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INSTRUÇÕES  

 Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 50 (cinquenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a 

prova objetiva, conforme quadro a seguir: 

  

QUANTIDADE DE QUESTÕES MATÉRIA 

01 a 10 Língua Portuguesa 

11 a 20 Informática 

21 a 30 Conhecimentos Gerais 

31 a 50 Conhecimentos Específicos 

 

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

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 não poderá ser dobrada, amassada, rasurada 

ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às 

respostas. 

8. 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. 

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

marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

10. 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. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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.  

15. 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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--------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)-----------------------------------------------------------------------  

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO 

 

 

 

QUESTÃO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

RESP.                          

                          

QUESTÃO 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

RESP.                          
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
A Igreja da Mãe dos Homens 

Paulo Pacini 
 

1.° Na rua da Alfândega, perto da Av. Rio Branco, 
encontra-se uma das igrejas menos conhecidas do centro 
do Rio, em que pese sua antiguidade e beleza. Dedicada a 
N.Sª Mãe dos Homens, este templo origina-se no século 
XVIII, e teve ligação com acontecimentos importantes da 
história carioca e brasileira. 

2.° Quando o trecho da rua da Alfândega (antigo 
caminho de Capurerussú) ainda era chamado de Quitanda 
do Marisco, nome devido à existência de um 
estabelecimento na esquina da atual rua da Quitanda, 
erigiu-se um oratório com a imagem da Mãe dos Homens, 
junto ao qual, à noite, e sob a luz baça das lâmpadas de 
azeite de baleia, fiéis se reuniam e invocavam as graças 
da santa. O crescente número de devotos levou à 
construção de uma pequena capela, e em 1758 é fundada 
uma agremiação em seu nome. Doações possibilitariam, 
anos depois, o início das obras do templo atual. As 
primeiras iniciativas datam de 1779, e os trabalhos 
continuariam até o século seguinte. Com estilo 
arquitetônico barroco, possui rico trabalho de talha, além 
de belas imagens e pinturas. Seu terreno originalmente 
estendia-se até a Av. General Câmara, atual Av.Presidente 
Vargas, e foi utilizado como cemitério durante um período. 

3.° Os fiéis formavam uma comunidade coesa, e, por 
isto mesmo, causou grande comoção os acontecimentos 
que atingiram um de seus membros, a viúva Inácia 
Gertrudes de Almeida, durante a época da Inconfidência 
Mineira. Há tempos sua filha sofria um problema de saúde 
aparentemente insolúvel: uma ferida no pé que nunca 
cicatrizava, não importando o medicamento empregado. 
Chegou a seus ouvidos que estava no Rio uma pessoa 
que poderia curá-la deste mal. O especialista não era 
ninguém menos que Joaquim José da Silva Xavier, o 
Tiradentes, com conhecimentos em medicina bem mais 
amplos que a odontologia. Comprovando sua perícia, 
após dois meses de tratamento, a moça estava curada. 

4.° Por esta época, o vice-rei Luís de Vasconcellos 
havia começado sua caça aos inconfidentes, e Tiradentes 
organizou sua fuga. Necessitando ocultar-se por três dias 
antes de viajar, solicitou a Inácia que o acolhesse, mas 
esta, por ter filha solteira em casa, não podia recebê-lo, e 
pediu este favor a seu compadre Domingos Fernandes da 
Cruz, residente à rua dos Latoeiros (Gonçalves Dias). Foi 
neste endereço que o mártir da Inconfidência foi preso, e 
Inácia, sua filha, Domingos e o padre Inácio Nogueira, 
sobrinho de Inácia, que nada sabiam, foram presos como 
cúmplices, amargando vários meses na cadeia, até terem 
a inocência comprovada. A viúva atribuiu sua libertação à 
intercessão da santa de sua devoção — a Mãe dos 
Homens. E quem pode dizer que não? 

5.° Esta antiga igreja, tombada pelo IPHAN, realiza 
missas regularmente e merece ser conhecida pelo seu 
valor histórico e estético, sendo parte integrante do 
valioso e respeitável patrimônio histórico da cidade do 
Rio de Janeiro.  

http://www.jblog.com.br/rioantigo.php 

 
 As questões de 01 a 09 referem-se ao texto acima. 

 
QUESTÃO 01  
 Assinale a alternativa cuja expressão destacada 

funciona como locução adverbial. 

(A) nome devido à existência (2.° par.) 
(B) junto ao qual, à noite, (2.° par.) 
(C) libertação à intercessão (4.° par.) 

