Língua Portuguesa – Ensino Superior
Facebook
1.

O Facebook tem rendido muitas risadas entre ____ e minhas amigas. Temos um grupo que se
reúne
2. com certa frequência (da maneira antiga: ao vivo), e volta e meia surge o assunto. Claro que todas
estão
3. na rede social, com ________ de duas. Duas mulheres de Neanderthal, entre as quais, eu. Antes
não
4. estávamos no Facebook, porque não nos fazia a menor falta, mas agora não estamos porque virou
5. questão de honra. Tem sido uma ________ resistir à ___________ de quem alega que estamos
“fora
6. do mundo”.
7.
A Danusa Leão afirma, em seu último livro, que é um mico a gente tornar público que não
entende
8. nada de rede social. É mais moderno dizer que está por dentro, mesmo que não saiba ligar um
9. computador. Ai, Danusa, tarde demais. Já pendurei na parede meu diploma de _________. Tenho
10. mestrado e doutorado em ________ virtual.
Adaptado de Martha Medeiros, Zero Hora, 29 de Janeiro de 2012.
Com base no texto acima, responda as questões de 1 a 5:
01. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das linhas 1, 3 e 9.
a)
b)
c)
d)

eu – escessão – preistórica
eu – exceção – pré-histórica
mim – exceção – pré-histórica
mim – excessão – prehistórica

02. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas nas linhas 5 e 10.
a)
b)
c)
d)

diversão – insistênsia – alienassão
diversão – insistência – alienação
diverção – insistência – alienação
diversão – insistência – halienação

03. Considere as afirmações abaixo sobre o conteúdo do texto:
I – O texto trata de inclusão digital.
II – O texto destaca que é importante participar de redes sociais.
III – A autora considera mudar sua opinião sobre fazer parte de redes sociais.
Estão erradas as afirmativas:
a)
b)
c)
d)

Todas acima
Apenas a I
Apenas a II
Apenas a III

04. Considere as afirmações abaixo sobre o conteúdo do texto:

I – A substituição da expressão “volta e meia” (linha 2) pode ser substituída por “meia volta”, sem
alterar a compreensão do texto.
II – A expressão “um mico” (linha 7) não pode ser substituída por “uma vergonha”, sem alterar o
sentido do texto.
III – A autora tem mestrado e doutorado em comunicação virtual
Marque a alternativa que aponta as afirmativas falsas:
a)
b)
c)
d)

Apenas a I
Apenas a II
Apenas a III
Todas acima

05. A substituição da palavra “parede” (linha 9), por “painel” implicaria na mudança de quantas outras
palavras para manter a correção gramatical do texto?
a)
b)
c)
d)

uma
duas
três
nenhuma

06. Qual palavra abaixo pode trocar de gênero sem sofrer nenhuma alteração ortográfica, apenas com a
troca do artigo que a anteceda?
a)
b)
c)
d)

Advogado
Arquiteto
Professor
Gerente

07. No contexto das frases abaixo, qual das palavras em negrito não é um adjetivo?
a)
b)
c)
d)

As pequenas empresas pagam menos impostos
Amanhã haverá feriado municipal
Hoje pela manhã corri muito
Os resultados das provas serão divulgados no dia seguinte

08. Em qual das palavras abaixo a letra x apresenta dois fonemas?
a)
b)
c)
d)

Complexo
Próximo
Executivo
Luxo

09. A forma verbal “há” leva acento ortográfico porque:
a)
b)
c)
d)

é forma verbal
é uma palavra sem valor semântico
a vogal “a”, neste caso, tem timbre aberto
é monossílabo tônico terminado em “a”

10. Indique a conjugação correta para o verbo na frase: “Quando criança, quase nunca ___ (ir –
pretérito imperfeito do indicativo) à praia”.
a)
b)
c)
d)

fomos
íamos
iríamos
vamos

MATEMÁTICA

11) Um tanque cúbico possui 50cm de lado.O volume desse tanque é de :
a) 25.000cm³
b) 75.000cm³
c) 100.000cm³
d) 125.000cm³

12)Roberto, Cíntia e Raquel tem juntos, 38 anos.Roberto tem o dobro da idade de Raquel, e esta,
tem seis anos a menos que Cíntia.A idade de Raquel é:
a) 08
b) 12
c) 18
d) 22

13) Segundo informações da Sabesp, até 2 anos de idade, 80% do nosso corpo é formado de água;
aos 5 anos, essa porcentagem cai para 70% até que, depois dos 60 anos, temos apenas 58% de água
no organismo. Nessas condições, uma pessoa com mais de 60 anos tem, em relação à quantidade de
água no organismo que possuía aos 2 anos de idade, uma redução de x% de água. O valor de x é:
a) 23,5.
b) 24,0.
c) 26,0.
d) 27,5.

