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Prezado(a) Candidato(a): 

 

Você está recebendo um caderno com a Prova Objetiva e uma Folha de Respostas. Leia, com a 

máxima atenção, as instruções abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOA PROVA! 

 

 

 

Quanto ao Caderno de Prova: 

O presente caderno contém 80 questões de múltipla escolha. 

Confira cuidadosamente o material que lhe foi entregue e verifique se ele está completo e legível. 

Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro Caderno de Prova. 

Cada questão oferece 5 (cinco) opções de resposta, representadas pelas letras A, B, C, D e E. 

Somente uma das opções é correta. 

Iniciada a prova, não faça mais perguntas. A interpretação das questões é parte integrante da 

prova. 

Quanto à Folha de Respostas: 

A Folha de Respostas é personalizada e parte integrante desta prova. 

Confira seu nome e número de inscrição. Caso haja alguma incorreção, comunique ao fiscal de 

sala. 

Aponha sua assinatura no local indicado. 

O preenchimento correto da Folha de Respostas é da inteira responsabilidade do candidato. 

Para cada um das questões, preencha, obrigatoriamente, na folha de respostas, somente uma 

das opções (A, B, C, D, e E). 

As respostas das questões na Folha de Respostas devem ser totalmente preenchidas, com caneta azul 

ou preta, suficientemente pressionada e de acordo com o modelo: 

Qualquer assinalação diferente será passível de anulação.  

Não serão consideradas as respostas duplas ou em branco. 

Não amasse e não dobre a folha de respostas. 

Ao término da prova, entregue sua Folha de Respostas ao fiscal da sala. 

O tempo de duração da prova é de QUATRO horas, incluindo a leitura das instruções, a 

resolução das questões e o preenchimento da Folha de Respostas. 

Não será permitida a saída da sala de aula antes de transcorrida 1h30min do início da prova. 

Durante as provas não será permitido: 

a) O uso de corretivos de nenhuma espécie; 

b) Qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem posse ou uso de qualquer 

tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, telefone celular, relógios digitais, walkman, 

agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador ou outros equipamentos similares), bem como 

protetores auriculares, óculos escuros, bonés, livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer 

anotações.(item 3.8 do edital) 

O caderno de questões somente poderá ser levado com o candidato na última meia hora da prova. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

INSTRUÇÃO: O conjunto de alternativas que compõe cada questão faz parte de uma reportagem retirada da 

revista Veja de 13 de julho de 2011. 

 

1 - Para cada segmento do texto que compõe as alternativas da questão há uma afirmação. Está incorreta 

a da alternativa: 

(A) O serviço público no Brasil já foi um reino de burocratas com poucas aspirações a não ser permanecer num 

emprego com estabilidade e conquistar a aposentadoria integral. 

Do fragmento acima, pode-se pressupor que o serviço público não é mais um reino de burocratas 

com poucas aspirações. 

(B) Na última década, o perfil do funcionário que serve ao estado se alterou. 

A vírgula da passagem isola um adjunto adverbial deslocado. 

(C) Uma série de mudanças nas políticas de remuneração e promoção fez com que esse setor se tornasse 

extremamente atraente. 

O pronome demonstrativo estabelece relação anafórica com “serviço público” (referência já 

apontada na alternativa a) . 

(D) O resultado foi uma multiplicação no número de candidatos a vagas nas repartições e empresas estatais que 

neste ano chega a seu ápice. 

Na passagem acima há duas preposições A que, se tivessem o acréscimo do artigo definido, deveriam 

receber o acento grave indicador de crase. 

(E) As estimativas são de que, em 2011, 12 milhões de brasileiros (o dobro de cinco anos atrás) prestem 

concursos públicos para concorrer a 70.000 vagas oferecidas apenas na esfera federal. 

O número de brasileiros apontado na passagem não é exato, assim como o número de vagas, e isso se 

comprova pelo uso do substantivo “estimativas” no início do período. 

2 - Assinale a passagem do texto que está incorreta quanto à acentuação gráfica. 

(A) A quantidade de empregos multiplica-se por sete quando se somam as oportunidades pelos estados e 

municípios. 

(B) Nunca tanta gente quis ser empregado do estado. O número de funcionários públicos também aumentou 

neste período. 

(C) Hoje nas esferas federal, estadual e municipal, incluindo as estatais, eles somam 10,2 milhões de pessoas, 

contra 8,9 milhões em 2006. 

(D) O que atrai tantos candidatos para os concursos, primáriamente, são os salários cada vez mais polpudos. 

(E) Em 2000, os vencimentos médios de um servidor público eram de pouco  mais de 4 000 reais. Hoje estão 

perto dos 7 000 reais – um aumento de 75%. 

 

3 - Considere as palavras sublinhadas e assinale a alternativa em que UMA deveria ter sido escrita com o 

acento grave sinalizador de crase. 

(A) O fato de que A vitória nos concursos seja mérito apenas do candidato faz com que eles atraiam cada vez 

mais jovens recém-formados que para A iniciativa privada não têm experiência para conseguir A vaga. 

(B) AS pessoas de meia-idade que desejam tentar AS vagas no mercado de trabalho também veem nos 

concursos públicos A grande chance de retorno AS funções laborais. 

(C) Nos últimos anos, 60% dos candidatos A concursos são homens e 40% são mulheres. 

(D) Eles têm entre 25 e 40 anos e mais da metade não atende A exigências das empresas. 

(E) No setor privado, o salário de um recém-formado é invariavelmente baixo. No setor público, com formação 

superior, pode começar A carreira com salário de 10 000 reais.  

 

4 - Das passagens abaixo, assinale a que não apresenta qualquer incorreção gramatical ou inadequação 

vocabular. 

(A) Para levar à cabo as políticas de desenvolvimento, precisou apoiar-se num amplo e sólido quadro de 

servidores. 

(B) Trabalhar para o estado era previlégio. Significava calcar degraus da escadaria social. Na virada dos anos 

70 para os 80, O Brasil se afundou na dívida externa e entrou num periodo prolongado de crise econômica. 

(C) Sem dinheiro para envestir na sua própria máquina, o governo práticamente abandonou os servidores. 

(D) A situação piorava à medida em que a inflação corroía os salários.Aos poucos a bucrocracia estatal voltou 

a ser valorizada. 

(E) O governo de Fernando Henrique Cardoso realizou uma ampla reforma na administração do estado. 

Primeiramente, aumentaram-se os salários para postos-chave. 
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5 - Para cada passagem há uma observação sobre os aspectos de concordância verbo-nominal. Assinale a 

alternativa cujo comentário está incorreto. 

(A) Eles oferecem cargos com boa remuneração e possibilidade de crescimento na carreira. A maior parte 

desses concursos oferecem formação superior e, em alguns casos, pré-requisitos, como tempo mínimo 

desde a conclusão da faculdade ou experiência na área. 