(D) devotos levou à construção (2.° par.) 
(E) residente à rua dos Latoeiros (4.° par.) 
 
QUESTÃO 02  
  “Esta antiga igreja, tombada pelo IPHAN, realiza 

missas regularmente e merece ser conhecida pelo 
seu valor histórico e estético…” (últ. par.). A 
expressão pelo indica uma relação semântica de 

(A) conclusão. 
(B) finalidade. 
(C) modo. 
(D) conformidade. 
(E) causa. 
 
QUESTÃO 03  
  “Na rua da Alfândega, perto da Av. Rio Branco, 

encontra-se uma das igrejas menos conhecidas do 
centro do Rio, em que pese sua antiguidade e 
beleza.” (1.° par.). A expressão em destaque 
estabelece relação semântica de 

(A) contraste. 
(B) explicação. 
(C) conclusão. 
(D) causa. 
(E) condição. 
 
QUESTÃO 04  
  “Necessitando ocultar-se por três dias antes de 

viajar, solicitou a Inácia que o acolhesse, mas esta, 
por ter filha solteira em casa, não podia recebê-
lo…” A oração destacada pode ser reescrita, sem 
alterar o sentido original do texto, por 

(A) como tinha filha solteira em casa. 
(B) embora tivesse filha solteira em casa.  
(C) no entanto tinha filha solteira em casa. 
(D) apesar de ter filha solteira em casa.  
(E) portanto tinha filha solteira em casa. 
 
QUESTÃO 05  
 Assinale a INCORRETA quanto ao sentido atribuído 

às expressões destacadas. 

(A) “foram presos como cúmplices, amargando vários 
meses na cadeia” (comparsas) 

(B) Por esta época, o vice-rei Luís de Vasconcellos havia 
começado sua caça. (nesse período) 

(C) Necessitando ocultar-se por três dias antes de viajar. 
(esconder-se) 

(D) “…erigiu-se um oratório com a imagem da Mãe dos 
Homens” (surgiu) 

(E) “...sob a luz baça das lâmpadas de azeite de baleia” 
(baixa) 

 
QUESTÃO 06  
  “Necessitando ocultar-se por três dias antes de 

viajar, solicitou a Inácia que o acolhesse, mas esta, 
por ter filha solteira em casa, não podia recebê-
lo…”A forma verbal destacada pode ser 
substituída, sem alterar o sentido do texto, por  

(A) portanto necessitasse. 
(B) uma vez que necessitasse. 
(C) conquanto necessitasse. 
(D) no entanto necessitava. 
(E) visto que necessitava. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jblog.com.br/rioantigo.php?itemid=27256
http://www.jblog.com.br/rioantigo.php?memberid=131


 CARGO: ANALISTA MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR -  

           CONTADOR 

 

- 4 - 

QUESTÃO 07  
 Assinale a alternativa que apresenta problema de 

concordância. 

(A) “Na rua da Alfândega, perto da Av. Rio Branco, 
encontra-se uma das igrejas menos conhecidas do 
centro do Rio…” 

(B) “...e sob a luz baça das lâmpadas de azeite de baleia, 
fiéis se reuniam e invocavam as graças da santa.” 

(C) “Os fiéis formavam uma comunidade coesa, e, por isto 
mesmo, causou grande comoção os acontecimentos…” 

(D) “As primeiras iniciativas datam de 1779, e os trabalhos 
continuariam até o século seguinte.” 

(E) “Seu terreno originalmente estendia-se até a Av. 
General Câmara, atual Av.Presidente Vargas, e foi 
utilizado…” 

 
QUESTÃO 08  
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que 

se afirma a seguir. 

(A) O pronome neste, em “neste endereço” (4.° par.), pode 
ser substituída pelo pronome nesse. 

(B) O pronome se, em “originalmente estendia-se” (2.° 
par.), pode ser empregado antes do verbo. 

(C) A expressão aparentemente  (3.° par.) indica o modo 
como a filha sofria um problema de saúde. 

(D) A expressão regularmente (últ. par.) indica a frequência 
com que as missas eram realizadas. 

(E) A expressão coesa (3.° par.) pode ser substituída, sem 
alteração de sentido, pela expressão unida. 

 
QUESTÃO 09  
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que 

se afirma a respeito dos sinais de pontuação. 

(A) A vírgula após a expressão 1779 (2.° par.) é 
desnecessária, pois se trata de oração coordenada 
aditiva. 

(B) As vírgulas que isolam a expressão o Tiradentes (3.° 
par.) servem para marcar o emprego de um aposto. 

(C) A vírgula após a expressão acolhesse (4.° par.) é 
necessária porque antecede uma conjunção 
adversativa. 

