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01. Segundo o Art. 43 de Lei 4.320/64, a abertura dos créditos suplementares e especiais depende da 

existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa. Consideram-se recursos para este fim: 
 I. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior e os provenientes 

de excesso de arrecadação. 
 II. Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos 

adicionais, autorizados em Lei. 
 III. O produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao 

poder executivo realizá-las. 
 Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 
 a) Apenas a I 
 b) Apenas I e II 
 c) Apenas I e III 
 d) Apenas II e III 
 e) Todas. 
 

02. No decorrer da execução orçamentária, o poder executivo poderá solicitar ao poder legislativo a 
abertura de novos créditos orçamentários, os créditos adicionais. O crédito adicional que se destina 
a amparar programas novos que não figuram no orçamento, é denominado: 

 a) crédito especial  
 b) crédito suplementar 
 c) crédito extraordinário 
 d) crédito bancário 
 e) crédito extra-orçamentário 
 

03. A Lei Complementar 101/2000 estabelece, em seu artigo 38, que a operação de crédito por 
antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e 
cumprirá algumas exigência, dentre elas estão: 
 

 I. Realizar-se somente a partir do quinto dia do início do exercício. 
 II. Deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia trinta de dezembro de 

cada ano; 
 III. Estará proibida enquanto existir operação anterior da mesma natureza, não integralmente 

resgatada. 
 IV. Realizar-se somente a partir do segundo semestre de cada exercício. 
  

Está(ão) corretas apenas a(s) afirmativa(s): 
 a) I 
 b) II 
 c) III 
 d) IV 
 e) I e IV 
 

04. A renúncia de receita é tratada na Lei Complementar 101/2000. Assinale a alternativa que 
apresenta apenas a(s) afirmativa(s) de acordo com a referida Lei quanto à concessão de renuncia. 
 

 I. Está terminantemente proibida. 
 II. Deverá ser acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em 

que deva iniciar sua vigência, nos dois seguintes e atender ao disposto na lei de diretrizes 
orçamentárias. 

 III. Deverá apresentar demonstração, pelo proponente, de que a renúncia foi considerada na 
estimativa da receita da lei orçamentária, e de que não afetará as metas de resultados fiscais 
previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 IV. Deverá ser acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em 
que deva iniciar sua vigência, do exercício seguinte e atender ao disposto na lei de diretrizes 
orçamentárias. 

  
 a) Apenas I. 
 b) II e III 
 c) III e IV 
 d) I e III 
 e) II, III e IV 
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05. Em 31/12/2009, a Prefeitura “Futuro Feliz”  apresentou os seguintes resultados (em R$): 
 

Créditos especiais amparados em superávit financeiro 900.000,00 

Créditos suplementares por anulação de despesa 40.000,00 

Créditos orçamentários 89.000,00 

 
Diante desses valores, a despesa final fixada representou a cifra de: 
 

 a) R$      89.000,00 
 b) R$    900.000,00 
 c) R$    940.000,00 
 d) R$    989.000,00 
 e) R$ 1.029.000,00 
 

06. Sobre as licitações, considere as seguintes afirmativas. 
 

 I. Em igualdade de condições, como critério de desempate na licitação, será assegurada 
preferência aos bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital 
nacional. 

 II. A Administração Pública poderá indicar, no edital de abertura, marca e modelo, quando se 
tratar de aquisição de veículos. 

 III. As licitações serão efetuadas no local onde se situar a repartição interessada, salvo por 
motivo de interesse público, devidamente justificado. 

 IV. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências e das tomadas de preços dos 
concursos e dos leilões deverão ser publicados com antecedência, no mínimo uma vez no 
Diário Oficial do Estado ou do Distrito Federal, quando se tratar, respectivamente, de licitação 
feita por órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, ou do Distrito 
Federal. 

  
São verdadeiras apenas as afirmativas: 
 

 a) I e II 
 b) II e III 
 c) I, III e IV 
 d) I e III 
 e) II e IV 
 

07. Analise as afirmativas abaixo: 
 

 I. Denomina-se alienação toda transferência de domínio de bens a terceiros. 
 II. Denomina-se alienação toda transferência de domínio de bens e serviços a terceiros. 
 III. Considera-se obra, toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada 

por execução direta ou indireta. 
  