14) Um grupo de 10 trabalhadores descarregam 210 caixas de mercadoria em 3 horas. Quantas
horas 25 trabalhadores precisarão para descarregar 350 caixas?
a) 1h
b) 1,5h
c) 2h
d) 2,5h

15) Um motorista faz um percurso em três etapas. A primeira etapa faz em 1/5 do tempo total T
utilizado. Na segunda etapa, ele leva 1/4 do tempo. Se o restante do tempo foi utilizado na etapa
final, esse tempo em relação ao tempo T utilizado, vale quanto em porcentagem?
a) 20%
b) 35%
c) 55%
d) 75%

16) Um trem, viajando em uma velocidade constante, passa por um poste muito fino em 30
segundos e passa completamente por um túnel de 500 m de comprimento em 1 minuto e 20
segundos. O comprimento desse trem é aproximadamente quantos metros?
a) 150m
b) 300m
c) 400m
d) 450

17) Um objeto foi lançado obliquamente e sua trajetória descreveu uma parábola de equação y = 3x² + 60x. É correto afirmar que o alcance desse objeto foi de quantos metros?
a) 20m
b) 80m
c) 100m
d) 150m

18) O piso de uma sala tem área de 36 m². Para revestir esse piso foram usadas lajotas quadradas de
900 cm² de área. Quantas dessas lajotas foram usadas?
a) 120
b) 280
c) 300
d) 400

19) Qual é a função de 1° grau que passa pelos pontos A(-2;0) e B(0;2)?

a) f(x) = x² - 5
b) y = 2x + 10
c) y = x + 2
d) f(x) =

x2
2

20) A razão entre os números (x+3) e 7 é igual à razão entre os números (x-3) e 5. Nessas
condições, o valor de x é:
a) 02
b) 07
c) 13
d) 18

Conhecimentos Específicos Supervisor Tesouraria

21) Em relação a Lei Orçamentária Anual nº 809/2011 vigente em 2012, assinale a alternativa
incorreta:
a) Os recursos da Reserva de Contingência são destinados ao atendimento dos passivos
contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, superávit orçamentário e para
obtenção de resultado primário.
b) A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por Lei Municipal Específica
para cada caso.
c) Não se efetivando até dia 15-12-2012 os riscos fiscais relacionados a passivos contingentes e
intempéries previstas neste artigo, dos recursos a eles reservados poderão ser utilizados, por ato do
Chefe do Poder Executivo Municipal para atender “outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos”
conforme definido no parágrafo 2º deste artigo, desde que o Orçamento para 2013 tenha reservado
recursos para os mesmos riscos fiscais.
d) - O Executivo está autorizado, nos termos do Art. 7º da Lei federal nº. 4.320/64, a abrir créditos
adicionais suplementares, até o limite de 25% da Receita estimada para o orçamento de cada uma
das unidades gestoras, utilizando como fontes de recursos: I – o excesso ou provável excesso de
arrecadação, observada a tendência do exercício. II – a anulação de saldos de dotações
orçamentárias desde que não comprometidas. III – superávit financeiro do exercício anterior.

22) A Lei Complementar 101/2000 – LRF - trousse uma série de avanços no que tange a
responsabilidade na gestão fiscal nas três esferas de governo, e em ambos os poderes. Com base na
Lei Complementar 101/2000 é incorreto afirmar:
a) A Lei Complementar 101/2000 – LRF exige que os Municípios apliquem anualmente nunca
menos de quinze por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.
b) A LRF estabelece que o limite de despesa total com pessoal, não poderá exceder em relação à
receita corrente líquida, aos seguintes percentuais: União: 50%; Estados e Municípios: 60%.
c) Transferência voluntária é a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da
Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de
determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.
d) A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou
déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos
adicionais.