(D) O travessão, empregado no final do último parágrafo 
serve para marcar o emprego de um aposto. 

(E) As vírgulas empregadas na expressão que nada 
sabiam (4.° par.) isola uma oração adjetiva explicativa. 

 
QUESTÃO 10  
  “É proibido a saída de produtos do interior da loja 

sem efetuar o pagamento das mesmas.” O 
fragmento acima NÃO atende à norma padrão. 
Assinale a alternativa que atende a ela. 

(A) É proibido a saída de produtos do interior da loja sem 
efetuar o seu pagamento. 

(B) É proibida a saída de produtos do interior da loja sem 
efetuar o seu pagamento. 

(C) É proibida a saída de produtos do interior da loja sem 
efetuar o pagamento das mesmas. 

(D) São proibidas a saída de produtos do interior da loja 
sem efetuar o seu pagamento. 

(E) São proibidos a saída de produtos do interior da loja 
sem efetuar o pagamento das mesmas. 
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QUESTÃO 11  
 A figura a seguir ilustra uma planilha do Microsoft Excel 2007(instalação padrão português – Brasil), baseado nesta 

planilha, assinale a alternativa correta. 
 

 
 
(A) Para centralizar o conteúdo da célula C5 basta selecionar a célula C5 (dando um clique rápido com o mouse com o botão 

esquerdo) e pressionar as teclas de atalho <CTRL+C> 
(B) O resultado obtido na célula E13 que é a soma do total do valor (R$) total de todos os produtos em estoque pode ser obtido 

através da função  =SOMASE(E4:E12) 
(C) A célula E4 que mostra o valor (R$) total de canetas em estoque pode conter uma fórmula do tipo =C4xD4 
(D) A célula E5 teve uma fórmula do tipo =$C$5*$D$5, obrigatoriamente todas as células que contêm valores em moeda (R$) 

utilizou esta referência $, pois o resultado do cálculo será mostrado em moeda Real (R$) independente do formato da célula 
(E) A função =SOMA(E4:E12) quando digitada na célula E13 ou qualquer outra célula (exceto as já utilizadas) retornará o valor 

total em R$ de todos os produtos estocados 
 
 
QUESTÃO 12 
 Em relação a conceitos de Internet, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

(A) O TCP/IP é um conjunto de protocolos de comunicação 
entre computadores conectados à rede mundial. 

(B) Ao copiar arquivos da internet para seu computador o 
usuário fará um download e ao transferir arquivos de 
seu computador para internet ele fará um upload. 

(C) Um navegador, também conhecido pelos termos 
ingleses web browser ou simplesmente browser, é um 
programa de computador que habilita seus usuários a 
interagirem com documentos virtuais da Internet. 

(D) O HTTP é o Protocolo capaz de realizar uma conexão 
virtual, fornecendo certo grau de garantia na 
comunicação de dados.  

(E) O componente mais proeminente da modelagem da 
Internet é o Protocolo de Internet (IP), que provê 
sistemas de endereçamento na Internet e facilita o 
funcionamento da Internet nas redes.  

 
QUESTÃO 13  
 Em relação a conceitos de Intranet, assinale a 

alternativa correta. 

(A) Na intranet, as implementações de serviços com o uso 
dos protocolos HTTP, FTP, protocolos de e-mail, entre 
outros, são diferentes daquelas realizadas na Internet 
porque, na intranet, o principal modelo de referência é 
o OSI. 

(B) A Intranet é um conglomerado de redes em escala 
mundial de milhões de computadores interligados pelo 
TCP/IP que permite o acesso a informações e todo tipo 
de transferências de dados. 

(C) A Intranet é um espaço restrito a determinado público 
utilizado para compartilhamento de informações 

restritas, geralmente utilizadas em servidores locais 
instalados na empresa. 

(D) A Intranet é um protocolo TCP/IP de comunicação 
usado em apenas duas máquinas em rede para 
encaminhamento dos dados. 

(E) Documentos do tipo (textos, imagense sons) não 
podem ser disponibilizados numa intranet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMÁTICA 
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QUESTÃO 14  
 Em relação a conceitos de pastas e arquivos, 

analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s). 
 
I. Um arquivo é muito parecido com um 

documento digitado que você poderia 
encontrar na mesa de alguém ou em um 
arquivo convencional. É um item que contém 
um conjunto de informações relacionadas. 

 
II. O computador usa ícones para representar 

arquivos. Basta olhar o ícone para saber o 
tipo de arquivo. 

