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INSTRUÇÕES  

 Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a 

prova objetiva, e a Prova de Redação, conforme quadro a seguir: 

  

QUANTIDADE DE QUESTÕES MATÉRIA 

01 a 10 Língua Portuguesa 

11 a 15 Informática 

16 a 20 Conhecimentos Gerais 

21 a 40 Conhecimentos Específicos 

01 Redação (Dissertação) 
 

 

 Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva e a 

Versão Definitiva para transcrever a Redação. 

ATENÇÃO 

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização 

do fiscal. 

2. Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está 

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está 

correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo 

para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, 

comunique o fato ao fiscal imediatamente. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e o 

número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso 

encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para 

as devidas providências. 

4. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas 

para a Folha de Respostas definitiva, que será o único 

documento válido para a correção das provas. O 

preenchimento da Folha de Respostas é de inteira 

responsabilidade do candidato.  

5. Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta 

com tinta de cor azul ou preta. 

6. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha 

de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo 

correto da marcação da Folha de Respostas: 

7. A Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Prova de 

Redação não poderão ser dobradas, amassadas, rasuradas ou 

conterem qualquer marcação fora dos campos destinados às 

respostas. 

9. Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 

(zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de 

uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que 

legível. Assim que o candidato finalizar sua prova, deverá, 

obrigatoriamente, devolver a Folha de Respostas devidamente 

preenchida e assinada ao fiscal da sala. 

10. Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a 

marcação da Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 

Redação. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo. 

11. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova 

após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o 

caderno de questões, só poderá levá-lo após 4h (quatro horas) 

decorridas do início da prova, devendo, obrigatoriamente, 

devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinada e a 

Versão Definitiva da Redação. As provas estarão 

disponibilizadas no site da FAFIPA (www.fafipa.org/concurso/), 

a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. O candidato 

poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar 

consigo. 

12. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e 

após a conferência de todos os documentos da sala e 

assinatura do termo de fechamento. 

13. Será eliminado do concurso público o candidato que, durante a 

realização das provas, for surpreendido utilizando aparelhos 

eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda 

eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de 

calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., 

bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 

quaisquer acessório de chapelaria tais como chapéu, boné, 

gorro etc. 

14. Incorrerá, também, na eliminação do candidato, caso qualquer 

equipamento eletrônico venha a emitir ruídos, mesmo que 

devidamente acondicionado no envelope de guarda de 

pertences, durante a realização das provas. 

15. Os objetos de uso pessoal, como telefones celulares e relógios, 

deverão ser desligados e mantidos dentro do envelope plástico, 

disponibilizado pela FAFIPA, até o término da prova e entrega 

da Folha de Respostas ao fiscal.  

16. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em 

imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as 

medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos 

envolvidos. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Causas e Soluções para as Drogas 

 
Valvim  M. Dutra 

 
A primeira questão que o governo precisa descobrir, 

para obter sucesso no combate ao uso e ao tráfico de 
drogas, é saber quem é causa e quem é consequência.  

A questão principal é: usa-se drogas porque elas estão 
à venda?... Ou vende-se drogas porque existe a 
procura?...   Se o governo descobrir e concentrar os 
esforços diretamente sobre as causas, as consequências 
também cessarão.  

Analise o exemplo a seguir e talvez ele nos ajude a 
descobrir as respostas corretas: Imagine um jovem pobre, 
com pouca instrução, morador de favela, sem 
perspectivas de bom emprego e que eventualmente passe 
necessidades. Imagine outro jovem, porém, rico, morador 
de bairro nobre e que normalmente tem tudo o que deseja. 
Aconteceu de um deles transforma-se em traficante e do 
outro transforma-se em viciado. Considerando as 
características brasileiras, qual dos dois se tornou o 
traficante?  

Parece elementar que foi o jovem que mais precisava 
de dinheiro, o jovem pobre da favela. Parece 
compreensível, também, que o jovem rico tenha se 
inclinado por prazeres alucinantes, uma vez que já tinha 
de tudo e poderia estar enfadado dos prazeres comuns. A 
grande questão é saber quem induz a quem a se envolver 
com as drogas. Será que foi o jovem pobre, e de pouca 
educação que convenceu o jovem rico, ou será que foi o 
jovem rico e de muita educação que convenceu o jovem 
pobre?  

A segunda questão é: Considerando a realidade 
brasileira, que tipo de influência um traficante de favela 
poderia exercer sobre famosas atrizes, cantores e 
personalidades artísticas em geral, levando-os ao vício e à 
dependência?... Seriam, amostras grátis?... Quem 
realmente procura quem?...  

No passado, os Estados Unidos deram grandes 
ensinamentos ao mundo (democracia, liberdade, missões 
cristãs, etc.), mas nesta questão de drogas pecaram 
gravemente. O jovem colombiano, responsabilizado por 
produzir, não tem capacidade de enfiar cocaína “nariz 
adentro” do jovem americano. Mas, o jovem americano, 
tem capacidade de comprar qualquer tipo de serviço do 
pobre colombiano. As autoridades americanas sabem 
disso muito bem e não podem fazer – se de ingênuas.  

