gesto mudado, porque ela veio a mim, e perguntou-me inquieta: 
 – Que é que você tem? 
 – Eu? Nada. 
 – Nada, não; você tem alguma cousa. 
 Quis _________ que nada, mas não achei língua. Todo eu era olhos e coração, um coração que desta vez 
ia sair, com certeza, pela borá fora. Não podia tirar os olhos daquela criatura de quatorze anos, alta, forte e 
cheia, apertada em um vestido de ________, meio desbotado. Os cabelos grossos, feitos em duas tranças, com as 
pontas atadas uma à outra, à moda do tempo, desciam-lhe pelas costas. Morena, olhos claros e grandes, nariz 
reto e comprido, tinha a boca fina e o queixo largo. As mãos, a despeito de alguns ofícios rudes,eram curadas 
com amor; não cheiravam a sabões finos nem águas de toucador, mas com água do poço e sabão comum trazia-
as sem mácula.Calçava sapatos de duraque, rasos e velhos, a que ela mesma dera alguns pontos. 
 – Que é que você tem? Repetiu. 
 – Não é nada, balbuciei finalmente. 
 E emendei logo: 
 – É uma notícia. 
 – Notícia de que? 
 Pensei em dizer-lhe que ia entrar para o seminário e espreitar a impressão que lhe faria. Se 
consternasse, é que realmente gostava de mim; se não, é que não gostava. Mas todo esse cálculo foi obscuro e 
rápido; senti que não poderia falar claramente, tinha agora a vista não seu como... 
 – Então? 
 – Você sabe... 
 Nisto olhei para ao muro, o lugar em que ela estivera riscando, escrevendo ou esburacando... Vi uns 
riscos abertos, e lembrou-me o gesto que ela fizera para cobri-los. Então quis vê-los de perto, e dei um passo. 
Capitu agarrou-me, mas, ou por temer que eu acabasse fugindo, ou por negar de outra maneira, correu adiante e 
apagou o escrito.Foi o mesmo que acender em mim o desejo de ler o que era. 

Assis, Joaquim Maria Machado de. “Capitu” In: Dom Casmurro. 8ª ed. São Paulo, Ática, 1978. P. 25-26. 
  
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) fez-a – insistir – xita.      c) fez-a – ensistir – chita. 
b) fê-la – insistir – chita.      d) fê-la – incistir – xita. 
 
02 - “Naturalmente levava o gesto mudado...” (1º parágrafo). O que levou o narrador a essa conclusão foi: 
a) O fato de Capitu ter-se encostado ao muro.   c) A inquietação de Capitu. 
b) O rumor da porta.      d) A inscrição que ele viu no muro. 
 
03 - Analise as afirmativas referente a acentuação gráfica: 
I - As paroxítonas ofícios, águas e notícia são acentuadas porque terminam em ditongo. 
II - As palavras mácula, cálculo e rápido são proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. 
III - Os monossílabos trás, pé e quê são acentuados por serem tônicos e terminados em a(s) e e. 
Assinale a alternativa correta: 
a) As afirmativas I, II e III estão corretas.    c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.   d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
 
04 - Analise as afirmativas quanto ao significado das palavras e assinale a correta: 
a) A palavra gesto no 1º parágrafo significa fisionomia, semblante, feição. 
b) As palavras passo e paço são homônimas homófonas assim como acender – ascender. 
c) A palavra desbotado (5º parágrafo) tem como antônimo descorado. 
d) As alternativas a, b e c estão corretas. 
 
05 - Lucas está posicionado num ponto de onde observa o topo de um edifício segundo um ângulo de 30º em 
relação à horizontal. Ao se aproximar 15 m do edifício, Lucas passa a observar o topo deste, segundo um ângulo 
de 60º em relação à horizontal. Considerando que Lucas tem estatura de 1,75 m e que entre ele e o edifício o 
terreno é regular e plano, é correto afirmar que a altura do edifico é de, aproximadamente: 
Dado: tg 30º = 0,57 e tg 60º = 1,73 
a) 11 m. 
b) 12,75 m. 
c) 14,5 m. 
d) 16,25 m. 
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06 - Um reservatório tem formato cilíndrico e altura medindo o dobro do diâmetro da base. Sabe-se que este 
reservatório tem capacidade para armazenar 100,48 mil litros de água. A medida do raio da base deste 
reservatório é: 
Dado: π = 3,14 
a) 1 m.        c) 4 m. 
b) 2 m.        d) 8 m. 
 
