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1ª Parte – Português  

 

Você é viciado em internet? 
 
Nesta quinta-feira, 17 de maio, é comemorado o Dia 
Mundial da Internet. A data, estabelecida pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) em janeiro 
de 2006, marca o aniversário de assinatura da 
primeira Convenção Internacional do Telégrafo, que 
ocorreu em 1865. De lá para cá, vimos uma explosão 
online acontecer, mudando consideravelmente os 
hábitos da população mundial. 
Para alguns, porém, a internet é parceira tão 
constante e incondicional que pode causar impactos 
inclusive negativos em suas vidas. Será que você se 
encaixa neste perfil? 
 
01. Segundo o texto: 
 

a) O uso constante da internet deixou viciados 
os usuários da rede. 

b) Uma alteração no comportamento social pode 
ser verificada ao analisar o avanço da internet 
através dos tempos. 

c) Quando a internet se torna alvo de pessoas 
inescrupulosas que se tornam usuários 
incondicionais, as consequências são 
desastrosas. 

d) Só com o aniversário da internet percebeu-se 
a existência de usuários cujo impacto da rede 
foi negativo em suas vidas. 

e) A data da inauguração da internet coincide 
com a data da invenção do telégrafo. 

 
02. Assinale a alternativa que contém uma análise 
correta em relação aos aspectos linguísticos do 
texto: 
 

a) O termo „é comemorado‟ poderia ter sido 
empregado no feminino, pois concordaria 
com o substantivo „quinta-feira‟. 

b)  „mudando consideravelmente‟ é uma oração 
independente daquela com a qual se 
relaciona. 

c) „telégrafo‟ e „hábitos‟ são acentuadas pela 
mesma regra. 

d) „online‟ é um estrangeirismo que deveria ter 
sido substituído por um termo em língua 
portuguesa de acordo com as novas regras 
ortográficas. 

e) „De lá para cá‟ é um aposto e poderia ter 
sido omitido sem prejuízo da compreensão 
da frase. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03. Qual a opção correta acerca da análise da 
imagem acima? 
 

a) Trata-se de um texto, e como todo texto 
desprovido da linguagem escrita, tem sentido 
denotativo. 

b) Expressa uma inquietação do brasileiro 
sobre algo que seria impossível exprimir com 
palavras. 

c) Por ser um texto-imagem seu sentido é 
composto de apenas uma camada suscetível 
de sentido. 

d) Toda imagem pode ser compreendida a 
partir de seu sentido em primeiro plano, sua 
mensagem denotativamente compreendida: 
por isso se afirma que uma imagem vale 
mais do que mil palavras. 

e) Uma imagem não pode ser compreendida 
apenas em seu primeiro plano, pois possui 
um plano simbólico que também encerra um 
significado. 
 

04. Assinale a alternativa em que houve desvio da 
norma padrão no que se refere às regras de 
concordância: 

 
a) A guerra não está no feitio natural do ser 

humano, como defendia o filósofo inglês 
Thomas Hobbes no século XVII, um dos pais 
da política moderna e, mais recentemente, o 
psicólogo canadense Steven Pinker. 

b) O normal da nossa espécie é justamente o 
contrário: nós seríamos naturalmente 
pacíficos. 

c) "Se realmente houvesse uma base genética 
para nossa participação em combates 
mortais, deveríamos praticá-los de bom 
grado", escreve Frans de Waal, holandês 
especialista em comportamento animal. 

d)  "A ideia de que vivemos um passado 
violentos é apenas uma suposição", disse 
em entrevista a VEJA. 

e) O comportamento pacífico sempre esteve 
presente como motor das relações sociais de 
antigamente em primatas humanos e não 
humanos. 