Na época da guerra fria, entre a liberdade 
propagandeada pelos Estados Unidos e o comunismo 
propagandeado pela União Soviética, era compreensível 
que as autoridades americanas, querendo preservar a boa 
imagem da liberdade diante do mundo, colocassem toda a 
culpa das drogas nas costas dos que as comercializavam, 
considerando os jovens que consumiam como simples 
vítimas. Agiram assim porque não queriam dar motivos 
para a antiga União Soviética criticar a liberdade e usar 
este problema, como pretexto, para fazer propaganda do 
comunismo ateísta. Praticamente o mundo inteiro seguiu 
os Estados Unidos nessa definição de que o traficante 
seria o único culpado. A partir dessa ocasião, boa parte 
do mundo tem crucificado pessoas que necessitam de 
dinheiro para sobreviver, e absolvido pessoas que 
também, contrariando a lei, se envolvem em prazeres 
alucinantes apenas para divertir-se e ocupar-se.  

Se a dependência química é uma necessidade 
incontrolável e, por isso, merece compreensão, então o 
que merece a dependência de alimento dos favelados?  

É verdade que um viciado sem drogas sente dores, 
mas um faminto sem alimentos sente a morte. A qual dos 
dois devemos compreender por se envolver com 
drogas?... Ao que vende para alimentar a si e sua família, 
ou ao que consome, irresponsavelmente, apenas para seu 
próprio deleite? 

É importante lembrarmos que a população pobre da 
favela não dispõe de muitas alternativas para sustentar-
se. Na realidade, a grande maioria tem que se sujeitar a 
míseros trabalhos, lícitos ou ilícitos, que a população de 
posses lhes oferece ou lhes encomenda.  

Portanto, precisamos combater o problema das drogas 
sem tratar os consumidores adultos como “coitadinhos”. 
Eventualmente eles podem ser vítimas, mas, na maioria 
das vezes, eles são a causa da existência e do comércio 
de drogas. Se eles não consumissem, pagando altos 
preços, não existiria droga nenhuma sendo fabricada ou 
comercializada. (Até mesmo os grandes traficantes são 
consequência e não causa). Por isso, temos que 
estabelecer adequada punição para todos (para quem 
vende e para quem compra). Assim, seremos bem-
sucedidos neste combate e reduziremos causas e 
consequências. Ser tolerante com os drogados pode até 
ser importante para sua recuperação pessoal. Entretanto, 
discipliná-los adequadamente é muito mais importante 
para toda a sociedade.  

Em função da dificuldade prática, de se saber quem é 
traficante e quem é consumidor, temos que formular uma 
punição compatível com a desobediência de ambos. Tal 
punição deve ser a mesma para consumidor e traficante e 
não deve conter exageros nem benevolências. Talvez uma 
punição coerente seja penalizar  a todos com 90 dias de 
prisão mais multa de 40 vezes o valor da droga portada 
pelo infrator, (duplicando a pena a cada nova 
reincidência). Isso seria mais justo e mais eficiente que as 
penalidades atuais. Além disso, amenizaria o 
descontentamento dos favelados e solucionaria, de fato, o 
problema das drogas trazendo paz à sociedade. 
 
Adaptado de http://www.renascebrasil.com.br/f_drogas.htm, 11 de fev. 

de 2012. 

 
QUESTÃO 01 
 De acordo com as informações contidas no texto, é 

correto afirmar que 

(A) além dos Estados Unidos, praticamente o mundo 
inteiro têm a visão de que os usuários sejam os 
responsáveis pela disseminação intensa das drogas, o 
que gera problemas para toda a sociedade.  

(B) o texto aborda questões polêmicas como a 
necessidade imposta pela dependência química e a 
necessidade imposta pela carência e ausência de 
provimentos básicos, concluindo que a punição em 
relação às drogas deva ser compatível à desobediência 
dos infratores, usuário e traficante. 

(C) o governo já tem bem definido que o tráfico e o uso de 
drogas persistem  por causa da procura intensa  e 
persistente do usuário, que busca o traficante para 
suprir sua dependência química. 

(D) os ensinamentos legados pelos Estados Unidos ao 
mundo no passado, foram todos de grande valia, 
questões como a democracia, a liberdade, as missões 
cristãs, e, também, a maneira como lidaram com as 
drogas servem como exemplo aos demais países.  

(E) a questão do tráfico internacional entre a Colômbia e os 
Estados Unidos esbarra no fato deste último considerar 
os usuários americanos como os grandes culpados por 
procurarem suprir sua dependência, obrigando os 
traficantes colombianos a produzirem e venderem as 
drogas. 
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QUESTÃO 02 
 Em “A primeira questão que o governo precisa 

descobrir, para obter sucesso no combate ao uso e 
ao tráfico de drogas, é saber quem é causa e quem 
é consequência.”, a oração que está entre vírgulas 
estabelece relação lógico-semântica de 

(A) causa. 
(B) finalidade. 
(C) tempo. 
(D) comparação.  
(E) consequência.  
 