07 - Ana Cláudia aplicou um determinado capital, que foi acrescido de juros simples durante 9 meses, elevando-
se a R$ 3291,50. Caso Ana Cláudia tivesse aplicado o mesmo capital, sujeito à mesma taxa, por 16 meses, o 
montante ao final desse período seria de R$ 3596,00. O capital aplicado por Ana Cláudia e a taxa de juros anual 
são, respectivamente: 
a) R$ 2500,00 e 15%.      c) R$ 3000,00 e 12%. 
b) R$ 2750,00 e 20%.      d) R$ 2900,00 e 18%. 
 
08 - Analise as afirmativas abaixo sobre o Município de Andirá: 
I- O Município de Andirá é um grande potencial agrícola onde predomina o latifúndio em propriedades com 
área média de 40,00 ha por lote. 
II- Dentre outras, as principais culturas do município são: soja, milho, trigo, cana-de-açúcar, banana e outros. 
III- Andirá já é um dos grandes centros de piscicultura do Brasil, com dezenas de produtores e mais e uma 
centena de tanques de criação de peixes. 
De acordo com seus conhecimentos assinale a alternativa correta: 
a) Todas as afirmativas estão corretas.    c) Uma afirmativa está correta. 
b) Duas afirmativas estão corretas.     d) Nenhuma afirmativa está correta. 
 
09 - No calendário histórico brasileiro, uma data chama a atenção, é o dia 21 de Abril. Qual destes fatos NÃO 
ocorreu nesta data? 
a) Em 1.500 – Chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral ao solo brasileiro. 
b) Em 1.792 – Enforcamento de Tiradentes no Rio de Janeiro. 
c) Em 1.960 – Inauguração da Cidade de Brasília por Juscelino Kubitscheck. 
d) Em 1.985 – Falecimento do Presidente Tancredo de Almeida Neves. 
 
10 - Na contabilidade Geral, temos a definição de patrimônio como sendo: 
a) O Patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações, suscetíveis de avaliação em dinheiro. 
b) O Patrimônio é um conjunto de direitos e obrigações, suscetíveis de avaliação em dinheiro. 
c) O Patrimônio é um conjunto de bens móveis e imóveis apenas, suscetíveis de avaliação em investimentos financeiros. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
11 - No estudo da contabilidade geral, há necessidade de se evidenciar o aspecto qualitativo e quantitativo do 
patrimônio, onde: 
a) Aspecto qualitativo, consiste apenas em qualificar os bens, direitos e obrigações, e o Aspecto quantitativo, consiste 
em dar a esses bens direitos e obrigações seus respectivos valores. 
b) Aspecto qualitativo, consiste apenas em qualificar os direitos e obrigações, e o Aspecto quantitativo, consiste em dar 
a esses direitos e obrigações seus respectivos valores. 
c) Aspecto qualitativo, consiste apenas em qualificar os bens móveis apenas, e o Aspecto quantitativo, consiste em dar a 
esses bens móveis apenas  seus respectivos valores. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
12 - Correlacione a coluna da esquerda com a direita, e marque a alternativa correta: 

(a) Bens     (   ) Impostos a Pagar 
(b) Direitos    (   ) Caixa (dinheiro) 
(c) Obrigações   (   ) Salários a Pagar 

(   ) Duplicatas a Pagar 
(   ) Duplicatas a Receber 
(   ) Estoque de Mercadorias 
(   ) Móveis e Utensílios 
(   ) Veículos 
(   ) Inss a Recolher 

Assinale a alternativa correta: 
a) B, A, C, C, C, A, A, A, B 
b) C, A, C, C, B, A, A, A, C 
c) C, C, B, B, A, C, A, A, C 
d) C, A, B, B, C, A, A, A, C 
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13 - Dentre as noções básicas de contabilidade pública, é correto afirmar que as despesas públicas, classificam-se 
em dois grandes grupos: 
a) Despesas Organogramas e Despesas Extra-Organograma. 
b) Despesas Orçamentárias e Despesas Extra-Orçamentárias. 
c) Despesas Orçamentárias e Despesas de Capital. 
d) Despesas Plurianuais e Despesas Reais. 
 
14 - Na administração Pública, podemos afirmar que a alienação é: 
a) Toda transferência de domínio de recursos financeiros a terceiros. 
b) Toda transferência de domínio de impostos a terceiros. 
c) Toda receita de tributos de terceiros. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
15 - Na Lei 4.320/64, em seu Artigo 2º, parágrafos 1 º e 2 º, respectivamente, traz o que irá Integrar e 
Acompanhar a Lei do Orçamento, pelo mencionado nos referidos parágrafos, correlacione as colunas abaixo: 
1) Integrarão a Lei do Orçamento  (2) Quadro demonstrativo do programa anual de 

trabalho do Governo, em termos de realização de 
obras e de prestação de serviços. 