 
III. As pastas podem conter só arquivos, por 

exemplo, documentos de texto, planilhas, 
imagens digitais e até músicas. 

 
IV. Para exibir ícones maiores ou menores de 

uma organização de pastas, basta clicar no 
botão Modo de Exibição na barra de 
ferramentas. 

 
V. A caixa Pesquisar está localizada na parte 

superior de cada pasta. Para localizar um 
arquivo, abra a pasta que contém o arquivo 
que você está procurando, clique na caixa 
Pesquisar e comece a digitar. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) Apenas I, II, IV e V. 
 
QUESTÃO 15  
 No programa de apresentações Microsoft 

PowerPoint 2007 (instalação padrão português – 
Brasil), para ocultar uma apresentação deixando a 
tela toda branca sem sair do Power Point é 
necessário 

(A) pressionar a tecla C no teclado. 
(B) pressionar a tecla E no teclado. 
(C) apertar simplesmente qualquer tecla. 
(D) apertar a tecla Esc. 
(E) manter as teclas <Ctrl> e <Y> pressionadas. 
 
QUESTÃO 16  
 Considerando conceitos de Segurança da 

Informação, preencha as lacunas e, em seguida, 
assinale a alternativa correta. 

 _________________ é o estudo dos princípios e 
técnicas pelas quais a _________________ pode ser 
transformada da sua forma original para outra 
ilegível, de forma que possa ser conhecida apenas 
por seu _________________. 

(A) Formatação / programação / computador de origem 
(B) Criptografia / informação / destinatário 
(C) Cracker / senha / programador 
(D) Decifragem / cifragem / computador 
(E) Linguagem / linguagem binária / computador de origem 
 
QUESTÃO 17  
 Em relação à Barra de Tarefas, analise as 

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

 Obs.: Considere o Sistema Operacional Windows 7, 
instalação padrão português – Brasil. 
 

I. As Listas de Atalhos – novidade do Windows 
7 – levam diretamente aos documentos, 
fotos, músicas. Para abrir uma Lista de 
Atalhos, basta clicar com o botão direito do 
mouse em um botão de programa na barra 
de tarefas do Windows 7. 

 
II. No Windows 7, é possível fixar os programas 

favoritos em qualquer lugar da barra de 
tarefas. 

 
III. No Windows 7, pode-se apontar para um 

botão da barra de tarefas, para uma 
visualização dinâmica das suas janelas 
abertas - incluindo páginas da web e vídeo 
ao vivo. 

 
IV. É possível fixar documentos e sites 

individuais às Listas de atalhos da sua barra 
de tarefas. 

 
V. Para ocultar a Barra de tarefas 

automaticamente quando o cursor do mouse 
não estiver sobre ela. Basta acessaras 
propriedades da Barra de tarefas clicando 
com o botão direito do mouse sobre a Barra 
de Tarefa, clicando em Propriedades. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) I, II, III, IV e V. 
 
QUESTÃO 18  
 Considerando as afirmações a seguir sobre o 

Processador de Texto Microsoft Word 2007 
(instalação padrão português – Brasil), assinale a 
alternativa correta. 

(A) No Word, a opção Bibliografia da guia Inserir é usada 
para exibir lista de todas as fontes usadas em um 
documento. 

(B) No Microsoft Word, o dicionário de sinônimos faz 
substituições automáticas das palavras no seu texto, 
pois é um recurso que, se instalado, oferece uma lista 
de palavras analisadas analiticamente e substituídas 
por alternativas com significados semelhantes. 

(C) Quebra de Página presente na guia Exibição tem a 
função de inserir uma nova página em branco na 
posição do Cursor. 

(D) Estando o cursor posicionado na última célula de uma 
tabela, dentro de um documento Word, e pressionando-
se a tecla Tab ocorrerá a criação de uma coluna em 
branco à direita. 

(E) Um arquivo novo será salvo, após a digitação de um 
documento por meio do editor Word, utilizando-se a 
caixa de diálogo Colar Especial. 
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QUESTÃO 19  
 A figura a seguir ilustra uma planilha do Microsoft 

Excel 2007 (instalação padrão português – Brasil), 
onde é apresentada a tabela “TABELA DE 
CÓDIGOS DE SAPATOS” nesta tabela a junção do 
MODELO DO SAPATO com a NUMERAÇÃO DO 
SAPATO origina o CÓDIGO DO SAPATO. Na célula 
C3 foi utilizada uma fórmula para agrupar o 
conteúdo da célula A3 ao conteúdo da célula B3 
formando assim o código do sapato, assinale a 
alternativa que mostra esta fórmula. 