 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx?edicao=2250&pg=13
http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx?edicao=2250&pg=13
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“Não havia como fugir. Os dias que ela forjara 
haviam-se rompido na crosta e a água escapava. 
Estava diante da ostra. E não havia como não olhá-
la. De que tinha vergonha? E que já não era mais 
piedade, não era só piedade: seu coração se 
enchera com a pior vontade de viver.” 
(Clarice Lispector, "Amor" in. Laços de Família, 
1998. p. 26-27) 
 
05. Podemos afirmar que a temática do trecho está 
voltada: 
 

a) Para o existencial. 
b) Para o suicídio. 
c) Para o humor. 
d) Para a metáfora. 
e) Para a vergonha. 
 

06.„E que já não era mais piedade, não era só 
piedade: seu coração se enchera com a pior vontade 
de viver.‟ Qual das alternativas abaixo contém uma 
modificação no período que NÃO altera o seu 
sentido? 
 

a) E que só era mais piedade, não era só 
piedade: seu coração se enchera com a pior 
vontade de viver. 

b) E que já não era mais piedade, não era só 
piedade ou seu coração se enchera com a 
pior vontade de viver. 

c) E que já não era mais piedade, não era só 
piedade: seu coração se enchera com a 
maior vontade de viver. 

d) E que já não era mais piedade, não era só 
piedade, pois seu coração se enchera com a 
pior vontade de viver. 

e) Ou o que já não era mais piedade, não era 
só piedade: seu coração se enchera com a 
pior vontade de viver. 
 
 

" por devoção ao ovo, eu o esqueci. Meu interesseiro 
esquecimento. Pois o ovo é um equívoco. 
Diante de minha adoração possessiva ele poderia 
retrair-se e nunca mais voltar. Mas se ele for 
esquecido. Mas se eu fizer apenas o sacrifício de 
viver apenas a minha vida e de esquecê-lo. Se o ovo 
for impossível. 
Então, livre, delicado, sem mensagem alguma para 
mim talvez uma vez ainda ele se locomova do 
espaço até essa janela que desde sempre deixei 
aberta. E de madrugada baixe do nosso edifício. 
Sereno até a cozinha. Iluminado de minha palidez" 
(Clarice Lispector) 
 
07. O trecho revela que o narrador tem um 
sentimento: 
 

a) Resignação 
b) Medo 
c) Devoção 
d) Parcimônia 
e) Indolência 

08. No trecho „Então, livre, delicado’; as vírgulas 
foram empregadas para: 
 

a) Separar orações subordinadas adverbiais 
deslocadas. 

b) Isolar o vocativo e o aposto. 
c) Isolar o aposto e separar termos de mesmo 

valor sintático. 
d) Introduzir uma oração explicativa. 
e) Destacar o início de um período composto e 

marcar um adjunto adverbial deslocado. 
 
09. Em qual dos trechos o acento grave foi 
INDEVIDAMENTE empregado nas frases de 
Millôr Fernandes? 
 

a) “Não devemos resisitir às tentações: elas 
podem não voltar.” 

b) “Depois de bem ajustado o preço, a gente 
deve sempre trabalhar por amor à arte”. 

c) “Brasil, condenado à esperança.” 
 

d) “Chama-se celebridade um débil mental que 
foi à televisão.” 

e) “À gente só morre uma vez. Mas é para 
sempre”. 
 

10. Assinale a alternativa que contém uma 
alternativa com desvio da norma padrão no que se 
refere à acentuação gráfica. 

 
a) E o Neymar virou saco de pancada! 
b) O jogador levou pedrada e bananada! No 

próximo jogo ele poderia ir embalado em 
plástico bolha! Rarará! 

c) O que prejudicou o Santos foi a altitúde. Do 
lugar e do salto alto! 

d) Como dizia o Galvão Bueno: “Se raciocinar 
aqui em cima está difícil, imagina lá 
embaixo”! 

e) E o técnico Muricy mudou o nome para 
“Esmurecy”. Rarará! 

 
 

2ª Parte – Informática  

 

No Microsoft Word, durante a edição de um texto, ao 
longo do documento move-se o cursor em diferentes 
locais com a finalidade de acrescentar e ou alterar o 
texto, destre as formas de navegar no documento, 
estão a utilização da barra de rolagem e a utilização 
de teclas do teclado. Com base nesta afirmação 
marque a alternativa corretas das questões  a seguir. 
 