COMENTÁRIO: A forma verbal sublinhada no texto poderia estar no singular sem que isso provocasse 

incorreção gramatical. 

(B) Fizemos uma pesquisa e verificamos que os salários dos administradores públicos eram 30% inferiores aos 

de quem ocupava cargos correspondentes em setor privado.  

COMENTÁRIO: Se a expressão sublinhada for colocada no singular, nenhuma outra alteração será 

necessária para adequar a passagem às normas de língua culta. 

(C) Com um quadro desses, não há estado que consiga funcionar com eficiência. Fizemos a balança começar a 

pender para o outro lado. 

COMENTÁRIO: Se a forma verbal sublinhada fosse substituída por uma equivalente do verbo EXISTIR, 

tempo, modo, pessoa e número deveriam ser mantidos. 

(D) Até então, um processo seletivo aprovava muito mais candidatos que o número de vagas disponíveis. 

COMENTÁRIO: O adjetivo sublinhado poderia ser colocado no singular, alterando-se a relação nominal, 

sem prejuízo à correção gramatical do período. 

(E) Os que não eram convocados imediatamente só eram chamados anos mais tarde, conforme servidores se 

aposentavam. Às vezes, passavam-se dez anos sem que se abrisse concurso para determinado cargo. 

COMENTÁRIO: Todas as formas verbais sublinhadas têm a concordância – isto é, flexão do verbo em 

pessoa e número – determinada pelos respectivos sujeitos. 

 

6 - Considere a passagem abaixo e as possibilidades de reescritura. Assinale a que não apresenta 

qualquer tipo de incorreção ou impropriedade. 

(A) “Com essa mudança passamos a atrair os jovens brilhantes para o serviço público; eles poderiam começar à 

preparação para o concurso antes mesmo do final da faculdade. Tinham certeza de que, assim que se 

formassem, haveria provas para o setor público”, explica Bresser. 

(B) “Com essa mudança, passamos a atrair os jovens brilhantes para o serviço público: eles podiam começarem 

a preparação para o concurso antes mesmo do fim da faculdade. Tinham certeza que, assim que se 

formassem, haveria provas para o setor público”, explica Bresser. 

(C) “Com essa mudança, passamos a atrair os jovens brilhantes para o serviço público. Eles poderiam começar 

a preparação para o concurso antes mesmo do fim da faculdade. Tinham certeza, de que assim que se 

formassem, haveria provas para o setor público”, explica Bresser. 

(D) “Com essa mudança, passamos a atraír os jovens brilhantes para o serviço público. Eles podem começar a 

preparação para o concurso antes mesmo do fim da faculdade. Tinham certeza de que assim que se 

formassem, haveriam provas para o setor público”, explica Bresser. 

(E) “Com essa mudança, passamos a atrair os jovens brilhantes para o serviço público. Eles podiam começar a 

preparação para o concurso antes mesmo do fim da faculdade. Tinham certeza de que, assim que se 

formassem, haveria provas para o setor público”, explica Bresser. 

 

7 - Considere as propostas de alteração de pontuação para a passagem abaixo. 

Embora as chances de subir na carreira sejam praticamente nulas – para isso é preciso prestar novo 

concurso público –, os salários vão subindo gradativamente ao longo dos anos. No funcionalismo 

federal, o servidor é avaliado a cada doze ou dezoito meses, dependendo da repartição pública. Seu 

chefe imediato analisa critérios como pontualidade, assiduidade, empenho e relacionamento com os 

colegas de trabalho. 

 

I) A vírgula depois do travessão poderia ser excluída sem prejuízo gramatical ao texto. 

II) Os travessões poderiam ser substituídos por parênteses, sem prejuízo qualquer à passagem. 

III) Se a expressão sublinhada for deslocada para depois de SERVIDOR, deveria ficar entre vírgulas. 

IV) Dois-pontos poderiam ser inseridos depois de CRITÉRIOS sem prejuízo gramatical ao texto. 

Quais as modificações propostas mantêm o texto correto? 



TÉCNICO EM CONTABILIDADE 5 

(A) Apenas I e II. 

(B) Apenas II e III. 

(C) Apenas III e IV. 

(D) Apenas I, III e IV. 

(E) Apenas I e III. 

 

8 - Considere os termos sublinhados e os processos de formação de palavras em Língua Portuguesa. 

Assinale o fragmento que apresenta termos formados pelo mesmo processo. 

(A)  No funcionalismo federal, o servidor é avaliado a cada doze ou dezoito meses, dependendo da repartição 

pública. 

(B) Seu chefe imediato analisa critérios como pontualidade, assiduidade, empenho e relacionamento com os 

colegas de trabalho. 

(C) Caso seja bem avaliado, ele receberá um aumento. Se o servidor é escolhido por um superior para ocupar 

um cargo de chefia, passa a receber uma comissão que se soma aos salários. 

(D) Outro tipo de vantagem que os servidores públicos têm são os cursos de especialização pagos pelos cofres 

públicos. 

(E) Desde que tenham relação com sua área de trabalho e o pedido seja aprovado pelo chefe, o funcionário pode 

fazer cursos de especialização em instituições de ensino públicas ou privadas. 

 

9 - Assinale a alternativa incorreta quanto à regência. 

(A) Essas empresas contam com fundos de previdência próprios que complementam o valor da aposentadoria 

dos funcionários para que chegue ao salário da ativa. 

(B) De qualquer forma, a situação que se tem na iniciativa privada não chega a ser a mesma que se tem na 

empresa pública. 

(C) Dificilmente os funcionários que visam cargos na empresa privada querem passar para a empresa pública, 

fazendo concursos. 

(D) É compreensível que 12 milhões de brasileiros queiram o governo como patrão. 

(E) Os cargos públicos a que se candidatam os jovens têm salários altos e situação de trabalho privilegiada. 

 

10 - Considere os comentários acerca dos fragmentos e assinale aquele que está incorreto. 

(A) Ele sempre quis ser diplomata. Para isso, teria de enfrentar um concurso com 100 candidatos por vaga. 

Poucos meses antes de se formar em economia, ele começou a estudar para a prova de admissão ao 

Itamaraty – um processo que se prolonga por seis meses e é dividido em quatro fases. 

COMENTÁRIO: As duas últimas orações do fragmento se equivalem sintaticamente e são exemplos de 

paralelismo sintático correto. 

(B) Em cada fase é necessário focar um tipo de conhecimento, incluindo fluência em inglês, espanhol e francês. 

COMENTÁRIO: Das palavras acentuadas, há duas que poderiam ter seus acentos justificados por duas 

regras: a regra das paroxítonas e a regra das proparoxítonas. 

(C) Nesta reportagem, apresentamos dez personagens que resolveram prestar concursos públicos e foram 

extremamente bem-sucedidos. 

COMENTÁRIO: Se uma vírgula fosse acrescentada depois de personagens haveria alteração sintático-

semântica da frase. 