23) São recursos provenientes de Transferências Federais, exceto:

a) FPM – Fundo de Participação dos Municípios
b) CIDE – Contribuição pela Intervenção no Domínio Econômico
c) LC 87/96 - Lei Kandir - ICMS - Desoneração das Exportações
d) IPI-Exportação

24) Dentre as receitas abaixo, qual não sofre retenção de FUNDEB?
a) FPM – Fundo de Participação dos Municípios
b) CIDE – Contribuição pela Intervenção no Domínio Econômico
c) LC 87/96 - Lei Kandir - ICMS - Desoneração das Exportações
d) IPI-Exportação

25) São respectivamente, nesta ordem, receita corrente e receita de capital:
a) FPM e ICMS;
b) Alienação de Bens Móveis e Alienação de Bens Imóveis;
c) IPTU e Operação de Crédito Interna;
d) Taxas e ITBI;

26) Na contabilização da liquidação de um empenho relativo a despesas com folha de pagamento
dos servidores da Secretaria de Administração do Município de Monte Carlo, pago com recursos
provenientes da 3ª parcela mensal do FPM, creditado no dia 30/11/2011, temos os seguintes itens:

Vencimento Bruto: ..........................................R$ 13.370,28
INSS: .................................................................. R$ 408,55
Imposto de Renda Retido na Fonte: ................... R$ 985,23
Contribuição Sindical: ............................................. R$ 6,13
Empréstimos consignados: ................................. R$ 726,21
Vencimento líquido: ....................................... R$ 11.244,16

Com base no enunciado acima, determine o valor da receita orçamentária e o valor da receita extraorçamentária, respectivamente, decorrente da liquidação do empenho:
a) 13.370,28 – 2.126,12
b) 14.355,51 – 732,34
c) 985,23 – 1.140,89
d) 11.244,16 – 13.370,28

27) De acordo com a Portaria Interministerial 127 de 29 de maio de 2008 – Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, não podem ser celebrados convênios e contratos de repasse
federais:
a) Com entidades sem fins lucrativos;
b) Com Municípios cujo coeficiente do FPM esteja no grau máximo;
c) Cujo valor seja Inferior a R$ 100.000,00;
d) Com órgão ou entidade que possua outro convênio ou contrato de repasse vigente, celebrado com
órgãos ou entidades da Administração Pública Federal.

28) A partir de 27 de agosto de 2011, passou a vigorar a regra que determina que os recursos
transferidos pelo Governo Federal devem ter movimentação eletrônica, ficando vedada a
movimentação por meio de cheque. Qual dentre os recursos abaixo não necessita seguir essa regra?
a) PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
b) FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação
c) PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola
d) FPM - Fundo de Participação dos Municípios

29) Em relação ao regime de adiantamento, assinale a alternativa incorreta:
a) O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei.
b) O adiantamento consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na
dotação própria para o fim de realizar despesas.
c) É cabível nos casos em que as despesas possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.
d) Não se fará adiantamento a servidor em alcance nem a responsável por dois adiantamento.

30) A Lei 8.666/93 estabelece normas de licitação e contratos públicos. Segundo a referida lei, qual
das alternativas não é passível de dispensa de licitação:
a) Na contratação de instituição estrangeira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa,
do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do
preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins
lucrativos;
b) Para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à
manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original
desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da
garantia;;
c) Nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a
realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do
dia
d) Na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do
ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do
preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins
lucrativos;

31) Com relação as modalidades de licitação, assinale a alternativa correta:
a) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
b) Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para
execução de seu objeto.
c) Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho
técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores,
conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de
45 (quarenta e cinco) dias.
d) Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis
inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a
alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao
valor da avaliação.

32) Os documentos hábeis para comprovação de despesa pública para efeitos legais e de registros
contábeis, devem ser os documentos que, por imposição de leis e regulamentos, são destinados ao
credor. Qual das opções abaixo não representa documento que comprove despesa pública?
a) Recibo
b) Roteiro de viagem
c) Contrato
d) Folha de pagamento

33) As prestações de contas de recursos antecipados a título de adiantamentos, subvenções, auxílios,
contribuições e delegação de recursos e encargos, inclusive por convênios, acordos e ajustes,
conterão os seguintes documentos, exceto:
a) Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados;
b) Notas de empenho e ordens de pagamento emitidas, quando tratar-se de unidade da
Administração Pública;
c) Documento comprobatório das despesas realizadas (notas fiscais, recibo, folhas de pagamento,
roteiros de viagem, ordens de tráfego, bilhetes de passagem, guias de recolhimento de encargos
sociais e de tributos, faturas, duplicatas, etc..);
d) Plano de trabalho aprovado pelo órgão concedente.