QUESTÃO 03 
 Algumas pessoas são mais sensíveis ao uso de 

drogas.  
 Assinale abaixo a alternativa que apresenta 

destacado um termo sintático com a mesma função 
do termo destacado na oração acima. 

(A) As pessoas esquecem-se do mal que as drogas 
ocasionam, e entram nesse mundo sem volta. 

(B) Os jovens não se interessam pelos estudos, mas, ao 
contrário, se interessam por atividades que lhes tragam 
prazer. 

(C) O bom desempenho escolar é incompatível com 
atitudes indisciplinadas. 

(D) A maioria dos adolescentes não obedece aos pais, 
quando o assunto é o bom desempenho escolar. 

(E) Na maioria das vezes, os jovens respondem com 
indiferença aos apelos da sociedade contra as drogas. 

 
QUESTÃO 04 
 Assinale a alternativa que preenche corretamente o 

fragmento de texto abaixo. 
 Uma sociedade que se mostre preocupada em 

relação_________ drogas, não pode curvar-se 
diante dos inúmeros embates que enfrenta, mas 
deve, ao contrário, impor _________ suas ações 
preventivas__________que dela dependem. 

(A) às – as – àqueles. 
(B) as – às – aqueles. 
(C) às – às – aqueles. 
(D) as – às – àqueles.  
(E) às – as – aqueles. 
 
QUESTÃO 05 
 Em “O jovem colombiano, responsabilizado por 

produzir, não tem capacidade de enfiar cocaína ...”, 
a expressão destacada exerce função de 

(A) objeto direto. 
(B) adjunto adnominal. 
(C) objeto indireto. 
(D) complemento nominal. 
(E) adjunto adverbial. 
 
QUESTÃO 06 
 Entretanto, discipliná-los adequadamente é muito 

mais importante para toda a sociedade. A 
conjunção destacada no período estabelece relação 
de 

(A) alternância. 
(B) conclusão. 
(C) adição. 
(D) explicação. 
(E) adversidade. 
 
QUESTÃO 07 
 Quanto à concordância, analise as assertivas e 

assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). 

 
I. Os dependentes químicos, mesmo aqueles 

que se encontra em estágio inicial da 

dependência, apresenta sintomas visíveis, 
ainda que discreto, do vício. 

 
II. As drogas ilícitas são acessíveis a seus 

usuários através de criminosos que, na maioria 
das vezes, já foram também dependentes. 

 
III. O mundo dos traficantes não diferem muito do 

mundo dos usuários de drogas, porém as 
penalidades aplicadas pela lei são bem 
diferente para o dependente e para o traficante. 

 
IV. Os adultos consumidores de drogas não 

podem ser tratados com menos rigor que 
aqueles que traficam, eventualmente eles 
podem ser vítimas, mas, na maioria das 
vezes, eles são a causa da existência e do 
comércio de drogas. 

 
(A) Apenas II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 08 
 Assinale a alternativa em que o termo destacado é 

pronome relativo. 

(A) “...considerando os jovens que consumiam como 
simples vítimas...” 

(B) “Parece compreensível também que o jovem rico tenha 
se inclinado por prazeres alucinantes...” 

(C) “...temos que estabelecer adequada punição para 
todos...” 

(D) “... a grande maioria tem que se sujeitar aos míseros 
trabalhos...” 

(E) “É verdade que um viciado sem drogas sente dores...” 
 
QUESTÃO 09 
  “A partir dessa ocasião, boa parte do mundo tem 

crucificado pessoas que necessitam de dinheiro 
para sobreviver...” A expressão verbal destacada  

(A) está conjugada no presente simples do modo 
indicativo. 

(B) está conjugada na voz passiva do pretérito imperfeito 
do indicativo.  

(C) está conjugada no futuro do presente composto do 
indicativo. 

(D) está conjugada no futuro simples do modo subjuntivo. 
(E) está conjugada no pretérito perfeito composto do 

indicativo. 
 
QUESTÃO 10 
  “Se eles não consumissem (...), não existiria droga 

nenhuma sendo fabricada ou comercializada. A 
oração destacada no período estabelece relação 
lógico-semântica de 

(A) tempo. 
(B) causa. 
(C) condição. 
(D) concessão. 
(E) finalidade. 
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INFORMÁTICA 

 
QUESTÃO 11 
 A tecnologia utilizada nos Sistemas Operacionais 

Windows Vista e Windows 7, que utiliza a memória 
flash de dispositivos como pen drivers, cartões de 
memória, entre outros, com a função de memória 
cache para melhorar o desempenho da máquina é 

(A) ReadyBoost. 
(B) AceleradorBoost. 
(C) EpromBost. 
(D) TurboBoost. 
(E) ROMBoost. 
 
QUESTÃO 12 
 Em relação a conceitos de Hardware e Software 

assinale a alternativa correta. 

(A) Cache é o nome dado a programas (software), quando 
são armazenados na memória ROM. 

(B) EEPROM, RAM, ROM, EPROM são barramentos 
existentes na placa mãe do computador. 