(D) Não tomou posse porque foi aprovado em outro concurso. 

COMENTÁRIO: Seria incorreto, mas admissível o acréscimo de uma vírgula no período acima, uma vez 

que temos uma oração principal seguida de uma oração subordinada adverbial. 

(E) Para se preparar para as provas, o candidato cria técnicas próprias e compartilha-as com outros candidatos. 

COMENTÁRIO: O pronome pessoal oblíquo AS retoma, num processo anafórico, a expressão TÉCNICAS 

PRÓPRIAS. 

 

DIREITO E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

11 - Nos termos do art. 6º da Constituição da República Federativa do Brasil, relativo aos direitos sociais, é 

INCORRETO afirmar: 

(A) A educação e a saúde são direitos sociais. 

(B) O trabalho e o lazer são direitos sociais. 

(C) A proteção à maternidade e à infância são direitos sociais. 

(D) A remuneração do trabalho noturno deve ser superior à do diurno. 

(E) O direito à moradia é um direito social relativo. 
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12 - Com relação à Administração Pública é CORRETO afirmar: 

(A) A Administração Pública pode ser direta, atribuída ao Prefeito, indireta, de competência dos Secretários, ou 

complementar, exercida por Autarquias, Empresas Públicas, Fundações Públicas, Sociedades de Economia 

Mista e ONGs. 

(B) É garantida a preservação de vagas para portadores de deficiência nos empregos ou cargos públicos, 

mediante previsão legal do percentual atribuído e dos critérios de admissão. 

(C) A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, no âmbito do ente federativo, precedência sobre 

os demais servidores, inclusive na esfera jurisdicional, examinando, em grau de recurso, as execuções 

fiscais. 

(D) No plano da remuneração do pessoal do serviço público, devem ser vinculadas ou equiparadas quaisquer 

espécies remuneratórias. 

(E) O prazo de validade do concurso público será de dois anos, prorrogável uma vez, por igual período. 

 

13 - Com relação ao servidor público, é CORRETO afirmar: 

(A) O Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal da União deve estabelecer os valores 

mínimos para cada categoria de servidores da União, dos Estados e dos Municípios. 

(B) O caráter contributivo da contribuição previdenciária do servidor público deverá prevalecer sobre o seu 

caráter solidário. 

(C) O servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração tem direito ao regime previdenciário dos servidores públicos. 

(D) A lei, nos casos em que houver disparidade entre contribuição e tempo de serviço para aposentadoria, 

poderá estabelecer contagem ficta de tempo de serviço. 

(E) A avaliação especial de desempenho, por comissão instituída para essa finalidade, é condição para a 

avaliação de desempenho, que é obrigatória. 

 

14 - Sobre os tipos de atos administrativos, analise as assertivas abaixo: 

I – Os regimentos, as resoluções, as deliberações e as portarias de conteúdo geral são exemplos de atos 

gerais ou normativos, voltados à correta aplicação da lei pelo Executivo. 

II – Instruções, circulares, avisos, ordens de serviço e provimentos são exemplos de atos ordinatórios, 

voltados à disciplina do funcionamento da Administração e à conduta funcional dos seus agentes. 

III – Multas e interdição de atividades são exemplos de atos punitivos, voltados a uma sanção referente à 

infração de determinações legais, de atos gerais ou normativos e de atos ordinatórios da Administração. 

Assinale a assertiva CORRETA. 

(A) Apenas I e II são verdadeiras. 

(B) Apenas I e III são verdadeiras. 

(C) Apenas II e III são verdadeiras. 

(D) I, II e III são verdadeiras. 

(E) I, II e III são falsas. 

 

15 - Sobre o Município, de acordo com a LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE,   é 

INCORRETO afirmar: 

(A) São Poderes do Município, independentes e harmônicos, entre si, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. 

(B) O Município de Porto Alegre, pessoa jurídica de direito público interno, é parte integrante da República 

Federativa do Brasil. 

(C) É vedada a delegação de atribuições entre os Poderes do Município de Porto Alegre. 

(D) Dentre as competências privativas do Município de Porto Alegre está a participação de entidade que 

congregue outros municípios integrados à região, na forma da lei.  

(E) A administração do Município tem, dentre outros compromissos fundamentais, a transparência pública dos 

seus atos. 

16 - Analisando o art. 7º da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, é CORRETO afirmar que a sua autonomia se 

revela pela 

(A) administração de sua própria polícia judiciária. 

(B) eleição indireta dos vereadores em caso de vacância. 

(C) administração própria, no que respeita ao interesse local. 

(D) eleição direta do Prefeito em casos de vacância ou impedimento. 

(E) possibilidade de exercício do poder constituinte originário pelos cidadãos. 
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17 - Analise as assertivas relativas ao Art. 7º da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. 

I – O Município pode, por convênios ou consórcios com outros municípios da mesma comunidade 

socioeconômica, criar entidades intermunicipais para a realização de obras, atividades ou serviços 

específicos de interesse comum, com aprovação por leis dos municípios participartes. 

II – É permitido delegar, entre o Estado e o Município, também por convênio, os serviços de competência 

concorrentes, assegurados os recursos necessários. 

III – O Município pode celebrar convênios com a União, o Estado e outros municípios, mediante autorização 

da Câmara Municipal, para execução de serviços, obras e decisões delegáveis aos Poderes Executivo e 

Legislativo. 

Assinale a CORRETA: 

(A) Apenas I e II são verdadeiras. 

(B) Apenas I e III são verdadeiras. 

(C) Apenas II e III são verdadeiras. 

d) I, II e III são verdadeiras. 

e) I, II e III são falsas. 

 

18 - O art. 167 do Estatuto do Funcionário Público do Município de Porto Alegre trata da disponibilidade de 

funcionário público. É INCORRETO afirmar: 

(A) A disponibilidade é um ato discricionário, de competência do Prefeito, que afasta o funcionário do serviço. 

(B) O provento na disponibilidade será proporcional ao tempo de serviço do funcionário estável. 

(C) A disponibilidade não exclui a possibilidade de nomeação para cargo em comissão, com direito de opção 

remuneratória. 

(D) Mesmo em disponibilidade, o funcionário estável poderá ser aposentado nas hipóteses previstas em lei. 

(E) A disponibilidade aplica-se ao funcionário estável, marcando a aprovação no estágio probatório. 

 

19 - De acordo com os arts. 184 a 190 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município, é incorreto afirmar 

que os funcionários dispõem, no exercício do direito de petição, do seguinte meio válido:  

(A) Representação à autoridade superior. 

(B) Recurso de Apelação Administrativa. 

(C) Recurso Administrativo. 

(D) Pedido de Reconsideração.  

(E) Reclamação Administrativa. 

20 - O Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Porto Alegre, no seu art. 197 estabelece proibições 

aos funcionários públicos. É INCORRETO afirmar: 

(A) Em razão da vedação de referência depreciativa, o funcionário público não pode elaborar trabalho anônimo 

voltado à crítica doutrinária de atos da administração pública municipal. 