 

 
 
(A) =A3&B3 
(B) =A3@B3 
(C) =A3”&”B3 
(D) =A3””B3 
(E) =SOMA(A3:B3) 
 
QUESTÃO 20  
 No processador de texto Microsoft Word 2007 

(instalação padrão português – Brasil), a figura 
abaixo mostra o botão Marca D’água da Guia 

 
 
(A) Referências 
(B) Exibição 
(C) Layout da Página 
(D) Inserir 
(E) Desenvolvedor 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
QUESTÃO 21  
 No dia 13 de Abril de 2012, após o lançamento mal 

sucedido de um míssil de longo alcance pela Coréia 
do Norte, o governo Norte-Americano manifestou-
se contra e informou que não levará adiante a ajuda 
acordada verbalmente em fevereiro do mesmo ano. 
A que acordo o texto se refere? 

(A) Os EUA ofereceram avaliar a possibilidade de fornecer 
à Coréia do Norte apoio militar em troca da suspensão 
das atividades de enriquecimento de urânio. 

(B) Os EUA ofereceram avaliar a possibilidade de fornecer 
à Coréia do Norte ajuda em alimentos em troca da 
suspensão das atividades de enriquecimento de urânio 
e outro movimento em direção à desnuclearização da 
península coreana. 

(C) EUA ofereceram avaliar a possibilidade de fornecer à 
Coréia do Norte ajuda em alimento em troca dos 
resultados das pesquisas sobre enriquecimento de 
urânio. 

(D) EUA ofereceram avaliar a possibilidade de fornecer à 
Coréia do Norte ajuda em alimento caso a Coréia do 
Norte conseguisse lançar um míssil de longo alcance.  

(E) EUA ofereceram avaliar a possibilidade de fornecer à 
Coréia do Norte ajuda em dinheiro caso a Coréia do 
Norte conseguisse lançar um míssil de longo alcance. 

 
QUESTÃO 22  
 De grande vocação comercial, Cariacica-ES abriga 

uma das áreas comerciais de maior valor 
econômico do Estado, o bairro Campo Grande, 
conhecido por ser um shopping a céu aberto. O 
município dispõe de milhões de metros quadrados 
de áreas disponíveis para atração de investimentos. 
Seu parque empresarial é majoritariamente do setor 
de logística e de serviços ligados ao comércio 
exterior. A economia local de Cariacica é integrada 
por quais setores? 

(A) Confecção e Pecuária. 
(B) Moveleiro, Confecção e Metal mecânico. 
(C) Construção Civil, Moveleiro e Confecção. 
(D) Metal mecânico e  Construção Civil. 
(E) Pecuária, Pesquisas Científicas e Moveleiro. 
 
QUESTÃO 23  
 A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis – ANP, informou nesta no dia 09 
de abril de 2012 que foi detectado um vazamento de 
gotículas de óleo a partir do solo marinho do 
campo de Roncador, que é operado pela 
Petrobras. Roncador é vizinho do campo de Frade 
que fica na bacia de Campos, no litoral fluminense, 
e é operado pela empresa 

(A) Eni. 
(B) British Petroleum. 
(C) OGX. 
(D) Conoco Philiphs. 
(E) Chevron. 
 
QUESTÃO 24  
 Ao servidor público do município de Cariacica-ES é 

proibido 

(A) participar de gerência ou de administração de empresa 
privada, de sociedade civil, ou exercer atividade 
empresarial e, nessa qualidade, contatar com o 
Município. 

(B) dar fé a documentos públicos. 
(C) atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. 
(D) retirar com prévia anuência da autoridade competente, 

qualquer documento ou objeto da repartição. 
(E) opor resistência justificada ao andamento de 

documento, processo ou à execução do serviço. 
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QUESTÃO 25  
 O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social – BNDES, declarou que ainda não foi 
liberado o empréstimo para as obras da Arena da 
Baixada, contrariando o que havia anunciado na 
primeira semana de abril de 2012 o presidente do 
Atlético-PR, Mário Celso Petraglia. Segundo a 
assessoria do banco ao Portal 2014, o pedido de 
financiamento de R$ 134 milhões avançou apenas 
uma etapa, mais ainda está em fase de análise. 
Nesse sentido, em qual dos estados brasileiros 
abaixo relacionados não será realizado nenhum 
jogo da Copa do Mundo de 2014? 

(A) Mato Grosso. 
(B) Amazonas. 
(C) Minas Gerais. 
(D) Santa Catarina. 
(E) Rio Grande do Norte. 
 