(C) Ao se ampliar (colocar novo pente), a memória ROM 
volátil de um computador irá, consequentemente, 
aumentar a velocidade de processamento da máquina. 

(D) DVD+RW possibilita a edição de seu conteúdo sem a 
necessidade de apagar o conteúdo já gravado. 

(E) Teclado, Impressora e Mouse são considerados 
periféricos de entrada. 

 
QUESTÃO 13 
 Em relação a compactador de arquivos, analise as 

assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) 
correta(s). 

 
I. Acelera os processos de downloads e 

uploads. 
 
II. Winzip e Emule são exemplos de 

compactadores de arquivos. 
 
III. A compactação de arquivos permite 

economizar espaço de armazenamento. 
 
IV. A grande maioria dos documentos 

compactados são perdidos no momento da 
restauração, ou tem seus dados 
corrompidos. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 14 
 Considere a figura a seguir que ilustra parte de uma 

planilha eletrônica criada no Microsoft Excel, com 
base nesta planilha, assinale a alternativa correta. 

 Obs.: Considere que as células estejam formatadas 
com formato de número contábil. 

 Considere a planilha eletrônica Microsoft Excel 
2010 (instalação padrão português – Brasil).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
(A) Ao digitar na célula C12 a fórmula =SOMA(C3:C11;9), 

o resultado obtido será R$115.000,00. 
(B) Ao digitar na célula B15 a fórmula 

=CONT.SE(A3:A11;A15), o resultado obtido será 
R$55.000,00. 

(C) Ao digitar na célula E14 a fórmula 
=SOMASE(cianorte;C3:C11), o resultado obtido será 

R$5.000,00 
(D) Ao digitar na célula C12 a fórmula =MÉDIA(C3;C11), o 

resultado obtido será R$12.777,78. 
(E) Ao digitar na célula E15 a fórmula 

=MÉDIASE(B3:B11;D15;C3:C11), o resultado obtido 

será R$13.500,00 
 
QUESTÃO 15 
 Em relação à opção Quebras presente no Menu 

Layout da Página do Processador de texto Word, 
relacione as colunas e assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

 Obs.: Considere o Processador de Texto Microsoft 
Word 2010, instalação padrão Português- Brasil. 

 
Itens 
1. Quebra automática de texto 
2. Página Par 
3. Contínuo 
4. Página 
 
Opções 
X. Insere uma Quebra de seção e inicia a nova 

seção na próxima página com número par. 
Y. Marca o ponto em que uma página termina e 

outra página começa. 
W. Separa o texto ao redor do objeto nas 

páginas da Web. Por exemplo, separa o texto 
das legendas do corpo do texto. 

Z. Insere uma Quebra de seção e inicia a nova 
seção na mesma página. 

 
 
(A) 1Z – 2X – 3W – 4Y.  
(B) 1Y – 2Z – 3X – 4W.  
(C) 1W – 2X – 3Z – 4Y.  
(D) 1Z – 2Y – 3W – 4X.  
(E) 1X – 2W – 3Y – 4Z.  
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
QUESTÃO 16 
 O Ministério da Saúde é o órgão do Poder 

Executivo Federal responsável pela organização e 
elaboração de planos e políticas públicas voltados 
para a promoção, prevenção e assistência à saúde 
dos brasileiros. É função do ministério dispor de 
condições para a proteção e recuperação da saúde 
da população, reduzindo as enfermidades, 
controlando as doenças endêmicas e parasitárias e 
melhorando a vigilância à saúde, dando, assim, 
mais qualidade de vida ao brasileiro. São 
programas oferecidos pelo Ministério da Saúde, 
EXCETO 

(A) Programa Participação Popular. 
(B) Programa Brasil Sorridente. 
(C) Programa de Implementação de Políticas de Atenção à 

Saúde da Pessoa com Deficiência. 
(D) Programa de Saúde da Criança e Aleitamento Materno. 
(E) Programa Saúde da Família. 
 
QUESTÃO 17 
 A linha de crédito mais conhecida e acessível para 

financiamento de imóveis hoje é o Sistema 
Financeiro de Habitação (SFH), por oferecer 
condições de financiamento mais acessíveis, e 
permitir ao mutuário utilizar seu FGTS (Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço), como pagamento 
integral ou parcial do financiamento, desde que 
tenha um vínculo com o fundo de, no mínimo, três 
anos. São formas de liquidação dos financiamentos 
pelo Sistema Financeiro de Habitação, EXCETO 

(A) pagamento da última prestação. 
(B) pagamento com sub-rogação. 
(C) amortização do saldo devedor antes do término do 

prazo contratual. 
(D) liquidação antecipada com desconto. 
(E) cobertura do saldo devedor pela Apólice do Seguro 

Habitacional do SFH, em caso de morte ou invalidez 
permanente do mutuário que conte com esta cobertura 
ou similar. 

 
QUESTÃO 18 
 Sobre o município de Londrina, analise as 

assertivas e, em seguida, assinale a alternativa 
correta. 