(B) Por força da vedação de exercício de atividades políticas, o funcionário público não pode entregar-se a 

atividades político-partidárias fora dos horários e locais de trabalho. 

(C) É vedado ao funcionário público o assédio a outrem, com finalidade de obter vantagem sexual, impondo 

danos ao ambiente de trabalho, à evolução profissional ou à eficiência do serviço. 

(D) É vedado ao funcionário celebrar contratos de natureza comercial, industrial ou civil de caráter oneroso, por 

si, representando outrem ou representado por outrem. 

(E) É vedado ao funcionário constituir-se procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer 

órgão municipal, mesmo quando se tratar de parente até o segundo grau ou cônjuge. 

 

CONTABILIDADE PÚBLICA 

 

21 - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. 

Ressalvam-se dessa proibição a autorização para abertura de créditos adicionais e a contratação de operações de 

crédito, nos termos da lei. Essa afirmação é caracterizada como o Princípio Orçamentário da 

(A) legalidade. 

(B) publicidade. 

(C) exclusividade. 

(D) transparência. 

(E) não afetação da Receita. 
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22 - As disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário e constituem 

elemento novo para o patrimônio público, são definidas como 

(A) receitas extraorçamentárias. 

(B) receitas orçamentárias. 

(C) receitas correntes. 

(D) receitas de capital. 

(E) receita líquida. 

 

23 - A expressão qualitativa e quantitativa de fatos de mesma natureza, evidenciando a composição, a variação 

e o estado do patrimônio, bem como de bens, direitos, obrigações e situações nele não compreendidas, mas que, 

direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo é definida como 

(A) conta contábil. 

(B) elenco de contas. 

(C) função das contas. 

(D) funcionamento das contas. 

(E) plano de contas. 

 

24 - As contas patrimoniais e as contas de resultado, segundo a teoria das contas preceituada na Parte IV do 

Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público a integram a teoria 

(A) personalista. 

(B) materialista. 

(C) patrimonialista. 

(D) reditualista. 

(E) conceitualista. 

 

25 - A estrutura de informações para identificação, mensuração, avaliação, registro, controle e evidenciação dos 

atos e dos fatos da gestão do patrimônio público, com o objetivo de orientar o processo de decisão, a prestação 

de contas e a instrumentalização do controle social é caracterizado como 

(A) sistema de compensação. 

(B) plano de contas. 

(C) sistema patrimonial. 

(D) sistema de resultados. 

(E) sistema contábil. 

 

26 - O registro e a informação contábeis devem possuir determinadas características. Entre as abaixo, não é 

considerada uma característica 

(A) imparcialidade. 

(B) visibilidade. 

(C) uniformidade. 

(D) materialidade. 

(E) representatividade. 

27 - 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, de 

acordo com a Lei nº 8.666/93 é: 

(A) a tomada de preços. 

(B) a concorrência. 

(C) o convite. 

(D) o leilão. 

(E) o concurso. 

28 - De acordo com a Lei nº 8.666/93, considerando F para Falso e V para Verdadeiro, para habilitação nas 

licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a: 

(  ) habilitação jurídica. 

(  ) qualificação técnica. 

(  ) qualificação econômico-financeira. 

(  ) qualificação patrimonial. 

(  ) qualificação de capacidade operacional. 
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A sequência correta é: 

(A) V, F, F, F, F. 

(B) F, F, F, V, V. 

(C) V, F, F, V, V. 

(D) F, V, V, V, V. 

(E) V, V, V, F, F. 

 

29 - De acordo com a Lei Complementar 101/2000, a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de 

natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto 

orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e 

(A) nos três seguintes. 

(B) no exercício seguinte. 

(C) nos dois seguintes. 

(D) nos quatro seguintes. 

(E) nos cinco seguintes. 

 

30 - O Balanço Orçamentário será complementado por nota explicativa detalhando 

(A) os motivos da diferença existente entre a fixação e a realização da despesa. 

(B) as despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário). 

(C) a composição dos restos a pagar. 

(D) a composição das despesas de capital. 

(E) a composição das despesas correntes. 

 

31 - As operações relativas à Incorporação de Ativo, Desincorporação de Passivo, Incorporação de Passivo e 

Desincorporação de Ativo são classificadas como variações patrimoniais 

(A) qualitativas. 

(B) quantitativas aumentativas. 

(C) quantitativas diminutivas. 

(D) mistas aumentativas. 

(E) mistas diminutivas. 

 

32 - O subsistema que gera informações sobre o fluxo de caixa, o resultado primário e a receita corrente líquida 

é o de informações 

(A) de custos. 

(B) patrimoniais. 

(C) orçamentárias. 

(D) de resultados. 

(E) financeiras. 

 

33 - Havendo conflito entre dispositivos da legislação e os preceitos das Normas Brasileiras de Contabilidade 

aplicadas ao Setor Público, o profissional de contabilidade deve observar, para a elaboração das demonstrações 

contábeis: 

(A) as diretrizes constantes na NBC T – 16, e deve evidenciar, em notas explicativas, as disposições 

conflitadas da legislação específica.  

(B) as diretrizes constantes da NBC 16. 

(C) as diretrizes da legislação específica. 

(D) a harmonização dos dois ditames, sem preocupação com informações adicionais. 

(E) as normas internacionais adaptadas às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. 

 

34 - Os princípios orçamentários visam estabelecer regras norteadoras básicas, a fim de conferir racionalidade, 

eficiência e transparência para os processos de elaboração, execução e controle do Orçamento Público. 

Evidencie, dentre as expressões a seguir, aquela que não é considerada princípio orçamentário: 

(A) unidade ou totalidade. 

(B) transparência. 

(C) exação. 

(D) legalidade. 

(E) publicidade. 
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35 - Considere as seguintes afirmações relativas a créditos adicionais 

(  ) O crédito suplementar é destinado a reforço de crédito já existente. 

(  ) O crédito especial destina-se à despesa para a qual não existe previsão  orçamentária específica. 

( ) O crédito extraordinário é voltado exclusivamente ao atendimento de despesas urgentes e imprevisíveis, 

como guerra, comoção interna ou calamidade pública. 

(  ) O  crédito extraordinário exige autorização legislativa para sua abertura. 

(  ) O crédito suplementar pode ser prorrogado. 

 

Considerando F para Falso e V para Verdadeiro a sequência correta será 

(A) F, V, F, V, F. 

(B) V, F, F, F, V. 

(C) F, F,F, V, V. 

(D) V, V, V, F, F. 

(E) V, F, V, F, V. 

 

36 - Considere as duas colunas abaixo em relação aos estágios da despesa públicas. 

1. Empenho (  ) Reconhecimento do direito adquirido pela efetiva prestação dos serviços ou 

fornecimento dos materiais. 