11. Que teclas de atalho são utilizadas para mover o 
cursor para o inicio da palavra anterior ao seu 
posicionamento. 
 

a) Ctrl + End 
b) Ctrl + Seta direita 
c) Ctrl + Seta esquerda 
d) Home 
e) End 
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12. Que atalho do teclado pode ser utilizado para 
mover o cursor para o inicio da linha. 
 

a) Ctrl + V 
b) Ctrl + H 
c) Home 
d) Ctrl+ Home 
e) End 

 
13. Para posicionar o cursor, no final de um 
documento, utiliza-se as seguintes teclas de atalho: 
 

a) Home + End 
b) Shift + End 
c) Ctrl + Home 
d) Ctrl +End 
e) Alt + V 

 
14. Que teclas de atalho são utilizadas com a 
finalidade de posicionar o cursor no Inicio do 
documento. 
 

a) Ctrl + F4 
b) Shift + End 
c) Shift + Home 
d) Alt+ F4 
e) Ctrl + Home 

 
Para executar rapidamente tarefas regulares 
utilizamos as teclas de atalho, tarefas com formatar 
caracteres, parágrafos, etc 
 
15. Que conjuntos de teclas que ao serem 
pressionadas, abre a caixa de dialogo de fonte e 
permitem alterar a formatação do texto selecionado.  
 

a) Ctrl + Shift + F 
b) Alt+Shift+F 
c) Shift + F4 
d) Ctrl + F4 
e) Alt + F3 

 
16. Que teclas de atalho sera utilizada para aplicar a 
um texto selecionado o estilo de texto “TITULO 1” 
 

a) Shift + Ctrl + 1 
b) Alt + Ctrl + 5 
c) Alt + Ctrl + 3 
d) Ctrl + Shift + 1 
e) Alt + Ctrl + 2 

 
17. Que teclas de atalho sera utilizada para aplicar a 
um texto selecionado o estilo “Lista” 
 

a) Alt + Ctrl + 3 
b) Shift + F5 
c) Alt + Ctrl + 5 
d) Alt + Ctrl + 1 
e) Ctrl + Shift+ L 

 
 
 

18. Para aplicar ao um paragrafo selecionado o 
espaçamento duplo entre as linhas, que teclas de 
atalho pode ser utilizadas. 
 

a) Shift + G 
b) Ctrl + 2 
c) Alt + 2 
d) Alt + +  
e) Shift +D 

 
19. Para alinhar um paragrafo selecionado como 
justificado, pode-se pressiona as teclas: 
 

a) Shift + F 
b) Ctrl +L 
c) Ctrl + J 
d) Shift + D 
e) Ctrl + D 

 
20. Para remover um espaco entre linhas que 
antecedem a um paragrafo pode se  pressionar as 
teclas. 
 

a) Ctrl + 0 
b) Shift + 0 
c) Alt + 0 
d) F4 + 0 
e) F5 + 1 

 
   

3ª Parte – Conhecimentos Específicos 

 

21. A escrituração contábil deve ser executada das 
seguintes formas, EXCETO: 
 

a) Em idioma e em moeda corrente nacionais.  
b) Em forma contábil.  
c) Em ordem cronológica de dia, mês e ano.  
d) Com ausência de espaços em branco, 

entrelinhas, borrões, rasuras ou emendas; 
e) Com base em documentos sempre de 

origem interna ou, na sua falta, em 
elementos que comprovem ou evidenciem 
fatos contábeis.  