  
I. Na tarde do dia 21 de agosto de 1929, 

chegou a primeira expedição da Companhia 
de Terras Norte do Paraná ao local 
denominado Patrimônio Três Bocas, no qual 
o engenheiro Dr. Alexandre Razgulaeff 
fincou o primeiro marco nas terras onde 
surgiria Londrina. 

 
II. O nome da cidade foi uma homenagem 

prestada a Londres – “pequena Londres”, 
pelo Dr. João Domingues Sampaio, um dos 
primeiros diretores da Companhia de Terras 
Norte do Paraná. 

 
III. A criação do Município ocorreu cinco anos 

mais tarde, através do Decreto Estadual n.º 
2.519, assinado pelo interventor Manoel 
Ribas, em 3 de dezembro de 1934, sendo que 
sua instalação foi em 10 de dezembro do 
mesmo ano, data em que se comemora o 
aniversário da cidade. 

 

IV. A primeira década após a fundação do 
município de Londrina foi uma fase de 
desenvolvimento comercial. Neste período 
aconteceu um fortalecimento da estrutura 
comercial de Londrina, quando muitas 
empresas paulistas se instalaram na região 
(alimentícia, armarinhos, atacadistas). O 
setor industrial limitava-se a ordenar a 
matéria prima regional (máquinas de café e 
cereais), mantendo a dependência em 
relação a outros centros urbanos com maior 
grau de industrialização. 

 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Apenas I, II e III. 
(E) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 19 
 Sobre licitação é correto afirmar que 

(A) as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações, concessões, permissões e locações da 
Administração Pública, quando contratadas com 
terceiros, podem passar por dispensa de licitação. 

(B) concorrência é a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação. 

(C) será sigilosa, não sendo públicos e acessíveis ao 
público os atos de seu procedimento. 

(D) destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 
vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 
são correlatos. 

(E) Convite é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados que, na fase inicial de habilitação 
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos 
de qualificação exigidos no edital para execução de seu 
objeto. 

 
QUESTÃO 20 
 Qual o nome do princípio legalmente estabelecido à 

obediência pela Administração Pública e traduzido 
na observância, que lhe é prescrita, do critério 
segundo o qual lhe é vedada aplicação retroativa de 
nova interpretação de uma norma administrativa? 

(A) Proporcionalidade. 
(B) Impessoalidade. 
(C) Segurança jurídica. 
(D) Razoabilidade. 
(E) Eficiência. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 21 
 Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 

afirma abaixo sobre LICITAÇÃO e depois assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) A licitação será sigilosa, sendo públicos e 

acessíveis ao público os atos de seu 
procedimento, salvo quanto ao conteúdo das 
propostas, até a respectiva abertura. 

(   ) O procedimento licitatório previsto na lei n. 
8666/93 caracteriza ato administrativo formal, 
seja ele praticado em qualquer esfera da 
Administração Pública. 

(   ) É aceito incluir no objeto da licitação a 
obtenção de recursos financeiros para sua 
execução, qualquer que seja a sua origem, 
exceto nos casos de empreendimentos 
executados e explorados sob o regime de 
concessão, nos termos da legislação 
específica. 

(   ) A licitação destina-se a garantir a 
observância do princípio constitucional da 
isonomia. 

 
(A) V – F – F – V.  
(B) F – V – F – V.  
(C) F – V – V – V.  
(D) V – F – V – F.  
(E) V – V – F – F.  
 
QUESTÃO 22 
 A empresa Juca Bala Ltda possui as seguintes 

informações em seu balanço patrimonial: 
 

Capital Social R$ 300.000,00 

Móveis e Utensílios R$ 15.000,00 

Banco c/ movimento R$ 358.750,00 

Estoque R$ 2.500,00 

Veículos R$ 40.000,00 

Notas promissórias a pagar R$ 15.000,00 

Duplicatas a pagar R$ 1.250,00 

Financiamentos a pagar R$ 100.000,00 

 
 Assinale a alternativa que apresente corretamente o 

valor do ATIVO da empresa Juca Bala Ltda. 

(A) R$ 358.750,00 
(B) R$ 400.000,00 
(C) R$ 416.250,00 
(D) R$ 430.000,00 
(E) R$ 516.250,00 
 
QUESTÃO 23 
 A empresa Juca Bala Ltda adquiriu à vista 

(depósito pelo banco) um terreno por R$ 50.000,00. 
Assinale a alternativa que apresente corretamente o 
fato contábil que esse lançamento representa. 

(A) Modificativo diminutivo. 
(B) Misto aumentativo. 
(C) Misto diminutivo. 
(D) Modificativo aumentativo. 
(E) Permutativo.  
 
QUESTÃO 24 
 Os bens arrematados por leilão serão pagos à vista 

ou no percentual estabelecido no edital, não 
inferior a quantos porcentos?  

(A) 5% 

(B) 4% 
(C) 3% 
(D) 2% 
(E) 1% 
 
QUESTÃO 25 
 Nos projetos básicos e projetos executivos de 

obras e serviços, segundo o art. 12 da lei 8666/93, 
serão considerados alguns requisitos. Assinale a 
seguir a alternativa que NÃO apresenta um desses 
requisitos. 