2) Acompanharão a Lei do Orçamento   
(2) Quadros demonstrativos da despesa, na 
forma dos Anexos nos. 6 a 9. 

   
(1) Quadro demonstrativo da Receita e Despesa 
segundo as Categorias Econômicas, na forma do 
Anexo no 1. 

   
(2) Quadros demonstrativos da receita e planos 
de aplicação dos fundos especiais. 

   
(1) Sumário geral da receita por fontes e da 
despesa por funções do Governo. 

   
(1) Quadro discriminativo da receita por fontes e 
respectiva legislação. 

   
(1) Quadro das dotações por órgãos do Governo 
e da Administração. 

a) 1, 2, 1, 1, 2, 2 e 1 
b) 2, 2, 1, 2, 1, 1 e 1 
c) 1, 2, 2, 1, 2, 1 e 2 
d) 2, 1, 2, 1, 2, 2 e 1 
 
16 - O Art. 11 da Lei 4.320/64 traz a seguinte redação “A receita classificar-se-á nas seguintes categorias 
econômicas: Receitas Correntes e Receitas de Capital.”Pelo exposto considere as seguintes assertivas: 
I - § 1o “São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de 
serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público 
ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.” 
II - § 1o “São Receitas não Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, 
industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de 
direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.” 
III - § 2o “São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição 
de dívidas; da conversão, em espécie, de obrigações; os recursos a serem recebidos de outras pessoas apenas de 
direito público, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o déficit  do 
Orçamento Corrente.” 
IV - § 2o “São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição 
de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito 
público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o superávit do 
Orçamento Corrente.” 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as assertivas I, III e IV estão incorretas 
b) Apenas as assertivas II e III estão incorretas 
c) Apenas as assertivas II e IV estão corretas 
d) Apenas a assertiva I está correta 
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17 - A estrutura das empresas privadas é composta sob dois aspectos, sendo eles: Aspecto Qualitativo e Aspecto 
Quantitativo, pelo descrito podemos afirmar: 
I - O  aspecto Qualitativo consiste em apenas qualificar os bens direitos e obrigações. 
II - O aspecto Quantitativo consiste em dar aos bens direitos e obrigações seus respectivos prazos de depreciação. 
III - O Aspecto Quantitativo consiste em dar aos bens direitos e obrigações seus respectivos valores. 
IV - O Aspecto Qualitativo consiste em mensurar o valor de cada ação do patrimônio da empresa. 
Assinale a alternativa correta: 
a) As opções I, III e IV estão corretas 
b) As opções III e IV estão incorretas 
c) As opções I e III estão corretas 
d) As opções II e IV estão corretas 
 
18 - O Patrimônio das empresas comerciais, pode apresentar situações líquidas patrimoniais de diversas formas: 
I - Bens e Diretos Maior que as Obrigações, situação Líquida Superavitária. 
II - Bens e Diretos Menor que as Obrigações, situação Líquida Deficitária. 
III - Bens e Direitos Igual às Obrigações, situação Líquida Nula. 
IV - Bens e Direitos Igual às Obrigações, situação Líquida Positiva. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as opções I e II estão corretas. 
b) Apenas a opção IV está correta. 
c) Apenas as opções I, II e III estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
19 - Dentre as alternativas abaixo, quais representam obrigações das empresas comerciais: 
a) Duplicatas a Receber, Duplicatas a curto Prazo a Pagar. 
b) Impostos a Pagar, Salários à Pagar e INSS à Pagar. 
c) Veículos, Móveis e Utensílios e Imóveis. 
d) Estoques, Banco C/Movimento e Caixa. 
 
20 - Podemos escriturar a contabilidade pública nos seguintes sistemas: 
a) Sistema Orçamentário, Sistema Financeiro, Sistema Patrimonial e Sistema de Compensação. 
b) Sistema Orçamentário, Sistema Licitatório, Sistema Permanente e Sistema de Publicação. 
c) Sistema Orçamentário, Sistema de Ações, Sistema Monetário e Sistema Comercial. 
d) Sistema Deficitário, Sistema de Programação e Sistema de Custo Médio. 
 