2. Liquidação (   ) Liquidação do compromisso da entidade com o fornecedor. 

3. Pagamento (  ) Ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de 

pagamento pendente ou não de implemento de condição. 

Numere a segunda coluna com a expressão adequada constante da primeira. Após isso, a ordem correta da 

segunda coluna será 

(A) 2, 3, 1. 

(B) 1, 2, 3. 

(C) 3, 2, 1. 

(D) 1, 3, 2. 

(E) 2, 1, 3. 

 

37 - De acordo com a Portaria STN 406/2011, um ativo intangível deve ser reconhecido quando: 

(A) for recebido em doação, e nomeada uma comissão para avaliar seu valor. 

(B) for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao ativo serão gerados em favor da 

entidade. 

(C) tiver relevância na projeção positiva da imagem da entidade. 

(D) o projeto de seu desenvolvimento tiver sido desenvolvido na entidade. 

(E) tiver estimado um custo relevante. 

 

38 - Considere as colunas abaixo em relação à classificação de empenho. 

1. Ordinário (  ) Tipo de empenho utilizado para despesas contratuais ou outras de valor 

determinado, sujeitas a parcelamento, como, por exemplo, os compromissos 

decorrentes de aluguéis. 

2. Estimativo (  ) Tipo de empenho utilizado para as despesas de valor fixo e previamente 

determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez. 

3. Global (  ) Tipo de empenho utilizado para as despesas cujo montante não se pode 

determinar previamente, tais como serviços de fornecimento de água e energia 

elétrica, aquisição de combustíveis e lubrificantes e outros. 

 

Numere a segunda coluna com a expressão adequada constante da primeira. Após isso, a ordem correta da 

segunda coluna será: 

(A) 1, 3, 2. 

(B) 2, 3, 1. 

(C) 1, 2, 3. 

(D) 3, 1, 2. 

(E) 3, 2, 1. 
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39 - No fim do exercício, as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas serão inscritas em Restos a Pagar 

e constituirão 

(A) a dívida social. 

(B) a dívida fundada. 

(C) a dívida interna. 

(D) a dívida externa. 

(E) a dívida flutuante. 

 

40 - A demonstração contábil que evidencia a receita orçamentária realizada por destinação de recurso, a 

despesa orçamentária executada por destinação de recurso, os recebimentos e os pagamentos 

extraorçamentários, as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária, e o saldo 

inicial e o saldo final em espécie é 

(A) o balanço orçamentário. 

(B) o balanço financeiro. 

(C) o balanço patrimonial. 

(D) a demonstração das variações patrimoniais. 

(E) a demonstração do fluxo de caixa. 

 

41 - A demonstração que evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da 

execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício é  

(A) a demonstração do fluxo de caixa. 

(B) o balanço financeiro. 

(C) o balanço orçamentário. 

(D) o balanço patrimonial. 

(E) a demonstração das variações patrimoniais. 

 

42 - São arrecadadas dentro do exercício financeiro, aumentam as disponibilidades financeiras do Estado, em 

geral com efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido e constituem instrumento para financiar os objetivos 

definidos nos programas e ações orçamentários, com vista a satisfazer finalidades públicas as  

(A) receitas orçamentárias correntes. 

(B) receitas orçamentárias de capital. 

(C) receitas de transferências correntes. 

(D) receitas de transferências intragovernamentais. 

(E) receitas de transferências intergovernamentais. 

 

43 - Os atos pendentes de implemento de condição futura que possam vir ou não afetar o patrimônio são 

registrados nas  

(A) contas de despesas pagas antecipadamente. 

(B) contas de resultado. 

(C) contas de compensação. 

(D) contas patrimoniais. 

(E) contas orçamentárias. 

 

44 - Os ativos que estão disponíveis para utilização imediata ou que sejam realizados ou tenham expectativa de 

realização, consumo ou venda até o final do exercício financeiro subsequente são classificados como: 

(A) ativo intangível. 

(B) ativo realizável a longo prazo. 

(C) ativo imobilizado. 

(D) ativo circulante. 

(E) ativo compensado. 
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45 - As notas explicativas: 

(  ) são parte integrante das demonstrações contáveis. 

(  ) incluem os critérios utilizados na elaboração das Demonstrações Contábeis. 

(  ) não devem incluir informações relativas a eventos subsequentes ao encerramento do período a que se 

refere. 

( ) devem conter informações relevantes, complementares ou suplementares não constantes das 

Demonstrações Contábeis. 

 

De acordo com a NBC T 16 e considerando F para Falso e V para Verdadeiro, a sequência acima deverá ser 

(A) F, F, V, V. 

(B) F, V, V, V. 

(C) V, F, F, F. 

(D) V, V, F, F. 

(E)  V, V, F, V. 

 

CONTABILIDADE GERAL 

 

46 - Uma empresa comercial, durante um determinado mês, efetuou o pagamento de uma duplicata com juros, 

devido ao atraso de 15 dias. Tal operação irá: 

(A) aumentar um ativo e diminuir outro ativo. 

(B) aumentar um ativo, aumentar um passivo e aumentar um patrimônio líquido. 

(C) diminuir um ativo e diminuir um passivo. 

(D) diminuir um ativo, diminuir um passivo e aumentar um patrimônio líquido. 

(E) diminuir um ativo, diminuir um passivo e diminuir um patrimônio líquido. 

 

47 - A seguir são apresentadas cinco assertivas relacionadas às contas do Patrimônio Líquido. Assinale a opção 

que se refere à conta de Reservas de Capital. 

(A) Representa ajustes atrelados a ativos e passivos do balanço patrimonial avaliados a valor justo. 

(B) Representa reservas, sendo cada uma com objetivos específicos, que absorvem parcela dos lucros apurados 

pela sociedade. 

(C) Representa recursos investidos pelos acionistas e os aumentos oriundos principalmente de incorporações de 

reservas e de lucros. 

(D) Representa recursos ingressados na sociedade e oriundos principalmente de ágio na emissão de ações e 

produto da alienação de títulos não vinculados à dívida. 

(E) Absorve os prejuízos, em excesso aos lucros, apurados ao final de cada exercício social pela sociedade. 

 

48 - De acordo com a escrituração contábil, os saldos das contas: Aplicação Financeira, Duplicatas 

Descontadas, Provisão para Férias, Ações em Tesouraria e Depreciação Acumulada de Veículos diminuem 

quando, respectivamente, são: 

(A) debitadas, creditadas, creditadas, creditadas e debitadas. 

(B) creditadas, debitadas, debitadas, creditadas e creditadas. 

(C) creditadas, debitadas, debitadas, debitadas e creditadas. 

(D) creditadas, creditadas, debitadas, creditadas e debitadas. 

(E) creditadas, debitadas, debitadas, creditadas e debitadas. 