(A) Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou 
serviços. 

(B) Funcionalidade e adequação ao interesse público. 
(C) Economia na execução, conservação e operação. 
(D) Facilidade na execução, conservação e operação, sem 

prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço. 
(E) Segurança. 
 
QUESTÃO 26 
 Segundo o art. 38 da lei 8666/93, com o que o 

procedimento da licitação será iniciado, 
devidamente autuado, protocolado e numerado, 
contendo a autorização respectiva, a indicação 
sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a 
despesa?  

(A) Com os comprovantes de publicações. 
(B) Com o termo de contrato ou instrumento equivalente. 
(C) Com os atos de adjudicação do objeto da licitação e da 

sua homologação. 
(D) Com a abertura de processo administrativo. 
(E) Com as atas, relatórios e deliberações da comissão 

julgadora. 
 
QUESTÃO 27 
 Assinale a alternativa que preenche corretamente 

as lacunas a seguir. 
 “No ativo, as contas serão dispostas em ordem 

_______________ de _______________ dos 
elementos nelas registrados, nos seguintes 
grupos...”. 

(A) crescente / mensuração 
(B) decrescente / liquidez  
(C) crescente / patrimônio 
(D) decrescente / obrigação  
(E) crescente / direitos  
 
QUESTÃO 28 
 Assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) O Princípio da Oportunidade refere-se ao processo de 
mensuração e apresentação dos componentes 
patrimoniais para produzir informações íntegras e 
tempestivas. 

(B) O Princípio da Continuidade pressupõe que a Entidade 
continuará em operação no futuro e, portanto, a 
mensuração e a apresentação dos componentes do 
patrimônio levam em conta esta circunstância. 

(C) A falta de integridade e tempestividade na produção e 
na divulgação da informação contábil pode ocasionar a 
perda de sua relevância, por isso é necessário 
ponderar a relação entre a oportunidade e a 
confiabilidade da informação. 

(D) O Princípio da Atualização Monetária determina que os 
efeitos das transações e outros eventos sejam 
reconhecidos nos períodos a que se referem, 
independentemente do recebimento ou pagamento. 

(E) 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. 

 



 CARGO: CONTADOR 

 

- 8 - 

QUESTÃO 29 
 Para a execução da perícia contábil, o perito-

contador e o perito-contador assistente devem ater-
se ao/à 

(A) objeto do trabalho a ser realizado. 
(B) utilização de equipe técnica. 
(C) entrevista com conhecedores do objeto da perícia. 
(D) quantificação física de coisas, bens, direitos e 

obrigações. 
(E) solução de controvérsia por critério técnico. 
 
QUESTÃO 30 
 Analise as assertivas e assinale a alternativa que 

aponta a(s) correta(s). As obras e os serviços 
somente poderão ser licitados, conforme a lei 
8666/93, quando 

 
I. houver projeto básico aprovado pela 

autoridade competente e disponível para 
exame dos interessados em participar do 
processo licitatório. 

 
II. existir orçamento detalhado em planilhas 

que expressem a composição de todos os 
seus custos unitários. 

 
III. houver previsão de recursos orçamentários 

que assegurem o pagamento das obrigações 
decorrentes de obras ou serviços a serem 
executadas no exercício financeiro em curso, 
de acordo com o respectivo cronograma. 

 
IV. o produto dela esperado estiver 

contemplado nas metas estabelecidas no 
Plano Plurianual de que trata o art. 165 da 
Constituição Federal, quando for o caso. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas IV. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 31 
 Segundo o art. 23, da lei 8666/93, as modalidades 

de licitação serão determinadas em função de 
alguns limites, tendo em vista o valor estimado da 
contratação. Dessa forma, para obras e serviços de 
engenharia, qual é o valor estimado da contratação 
da modalidade concorrência?  

(A) Até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 
(B) Até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 
(C) Até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 
(D) Até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 

reais). 
(E) Acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 

reais). 
 
QUESTÃO 32 
 O que tem por limite os próprios objetivos da 

perícia deferida ou contratada?  

(A) A legislação vigente de perícia contábil. 
(B) O aspecto técnico doutrinário contábil pericial. 
(C) O aspecto processual e operacional contábil pericial. 
(D) O laudo ou parecer pericial contábil. 
(E) Os aspectos profissionais periciais. 
 
QUESTÃO 33 
 A Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente 

vinculada. Sobre o assunto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não 
o impedirá de participar do processo licitatório até o 
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

(B) A inabilitação do licitante importa preclusão do seu 
direito de participar das fases subsequentes. 

(C) Nas concorrências de âmbito internacional, o edital não 
sofrerá alteração às diretrizes da política monetária e 
do comércio exterior para atender às exigências dos 
órgãos competentes. 

(D) Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar 
preço em moeda estrangeira, igualmente o poderá 
fazer o licitante brasileiro. 

(E) Para fins de julgamento da licitação, as propostas 
apresentadas por licitantes estrangeiros serão 
acrescidas dos gravames consequentes dos mesmos 
tributos que oneram exclusivamente os licitantes 
brasileiros quanto à operação final de venda. 