De acordo com a Lei 8.666/93, art. 6, está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
 

 a) I 
 b) II 
 c) III 
 d) I e III 
 e) II e III 
 

08. A Prefeitura de Rio Azul necessita executar uma obra de construção civil no valor orçado em R$ 
1.400.000,00. Na contratação da empresa para realizar o serviço, a Prefeitura deverá abrir um 
processo de licitação em qual modalidade? 

 a) Convite. 
 b) Tomada de preços. 
 c) Concorrência. 
 d) É dispensável a licitação para este valor. 
 e) Cabe à administração pública decidir a modalidade. 
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09. Considere os valores informados (em R$). 
 

RECEITAS PREVISÃO EXECUÇÃO 

Receitas Tributárias 80.000,00 96.000,00 

Receitas Diversas 25.000,00 32.000,00 

Receitas de Capital 12.000,00 8.000,00 

DESPESAS PREVISÃO EXECUÇÃO 

Créditos Orçamentários e Suplementares 117.000,00 112.000,00 

 
De acordo com os dados, o resultado foi: 
 

 I. Excesso de Arrecadação em  R$ 16.000,00. 
 II. Economia Orçamentária de R$ 5.000,00. 
 III. Superávit de R$ 24.000,00. 
 IV. Economia Orçamentária de R$ 24.000,00. 
 V. Excesso de Arrecadação em R$ 20.000,00. 
  

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

 a) I e III 
 b) II e III 
 c) I e IV 
 d) III e V 
 e) IV e V 
 

10. Com relação ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), criado 
pelo governo federal para modernizar e integrar os sistemas de programação financeira e execução 
orçamentária, considere as seguintes afirmativas: 

   
 I. SIAFI é um Sistema informatizado que processa e controla as execuções orçamentária, 

financeira, patrimonial e contábil da União, através de terminais instalados em todo o território 
nacional. 

 II. O SIAFI tem  como premissa básica a contabilização de todos os atos e fatos praticados pelos 
Gestores Públicos 

 III. O fundamento lógico do SIAFI é o evento, que permite aos servidores executarem a 
contabilidade pública de forma padronizada em todo território nacional. 

 IV. No Sistema SIAFI não se realiza a elaboração de orçamento. 
  

Estão correta(s) a(s) afirmativa(s): 
 

 a) Apenas a I. 
 b) Apenas a II. 
 c) Apenas II e III. 
 d) Apenas I, II e III. 
 e) Todas. 
 

11. Qual o procedimento contábil a ser adotado quando ocorrer  baixa em um bem ou direito a receber? 
 a) Contabiliza-se nas Demonstrações das Variações Patrimoniais como Variação Passiva – 

Independente da Execução Orçamentária – Cancelamento da Dívida. 
 b) Contabiliza-se nas Demonstrações das Variações Patrimoniais como Variação Passiva – 

Mutação Patrimonial – Cancelamento da Dívida ativa. 
 c) Contabiliza-se nas Demonstrações das Variações Patrimoniais como Variação Ativa – 

Resultante da Execução Orçamentária – Cancelamento da Dívida Ativa. 
 d) Contabiliza-se nas Demonstrações das Variações Patrimoniais como Variação Ativa – 

Independente da Execução Orçamentária – Cancelamento da Dívida Ativa. 
 e) Contabiliza-se nas Demonstrações das Variações Patrimoniais como Variação Ativa – Mutação 

Patrimonial – Cancelamento da Dívida Ativa. 
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12. Complete as lacunas dos conceitos abaixo relacionados com os nomes dos documentos utilizados 
no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). 

 I. _______________ é o documento utilizado para registrar a apropriação/liquidação de receitas 
e despesas, bem como outros atos e fatos administrativos, inclusive os relativos a entidades 
supervisionadas, associados a eventos contábeis não vinculados a documentos específicos. 

 II. _______________ é o documento utilizado para registrar as operações que envolvem 
despesas orçamentárias realizadas pela Administração Pública Federal, ou seja, o 
comprometimento de despesa, seu reforço ou anulação, indicando o nome do credor, a 
especificação e o valor da despesa, bem como a dedução desse valor do saldo da dotação 
própria. 

 III. _______________ é o documento utilizado para registro das informações orçamentárias 
elaboradas pela Secretaria de Orçamento Federal, ou seja, dos créditos previstos no 
Orçamento Geral da União (OGU). Também se presta à inclusão de créditos no OGU não 
previstos inicialmente e ao registro do desdobramento do Plano Interno e do detalhamento da 
fonte de recursos. 
 