QUESTÃO 26  
 Mário Raul de Moraes Andrade foi um poeta, 

romancista, musicólogo, historiador e crítico de 
arte e fotógrafo brasileiro. Um dos fundadores do 
modernismo brasileiro, ele praticamente criou a 
poesia moderna brasileira com a publicação de seu 
livro 

(A) A Escrava Isaura. 
(B) O Cortiço. 
(C) Dom Casmurro. 
(D) Paulicéia Desvairada. 
(E) O Primo Basílio. 
 
QUESTÃO 27  
 O Espírito Santo tem uma identidade cultural 

peculiar, caracterizada pela diversidade. Sua gente 
é um encontro de índios, negros, portugueses e 
imigrantes italianos, alemães, pomeranos, 
austríacos, espanhóis, holandeses, suíços, 
poloneses, libaneses, entre outros. Sua cultura 
popular é a soma do encontro das variadas 
expressões desses povos, adicionadas às 
manifestações surgidas ou reinventadas a partir 
das interfaces aqui estabelecidas. São 
manifestações culturais do Estado do Espírito 
Santo, EXCETO 

(A) Fandango. 
(B) Bandas de Congo. 
(C) Folia de Reis. 
(D) Jongo. 
(E) Pastorinhas. 
 
QUESTÃO 28  
 Apesar de o presidente do Supremo Tribunal 

Federal (STF) ter votado contra o aborto de 
anencéfalos (casos no qual o cérebro não se 
desenvolve), a decisão final foi favorável à medida. 
O total de votos foi oito a dois a favor da 
descriminalização do aborto nesse caso. A partir 
dessa decisão 

(A) as mulheres não poderão ser processadas 
criminalmente se anteciparem o parto de fetos que 
possuem um defeito congênito na formação do cérebro 
e da medula. 

(B) as mulheres poderão realizar o procedimento somente 
em hospitais particulares e pelo plano de saúde, que 
deverão se preparar a partir de agora para atender a 
esses casos. 

(C) as mulheres poderão ser processadas criminalmente 
se não recorrerem à Justiça para conseguir o direito de 
fazer o aborto de anencéfalos. 

(D) a decisão do aborto de anencéfalos ainda será de um 
juiz que decidirá ou não a necessidade do 
procedimento, caso contrário a mulher não poderá 
realizar o procedimento. 

(E) o aborto de anencéfalos será o primeiro caso de aborto 
permitido no país. 

 
QUESTÃO 29  
 As manifestações culturais estão por todo lugar, 

fazem parte do nosso cotidiano e podem ser 
percebidas na alimentação, linguagem, artesanato, 
religiosidade e vestuário. Conhecendo o folclore de 
um país é possível compreender o povo e parte de 
sua história. São personagens do folclore 
brasileiro, EXCETO 

(A) Iara. 
(B) Curupira. 
(C) Cavaleiro-sem-cabeça. 
(D) Saci-Pererê. 
(E) Mula-sem-cabeça. 
 
QUESTÃO 30  
 Os estados brasileiros estão distribuídos em cinco 

regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e 
Sul. A divisão é a mesma desde 1970, quando o 
espaço brasileiro foi modificado pela última vez. Os 
limites das regiões coincidem com as fronteiras 
dos estados que delas fazem parte. São estados 
que formam a Região Sudeste: 

(A) Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Rio de Janeiro. 
(B) São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de 

Janeiro. 
(C) Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 
(D) Alagoas, Sergipe e Bahia. 
(E) Rondônia, Roraima e Tocantins 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 31 
 Quanto às funções, os tributos podem ser 

classificados como parafiscais. Assinale a 
alternativa que apresente o correto significado da 
função parafiscal. 

(A) São tributos que têm como objetivo a interferência no 
domínio econômico. 

(B) São tributos que têm como objetivo restringir certas 
condutas das pessoas, como de atividades nocivas. 

(C) O estado arrecada valores para o bem geral da 
coletividade, como no imposto. 

(D) São tributos com características do estado, como por 
exemplo das contribuições sociais. 

(E) São tributos vinculados à satisfação de certas 
situações que não são características do estado. 

 
QUESTÃO 32 
 Segundo a lei 9784/99, art. 11, como é a 

competência que se exerce pelos órgãos 
administrativos a que foi atribuída como própria, 
salvo os casos de delegação e avocação 
legalmente admitidos? 

(A) É social. 
(B) É territorial. 
(C) É econômica. 
(D) É irrenunciável. 
(E) É técnica. 
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QUESTÃO 33 
 O art. 20 da lei 8429/92 evidencia a perda da função 

pública. Dessa forma, pergunta-se, quando é 
efetivada a perda da função pública e a suspensão 
dos direitos políticos?  

