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Data: 01 de Abril de 2012

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 
 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 24 questões Objetivas de Conhecimentos Específicos 
- 12 questões Objetivas de Português 
- 04 questões Dissertativas de Conhecimentos Específicos 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas os Cartões de 
Respostas da Prova Objetiva e da Prova dissertativa com o Fiscal de Sala. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas e 01 (hum) Cartão de 
Respostas correspondente às questões Dissertativas. 
* Assine os seus Cartões de Respostas (Gabarito).  

- No Cartão de Respostas da Prova Objetiva, assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem 
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 

- No Cartão de Respostas da Prova Dissertativa, escreva sua resposta com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, de forma clara e 
legível. Não rasure sua resposta, pois esta será descartada. Só transcreva sua resposta para o Cartão de Respostas quando tiver certeza 
da resposta que dará à questão. 
* Os seus Cartões de Respostas são pessoais e insubstituíveis. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seus Cartões de 
Respostas pois em hipótese alguma eles serão substituídos, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia 
as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura nos Cartões de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 02/04/2012, no site www.acaplam.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso 
Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO de 20/01/2012, e suas retificações. 
  
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a 
mesma.  
  

BOA PROVA!! 

 CONTADOR 
 



 

 

CONTADOR 
PARTE I – Questões Objetivas Específicas 
 
01 - Assinale a alternativa incorreta sobre os Princípios 
Fundamentais de Contabilidade:  

A) No Princípio da Oportunidade a continuidade ou não 
da entidade, bem como sua vida definida ou 
provável, devem ser consideradas quando da 
classificação e avaliação das mutações patrimoniais, 
quantitativas e qualitativas. 

B) São os preceitos resultantes do desenvolvimento da 
aplicação prática dos princípios técnicos emanados 
da Contabilidade, de uso predominante no meio em 
que se aplicam, proporcionando interpretação 
uniforme das demonstrações financeiras. 

C) Os princípios contábeis permitem aos usuários fixar 
padrões de comparação e de credibilidade em função 
do reconhecimento dos critérios adotados para a 
elaboração das demonstrações financeiras, aumentam 
a utilidade dos dados fornecidos e facilitam a 
adequada interpretação entre empresas do mesmo 
setor. 

D) O patrimônio da entidade não se confunde com o de 
seus sócios ou acionistas ou proprietário individual. 

E) Nenhuma das respostas anteriores.  
 
02 - Assinale o Princípio que indica a necessidade de 
reconhecimento da perda do poder aquisitivo da moeda 
sobre os valores que integram as demonstrações financeiras?  

A) Princípio do Registro pelo Valor Original 
B) Princípio da Atualização Monetária 
C) Princípio da Competência 
D) Princípio da Continuidade 
E) Princípio da Entidade 

 
03 - Assinale o Princípio que determina a adoção do menor 
valor para os componentes do Ativo e do maior valor para 
os componentes do PASSIVO, sempre que se apresentem 
alternativas igualmente válidas para a quantificação das 
mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. – 
visa a prudência na preparação dos registros contábeis, com 
a adoção de menor valor par os itens do ativo e da receita, e 
o de maior valor para os itens do passivo e de despesa. 

A) Princípio da Competência 
B) Princípio do Registro pelo Valor Original 
C) Princípio da Oportunidade 
D) Princípio da Entidade 
E) Princípio da Prudência 

 
04 - De acordo com a Lei 6404/76 as contas do ativo serão 
elencadas em ordem decrescente de grau de liquidez dos 
elementos registrados, ou seja, aquelas que se convertem 
com maior rapidez em dinheiro. São os recursos que se 
realizarão até o exercício social seguinte, ou seja, até 360 
dias depois de encerrado o balanço.  

A) Disponível  
B) Realizável a longo prazo  
C) Realizável a curto prazo 
D) Ativo permanente  
E) Ativo diferido  

 

05 - Considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa 
sobre Critérios de Avaliação do Ativo e do Passivo:  
(   ) - I Os direitos e títulos de crédito, e quaisquer valores 

mobiliários serão avaliados pelo custo de aquisição 
ou pelo valor de mercado, se este for menor; 

(   ) - II O custo de aquisição poderá ser aumentado, até o 
valor de mercado, para registro de correção 
monetária, variação cambial ou juros acrescidos. 