 
22. Partidas Dobradas método compreende não 
apenas o princípio de que para todo débito há um 
crédito de igual valor, mas também reúne certas 
regras como os descritos abaixo que inclui, 
EXCETO: 
 

a) A conta devedora é sempre inscrita em 
primeiro lugar. 

b) A conta credora é sempre inscrita em 
segundo lugar. 

c) A conta devedora sempre ocupa as colunas 
da esquerda. 

d) A conta credora sempre ocupa as colunas da 
direita. 

e) A conta credora deve estar precedida da 
preposição “de”. 
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23. É a espécie de tributo que tem por hipótese de 
incidência um ato de polícia de efeitos concretos, ou 
seja, um ato que se refere diretamente ao 
contribuinte e que envolve o exercício do chamado 
poder de polícia.  
 
Este é a definição de: 
 

a) Taxa de polícia. 
b) Tributo político. 
c) Receita policial. 
d) Exercício de polícia. 
e) Preço público. 

 
24. Referente a Empréstimos Compulsórios é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) É uma modalidade tributária prevista no 
artigo 148 da Constituição Federal. 

b) São tributos restituíveis.  
c) Somente a União e o Estado, este segundo 

em apenas alguns casos, por meio de lei 
complementar, pode instituir empréstimos 
compulsórios, e quando o fizer deverá 
permanecer dentro de seu campo de 
competência tributária.  

d) Medida provisória não pode criar nem alterar 
empréstimos compulsórios, pois a conversão 
da medida provisória em lei depende de 
maioria simples, enquanto a lei 
complementar depende do quórum de 
maioria absoluta, conforme previsto no artigo 
69 da Constituição Federal.  

e) A aplicação dos recursos provenientes desse 
tributo deve ser vinculada à despesa que o 
fundamentou (artigo 148, parágrafo único, da 
Constituição Federal). Esse dispositivo 
representa uma garantia ao contribuinte. 

 
25. Parafiscalidade é a delegação de capacidade 
tributária ativa que a pessoa política, por meio de lei, 
faz a terceira pessoa, a qual, por vontade dessa 
mesma lei, passa a dispor do produto arrecadado. 
Podem ser beneficiadas com a parafiscalidade, 
EXCETO: 
 

a) Pessoas políticas (União, Estados, 
Municípios e Distrito Federal). 

b) Autarquias (pessoas jurídicas de Direito 
Público de qualquer nível). 

c) Fundações públicas. 
d) Entes paraestatais. 
e) Pessoas físicas (excepcionalmente). 

 
26. Prescrição, de acordo com o Código Civil, artigo 
189, é a perda da pretensão do titular do direito, por 
seu não exercício durante certo lapso. A fluência do 
lapso prescricional, diferentemente do que ocorre 
com a decadência, pode ser suspensa ou 
interrompida. São requisitos para ocorrência da 
prescrição, EXCETO: 
 

a) Existência de uma ação exercitável. 

b) Inércia do titular dessa ação. 
c) Prolongamento dessa inércia durante certo 

lapso. 
d) Ausência de qualquer ato ou fato a que a lei 

atribua o efeito de impedir, suspender ou 
interromper a fluência prescricional.  

e) Fim do período de ação de cobrança do 
crédito tributário que opera-se em 3 (três) 
anos, contados da data de sua constituição 
definitiva. 

 
27. Existe uma diversidade de Interpretação da 
Legislação Tributária, a que interpretação do seu 
poder ético, valorativo, coercitivo é denominada 
Interpretação: 
 

a) Axiológica 
b) Sistemática 
c) Teleológica 
d) Lógica 
e) Histórica 

 
28. As Notas Explicativas devem fazer menção aos 
seguintes pontos, EXCETO: 
 

a) Aumento de valor de elementos do Ativo, 
resultante de novas avaliações. 

b) Ajustes de exercícios posteriores. 
c) Principais critérios de avaliação dos 

elementos patrimoniais. 
d) Investimentos em outras sociedades, quando 

relevantes. 
e) Quantidade, espécies e classes das ações 

do Capital Social da empresa. 
 