(A) Só se efetivam quando o autor da denúncia o sabe 
culpado. 

(B) Só se efetivam com a ação civil de reparação de dano.  
(C) Só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença 

condenatória. 
(D) Só se efetivam com o decreta da perda dos bens 

havidos ilicitamente. 
(E) Só se efetivam com depoimentos ou inquirições 

realizadas nos processos regidos por esta lei. 
 
QUESTÃO 34 
 Onde serão registrados o início, a suspensão, a 

interrupção e o reinício do exercício do servidor, de 
acordo com a lei n. 8112/90, art. 16?  

(A) Serão registrados nos relatórios individuais de cada 
um. 

(B) Serão registrados no assentamento individual do 
servidor. 

(C) Serão registrados na caderneta específica do usuário 
responsável. 

(D) Serão registrados no plano de desenvolvimento 
pessoal da cada um. 

(E) Serão registrados no plano de desenvolvimento 
individual do servidor. 

 
QUESTÃO 35 
 Integra a taxa espécie do gênero tributo, assim 

como outros exemplos. Assinale a alternativa que 
NÃO apresente um exemplo de gênero de tributo. 

(A) Rendas tributárias. 
(B) Imposto. 
(C) Empréstimo compulsório. 
(D) Contribuições sociais. 
(E) Contribuição de melhoria. 
 
QUESTÃO 36 
 Qual é a lei que compreenderá todas as receitas, 

inclusive as operações de crédito autorizadas em 
lei?  

(A) A lei constitucional. 
(B) A lei do processo administrativo no âmbito federal. 
(C) A lei da improbidade administrativa. 
(D) A lei de orçamento. 
(E) A lei dos princípios públicos e federais. 
 
QUESTÃO 37 
 Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta 

de acordo com a leia n.° 9784/99, art. 38. O 
interessado poderá, na _______________ e antes da 
tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, 
requerer _______________ e _______________, bem 
como aduzir alegações referentes à matéria objeto 
do processo.  

(A) fase de avaliação / provas / atos 
(B) segunda fase / assinaturas / contratos 
(C) fase instrutória / diligências / perícias 
(D) última instância / testemunhas / sistematização 
(E) instância superior / estudos / auditoria 
 
QUESTÃO 38 
 Assinale a alternativa que apresente um exemplo 

de Receita Corrente. 

(A) Operações de crédito. 
(B) Receita de contribuições. 
(C) Alienação de bens. 
(D) Transferência de capital. 

(E) Amortização de empréstimos. 
 
QUESTÃO 39 
 Segundo o art. 11 da lei 8429/92, constitui ato de 

improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública qualquer ação 
ou omissão que viole alguns deveres. Sobre estes 
deveres, assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) De honestidade. 
(B) De imparcialidade. 
(C) De legalidade. 
(D) De lealdade às instituições. 
(E) De desenvolvimento. 
 
QUESTÃO 40 
 Qual das alternativas abaixo evidencia o correto 

significado de outras receitas correntes? 

(A) São outra fonte oriunda de recursos financeiros 
recebidos de outras entidades de direito público ou 
privado e destinados ao atendimento de gastos, 
classificáveis em despesas correntes. 

(B) São outra fonte das receitas correntes que se originam 
da prestação de serviços comerciais, financeiros, de 
transporte, de comunicação, etc. 

(C) São fontes de receitas correntes originárias da 
cobrança de multas e juros de mora, indenizações e 
restituições, receita da dívida ativa e receitas diversas. 

(D) São fontes que se compõem de rendas provenientes, 
respectivamente, da utilização de bens pertencentes ao 
estado, como aluguéis, arrendamentos, etc. 

(E) É também uma fonte das receitas correntes, voltadas a 
arrecadar receitas relativas a contribuições sociais e 
econômicas, destinadas, geralmente, à manutenção 
dos programas e serviços sociais e de interesse 
coletivo. 

 
QUESTÃO 41 
 Concluída a instrução de processo administrativo, 

a Administração tem o prazo de até quantos dias 
para decidir, salvo prorrogação por igual período 
expressamente motivada, de acordo com a lei n. 
9784/99, art. 49?  

(A) 20 (vinte) dias. 
(B) 30 (trinta) dias. 
(C) 40 (quarenta) dias. 
(D) 50 (cinquenta) dias. 
(E) 60 (sessenta) dias. 
 