 Os documentos acima escritos são, ordenadamente: 
 

 a) I = Nota de lançamento por evento, II = nota de empenho e III = nota de dotação. 
 b) I = Nota de empenho, II = nota de lançamento por evento e III = nota de dotação. 
 c) I = Nota de dotação, II = nota de lançamento por evento e III = nota de evento. 
 d) I = Nota de lançamento por evento, II = nota de dotação e III = nota de empenho. 
 e) I = Nota de empenho, II = nota de evento e III = nota de lançamento por evento. 
 

13. Conforme a Lei 8.666/93, os contratos administrativos: 
 I. Poderão ser alterados unilateralmente pela Administração, quando houver modificação do 

projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos. 
 II. Poderão ser alterados unilateralmente pela contratada (fornecedor) quando necessária a 

modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de 
seu objeto, nos limites permitidos pela Lei. 

 III. Poderão sofrer alterações, por acordo das partes, quando conveniente a substituição da 
garantia de execução. 

  
Está(ao) correta(s) a(s) afirmativa(s): 
 

 a) I e II 
 b) II e III 
 c) I e  III 
 d) I, II, III 
 e) Nenhuma 
 

14. Analise as afirmativas abaixo. 
 I. O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento constitui motivo de 

prorrogação de contrato. 
 II. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da 

Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 
subsidiá-lo de informações pertinentes a esta atribuição. 

 III. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado constitui motivo de rescisão de 
contrato. 

 De acordo com a Lei 8.666/93, que regulamenta os contratos administrativos, está(ão) correta(s) 
a(s) afirmativa(s): 

 a) Apenas I 
 b) Apenas II 
 c) Apenas III 
 d) I e II 
 e) II e III 
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15. É correto afirmar que constitui em dispensa de licitações: 
 I. Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem pública. 
 II. A contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de 

empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião 
pública. 

 III. A contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos, idônea, 
para prestação de serviços desde que o preço seja compatível com o de mercado. 

 IV. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços e normalizar o 
abastecimento. 

  
Estão corretas as afirmativas: 
 

 a) Apenas I e II 
 b) Apenas I, II e III 
 c) Apenas I, III e IV 
 d) Apenas II, III e IV 
 e) Todas  
 

16. Na elaboração da proposta de orçamento, os recursos financeiros serão determinados em função 
de que fator(es): 

 I. Comportamento da arrecadação tributária. 
 II. Política de endividamento. 
 III. Participação das fontes internas e externas no financiamento das despesas. 
  
 a) apenas I 
 b) apenas II 
 c) apenas I e III 
 d) apenas II e III 
 e) Todas. 
 

17. Conforme sua natureza, como devem ser classificadas as despesas inscritas em restos a pagar? 
 a) Processadas e não processadas. 
 b) Liquidadas e empenhadas. 
 c) Liquidadas, empenhadas e processadas. 
 d) Liquidadas. 
 e) Empenhadas. 
 
18. Encerrado o exercício financeiro, o Governo do Estado demonstrou, em reais, os seguintes 

números: 
 

Créditos orçamentários 2.000.000,00 

Créditos suplementares por anulação de despesa  80.000,00 

Créditos especiais amparados e superávit financeiro 150.00000 

 
Com base nos valores acima, é correto afirmar que a despesa final fixada representou a cifra de: 
 

 a) R$      80.000,00 
 b) R$    150.000,00 
 c) R$    230.000,00 
 d) R$ 2.000,000,00 
 e) R$ 2.150.000,00 
 

19. A respeito do Balanço Orçamentário, assinale a alternativa INCORRETA. 
 a) Evidencia o resultado patrimonial da entidade. 
 b) O confronto da receita realizada com a despesa realizada demonstra o resultado orçamentário. 
 c) A receita e a despesa são apresentadas por categoria econômica. 
 d) Não evidencia o fluxo financeiro da entidade no exercício. 
 e) Apresenta a receita prevista e a despesa fixada. 
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20. Em consonância com o art. 35 da Lei nº 4.320/64, pertencem ao exercício financeiro as receitas 
nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Com base neste dispositivo legal, 
assinale a alternativa correta. 

 a) Em relação às receitas, respeita-se o Princípio Contábil da Competência, registrando-as 
necessariamente no exercício da ocorrência de seus fatos geradores. 

 b) A emissão de “pré-empenho”, que é um evento da classe 40, reduz a dotação correspondente 
à despesa, mas não a vincula obrigatoriamente ao exercício em que o pré-empenho é 
realizado. 

 c) Em relação às despesas, caso legalmente empenhadas e liquidadas, porém não pagas, 
deverão ser inscritas em “Restos a Pagar Não Processados”. 

 d) Fica caracterizado, com a aplicação do artigo em epígrafe, o regime múltiplo para receitas e 
despesas na Contabilidade Pública no Brasil. 

 e) Adota-se o regime de caixa para despesas e de competência para receitas. 
 