(   ) - III Os estoques serão avaliados pelo custo de 
aquisição/produção ou mercado, entre os dois o 
menor. Se o preço de mercado for menor do que o 
custo, faz-se a provisão para ajuste ao valor de 
mercado. 

A sequência correta, de I a III, é:  
A) F – F – V  
B) V – V – F  
C) V – V – V  
D) V – V – V 
E) V – F – F  

 
06 - Sobre o Plano de Contas, julgue os itens a seguir:  
I. As contas fazem parte de um sistema contábil cujos 

objetivos do ponto de vista da Estrutura de uma 
Entidade Contábil tanto podem ser internos quanto 
externos, o que o torna de grande complexidade. 

II. As contas sintéticas agrupavam-se em diferentes níveis, 
tais como: Grandes Grupos de Contas, Grupo de 
Contas, Subgrupo de contas etc. 

III. As contas analíticas dividiam-se em contas analíticas 
propriamente ditas (subníveis de modalidade, elemento 
e item, por exemplo) e contas de correntistas ou 
correspondentes (chamadas algumas vezes de contas-
correntes).  

Está (estão) correto(s):  
A) I apenas.  
B) II apenas.  
C) III apenas.  
D) I, II e III.  
E) I e II apenas.  

 
07 - Observe as seguintes condições:  
I. O Contador deve monitorar e aconselhar os dirigentes 

da empresa quanto às necessidades de informações que 
poderão ser produzidas pela Contabilidade, mas sempre 
respeitando o seu ponto de vista. 

II. O plano de contas deve ser personalizado, atendendo às 
necessidades específicas de cada empresa com suas 
segmentações de responsabilidade e às necessidades de 
informação de todos os usuários das informações 
contábeis; 

III. Procurar atender aos demais usuários da informação 
contábil, partindo das necessidades de informações 
do(s) dirigente(s), e seguindo em ordem hierárquica, 
toda empresa.  

Devem ser observadas para elaboração do plano de contas: 
A) I apenas.  
B) I, II e III.  
C) II apenas.  
D) III apenas.  
E) I e III apenas.  

 
 



 

 

08 - Julgue os itens a seguir:  
I. As Contas de Resultado, ou seja, receitas e despesas, 

não aparecem no Balanço, uma vez que, no processo 
contábil de encerramento de exercício, os seus saldos 
devem ser zerados para apuração do resultado lucro ou 
prejuízo, sendo este resultado considerado um item do 
Balanço Patrimonial. 

II. Estrutura do Plano de Contas - as contas patrimoniais 
que compõem o balanço devem ser dispostas em grupos 
e grau decrescentes de liquidez para facilitar a 
interpretação e análise da situação financeira. 

III. No Brasil, a Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 
(Lei das Sociedades por Ações) padronizou o título de 
cada grupo do balanço. 

Está (estão) correto(s):  
A) I, II e III.  
B) I apenas.  
C) II apenas.  
D) III apenas.  
E) I e II apenas.  

 
09 - Conforme o Art. 176 da Lei – 6404/76 sobre as 
Demonstrações Contábeis: 
I. As demonstrações de cada exercício serão publicadas 

com a indicação dos valores correspondentes das 
demonstrações do exercício anterior. 

II. Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser 
agrupadas; os pequenos saldos poderão ser agregados, 
desde que indicada a sua natureza e nãoultrapassem 0,1 
(um décimo) do valor do respectivo grupo de contas; 
mas é vedada utilização de designações genéricas, 
como diversas contas” ou “contas –correntes”. 

III. As demonstrações financeiras registrarão a destinação 
dos lucros segundo a proposta dos órgãos da 
administração, no pressuposto de sua aprovação pela 
assembleia geral. 

IV. As demonstrações serão complementadas por notas 
explicativas e outros quadros analíticos ou 
demonstrações contábeis necessárias para 
esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados 
do exercício. 
A) I e II apenas.  
B) II e III apenas.  
C) I, II, III e IV.  
D) I, II e III apenas.  
E) Nenhum dos itens está correto.  

 
10 - A demonstração do resultado do exercício discriminará: 
I – a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das 
vendas, os abatimentos e os impostos; 
II – a receita líquida das vendas e serviços, o custo das 
mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto; 
III – as despesas com as vendas, as despesas financeiras, 
deduzidas das receitas, as despesas gerais e administrativas, 
e outras despesas operacionais.  

A) I apenas.  
B) II apenas.  
C) III apenas.  
D) I, II e III.  
E) I e II apenas.  