 
QUESTÃO 34 
 “(...) é uma revisão das demonstrações financeiras, 

sistema financeiro, registros, transações e 
operações de uma entidade ou de um projeto, 
efetuada por contadores, com a finalidade de 
assegurar a fidelidade dos registros e proporcionar 
credibilidade às demonstrações financeiras e 
outros relatórios da administração”. O texto refere-
se à 

(A) auditoria. 
(B) escrituração contábil. 
(C) contabilidade pública. 
(D) gestão fiscal. 
(E) demonstração contábil. 
 
QUESTÃO 35 
 “Nos processos de licitação previstos no caput, 

poderá ser estabelecido margem de preferência 
para produtos manufaturados e para serviços 
nacionais que atendam a normas técnicas 
brasileiras”. 

 Segundo o art. 3, parágrafo seis, a margem de 
preferência será estabelecida com base em estudos 
revistos periodicamente, em prazo não superior a 
quanto tempo?  

(A) 1 (um) ano. 
(B) 3 (três) anos. 
(C) 5 (cinco) anos. 
(D) 8 (oito) anos. 
(E) 10 (dez) anos. 
 
QUESTÃO 36 
 Qual é a modalidade de licitação que ocorre entre 

interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação?  

(A) Concurso. 
(B) Tomada de preço. 
(C) Concorrência. 
(D) Convite. 
(E) Leilão. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui�ao.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui�ao.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui�ao.htm#art165
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 Dados para as questões 37 e 38. 
 
 A empresa prestadora de serviços Presta Mais 

Ltda, iniciou suas atividades em janeiro de 2011 e 
apresentou em 31 de dezembro os seguintes saldos 
em suas contas: 

 

CAIXA R$ 6.500,00 

BANCO C/ MOVIMENTO R$ 2.500,00 

CLIENTES R$ 5.650,00 

RECEITA DE SERVIÇOS R$ 30.000,00 

DESPESAS DE SALÁRIOS R$ 5.000,00 

DESPESAS DE ALUGUÉIS R$ 2.500,00 

DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA R$ 1.000,00 

SALÁRIOS A PAGAR R$ 3.000,00 

CONTAS A PAGAR R$ 500,00 

RECEITAS FINANCEIRAS R$ 650,00 

VEÍCULOS R$ 16.000,00 

CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO R$ 5.000,00 

CAPITAL SOCIAL R$ 10.000,00 

 
QUESTÃO 37 
 De acordo com as informações acima relacionadas, 

assinale a alternativa que apresenta o valor total do 
Ativo da empresa Presta Mais Ltda. 

(A) R$ 12.200,00. 
(B) R$ 25.650,00. 
(C) R$ 30.650,00. 
(D) R$ 31.300,00. 
(E) R$ 40.650,00. 
 
QUESTÃO 38 
 De acordo com os dados apresentados, assinale a 

alternativa que apresente o resultado da empresa 
Presta Mais Ltda. 

(A) Prejuízo de R$ 13.500,00. 
(B) Prejuízo de R$ 27.150,00. 
(C) Lucro de R$ 8.500,00. 
(D) Lucro de R$ 14.150,00. 
(E) Lucro de R4 17.150,00. 
 
QUESTÃO 39 
 Os procedimentos de perícia contábil visam 

fundamentar as conclusões que serão levadas ao 
laudo pericial contábil ou parecer pericial contábil, 
e abrangem, total ou parcialmente, segundo a 
natureza e a complexidade, alguns itens.  

 Assinale a alternativa que, segundo a Lei NBC T 13, 
NÃO representa nenhum desses itens. 

(A) O exame. 
(B) O trabalho. 
(C) A vistoria. 
(D) A indagação. 
(E) O arbitramento. 
 
QUESTÃO 40 
 Segundo o art. 6 da lei n. 8666/93 algumas 

definições são necessárias para o correto 
entendimento da lei. Sobre o termo e sua definição 
pela lei, relacione as colunas e depois assinale a 
alternativa com a sequência correta. 

  
 

1. Execução direta 
2. Contratante 
3. Execução indireta 
4. Contratado 
 
(   ) É realizada pelos órgãos e entidades da 

Administração, pelos próprios meios 

(   ) É aquela que órgão ou entidade contrata 
com terceiros sob qualquer dos seguintes 
regimes: empreitada por preço global e 
empreitada por preço unitário. 

(   ) É a pessoa física ou jurídica signatária de 
contrato com a Administração Pública. 

(   ) É o órgão ou entidade signatária do 
instrumento contratual. 

 
(A) 4 – 1 – 3 – 2. 
(B) 4 – 3 – 2 – 1.  
(C) 3 – 2 – 1 – 4.  
(D) 1 – 3 – 4 – 2.  
(E) 2 – 4 – 1 – 3.  
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REDAÇÃO  

 

INSTRUÇÕES  
 

 Leia, com atenção, o tema proposto. Em seguida, elabore sua Redação utilizando a tipologia textual “Dissertação”. 