21. Uma instituição pública realizou os seguintes gastos durante determinado exercício: 
 
- aquisição de veículos =  R$ 45.000,00,  
- construção de calçadas em via pública = R$ 180.000,00,  
- pagamento de despesa com pessoal = R$ 200.000,00, 
- aquisição de terreno para construção de edifício sede = R$ 250.000,00.  
 
Assinale a alternativa que indica o montante de acréscimo ocorrido no patrimônio da entidade no 
exercício. 
 

 a) R$   75.000,00 
 b) R$ 125.000,00 
 c) R$ 295.000,00 
 d) R$ 495.000,00 
 e) R$ 505.000,00 
                                                                                                                        
22. Dois candidatos, José e Mário, disputaram a vaga para professor substituto para o curso de 

Contabilidade. Os dois candidatos realizaram uma prova e obtiveram as seguintes notas: 

Provas José Mário 

Contabilidade Geral 8,5 9,5 

Português 9,5 9,0 

Informática 7,0 7,5 

Inglês 7,0 6,0 

 Média = 8,0 Média = 8,0 

 Os dois candidatos empataram na média final. O critério de desempate foi baseado no cálculo do 
desvio padrão das notas dos candidatos. Qual o desvio padrão de José e Mário, respectivamente 
(aproximado)?  
 

 a) 0,25 e 0,75 
 b) 1,1 e 0,75 
 c) 1,25 e 1,35 
 d) 1,32 e 1,22 
 e) 1,22 e 1,58 
 
23. Sabe-se que a média aritmética de idade dos 150 funcionários de uma empresa é 35 anos. A 

média aritmética da idade das mulheres é igual a 30 anos  a de homens igual a 45 anos. Calcule a 
quantidade de mulheres e homens da empresa, respectivamente.  

 a) 70 e 80 
 b) 80 e 70 
 c) 60 e 90 
 d) 50 e 100 
 e) 100 e 50 
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24. A tabela a seguir apresenta a distribuição de frequência de 05 classes de salários referentes a  80 

funcionários de uma empresa, no mês de março de 2011. 
 

Classe Salário: março/2011  Quantidade Empregados 

A [500, 1000[ 30 

B [1000, 1500[ 30 

C [1500, 2000[ 5 

D [2000, 2500[ 8 

E [2500, 3000] 7 

 Qual foi o salário médio dos 80 funcionários em março de 2011? 
 

 a) 1.250,00 
 b) 1.325,00 
 c) 1.425,00 
 d) 1.800,00 
 e) 2.150,00 
 
25. Em uma faculdade, a média final das disciplinas do curso de Sistemas de Informação é calculada 

atribuindo-se peso 3  à nota da primeira prova, peso 2 à nota da segunda prova, peso 3 à nota da 
terceira prova e peso 4 à nota da quarta prova. A tabela a seguir mostra as notas de um aluno em 
três disciplinas: 
 

Disciplinas 1º Prova 2º Prova 3º Prova 4º Prova 

Lógica 7,0 7,0 6,0 5,0 

Programação 4,5 5,0 x 5,0 

Arquitetura 7,0 x 6,0 6,0 

 
Determine as notas que faltam na tabela, sabendo que elas são iguais e que a média final em 
Arquitetura foi 1,0 ponto maior que a média final em Programação. 

 a) 5,5 
 b) 6,75 
 c) 7,25 
 d) 7,5 
 e) 8,25 
 
26. Conforme apresenta o artigo 101 da Lei nº 4.320/64, os resultados gerais do exercício serão 

demonstrados nos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, bem como na Demonstração 
das Variações Patrimoniais. 
Assinale a alternativa INCORRETA em relação a essas demonstrações. 

 a) No Balanço Financeiro, os restos a pagar inscritos no exercício são computados como receita 
orçamentária. 

 b) O resultado patrimonial do exercício, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, 
leva em conta as alterações resultantes da execução orçamentária, bem como as 
independentes dessa. 

 c) A dívida fundada que dependa de autorização orçamentária para o seu pagamento integra o 
Passivo Permanente. 

 d) No Balanço Patrimonial, o ativo é composto pelas rubricas Ativo Financeiro, Ativo Permanente 
e Ativo Compensado. 

 e) O confronto entre a previsão e a realização, tanto da receita como da despesa, dá-se no 
Balanço Orçamentário. 