21 - A Despesa Pública: 
a) É constituída dos registros das receitas não arrecadadas no exercício financeiro, compondo o déficit da entidade. 
b) É constituída dos gastos fixados na lei orçamentária ou em leis especiais e destinado à execução dos serviços 
públicos e dos aumentos patrimoniais. 
c) É constituída dos gastos não fixados na lei orçamentária e em leis especiais destinadas à execução dos serviços 
públicos e dos aumentos patrimoniais. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
22 - No exercício financeiro de 2009, um determinado município recebeu a titulo de repasse para aplicação no 
FUNDEB o montante de R$ 1.255.328,85. Conforme prevê a legislação pertinente, podemos afirmar: 
I - O município atendeu à legislação do FUNDEB, pois aplicou R$ 753.197,35 com despesas de pessoal e encargos 
sociais dos profissionais do magistério. 
II - O município atendeu à legislação, pois aplicou o montante total recebido do repasse em profissionais do 
magistério. 
III - O Município investiu R$ 477.024,96 nas demais despesas para manutenção da educação, sendo o restante 
aplicado em profissionais do magistério. 
IV - O município investiu R$ 477.024,96 em despesas com profissionais do magistério, sendo o restante aplicado 
nas demais despesas, atendendo a Lei do FUNDEB que determina o mínimo de 60% com despesas de 
profissionais do magistério. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
c) Apenas a afirmativa IV está incorreta. 
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
 
23 - Na Lei 4.320/64, em seu Artigo 41, traz a classificação dos créditos adicionais, quais sejam: 
I - Suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária. 
II - Especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. 
III - Extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso  de  guerra, comoção intestina ou 
calamidade pública. 
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IV - Excesso de Arrecadação. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as opções I e III estão incorretas.     c) Todas as opções estão corretas. 
b) Apenas as opções I, II e III estão corretas.    d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
24 - No último mês de um determinado exercício financeiro, verificou-se que houve uma arrecadação de R$ 
227.335,78, superior ao que foi previsto para o exercício. Com este resultado, o setor contábil poderá proceder: 
a) O Cálculo de excesso de arrecadação, podendo criar um projeto de lei encaminhar ao Legislativo Municipal para que 
sejam suplementadas as despesas desejadas pela administração. 
b) Não pode utilizar essa sobra na arrecadação, pois o orçamento que foi previsto para o exercício não pode sofrer 
alterações. 
c) Deve fazer suplementação das dotações destinadas à obras, sem autorização legislativa. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
25 - Para os efeitos da Lei Complementar 101 de 2000, entende-se como: 
I - ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município. 
II - empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direta ou 
indiretamente, a ente da Federação. 
III - empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para 
pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles 
provenientes de aumento de participação acionária. 
IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, 
agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos. 
De acordo com as assertivas, assinale: 
a) Apenas I e II estão corretas.     c) Apenas III está incorreta. 
b) Todas as opções estão corretas.     d) Apenas IV está incorreta. 
 
26 - Conforme a Lei Complementar 131 de 2009 que acrescenta dispositivos a Lei complementar 101 de 200, no 
que diz respeito a transparência, ela é assegurada também mediante: 
a) Incentivo à participação popular e realização de audiências públicas,  durante os processos de elaboração e discussão 
dos planos, lei de diretrizes  orçamentárias e orçamentos. 
b) Adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade 
estabelecido pelo Poder Legislativo da União e ao disposto no art. 48-A. 
c) Liberação ao pleno conhecimento posterior pela sociedade de informações pormenorizadas sobre a execução 
orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público. 
d) Incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, após os processos de elaboração e discussão dos 
planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. 
 
27 - Para a distribuição proporcional de recursos, conforme a Lei regulamentadora do FUNDEB, se levará em 
conta as diferenças entre as etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação: 
I - creche, seja esta em  tempo integral ou parcial    (  ) SIM (  ) NÃO 
II - pré-escola em tempo integral, excluída a pré-escola em tempo parcial (  ) SIM (  ) NÃO 
III - ensino médio urbano somente     (  ) SIM (  ) NÃO 
IV - educação indígena e quilombola     (  ) SIM (  ) NÃO 
As respostas acima, foram: 
a) SIM; NÃO; SIM e NÃO 
b) SIM; NÃO; NÃO e SIM 
c) Para todas as afirmativas a resposta foi SIM 
d) SIM; SIM; NÃO e SIM 
 
28 - Há normas que são de iniciativa do Poder Executivo (função atípica), o estabelecido em tais normas é: 
a) Apenas os planos plurianuais, sendo todas as demais matérias de iniciativa exclusiva do Poder Legislativo (função 
típica). 
b) Somente os orçamentos anuais. 
c) O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. 
d) As diretrizes orçamentárias somente. 
 
29 - A lei de orçamento anual comprenderá: 
a) o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital 
social com direito a voto. 
b) o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e demais entidades da administração direta e 
indireta, excluída todas as fundações. 
c) todas as alternativas estão incorretas. 
d) todas as alternativas estão corretas. 
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30 - No Microsoft Word 2007, o botão  serve para: 
a) Alterar o espaçamento entre as linhas do texto 
b) Alinhar o texto na margem superior e inferior 
c) Alinhar o texto à esquerda 
d) Mostrar régua 
 







