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PROVA Nº 18 - PORTUGUES 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 01, 02, 
03, 04 E 05. 

AS PRIMEIRAS REPRESENTAÇÕES 

Nossa tradição teatral vem da 
Grécia Antiga, civilização considerada 
como berço de nossa cultura. Mas a 
capacidade de representação do 
homem é mais antiga do que isso. A 
origem do teatro pode ser remota 
desde as primeiras sociedades 
primitivas, em que acreditava-se no uso 
de danças imitativas como 
propiciadoras de poderes sobrenaturais 
que controlavam os fatos necessários à 
sobrevivência (fertilidade da terra, 
sucesso nas batalhas, etc.). O teatro, 
em suas origens, possuía caráter 
ritualístico. 

Com o domínio e conhecimento do 
homem em relação aos fenômenos 
naturais, o teatro vai dando lugar às 
características mais educacionais. Na 
Grécia ele nasceu dos rituais que 
compunham os festivais dedicados a 
Dionísio, deus grego do vinho e das 
artes. Uma poesia chamada ditirambo, 
oferecida ao deus nas solenidades 
urbanas, fez surgir a tragédia. Já a 
comédia foi originada nos rituais 
campestres para a divindade. 

Os gregos são referências até os 
dias atuais a todos envolvidos nas artes 
cênicas. Diversas peças teatrais criadas 
na Grécia Antiga são até hoje 
encenadas.  

01) O texto tem como ideia central: 

a) A origem do deus do vinho; 
b) A origem do teatro; 
c) A origem da tragédia; 

d) A origem da comedia. 
 

02) De acordo com o texto 
 
a) Uma poesia, chamada ditirambo, 

oferecida ao deus nas solenidades 
campestres, fez surgir a tragédia; 

b) Uma poesia, chamada ditirambo, 
oferecida ao deus nas solenidades 
campestres, fez surgir a comédia; 

c) Uma poesia, chamada ditirambo, 
oferecida ao deus nas solenidades 
urbanas, fez surgir a tragédia; 

d) Uma poesia, chamada ditirambo, 
oferecida ao deus nas solenidades 
urbanas, fez surgir a comédia. 

 

03) Segundo o texto, Dionísio era deus: 
 
a) Da tragédia e do vinho; 
b) Do vinho e das artes; 
c) Das artes e da comédia; 
d) Da fertilidade e das artes. 
 

04) De acordo com as informações 
contidas no texto é CORRETO afirmar 
que: 
 
a) O teatro, em suas origens, possuía 

caráter ritualístico; 
b) O teatro, em suas origens, não 

possuía caráter ritualístico; 
c) Os portugueses são referências até 

os dias atuais a todos envolvidos nas 
artes cênicas; 

d) Nossa tradição teatral vem de 
Portugal. 

 

05) Leia o seguinte trecho. 
 

 “Na Grécia ele nasceu dos rituais 
que compunham os festivais 
dedicados a Dionísio, deus grego do 
vinho e das artes.” 
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Nesse trecho o pronome grifado refere-
se a: 

 

a) Deus; 
b) Dionísio; 
c) Teatro; 
d) Vinho. 
 

06) Marque o item que apresenta 
ERRO na divisão silábica. 

a) Do-mí-ni-o; 
b) Tra-gé-dia; 
c) Su-ces-so; 
d) Re-fe-rên-cia. 
 

07) Assinale a alternativa em que está 
correta a formação do plural. 

a) Guarda-chuva – guardas-chuvas; 
b) Quebra-mar – quebras-mares; 
c) Beija-flor – beijas-flor; 
d) Guarda-chuva – guarda-chuvas. 
 

08) Indique a alternativa em que todos 
os substantivos são femininos. 

a) Champanha – alface – cal; 
b) Cal – alface – grama (peso); 
c) Libido – cal – dinamite; 
d) Alface – champanha – gengibre. 
 
09) Indique a alternativa em que todos 
os substantivos são masculinos. 

a) Champanha – alface – grama (peso); 
b) Champanha – lança-perfume – 

grama (peso); 
c) Libido – cal – dinamite; 
d) Alface – champanha – gengibre. 
 