 
27. Com relação a uma Demonstração das Variações Patrimoniais –  em que se observa a ocorrência 

de superávit do exercício, assinale a alternativa correta. 
 a) As mutações ativas obrigatoriamente superaram as despesas de capital. 
 b) As despesas correntes foram necessariamente menores do que as receitas correntes. 
 c) O montante das receitas orçamentárias foi maior do que as despesas orçamentárias. 
 d) As variações ativas totais foram maiores do que as variações passivas totais. 
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 e) A ocorrência de superávit implica a não existência de receitas de capital.  
 
 
 
 
28. Conforme o Balanço Financeiro, elaborado de acordo com a Lei nº 4.320/64, assinale a opção 

correta. 
 a) Os Restos a Pagar que figuram como despesa extra-orçamentária, referem-se a pagamentos 

no exercício, correspondentes a valores inscritos no mesmo exercício. 
 b) A demonstração apresenta a receita e a despesa orçamentárias realizadas, bem como os 

recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos 
em espécie, provenientes do exercício anterior, e com os que se transferem para o exercício 
seguinte. 

 c) Sob o título Restos a Pagar, classificado como despesa extra-orçamentária, será computado o 
total dos Restos a Pagar inscritos no exercício, para compensar a sua inclusão na despesa 
orçamentária. 

 d) Por meio do Balanço Financeiro apura-se a existência de superávit financeiro, uma das fontes 
de recursos necessárias à abertura de créditos adicionais. 

 e) Os saldos provenientes do exercício anterior (disponíveis) inscrevem-se na coluna das 
despesas. 

 
29. Em relação à Lei de Diretrizes orçamentárias, assinale a alternativa INCORRETA. 
 a) Compreende metas e prioridades da administração, incluindo as despesas de capital para o 

exercício financeiro subsequente. 
 b) Estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração pública para programas de duração 

continuada, sendo componente básico do planejamento estratégico governamental. 
 c) Dispõe sobre as alterações na legislação tributária. 
 d) Estabelece a política de aplicação das agências de fomento. 
 e) Orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), bem como sua execução. 
 
30. De acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/64, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele 

arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Com base neste dispositivo legal, 
assinale a opção correta. 

 a) Em relação às despesas, caso legalmente empenhadas e liquidadas, porém não pagas, 
deverão ser inscritas em “Restos a Pagar Não Processados”. 

 b) Adota-se o regime de caixa para despesas e, de competência para receitas. 
 c) Fica caracterizado, com a aplicação do artigo em epígrafe, o regime múltiplo para receitas e 

despesas na Contabilidade Pública no Brasil. 
 d) A emissão de “pré-empenho”, que é um evento da classe 40, reduz a dotação correspondente 

à despesa, mas não a vincula obrigatoriamente ao exercício em que o pré-empenho é 
realizado. 

 e) Em relação às receitas, respeita-se o Princípio Contábil da Competência, registrando-as 
necessariamente no exercício da ocorrência de seus fatos geradores 

 
31. No Excel 2007, versão em português, um recurso muito útil e prático para trabalhar com 

subconjuntos de dados em uma lista é o Filtro. Com relação a esse recurso, assinale a opção 
correta. 

 a) Depois de filtrar os dados, não é possível copiar, localizar, editar, formatar, fazer gráfico e 
imprimir o subconjunto de dados. Para tanto, é necessário voltar a exibir a lista completa. 

 b) O Filtro pode ser aplicado em apenas uma coluna e não é aditivo. Isso significa que cada filtro 
adicional remove o filtro atual.  

 c) Os dados filtrados exibem somente as linhas que atendem aos critérios especificados e 
excluem definitivamente da lista as outras linhas que não se deseja exibir.  

 d) Utilizando AutoFiltro é possível criar três tipos de filtro: por valores de uma lista, por um 
formato ou por critérios.  

 e) O Filtro permite retornar um subtotal a uma lista ou a um banco de dados a partir da escolha 
de um critério e de uma função matemática. 
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Tabela_ 1  e  Tabela_2 para a questão 32. 
 