29. Receita é ingresso de dinheiro aos cofres 
públicos. Todo ingresso de dinheiro chama-se 
entrada, entretanto, nem toda entrada compõe a 
receita do Estado. Existem diversas modalidades de 
receita. As que são oriundas do patrimônio do 
Estado e se traduzem nos preços cobrados é de qual 
modalidade? 
 

a) Extraordinária 
b) Ordinárias 
c) Originária ou facultativa 
d) Derivadas ou compulsórias 
e) Obrigatória 

 
30. Ocorre quando a lei atribui o dever de pagar 
tributo à determinada pessoa, anteriormente 
atribuída a outra, em virtude da ocorrência de fato 
posterior à incidência da obrigação tributária. Pode 
ser por solidariedade, por responsabilidade dos 
sucessores e por responsabilidade de terceiros. 
 
Esta é a denominação de: 
 

a) Responsabilidade por substituição. 
b) Responsabilidade por transferência. 
c) Solidariedade tributária. 
d) Solidariedade tributária passiva. 
e) Solidariedade tributária natural. 
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31. Está impedido de executar trabalho de auditoria 
independente, o auditor que tenha tido, no período a 
que se refere a auditoria ou durante a execução dos 
serviços, em relação à entidade auditada, suas 
coligadas, controladas, controladoras ou integrantes 
do mesmo grupo econômico que inclui, EXCETO: 
 

a) Vínculo conjugal ou de parentesco 
consangüineo em linha reta, sem limites de 
grau, em linha colateral até o 3º grau e por 
afinidade até o 2º grau, com 
administradores, acionistas, sócios ou com 
empregados que tenham ingerência na sua 
administração ou nos negócios ou sejam 
responsáveis por sua contabilidade. 

b) Relação de trabalho como empregado, 
administrador ou colaborador assalariado, 
nos dois últimos anos; exceto nos casos em 
que a relação seja indireta. 

c) Participação direta ou indireta como 
acionista ou sócio. 

d) Interesse financeiro direto, imediato ou 
mediato, ou substancial interesse financeiro 
indireto, compreendida a intermediação de 
negócios de qualquer tipo e a realização de 
empreendimentos conjuntos. 

e) Função ou cargo incompatível com a 
atividade de auditoria independente. 

 
32. Sobre Prova Pericial é INCORRETO afirmar: 
 

a) A função da prova pericial é a de transformar 
os fatos relativos à lide de natureza técnica 
ou científica, em verdade formal, em certeza 
jurídica. 

b) É a demonstração que se faz - o modo - da 
existência, autenticidade e veracidade de um 
fato ou ato.  

c) Juridicamente, é o meio de convencer o juízo 
da existência do fato em que se baseia o 
direito do postulante.  

d) Na prática: A prova tem por finalidade 
demonstrar a verdade ou não-verdade de 
uma afirmação.  

e) A verdade negativa ou positiva, acerca dos 
fatos interessa ao magistrado, quando, ao 
sanear determinado processo, percebe estar 
envolvida matéria técnica, cuja certeza 
jurídica é mais bem alcançada mediante 
produção de prova pericial. 

 
33. O CPMF é a contribuição Provisória sobre 
Movimentação ou Transmissão de Valores e de 
Créditos e Direitos de Natureza Financeira. A 
contribuição não incide nas descrições abaixo, das 
quais é INCORRETO afirmar: 
 

a) No lançamento nas contas da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, 
de suas autarquias e fundações. 

b) No lançamento errado e seu respectivo 
estorno. 

c) No lançamento para pagamento da própria 
contribuição. 

d) Nos saques efetuados diretamente nas 
contas vinculadas do FGTS e do PIS/PASEP 
e no saque do valor do benefício do seguro-
maternidade. 

e) Sobre a movimentação financeira ou 
transmissão de valores e de créditos e 
direitos de natureza financeira das entidades 
beneficentes de assistência social. 