 

As contas a seguir discriminadas e seus respectivos valores são de uma empresa comercial, em 31 de dezembro 

de 2011, e serão utilizadas para responder às questões 49 e 50. 

 

Contas Saldo em R$ 

Aplicações de Liquidez Imediata 30.000,00 

Bancos Conta Movimento 52.000,00 

Caixa 50.000,00 

Capital Social 360.000,00 

Clientes (Vencimento após exercício seguinte) 52.000,00 

Clientes (Vencimento no exercício) 40.000,00 

Custo das Mercadorias Vendidas 90.000,00 

Depreciações Acumuladas 30.000,00 



TÉCNICO EM CONTABILIDADE 13 

Despesas Administrativas 32.000,00 

Despesas do Exercício Seguinte 28.000,00 

Despesas Financeiras 18.000,00 

Estoques de Mercadorias 60.000,00 

Fornecedores (Vencimento no exercício) 30.000,00 

Imóveis para Renda 52.000,00 

Impostos sobre Vendas 20.000,00 

Máquinas e Equipamentos 46.000,00 

Outras Despesas Operacionais 15.000,00 

Prejuízos Acumulados (25.000,00) 

Receita sobre as Vendas 140.000,00 

Salários a Pagar 15.000,00 

 

49 - Assinale a alternativa CORRETA que expressa o valor do ativo não circulante e passivo circulante, 

respectivamente. 

(A) R$ 68.000,00; 45.000,00. 

(B) R$ 98.000,00; 15.000,00. 

(C) R$ 120.000,00; 45.000,00. 

(D) R$ 148.000,00; 45.000,00. 

(E) R$ 160.000,00; 15.000,00. 

 

50 - Assinale a alternativa CORRETA que expressa o valor do lucro bruto e lucro líquido do período, 

respectivamente. 

(A) R$ 15.000,00; (25.000,00). 

(B) R$ 30.000,00; (35.000,00). 

(C) R$ 50.000,00; (63.000,00). 

(D) R$ 120.000,00; (25.000,00). 

(E) R$ 140.000,00; (35.000,00). 

 

51 - Relacione a coluna da esquerda com a direita: 

1) Ativo Circulante 

2) Ativo Não Circulante 

3) Passivo Circulante 

4) Passivo Não Circulante 

5) Patrimônio Líquido 

(   ) Recursos depositados em conta corrente 

bancária. 

(   ) Recursos investidos pelos sócios no negócio. 

(   ) Obrigação com fornecedores de 

mercadorias. 

(   ) Ações de emissão de companhia coligada. 

(  ) Empréstimo que a empresa possui e irá pagar 

após o término do exercício social seguinte. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

(A) 1; 5; 3; 2; 4. 

(B) 1; 2; 3; 5; 4. 

(C) 5; 1; 3; 2; 4. 

(D) 5; 2; 3; 1; 4. 

(E) 1; 5; 4; 2; 3. 

 

52 - A seguir são apresentadas três assertivas que se referem às transações do Ativo do Balanço Patrimonial. 

I. Dinheiro em Caixa. 

II. Ferramentas usadas pelo pessoal da área de produção. 

III. Adiantamentos concedidos a funcionários para viagens a trabalho. 

 

Assinale a afirmativa que representa apenas o ativo circulante: 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas I e III. 

(D) Apenas II e III. 

(E) I, II e III. 
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53 - Em uma empresa comercial o lançamento que representa uma receita à vista é: 

(A) Debita-se receita; credita-se caixa. 

(B) Debita-se caixa; credita-se receita. 

(C) Debita-se receita; creditam-se clientes. 

(D) Debitam-se clientes; debita-se receita. 

(E) Debitam-se clientes; debita-se caixa; credita-se receita. 

 

54 - Considere os dados a seguir referentes ao mês de dezembro de 2011: 

- Despesa de janeiro/2012, paga em dezembro/2011: R$ 2.000,00. 

- Despesa de dezembro/2011, paga em janeiro/2012: R$ 500,00. 

- Receita de janeiro/2012, recebida em dezembro/2011: R$ 500,00. 

- Receita de dezembro/2011, recebida em janeiro/2012: R$ 2.000,00. 

 

O resultado do referido mês conforme os Princípios de Contabilidade é: 

(A) Zero. 

(B) Prejuízo de R$ 500,00. 

(C) Prejuízo de R$ 1.500,00. 

(D) Lucro de R$ 500,00. 

(E) Lucro de R$ 1.500,00. 

 

55 - As assertivas abaixo podem ser falsas ou verdadeiras: 

(   ) Os estoques são considerados ativos quando o bem é destinado à venda, referentes ao curso normal dos 

negócios da empresa (produtos acabados e mercadorias). 

(   ) Os estoques devem ser avaliados ao custo ou pelo valor líquido realizável, prevalecendo o menor. 

(   ) Os impostos recuperáveis representam custos de aquisição de mercadorias. 

(   ) A provisão para perda de estoques é uma conta de natureza devedora. 

(   ) A constituição de uma provisão para perda dos estoques gera um aumento do lucro líquido do exercício. 

 

Considerando “F” para as falsas e “V” para as verdadeiras, a sequência CORRETA é: 

(A) F; V; V; V; V. 

(B) V; V; F; F; F. 

(C) V; F; F; V; V. 

(D) V; V; V; V; F. 

(E) F; F; V; F; V. 

56 - Os saldos das contas a seguir, dentre outras, se referem a uma empresa comercial. 

 

Contas Dia 20/03/2012 21/03/2012 

Banco R$ 120.000,00 R$ 70.000,00 

Clientes R$   70.000,00 R$ 70.000,00 

Despesas Antecipadas R$   40.000,00 R$ 40.000,00 

Financiamentos a Pagar R$   50.000,00 R$ 50.000,00 

Fornecedores R$ 100.000,00 R$ 60.000,00 

 

Considerando que foi realizada apenas uma operação entre os dias 20 e 21 pode-se afirmar que a operação 

realizada foi a de: 

(A) pagamento de dívidas no valor de R$ 40.000,00. 

(B) recebimento de direitos no valor de R$ 40.000,00 com encargos de R$ 10.000,00. 

(C) recebimento de direitos no valor de R$ 40.000,00 com desconto de R$ 10.000,00. 

(D) pagamento de dívidas no valor de R$ 40.000,00 com desconto de R$ 10.000,00. 

(E) pagamento de obrigações no valor de R$ 40.000,00 com encargos de R$ 10.000,00. 

 

57 - Considere exclusivamente o lançamento a seguir (sem data e histórico): 

D – Despesa com Salários 

C – Salários a Pagar 

 

A alternativa que melhor representa essa informação é: 



TÉCNICO EM CONTABILIDADE 15 

(A) Despesa com salário, a ser paga no mês seguinte ao de competência. 

(B) Despesa com salário, paga no mês de competência. 

(C) Pagamento de salário no mês de competência. 

(D) Pagamento de salário do mês anterior. 