Tabela_1 

 A B 
 

C 

1 Funcionário Salário em R$ 
 

Contribuição INSS 

2 Ana Paula Ramos  2.343,00   

3 Bruna Sampaio   650,00   

4 Carolina Cordeiro Nunes   4.500,00   

5 Denise Barbosa   1.400,00   

6 Mário de Souza Oliveira   3.700,00   

7 Pedro Mariano Borges   320,00   

 
Tabela_2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. Com base nas informações apresentadas na Tabela_1 e na Tabela_2 assinale a alternativa que 

contem  a fórmula correta para calcular o valor de contribuição do INSS, na célula C6, para o 
funcionário Mário de Souza Oliveira. 

 a) =SE(C6<=1106,9;C6*8%;SE(C6<=1844,83;C6*9%;SE(C6<=3689,66;C6*11%; 405,86))) 
 b) =SE(C6>=1106,9;C6*8%;SE(C6>=1844,83;C6*9%;SE(C6>=3689,66;C6*11%; 405,86))) 
 c) =SE(C6<=1106,9;C6*8%;SE(C6<=1844,83;C6*9%;SE(C6<=3689,66;C6*11%;C6*12%))) 
 d) =CALC(C6<=1106,9;C6*8%;SE(C6<=1844,83;C6*9%;SE(C6<=3689,66;C6*11%))) 
 e) = CALC(C6<=1106,9;C6*8%;SE(C6<=1844,83;C6*9%;SE(C6<=3689,66;C6*11%; 405,86))) 
 
33. Considerando o Access 2007, versão em português, assinale a alternativa correta sobre “Tipo de 

dados”, opção disponível na criação dos campos em Tabelas. 
 

 a) O tipo de dados “Objeto Ole” cria um campo que permite escolher um valor de outra tabela ou 
de uma lista de valores, utilizando uma caixa de listagem ou uma caixa de combinação. 

 b) O tipo de dados “Assistente de Pesquisa” permite inserir um objeto (planilha, gráficos, sons, 
dentre outros) vinculado ou incorporado a uma tabela do Access. 

 c) O tipo de dados “Moeda” é utilizado em campo que armazena valores monetários e dados 
numéricos utilizados em cálculos matemáticos. 

 d) O tipo de dados “Texto” é utilizado em campos que permitem a inserção de texto longo ou 
combinações de texto e números com tamanho máximo de 63999 caracteres. 

 e) O tipo de dados “Número” cria um número sequencial exclusivo (incrementado em 1) ou 
número aleatório atribuído pelo Access sempre que um novo registro é adicionado a uma 
tabela. 

 

Salário de Contribuição 
(R$) 

Alíquota para fins de recolhimento ao INSS 
(%) 

até 1106,90 8% 

de 1106,91 a 1844,83 9% 

de 1844,84 até 3689,66 11% 

O valor do desconto máximo de Previdência é de R$ 405,86 
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34. Analise a Tabela_3 (Excel 2007, versão em português) e os Gráficos apresentados abaixo: 

 
 

Cidade Janeiro Fevereiro Março Vendas 1º TRIM 

Arapongas  R$  15.000,00   R$  17.000,00   R$  21.000,00   R$   53.000,00  

Campo Mourão  R$  19.500,00   R$  18.700,00   R$  23.500,00   R$   61.700,00  

Londrina  R$  45.900,00   R$  46.700,00   R$  50.000,00   R$ 142.600,00  

Maringá  R$  44.900,00   R$  45.500,00   R$  49.900,00   R$ 140.300,00  

Rolândia  R$  16.400,00   R$  18.700,00   R$  22.300,00   R$   57.400,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando a correspondência entre a Tabela_3 e os Gráficos apresentados, quais estão 
corretos? 

 a) Todos os gráficos. 
 b) Apenas os gráficos 1, 2 e 4.  
 c) Apenas os gráficos 2, 3 e 4. 
 d) Apenas os gráficos 2 e 3.  
 e) Apenas os gráficos 2 e 4.  
 