11 - É representado pela diferença entre a receita bruta 
menos deduções, impostos incidentes sem vendas e os 
custos das mercadorias, produtos ou serviços vendidos. Ele 
representa o quanto a empresa terá disponível para utilizar 
em outros setores da empresa, departamento de vendas, 
administrativo e financeiro. 

A) Receita bruta  
B) Despesas Financeiras  
C) Despesas gerais e administrativas 
D) Receitas Financeiras  
E) Lucro Bruto 

 
12 - São as remunerações sem capitais de terceiros, ou seja, 
quando a empresa utiliza empréstimos no mercado 
financeiro ou paga seus fornecedores com um prazo maior 
para financiar seus ativos. 

A) Receitas Financeiras  
B) Receita bruta  
C) Despesas Financeiras  
D) Despesas gerais e administrativas 
E) Nenhuma das respostas anteriores.  

 
13 - Ação praticada pela administração que não provoca 
(podendo vir a provocar) alteração qualitativa e/ou 
quantitativa no patrimônio da entidade, portanto, não 
interessa à contabilidade. 

A) Ato Administrativo 
B) Fato Administrativo 
C) Fatos Contábeis 
D) Variações Patrimoniais 
E) Nenhuma das respostas anteriores.  

 
14 - São as ocorrências havidas no patrimônio, trazendo-
lhes variações quantitativas, e que independem dos atos da 
gestão, tais variações patrimoniais são resultantes de fatos 
contingentes, imprevistos ou fortuitos. 

A) Variações Patrimoniais 
B) Superveniências e insubsistências 
C) Fatos Contábeis 
D) Despesas Financieras  
E) Receitas Financeiras  

 
15 - Considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa:  
(   ) Gestão é o conjunto de operações que ocorrem durante a 
vida das empresas, com as quais as mesmas buscam atingir 
os objetivos visados, sejam estas operações identificadas 
como fatos contábeis ou meramente atos administrativos. 
(   ) Todo fato administrativo é um fato contábil.  
(   ) Todo fato contábil é um fato administrativo.  
A sequência correta, de cima para baixo, é:  

A) V – V – F  
B) F – F – V  
C) F – F – F  
D) V – V – V  
E) V – F – V   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

16 - Sobre o Plano Plurianual, assinale a alternativa incorreta:  
A) A avaliação anual poderá se utilizar de vários 

recursos para sua efetivação, inclusive de pesquisas 
de satisfação pública, quando viáveis. 

B) O plano plurianual – PPA é instrumento de 
planejamento de médio prazo, que estabelece as 
diretrizes, objetivos e metas do governo para os 
projetos e programas de longa duração, para um 
período de quatro anos. Nenhuma obra de grande 
vulto ou cuja execução ultrapasse um exercício 
financeiro pode ser iniciada sem prévia inclusão no 
plano plurianual. 

C) O PPA é dividido em planos de ações, e cada plano 
deverá conter: objetivo, órgão do Governo 
responsável pela execução do projeto, valor, prazo de 
conclusão, fontes de financiamento, indicador que 
represente a situação que o plano visa alterar, 
necessidade de bens e serviços para a correta 
efetivação do previsto, ações não previstas no 
orçamento da União, regionalização do plano, etc. 

D) Pode-se afirmar que o Plano Plurianual faz parte da 
política de descentralização do governo federal, que 
já é prevista na Constituição vigente. 

E) Nenhuma das respostas anteriores.  
 

17 - Ainda sobre o Plano Plurianual, julgue os itens a seguir:  
I. É aprovado por lei quadrienal, sujeita a prazos e ritos 

diferenciados de tramitação. Tem vigência do segundo ano 
de um mandato presidencial até o final do primeiro ano do 
mandato seguinte.  

II. Também prevê a atuação do Governo, durante o período 
mencionado, em programas de duração continuada já 
instituídos ou a instituir no médio prazo. 

III. O plano plurianual (PPA) estabelece os projetos e os 
programas de longa duração do governo, definindo 
objetivos e metas da ação pública para um período de 
quatro anos. 

Está (estão) correto(s): 
A) I apenas.  
B) II apenas.  
C) III apenas.  
D) I, II e III.  
E) I e II apenas.  