(E) Pagamento do adiantamento de salário. 

 

58 - No que se refere à escrituração: débito e crédito, é INCORRETO afirmar que: 

(A) tudo o que diminui um saldo DEVEDOR é um crédito. 

(B) tudo o que diminui um saldo CREDOR é um débito. 

(C) tudo o que aumenta um saldo DEVEDOR é um débito. 

(D) tudo o que aumenta um saldo DEVEDOR é crédito. 

(E) tudo o que aumenta um saldo CREDOR é um crédito. 

 

59 - Uma empresa comercial extraiu de seu Balanço Patrimonial algumas contas, tais como: 

 

Contas Saldo em R$ 

Ações e Participações 30.000,00 

Aplicações de Liquidez Imediata 10.000,00 

Bancos Conta Movimento 20.000,00 

Capital Social a Integralizar 50.000,00 

Clientes (Vencimento no exercício) 40.000,00 

Depreciações Acumuladas 30.000,00 

Despesas Antecipadas 10.000,00 

Duplicata Descontada 60.000,00 

Estoque 70.000,00 

Fornecedores (Vencimento no exercício) 80.000,00 

Imóveis para Renda 90.000,00 

Máquinas e Equipamentos 40.000,00 

Receitas Antecipadas 50.000,00 

 

De acordo com a natureza contábil existe uma diferença entre a soma dos saldos devedores e credores. Assinale 

a opção que indica o valor CORRETO: 

(A) R$   40.000,00 credor. 

(B) R$ 140.000,00 credor. 

(C) R$  40.000,00 devedor. 

(D) R$ 140.000,00 devedor. 

(E) R$ 260.000,00 devedor. 

 

60 - É registrada no ativo de uma empresa a perda de vida útil e econômica de um bem. Com base nessa 

informação relacione a combinação de letras e números que representam essa perda. 

a) Direitos autorais 1) Amortização 

b) Floresta de araucária 2) Depreciação 

c) Máquinas e equipamentos 3) Exaustão 

d) Mina de ouro 4) Nenhuma 

e) Terreno para uso imobiliário  

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

(A) a2; b3; c2; d3; e4. 

(B) a4; b1; c2; d1; e1. 

(C) a1; b2; c2; d4; e2. 

(D) a1; b3; c2; d3; e4. 

(E) a1; b3; c2; d3; e1. 
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61 - Uma empresa comercial registrou as seguintes transações em um determinado mês: 

- Aquisição de mercadoria, para revenda, a prazo, no valor de R$ 20.000,00. 

- Aquisição à vista de ferramentas, no valor de R$ 10.000,00. 

- Venda de mercadorias no valor de R$ 50.000,00 com entrada de R$ 20.000,00 e o restante para 30 dias. 

- Recebimento na conta bancária referente à venda de mercadoria efetuada anteriormente no valor de R$ 

15.000,00. 

- Pagamento de salários referente à folha do mês anterior no valor de R$ 5.000,00. 

Considerando as transações anteriores é CORRETO afirmar que ocorreu: 

(A) aumento no Ativo Circulante, no valor de R$ 55.000,00. 

(B) aumento no Ativo, no valor de R$ 35.000,00. 

(C) aumento no Passivo Circulante, no valor de R$ 20.000,00. 

(D) aumento no Patrimônio Líquido, no valor de R$ 40.000,00. 

(E) diminuição no Patrimônio Líquido, no valor de R$ 50.000,00. 

 

62 - Em relação aos princípios de Contabilidade, assinale a opção INCORRETA. 

(A) O princípio da competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos 

nos períodos a que se referem, independente do recebimento ou pagamento. 

(B) O princípio da entidade reconhece o patrimônio como objeto da Contabilidade e afirma a autonomia 

patrimonial, a necessidade da diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios 

existentes. 

(C) O princípio da oportunidade determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior 

para os do passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das 

mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. 

(D) O princípio do registro pelo valor original determina que os componentes do patrimônio devem ser 

inicialmente registrados pelos valores originais das transações, expressos em moeda nacional. 

(E) O princípio da prudência envolve a adoção de estimativas na apuração de valores de ativos e passivos. 

 

63 - Considere as contas a seguir: 

1) Aluguel de escritório 

2) Depreciação dos bens da fábrica 

3) Juros pagos 

4) Mão de obra da fábrica 

5) Pessoal do escritório 

6) Venda de mercadorias 

Assinale a alternativa que representa apenas as contas que compõem a Demonstração do Resultado do 

Exercício: 

(A) 1; 2; 3; 4; 5; 6. 

(B) 1; 2; 4; 5; 6. 

(C) 1; 3; 5; 6. 

(D) 1; 5; 6. 

(E) 3; 6. 

64 - Dados os elementos patrimoniais a seguir, identifique os bens, os direitos e as obrigações. 

(   ) Aluguéis a receber 

(   ) Aluguéis pagos antecipadamente 

(   ) Bancos conta movimento 

(   ) Caixa 

(   ) Capital social 

(   ) Estoque 

(   ) Fornecedores 

Considerando (B) se for bem; (O) se for obrigações e (D) se for direito, a sequência CORRETA é: 

(A) D; D; D; B; O; B; O. 

(B) D; O; D; B; O; B; O. 

(C) D; D; B; B; B; B; O. 

(D) D; O; B; B; O; B; O. 

(E) D; D; B; B; B; B; O. 
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65 - Recursos de Terceiros ou Capital de Terceiros é o mesmo que:  

(A) Bens. 

(B) Obrigações. 

(C) Direitos. 

(D) Patrimônio Líquido. 

(E) Realizabilidades. 

 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 

As soluções de algumas das próximas questões poderão ser apoiadas pelo uso das tabelas a seguir onde se 

encontram resultados de cálculos de fórmulas da Matemática Financeira, em especial referente a juros 

compostos para pagamento único. O candidato deverá escolher a alternativa mais próxima do resultado obtido. 