QUESTÃO 42 
 De acordo com a lei 8429/92, art. 13, qual será a 

punição, a bem do serviço público, sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis, ao agente público que se 
recusar a prestar declaração dos bens, dentro do 
prazo determinado, ou que a prestar falsa.  

(A) Será punido com a pena de demissão. 
(B) Será punido com a pena de trabalho comunitário. 
(C) Será punido com a pena de 2 meses de suspensão. 
(D) Será punido com a pena detenção. 
(E) Será punido com a pena de 6 meses de suspensão. 
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QUESTÃO 43 
 A empresa GHY possui as seguintes contas em seu 

balanço patrimonial: 
 

 Caixa: R$ 40.000,00 

 Veículos: R$ 260.000,00 

 Fornecedores: R$ 300.000,00 

 Títulos a receber: R$ 160.000,00 

 Capital Integralizado: R$ 160.000,00 

 Estoques: R$ 200.000,00 

 Contas a pagar: R$ 420.000,00 

 Ações de outras empresas: R$ 420.000,00 

 Lucros acumulados: R$ 40.000,00 

 Financiamentos a pagar: R$ 160.000,00 

 
 Assinale a alternativa que apresente o valor do 

ATIVO e do PASSIVO da empresa GHY. 

(A) R$ 1.500.000,00. 
(B) R$    510.000,00. 
(C) R$ 1.080.000,00. 
(D) R$    420.000,00. 
(E) R$    660.000,00. 
 
QUESTÃO 44 
 Segundo a lei 9784/99, art. 28, os atos do processo 

que resultem para o interessado em imposição de 
deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de 
direitos e atividades e os atos de outra natureza, de 
seu interesse, devem ser objeto de que?  

(A) Devem ser objeto de administração. 
(B) Devem ser objeto de ordem econômica. 
(C) Devem ser objeto de estado. 
(D) Devem ser objeto doutrinas administrativas. 
(E) Devem ser objeto de intimação. 
 
 As informações a seguir servem para responder às 

questões 45 e 46. 
  
 A empresa Contabilidade Plim possui um ativo de 

R$ 500.000,00 e o seu Passivo é composto de R$ 
400.000,00 de empréstimos mais R$ 60.000,00 de 
fornecedores a pagar. 

 
QUESTÃO 45 
 Qual é o valor do Patrimônio Líquido da empresa 

Contabilidade Plin? 

(A) R$   40.000,00. 
(B) R$   60.000,00. 
(C) R$ 100.000,00. 
(D) R$ 440.000,00. 
(E) R$ 560.000,00. 
 
QUESTÃO 46 
 Qual é o montante de Origem à Aplicação de 

Recursos da empresa Contabilidade Plin?  

(A) R$ 340.000,00. 
(B) R$ 400.000,00. 
(C) R$ 460.000,00. 
(D) R$ 500.000,00. 
(E) R$ 960.000,00. 
 
QUESTÃO 47 
 O vencimento, a remuneração e o provento, exceto 

nos casos de prestação de alimentos resultante de 
decisão judicial, segundo a lei 8112/90, art. 48, não 
serão objeto do que?  

(A) De orientação, vencimentos ou execução. 
(B) De indenizações, gratificações ou vantagens. 
(C) De captados, exoneração ou controle. 
(D) De arresto, sequestro ou penhora. 

(E) De improbidade, reclamações ou solicitações. 
QUESTÃO 48 
 Assinale a alternativa que apresente o objetivo do 

trabalho do auditor interno na empresa. 

(A) Aumentar a rentabilidade da empresa. 
(B) Verificar a eficácia, integridade e adequação dos 

controles internos da empresa. 
(C) Analisar as demonstrações contábeis e emitir seu 

parecer. 
(D) Solucionar e extinguir todas as fraudes que ocorreram 

e ocorrem na empresa. 
(E) Manter os funcionários da empresa em constante 

alerta. 
 
QUESTÃO 49 
 Assinale a alternativa que apresenta um Princípio 

de Contabilidade de acordo com a Resolução CFC 
759/93. 

(A) Custo como base de valor. 
(B) Realização da Receita em confrontação com a 

Despesa. 
(C) Denominador Comum Monetário. 
(D) Objetividade. 
(E) Prudência. 
 
QUESTÃO 50 
 De acordo com a lei 9784/99, art. 17, inexistindo 

competência legal específica, o processo 
administrativo deverá ser iniciado perante que 
autoridade?  

(A) De menor grau hierárquico para decidir. 
(B) Dos órgãos e entidades administrativas. 
(C) As editadas pelo delegado. 
(D) Pela autoridade delegante. 
(E) Pelo responsável do meio oficial. 
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