35. Considerando o Access 2007, versão em português, assinale a alternativa correta. 
 a) O Access usa campos do tipo “Sim/Não” para associar rapidamente os dados de várias 

tabelas e combiná-las de uma maneira que faça sentido. 
 b) A alteração do tipo de dados de um campo, após a inserção de registros em uma tabela, pode 

causar conflito, proporcionando a perda de alguns dados. 
 c) Uma chave primária é um campo ou um conjunto de campos na tabela, que fornece um 

contador provisório para cada registro, permitindo, dessa forma, que possam existir dois ou 
mais registros com o mesmo valor.  

 d) Um campo do tipo “AutoNumeração” não pode ser utilizado como chave primária, nem como 
chave estrangeira em uma tabela. 

 e) Os campos do tipo “Memorando”, “Hiperlink” e “Objeto Ole” podem ser indexados na tabela. 
 
 

Tabela_3 

Gráfico2 Gráfico1 

Gráfico4 Gráfico3 
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36. Analise a Tabela_4 (Excel 2007, versão em português) e assinale a alternativa que contenha a 

fórmula utilizada para calcular o total comprado pelo Cliente Carlos Barbosa. 
 

Tabela_4 

 A B C 

1 Pedido Cliente Valor da 
Compra 

2 101 José da Silva  R$ 5.000,00  

3 102 Carlos Barbosa  R$ 4.500,00  

4 103 Paulo de Souza Borges  R$ 3.400,00  

5 104 Pedro Sampaio Almeida  R$ 2.200,00  

6 105 Paulo de Souza Borges  R$ 4.600,00  

7 106 Carlos Barbosa  R$ 1.560,00  

8 107 José da Silva  R$ 2.450,00  

9 108 Carlos Barbosa  R$ 3.240,00  

 
 

 a) =CONTASE(C2:C9;Carlos Barbosa;B2:B9) 
 b) =CONTASE(C1:C9;"Carlos Barbosa") 
 c) =SOMASE(B2:B9;"Carlos Barbosa";C2:C9) 
 d) =SOMASE(B1:B9;Carlos Barbosa;C1:C9) 
 e) =TOTAL(B2:B9;"Carlos Barbosa";C2:C9) 
 
37. Analise as afirmativas relacionadas ao processo de mala direta do Word 2007. 

 
I. O processo de mala direta inclui as seguintes etapas gerais: definir o documento principal, 

conectar o documento a uma fonte de dados, refinar a lista de destinatários ou os itens, 
adicionar campos de mala direta ao documento e, por fim, visualizar e completar a 
mesclagem. 

II. O documento principal contém o texto e os gráficos, que são os mesmos para cada versão 
do documento mesclado. Por exemplo, a saudação em uma carta modelo. 

III. É possível visualizar somente o primeiro registro mesclado ao documento principal da mala 
direta antes de imprimir todo o conjunto. 

IV. É possível usar a mala direta quando se deseja criar um conjunto de documentos, como 
uma carta modelo, que é enviada a muitos clientes ou uma folha de etiquetas de endereço. 
 
Quais afirmativas estão corretas? 

 
 a) Todas. 
 b) Apenas I, II e III.  
 c) Apenas I, II e IV. 
 d) Apenas I, III e IV.  
 e) Apenas II e III e IV. 
 
38. Com relação aos comandos utilizados no Sistema Operacional Linux, assinale a alternativa que 

contenha, respectivamente, comandos para manipulação de diretório, manipulação de arquivos, 
manipulação de contas e comando de rede. 

 a) ls, pwd, adduser, cp 
 b) pwd, mv, passwd, hostname 
 c) cd, cat, sg, adduser 
  d) mkdir, ftp, who, users 
 e) rmdir, whoami, groups 
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39. Para pesquisar no site de busca Google por todos os sites que contenham a palavra azul, 

contenham a expressão lugar lindo e NÃO contenham as palavras amarelo e preto, deve-se 
digitar: 

 a) azul  lugar OR lindo -amarelo -preto 
 b) azul  "lugar lindo" #amarelo #preto 
 c) azul  "lugar lindo" #amarelo AND #preto 
  d) azul  "lugar lindo" -amarelo -preto  
 e) azul  lugar lindo #amarelo #preto 
 
40. Com relação às teclas de atalho do sistema operacional Windows, assinale a alternativa correta. 
 a) ALT + TAB = alternância entre os programas que já foram fechados. 
 b) WINDOWS + L = abre o Gerenciador de Utilitários. 
 c) WINDOWS + E = abre o Windows Explorer. 
  d) WINDOWS + F = fecha o Windows Explorer. 
 e) WINDOWS + R = mostra o Resultado de uma pesquisa. 
 