Quando for necessário converter unidades de tempo, deve-se adotar a regra em que um ano tem 12 meses ou 

360 dias, e um mês tem 30 dias. 

n 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% n 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00%

1 1,0100   1,0200   1,0300 1,0400 1,0500 1 0,9901 0,9804 0,9709 0,9615 0,9524 

2 1,0201   1,0404   1,0609 1,0816 1,1025 2 0,9803 0,9612 0,9426 0,9246 0,9070 

3 1,0303   1,0612   1,0927 1,1249 1,1576 3 0,9706 0,9423 0,9151 0,8890 0,8638 

4 1,0406   1,0824   1,1255 1,1699 1,2155 4 0,9610 0,9238 0,8885 0,8548 0,8227 

5 1,0510   1,1041   1,1593 1,2167 1,2763 5 0,9515 0,9057 0,8626 0,8219 0,7835 

6 1,0615   1,1262   1,1941 1,2653 1,3401 6 0,9420 0,8880 0,8375 0,7903 0,7462 

7 1,0721   1,1487   1,2299 1,3159 1,4071 7 0,9327 0,8706 0,8131 0,7599 0,7107 

8 1,0829   1,1717   1,2668 1,3686 1,4775 8 0,9235 0,8535 0,7894 0,7307 0,6768 

9 1,0937   1,1951   1,3048 1,4233 1,5513 9 0,9143 0,8368 0,7664 0,7026 0,6446 

10 1,1046   1,2190   1,3439 1,4802 1,6289 10 0,9053 0,8203 0,7441 0,6756 0,6139 

11 1,1157   1,2434   1,3842 1,5395 1,7103 11 0,8963 0,8043 0,7224 0,6496 0,5847 

12 1,1268   1,2682   1,4258 1,6010 1,7959 12 0,8874 0,7885 0,7014 0,6246 0,5568 

Fator de valor futuro ou de capitalização Fator de valor presente ou de atualização

Quantia individual ou pagamento único

Taxa de juros no período Taxa de juros no período

 n
i1

1

 n
i1

 

66 - A construção de uma casa é realizada em 10 dias por 30 operários trabalhando 8 horas por dia. O número 

de operários necessários para construir uma casa em 8 dias trabalhando 6 horas por dia é 

(A) 18. 

(B) 24. 

(C) 32. 

(D) 38. 

(E) 50. 

67 - O desconto sobre o preço de venda oferecido em uma promoção do tipo “leve 5, pague 4” é 

(A) 10%. 

(B) 15%. 

(C) 20%. 

(D) 25%. 

(E) 30%. 

68 - Um menino de 1m de altura projeta no chão uma sombra de 0,6m. Se a sombra projetada de um edifício 

mede 9m, a altura do referido edifício, será de 

(A) 5,4m. 

(B)  15m. 

(C)  19m. 

(D)  20m. 

(E)  60m. 



TÉCNICO EM CONTABILIDADE 18 

69 - O valor de x na proporção   é 

(A)  5. 

(B) 10. 

(C) 15. 

(D) 20. 

(E) 25. 

 

70 - Numa empresa, 25% dos empregados são mulheres, e 90% das mulheres são maiores de 30 anos. Sabendo-

se que na empresa 10 mulheres têm idade de até 30 anos, o número total de empregados é 

(A) 400. 

(B) 300. 

(C) 250. 

(D) 100. 

(E)   90. 

 

71 - João emprestou R$ 1.000,00 a um colega de trabalho. Após 2 meses, a dívida foi resgatada com a 

restituição de um montante de R$ 1.020,00. A taxa anual de juros simples utilizada por João foi de 

(A)   1,00%. 

(B)   2,00%. 

(C) 12,00%. 

(D) 12,62%. 

(E) 20,00%. 

 

72 - O rendimento de um capital de R$ 100,00 aplicado à taxa de juros simples de 2% ao mês, após 360 dias, é 

(A) R$ 126,82. 

(B) R$ 124,00. 

(C) R$   31,58. 

(D) R$   24,00. 

(E) R$   22,82. 

 

73 - Ao descontar uma duplicata no valor de R$ 10.000,00, com vencimento para 60 dias, o cliente de um 

banco recebeu uma determinada quantia. Sabendo-se que a taxa de desconto simples utilizada foi de 3% ao 

mês, a quantia recebida pelo cliente foi de 

(A) R$ 9.391,00. 

(B) R$ 9.400,00. 

(C) R$ 9.426,00. 

(D) R$ 9.604,00. 

(E) R$ 9.615,38. 

 

74 - A taxa trimestral equivalente em juros compostos a 16,99% ao ano é 

(A) 4,00%. 

(B) 4,05%. 

(C) 4,10%. 

(D) 4,15%. 

(E) 4,25%. 

 

75 - Um banco emprestou R$ 20.000,00 a um cliente a uma taxa de juros compostos de 4% ao mês. Para 

liquidar a dívida após 10 meses o cliente deverá pagar ao banco um montante de 

(A) R$ 20.800,00. 

(B) R$ 23.333,33. 

(C) R$ 28.000,00. 

(D) R$ 29.604,00. 

(E) R$ 30.082,76. 
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INFORMÁTICA 

 

76 - Uma pessoa acessa seu correio eletrônico (e-mail) de diferentes computadores e gostaria de manter sempre 

a mesma visão de sua estrutura de pastas, inclusive as pastas dos e-mails enviados e recebidos. Qual protocolo 

de correio eletrônico é o mais apropriado para se obter essa funcionalidade? 

(A) IMAP 

(B) POP 

(C) SMTP 

(D) Webmail 

(E) MIME 

77 -  Considerando a planilha Excel 2003 abaixo e as fórmulas na coluna D, qual é o resultado na célula D3? 

 

(A) 16,2. 

(B) 17. 

(C) 32. 

(D) 32,2. 

(E) 33. 

 

78 - No Power Point 2003, os “botões de ação” servem para 

(A) durante uma apresentação, gerar um efeito de transição entre dois slides sucessivos. 

(B) controlar o tempo de exibição de um slide entre os modos  “avançar ao clique do mouse” ou “avançar após 

um intervalo de tempo”. 

(C) inserir em um slide um objeto que responde ao clique do mouse com diferentes comportamentos como, por 

exemplo, ir para o inicio da apresentação, executar um clip ou um programa. 

(D) durante uma apresentação permitir a visualização de slides ocultos 

(E) gerar um índice dos slides da apresentação e, dessa forma, permitir que se vá diretamente para um 

determinado slide durante uma apresentação.  

 

79 - No MS-WORD-2003, pode-se escrever fórmulas químicas e matemáticas usando, respectivamente, índices 

(como em H2O) e potências (como em 3x
4
+x

3
-5x

2
). Assinale a alternativa que contém os recursos de 

formatação a serem usados, respectivamente, para a fórmula química e para a fórmula matemática. 

(A) subscrito e sobrescrito 

(B) sobrescrito e subscrito 

(C) baixo relevo e relevo 

(D) baixo relevo e sobrescrito 

(E) subscrito e versalete. 

 

80 - Com relação à criação de tabelas no MS-ACCESS, assinale a alternativa que contém a afirmação correta. 

(A) No modo "design", faz-se a escolha a partir de uma lista de tabelas comerciais e pessoais comuns. 

(B) No modo "usando assistente", cria-se uma tabela especificando os nomes de campo, tipo de dados e 

propriedades de campo. 

(C) No modo "inserindo dados", cria-se uma tabela pela digitação dos dados a partir de campos típicos de 

tabelas comerciais e pessoais comuns. 

(D) No modo "design", cria-se uma tabela especificando os nomes de campo, tipo de dados e propriedades de 

campo. 

(E) No modo "usando assistente", os campos vão sendo criados e nomeados à medida que se digitam os dados, 

seguido da definição de suas propriedade. 
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