 
34. Na condução da auditoria deve-se, EXCETO: 
 

a) Visitar as instalações, se necessário, antes 
da condução da auditoria. 

b) Apenas observar. Interferir em situações de 
risco.  

c) Coletar evidências por meio de entrevistas, 
documentos, registros e observações de 
atividades.  

d) Utilizar técnicas de rastreamento Direto 
(“trace random”), inverso (“trace back”) e/ou 
aleatório (“trace forward”).  

e) Gerenciar o tempo da auditoria. 
 
35. Referente a Leis complementares é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Não há hierarquia entre lei ordinária e lei 
complementar. 

b) A lei complementar deve ser editada sempre 
que a constituição exigir (forma específica). 

c) Uma de suas utilidades é instituir impostos 
estaduais. 

d) O CTN tem o “status” de lei complementar 
mas, originalmente, foi editado como  lei 
ordinária. 

e) A Lei n° 5.172/66 tem status de lei 
complementar que somente pode ser 
alterada por outra lei complementar (art. 146 
CF).  

 
36. Na aplicação dos testes substantivos, o auditor 
deve objetivar as seguintes conclusões, EXCETO: 
 

a) Existência - se o componente patrimonial 
existe em certa data. 

b) Direitos e obrigações - se efetivamente 
existem em certa data. 

c) Ocorrência - se a transação de fato ocorreu. 
d) Abrangência - se as maiorias das transações 

estão registradas. 
e) Mensuração, apresentação e divulgação - se 

os itens estão avaliados, divulgados, 
classificados e descritos de acordo com os 
Princípios Fundamentais de Contabilidade e 
as Normas Brasileiras de Contabilidade. 
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37. Sobre parecer é INCORRETO afirmar: 
 

a) Com o parecer, o auditor apresenta sua 
opinião a respeito de as demonstrações 
contábeis traduzirem ou não, em termos de 
conteúdo e forma, a situação do patrimônio 
da entidade e suas variações no período 
auditado. 

b) O parecer não deve ser confundido com 
atestado ou certificado.  

c) O parecer do auditor pode ser inadequado, 
ainda que traduza a visão de um profissional 
perito em matéria contábil. 

d) Cabe à administração decidir se irá adotar 
ou não as sugestões do auditor.  

e) O parecer do auditor dependente tem por 
limite os próprios objetivos da auditoria das 
demonstrações contábeis e representa, 
garantia de viabilidade futura da entidade ou 
algum tipo de atestado de eficácia da 
administração na gestão dos negócios. 

 
38. Em auditoria, os principais objetivos dos papéis 
de trabalho são, EXCETO: 
 

a) Atender às normas de auditoria emitidas por 
entidades de outras classes; 

b) Acumular as provas necessárias para 
suportar a opinião do auditor; 

c) Auxiliar o auditor durante a execução de seu 
trabalho; 

d) Apresentar na justiça as evidências do 
trabalho realizado, caso seja movido uma 
ação contra o auditor; 

e) Para defesa da conduta ética-profissional 
junto a sua entidade de classe. 

 
39. O livro de escrituração é utilizado para registrar 
os fatos contábeis ocorridos no patrimônio e atender 
as obrigações das legislações: comercial, tributária, 
trabalhista e/ou previdenciária, as empresas, seja 
qual for sua natureza jurídica, utilizam diversos livros 
de escrituração que podem ser classificados em 
vários tipos. Quanto à utilidade, são livros auxiliares: 
 

I. Caixa 
II. Diário 

III. Razão 
IV. Conta corrente 
V. Livro de duplicatas 

 
Estão CORRETAS: 
 

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

 
 
 
 
 

40. É vedado aos entes tributantes instituir 
tratamento desigual entre contribuintes que se 
encontrem em situação equivalente, como forma de 
abolir toda forma de privilégio; 
 
Esta é a definição de que principio da limitação de 
poder de tributar: 
 

a) Legalidade. 
b) Isonomia Tributária. 
c) Capacidade Contributiva. 
d) Irretroatividade da Lei. 
e) Vedação de Efeitos Confiscatórios. 

 
 
 

FIM DO CADERNO 