 Escreva sua Redação no espaço reservado ao rascunho. 

 Transcreva seu texto na Versão Definitiva da Prova de Redação, usando caneta de tinta azul ou preta. 

O candidato terá sua redação avaliada com nota 0 (zero), e estará, automaticamente, eliminado se 
a) não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir ao tema proposto; 
b) não desenvolver o tema no gênero, ou tipologia textual exigida; 
c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 
d) redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preto; 
e) desenvolver o texto com menos de 20 (vinte) ou mais de 30 (trinta) linhas; 
f) redigir seu texto com menos de 200 (duzentas) palavras; 
g) não for apresentada na versão definitiva ou for entregue em branco, ou desenvolvida com letra ilegível, com 
 espaçamento excessivo entre letras, palavras, parágrafos e margens; 
h) apresentar identificação de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s),  letra(s), 
 sinais, desenhos ou  códigos). 

 
 

No Brasil, 90% aprovam internação involuntária de viciados 
Medida é defendida pelo Ministro da Saúde, mas criticada por psicólogos 

 
Nove em cada dez brasileiros acreditam que os viciados em crack devem ser internados em clínicas de reabilitação mesmo 
que contra a vontade. É o que mostra uma pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira pelo jornal Folha de S. Paulo. A 
medida é defendida também pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, mas criticada pelo Conselho Federal de Psicologia. 
O tema, que divide especialistas, ganhou força nos últimos meses com o lançamento do Plano de Enfrentamento ao Uso do 
Crack e outras Drogas do governo federal, em dezembro, e da ação de policiais na região da Cracolândia, em São Paulo. 
Pesquisa divulgada na terça-feira pelo jornal O Estado de S. Paulo mostra que pelo menos 5.103 dependentes do crack e de 
outras drogas foram internados de forma involuntária em São Paulo nos últimos oito anos. Na média, são quase dois por dia. 
Os dados são do Ministério Público Estadual, que deve ser notificado quando a internação involuntária ocorre mediante 
aprovação da família em um prazo máximo de 72 horas. A regra vale para qualquer diagnóstico, relacionado ou não ao uso 
de álcool e drogas. Apesar de controversa, a medida é considerada legal em todo o país desde abril de 2001, a partir da 
publicação da Lei 10.216, que permite que parentes de sangue optem pelo tratamento, mesmo sem consentimento do 
paciente. A legalidade da internação, no entanto, depende da apresentação de um laudo médico, assinado por um psiquiatra. 
De acordo com a pesquisa Datafolha, a concordância com a internação voluntária só apresenta ligeira queda entre os 
brasileiros da Região Sul (86%), os que possuem ensino superior (84%) ou renda acima de dez salários mínimos (79%). O 
instituto ouviu 2.575 pessoas em 159 cidades do país. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos porcentuais, para 
mais ou para menos. 

 
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/90-dos-brasileiros-aprovam-internacao-involuntaria-de-viciados, 21de jan. de 2012. 

 
 

08/12/2011 - 09h04 
Se seu filho fosse viciado em crack? 

 
Gilberto Dimenstein 

 
Se seu filho estivesse viciado em crack certamente você, leitor, faria o que quase todos os pais de classe média fazem: 
internação involuntária.  
Mas será que internar na marra funciona? Essa é uma das polêmicas em torno do programa contra a epidemia de crack 
lançado pelo governo federal.  
Vou logo aqui dizendo que tendo a apoiar, apesar de todas as ressalvas, a internação involuntária em muitos casos. Mas 
pelo que tenho visto em várias partes do mundo, a começar pelo Brasil, internar na marra, sem a vontade do paciente, tem 
uma chance gigantesca de não funcionar.  
O que tem funcionado --mesmo assim com extrema dificuldade-- é um esforço combinado nas mais variadas áreas, em que 
os medicamentos são apoiados em terapia e, depois, em trabalho de inclusão dos jovens nos estudos e no mercado de 
trabalho. Ou seja, funciona quando o jovem volta a apostar no futuro e, portanto, em sua vida.  
É algo que provavelmente seu filho teria mais condições de obter, com o apoio não só de terapeutas como também, 
especialmente, da família. Mesmo assim seria uma batalha devastadora. Imagine o pobre quase sem recursos --e nenhuma 
família.  
Se o plano oferecido por Dilma Rousseff não quiser queimar R$ 4 bilhões, sem nenhum efeito, terá de seguir o caminho mais 
difícil, demorado, de combinar diferentes ações para que o jovem se sinta com perspectiva. 
A falta de perspectiva é a pior das drogas.  

 
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/gilbertodimenstein/1018347-se-seu-filho-fosse-viciado-em-crack.shtml, 08 de dez. de 2011. 

 
De acordo com os textos de apoio e com base no seu conhecimento sobre o assunto, escreva uma dissertação na qual você 
argumente a favor ou contra a internação involuntária para os casos de dependentes de drogas ilícitas. Você também pode 
posicionar-se a favor e contra a internação involuntária, desde que sua argumentação sustente seu posicionamento. 
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