 
18 - Constitui Patrimônio imobilizado do Conselho o acervo 
permanente registrado pela Contabilidade no Ativo 
Permanente, como Bens Patrimoniais, sendo: 
I. Bens móveis são aqueles que, pelas suas características e 

natureza, podem ser transportados sem perda de forma e 
valor, sendo classificados como materiais permanentes e 
equipamentos. 

II. Bens imóveis são aqueles que não podem ser 
transportados, por estarem agregados ao solo ou 
comporem bem imobilizado. 

III. Bens intangíveis são constituídos por patrimônio não 
mensurável fisicamente, como linhas telefônicas, marcas e 
patentes.  

Está (estão) correto(s):  
A) I apenas.  
B) II apenas.  
C) III apenas.  
D) I e II apenas.  
E) I, II e III.  

19 - Os bens imóveis de uso do Conselho poderão ser 
próprios, alugados ou cedidos. Em qualquer caso, deverá 
haver um controle patrimonial preciso, com registros 
abrangentes, contendo: 
I. Imóvel próprio: Documento de aquisição registrado no 

Cartório de Registro de Imóveis. 
II. Imóvel locado: Contrato de locação e seus aditivos. 

III. Imóvel cedido: Termo de cessão a título de comodato, 
de uso compartilhado.  

Está (estão) correto(s):  
A) I apenas.  
B) II apenas.  
C) I, II e III.  
D) III apenas.  
E) I e II apenas.  

 
20 - De acordo com o parágrafo 2º do art. 165 da 
Constituição Federal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias: 
I. compreenderá as metas e prioridades da administração 

pública, incluindo as despesas de capital para o 
exercício financeiro subsequente; 

II. orientará a elaboração da LOA; 
III. disporá sobre as alterações na legislação tributária;  
IV. estabelecerá a política de aplicação das agências 

financeiras oficiais de fomento. 
A) Apenas I está correta.  
B) Apenas I e II estão corretas.  
C) Apenas I, II e IV estão corretas.  
D) Apenas II e III estão corretas.  
E) Todas estão corretas. 

 
21 - Sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA, considere V 
para afirmativa verdadeira e F para falsa:  
(   ) A Lei Orçamentária Anual (LOA) é uma lei elaborada 
pelo Poder Executivo que estabelece as despesas e as 
receitas que serão realizadas no próximo ano. A 
Constituição determina que o Orçamento deve ser votado e 
aprovado até o final de cada ano (também chamado sessão 
legislativa). Compete ao Presidente da República enviar ao 
Congresso Nacional o Plano plurianual, o projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e as propostas de orçamento 
previstos nesta Constituição.  
(   ) A  Lei  Orçamentária  Anual  estima  as  receitas  e 
autoriza as despesas do Governo de acordo com a previsão 
de arrecadação. Se durante o exercício financeiro houver 
necessidade de realização de despesas acima do limite que 
está previsto na Lei, o Poder Executivo submete ao 
Congresso Nacional um novo projeto de lei solicitando 
crédito adicional. 
(   ) Por outro lado, a necessidade de contenção dos gastos 
obriga o Poder Executivo muitas vezes a editar Decretos 
com limites orçamentários e financeiros para o gasto, abaixo 
dos limites autorizados pelo Congresso. São os intitulados 
Decretos de Contingenciamento, que limitam as despesas 
abaixo dos limites aprovados na lei orçamentária. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é:  

A) F – V – V  
B) F – F – V  
C) V – F – V  
D) V – V – V  
E) V – V – F  



 

 

22 - A Lei Orçamentária Anual compreenderá: 
I. O orçamento fiscal referente aos Poderes da União, 

seus fundos, órgãos e entidades da administração direta 
e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas 
pelo Poder Público; 

II. O orçamento de investimento das empresas em que a 
União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do 
capital social com direito a voto; 

III. O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as 
entidades e órgãos a ela vinculados, da administração 
direta ou indireta, bem como os fundos e fundações 
instituídos e mantidos pelo Poder Público. 
A) I apenas.  
B) II apenas.  
C) III apenas.  
D) I, II e III.  
E) I e II apenas.  

 
23 - O controle da execução orçamentária compreenderá: 
I - A legalidade dos atos que resultem a arrecadação da 
receita ou a realização 
da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e 
obrigações; 
II- A fidelidade funcional dos agentes da administração 
responsáveis por bens e valores públicos; 
III- O cumprimento do programa de trabalho, expresso em 
termos monetários e 
em termos de realização de obras e prestação de serviços. 