34) Em relação a receita do IPVA, repassado na ordem de 50% ao município em que o veículo
esteja licenciado. Dele é descontado 20% a título de contribuição ao FUNDEB, e 1% a título de
despesa com o PASEP. Numa receita bruta de 10.000,00, qual é o valor que deverá ser
contabilizado na rubrica de receita de IPVA?
a) 8.000,00
b) 10.000,00
c) 7.900,00
d) 12.100,00

35) Em 31/12/2010, o município de Monte Carlo tinha empenhado estimativamente R$ 100,00 em
favor da Empresa ABCD Comércio em Geral, relativamente a aquisição de materiais de expediente
necessários a confecção do balanço anual. A empresa ao entregar os bens adquiridos juntamente
com a nota fiscal, a qual foi liquidada pelo responsável do setor, não pode receber o valor devido à
vista, devido a impossibilidade de realizar o pagamento naquele dia. Nesse caso, qual é o
procedimento correto para efetuar o pagamento da despesa?

a) Suspender o encerramento do balanço até a realização do pagamento, visto que a despesa se
refere ao exercício de 2010 e o pagamento deve ser realizado com data de 2010;
b) Estornar o empenho e reempenhar no exercício de 2011, período em que efetivamente ocorrerá o
pagamento.
c) Inscrever em restos a pagar não processados, pois a despesa não foi paga, mantendo-se o valor
em conta bancária.
d) Inscrever em restos a pagar processados, pois a despesa está liquidada mantendo-se o valor em
conta bancária.

36) No dia 31/12/2010, o banco XYZ debitou da conta bancária R$ 10,00, não contabilizadas pela
inexistência de orçamento. No mesmo dia, foi creditado R$ 50,00, devido a rendimentos de
aplicações financeiras. Qual o procedimento que deve ser adotado pela tesouraria?
a) Realizar um encontro de contas, abatendo o débito de R$ 10,00 do crédito de R$ 50,00,
contabilizando assim, uma receita de R$ 40,00.
b) Lançar a receita de R$ 50,00 e conciliar a despesa de R$ 10,00, abatendo da receita do mês
seguinte.
c) Conciliar tanto a receita quanto a despesa, contabilizando-os no mês seguinte.
d) Lançar a receita de R$ 50,00 e conciliar a despesa de R$ 10,00, solicitando autorização
legislativa para reconhecer e empenhar a despesa de R$ 10,00, no ano de 2011, como despesas de
exercícios anteriores.

37) Em relação ao reconhecimento da receita, assinale a alternativa incorreta:
a) A receita divide-se nas seguintes categorias: receita corrente e receita de capital.
b) O superávit financeiro apurado em balanço, constituirá receita orçamentária.
c) O excesso de arrecadação, compreendido como a receita arrecadada em valor superior a
estimada, constitui receita orçamentária.
d) O recebimento da dívida ativa de IPTU referente ao ano de 2010, que ingressa nos cofres
públicos em 2011, será considerada receita orçamentária em 2011.

38) Em relação a receita corrente líquida, assinale a alternativa correta:
a) A receita extra-orçamentária não integra a receita corrente líquida;
b) A receita de alienação de bens integra a receita corrente líquida;

c) A receita de ITR não sofre retenção de FUNDEB.
d) A dedução da receita para formação do FUNDEB não integra o cálculo da receita corrente
líquida.

39) Dentre as atribuições do setor de tesouraria, qual não faz parte:
a) Realizar o lançamento das receitas.
b) Efetuar o pagamento das despesas, após autorizadas pelo ordenador.
c) Efetuar o controle das contas bancárias;
d) Realizar a liquidação da despesa.

40) Quando for efetuar o pagamento da despesa, o tesoureiro deve observar certas condições,
exceto:
a) Se a vinculação do recurso do empenho coincide com o recurso da conta bancária escolhida;
b) Se a despesa foi precedida de procedimento licitatório;
c) A existência de saldo financeiro disponível;
d) Se deve ser realizado pagamento eletrônico ou é facultado a emissão de cheque.