A) Apenas I.  
B) Apenas II.  
C) Apenas III.  
D) I, II e III.  
E) Apenas I e III.  

 
24 - Os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 
manterão, de forma integrada, sistema de controle interno 
com a finalidade de: 
I- avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 
plurianual, a execução dos programas de governo e dos 
orçamentos da União; 
II- 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; 
III- exercer o controle das operações de crédito, avais e 
garantias, bem como dos direitos e haveres da União; 
IV- apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional. 

A) I, II, III e IV.  
B) I e II apenas.  
C) II e III apenas.  
D) I, III e IV apenas.  
E) I, II e III apenas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II – Questões Objetivas de Português 
 

TEXTO 1 
Um ano depois, Fukushima continua insegura 

 
Um ano depois do terremoto submarino de magnitude 9 e do 
tsunami que devastou a costa nordeste do Japão, no dia 11 
de março de 2011, o país contabiliza mais de 15.000 mortos 
e 340.000 refugiados. A economia também sentiu os efeitos 
da tragédia e registrou um inédito déficit de 5,4 bilhões de 
dólares. Em um país conhecido pela precisão e 
perfeccionismo, Fukushima permanece sendo um grande 
sinal de incerteza. 
Relatos mostram que os técnicos que trabalham em 
Fukushima ainda não conseguiram medir com exatidão os 
riscos do reator. A limpeza da planta nuclear pode demorar 
cerca de 40 anos. 
Engenheiros e eletricistas estão entre as 3.600 pessoas que 
trabalham no local todos os dias. Pelo menos 167 pessoas já 
não podem trabalhar em usinas nucleares, pois a exposição à 
radiação superou os 100 millisieverts (Sievert (Sv) é a 
unidade usada para medir os efeitos biológicos da radiação. 
Apesar do discurso oficial, a planta no centro do desastre 
nuclear está longe de ser segura. A Tepco (Tokyo Electric 
Power), que administra a central Fukushima Daiichi, e o 
governo japonês dizem que os reatores afetados pelo 
tsunami estão todos em um "estado de desligamento frio" e 
estão ansiosos para passar a impressão de que resta apenas 
fazer limpeza do local. Eles reconhecem que o trabalho deve 
durar algumas décadas, mas mesmo assim insistem em dizer 
que a situação está sob controle.  
 
25 - A intenção do texto é: 

A) Informar acerca dos fatos que precedem a um ano do 
terremoto submarino no Japão. 

B) Relatar as mais recentes análises sobre a recuperação 
do Japão após o terremoto submarino de 2011. 

C) Fazer um contraponto entre o discurso oficial e os 
notórios avanços da recuperação do Japão. 

D) Calcular a média de duração dos trabalhos 
necessários à recuperação do Japão após o terremoto 
de 2011. 

E) Revelar como são feitos os cálculos da influência da 
radiação nas pessoas. 

 
26 - “A economia também sentiu os efeitos da tragédia e 
registrou um inédito déficit de 5,4 bilhões de dólares.” O 
período é composto de duas orações que: 

A) Poderia ter a conjunção omitida, já que a relação de 
adição está implícita nas próprias informações 
contidas nas coordenadas. 

B) Explicam uma oração do período anterior. 
C) Estabelecem uma relação de ideia principal e sua 

conclusão. 
D) São independentes entre si, porém seria impossível 

compreendê-las se estivessem sozinhas. 
E) A partir da conjunção ‘e’ estabelecem uma relação 

sequencial entre si. 
 

 
 



 

 

27 - Em qual das alternativas há duas palavras que se opõem 
diretamente no texto em relação  aos avanços da recuperação 
do país tratado na reportagem? 

A) Técnicos- exatidão 
B) Medir-exatidão 
C) Precisão-incerteza 
D) Desastre- segura 
E) Desligamento- ansiosos 

 

28 - “Um ano depois do terremoto submarino de magnitude 9 e 
do tsunami que devastou a costa nordeste do Japão, no dia 11 
de março de 2011, o país contabiliza mais de 15.000 mortos e 
340.000 refugiados. A economia também sentiu os efeitos da 
tragédia e registrou um inédito déficit de 5,4 bilhões de dólares. 
Em um país conhecido pela precisão e perfeccionismo, 
Fukushima permanece sendo um grande sinal de incerteza.” 
A respeito da pontuação do texto, está correto observar: 

A) as vírgulas presentes no primeiro período indicam uma 
enumeração. 

B) que os pontos finais no interior dos períodos servem 
para indicar o final de uma oração declarativa e o início 
de outra. 

C) se houvesse um ponto de exclamação no final do 
segundo período o texto teria mais impacto sobre o 
leitor. 

D) a vírgula no interior do primeiro período isola um 
aposto em forma de numeral. 

E) o texto deveria ser encerrado por reticências. 
 

TEXTO 2 

 
 

29 - O texto acima pode ser definido como: 
A) De opinião. O autor usa imagem e texto verbal para 

atingir o público leitor com sua visão pessoal de um fato 
público ou polêmico. 

B) De opinião. O autor interessa-se apenas pela sua visão 
dos fatos, sem considerar nenhuma questão pública ou 
social. 

C) Jornalístico, pois fica clara a opção do autor em 
distanciar-se do fato, tratando-o de maneira objetiva. 

D) Artístico, já que a maior parte dele é tomada pelo 
desenho no qual o autor tenta divulgar seu dom. 

E) Jornalístico. O meio de circulação de um texto é que vai 
defini-lo, por isso a charge sempre deve tratar de 
assuntos políticos e sociais para atingir seu público 
leitor. 

30 - A comparação entre o SUS e o boneco: 
A) Refere-se ao boneco usado para entreter os passantes 

ou aqueles que esperam o atendimento de algum 
serviço. 

B) Trata de um problema bem comum nas grandes 
cidades brasileiras que a poluição visual que hoje não 
só se faz com o uso de outdoors, mas também com os 
bonecos ‘joão bobo’. 

C) Trata-se de uma figura de linguagem chamada 
‘metonímia’ na qual a parte de um objeto é tomada 
pelo todo de uma situação. 

D) Metaforiza a ação de ir e vir na busca de 
atendimento. Apesar de ter um objetivo a ação se 
torna repetitiva e sem resultados, ligando-a ao 
movimento do boneco. 

E) É apenas uma metáfora e deve ser entendida como 
uma referência para facilitar o entendimento dos 
menos informados, já que faz parte de um texto 
jornalístico. 

 
31 - A repetição de ‘vou e volto’ no texto: 

A) revela a brevidade da ação. 
B) demonstra o humor de uma situação pontual e 

momentânea. 
C) esconde o drama de uma situação. 
D) reafirma a condição de improbabilidade da ação. 
E) indica que a situação teve um tempo duradouro. 

 
32 - No termo ‘em relação ao’, o nome relação é regido por 
preposição. Em qual das alternativas abaixo o nome é regido 
por preposição corretamente? 

A) Os navios negreiros, em cujos donos eram 
traficantes, foram revistados. Ninguém conhecia o 
traficante com quem  o fazendeiro negociava. 

B) Os encargos aos quais  nos obrigaram são aqueles 
que o diretor se referia. 

C) Quanto a amigos, prefiro João a Paulo, por quem 
sinto menos simpatia. 

D) Eles, com ar entristecidos, dirigiram-se ao salão onde 
se encontravam as vítimas do acidente. 

E) Ele informou os colegas de que havia perdido os 
documentos cuja originalidade duvidamos. 

 
33 - Em qual dos trechos retirados de uma reportagem 
abaixo há um erro no emprego da pontuação? 

A) Em entrevista ao tabloide inglês, Madonna conta 
como está sua vida após a separação do cineasta Guy 
Ritchie: "Eu não vou mentir, está sendo bem 
complicado cuidar de quatro crianças e fazer todo o 
trabalho que eu faço.” 

B) A rainha do pop Madonna, disse ao tabloide The Sun 
que está sendo difícil cuidar dos quarto filhos sendo 
mãe-solteira. 

C) "Todo mundo sempre algo a dizer sobre o jeito em 
que eu vivo a minha vida", reclama; "Mas no fim das 
contas eu faço o melhor que posso e se as pessoas 
não gostam isso é problema delas". 

D) A cantora ainda afirma que "às vezes eu levo isso 
numa boa, mas outras vezes é uma batalha". 

E) Madonna usou suas experiências de mãe-solteira 
como inspiração para algumas faixas de seu novo 
álbum, "MDNA", que será lançado em 26 de março. 



 

 

34 - Em qual das alternativas NÃO houve erro de colocação 
pronominal? 

A) Nosso estudo demonstra que, sob certas condições, o 
derretimento da cobertura de gelo da Groenlândia se 
torna irreversível. 

B) A cobertura de gelo da Groenlândia está mais 
sensível ao aquecimento global do que se pensava, já 
que uma elevação relativamente pequena da 
temperatura no longo prazo  derreteria-a 
completamente, segundo um estudo publicado neste 
domingo. 

C) Chegando a 3.000 metros de espessura em alguns 
lugares, a cobertura de gelo hoje  beneficia- se do 
efeito protetor de altitudes maiores e mais frias. 

D) Além disso, porções de terra expostas pelo gelo 
absorvem radiação por serem mais escuras e não 
refletirem a luz. À medida que se aquecem, elas 
ajudam a derreter -lhe em seus arredores. 

E) "Se a temperatura global superar o limiar 
significativamente a longo prazo, o gelo continuará a 
derreter e não recuperará - se, mesmo se o clima 
voltar, após milhares de anos, aos níveis pré-
industriais", acrescentou. 

 
35 - Em qual dos trechos ocorreu crase e não foi empregado 
o acento grave? 

A) "Ofereço minhas condolências às famílias e entes 
queridos daqueles que perderam a vida e ao povo do 
Afeganistão, que suportou muita violência e 
sofrimento", disse Obama em uma declaração por 
escrito.  

B) O lateral Thiago Carleto ignorou uma lição básica no 
futebol que é não dar carrinho dentro da área e, em 
uma disputa próxima à linha de fundo, derrubou 
Galhardo.   

C) As antiguidades, que são de pedra caliça, pertencem 
à tumba de Eimb Hur, um dos mais importantes 
personagens da VI dinastia, e têm inscritos em 
hieróglifo o nome e os títulos do proprietário da 
sepultura. 

D) Segundo o comunicado divulgado neste domingo 
pelo Ministério das Relações Exteriores egípcio, 
ainda é necessário especificar a data na qual as 
autoridades espanholas entregarão as peças à 
embaixada egípcia em Madri. 

E) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou o 
Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, as 15h15, 
depois de uma semana de internação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
36 - Assinale o trecho em que não houve erro de grafia de 
nenhuma palavra. 

A) O mascote da Copa do Mundo de 2014 será um Tatu, 
animal em extinsão. 

B) De acordo com a revista Veja, antes de anunciarem o 
Tatu como mascote, será preciso resistrar a marca na 
Europa. 

C) A presença do Tatu, espécie Tatu-bola, como 
candidato a mascote teve influência da Associação 
Caatinga, ONG cearense voltada à prezervação 
ambiental. 

D) A entidade promoveu campanha pleiteando a espécie 
como representante do Mundial, destacando que o 
animal se curva, “transformando-se em uma bola”, 
quando ameaçado de caça. 

E) O Tatu derrotou o Sací, figura preferida do ministro 
do Esporte, Aldo Rebelo. A onça e a arara também 
agradavam o ministro como candidatos a mascote da 
Copa do Mundo. 

 
PARTE III – Questões Dissertativas Específicas 
 
37 - O exercício do controle externo é da competência do 
________________________ que conta para tal com o 
auxílio dos Tribunais de Contas.  
R: __________________________________________ 
  
 
38 - Determina que o Relatório de Gestão Fiscal deverá ser 
emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos, publicado, 
quadrimestralmente, e disponibilizado ao acesso público, 
inclusive em meios eletrônicos10, até trinta dias após o 
encerramento do período a que corresponder. Prazo que, 
para o primeiro quadrimestre, se encerra em 30 de maio, 
para o segundo quadrimestre, se encerra em 30 de setembro 
e, para o terceiro quadrimestre, se encerra em 30 de janeiro 
do ano subseqüente ao de referência. 
R: __________________________________________ 
  
 
39 - É um instrumento de planejamento estratégico, é um 
instrumento de Gestão utilizado na otimização na aplicação 
dos recursos disponíveis e contém o programa de trabalho 
relativo ao período de 4 anos.   
R: __________________________________________ 
 
 
40 - Esta norma estabelece critérios e procedimentos para o 
registro contábil da depreciação, amortização e exaustão. No 
tocante ao registro, estabelece que valor depreciado, 
amortizado ou exaurido deve ser apurado mensalmente, com 
o devido registro nas contas de resultado do exercício, e 
deve ser reconhecido até que o valor líquido contábil do 
ativo seja igual ao valor residual. 
R: __________________________________________ 
 
 
 
 