10) Assinale a frase em que há erro de 
concordância verbal. 

a) Os processos foram arquivados; 

b) A revelação de novos casos de 
corrupção indignou todo o país; 

c) Faz mais de dois anos que não chove 
na minha cidade; 

d) Na reunião, casos polêmicos não 
será discutidos. 

PROVA Nº 19 – CONHECIMENTOS 
ATUAIS - SUPERIOR 

 
 
21) o ponto de partida para a 
constituição do MERCOSUL foi a 
aproximação entre dois importantes 
países da América Latina, , ainda nos 
anos 80 do século passado. 

Esses dois países foram: 

a) Brasil e Paraguai; 
b) Brasil e Estados Unidos;  
c) Brasil e Argentina;  
d) Brasil e Chile. 
 

22) Sistema bipolar de poder mundial 
que, logo após a Segunda Guerra, 
contrapôs os interesses soviéticos e 
norte-americanos, identificados nos 
sistemas socialista e capitalista, 
respectivamente: 
 
a) Guerra dos 100 dias; 
b) Guerra Fria; 
c) Globalização; 
d) Guerra do Golfo. 
 

23) Os grandes bancos, tal como se 
apresentam na atualidade, são fruto do 
processo de expansão da economia: 
 
a) Socialista; 
b) Capitalista; 
c) Globalizada; 
d) Mercantilista. 
 

24) Grupo terrorista responsabilizado 
pelo ataque as Torres Gêmeas nos 
Estados Unidos ocorrido no ano de 
2001: 
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a) Al-Quaeda; 
b) Talibã; 
c) Otan; 
d) Afeganistão. 
 

25) O município de Varginha está 
situado na bacia: 

a) de Furnas; 
b) do Rio das Velhas; 
c) do Rio Grande; 
d) do Rio Sapucaí. 
 

26) A cidade de Varginha tem tradição 
na exportação de:: 

 
a) Minério; 
b) Carne Bovina; 
c) Eletro Eletrônicos; 
d) Café. 
 

27) O Teatro que esteve fechado 
durante alguns anos para reforma mas 
foi reinaugurado em 2011, voltando a 
trazer espetáculos, shows e 
apresentações para o público da cidade 
e região: 
 
a) Teatro Marista Mestrinho; 
b) Teatro Capitólio; 
c) Teatro Central; 
d) Grande Teatro Municipal. 
 

28) “O atleta Jonathan Henrique Silva, 
de 20 anos de idade, escreveu seu 
nome na história de Varginha ao ser o 
primeiro varginhense a conquistar vaga 
nos Jogos Olímpicos, em competição 
individual. A data 31 de março de 2012 
registrou o fato histórico”. 
 
Qual a modalidade do esportista citado 
no texto: 
 
a) Salto Triplo; 
b) Natação; 
c) Arremesso de Dardo; 
d) Salto em distância. 
 

29)  O STF (Supremo Tribunal Federal) 
votou na última quarta-feira dia 09 de 
maio, a favor: 
 
a) da Lei da Ficha Limpa; 
b) da Redução da Taxa Básica de Juros 
cobrados pelos bancos; 
c) da reserva de vagas para cotas 
sociais para alunos de escolas públicas 
em universidades; 
d) a favor da cassação do Senador 
Demóstenes Torres, por envolvimento 
com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. 
 
30) O Senado Federal aprovou na 
quarta feira dia 09 de maio de 2012 a: 
 
a) Lei da Ficha Limpa; 
b) Lei das Cotas Raciais; 
c) Lei Geral da Copa; 
d) Lei Geral do Esporte. 
 

PROVA Nº 23 – ESPECÍFICA – 
CONTADOR 

 
 
21) Avalie as afirmativas abaixo sobre 
Contabilidade Pública: 
 
I – O artigo 78 do Decreto-Lei 200/67 
estabelece que: “O acompanhamento 
da execução orçamentária será  feito 
pelos órgãos de contabilização”. 
 
II – “A contabilidade deverá apurar os 
custos das despesas  de forma a 
evidenciar os resultados da gestão”. 
(artigo79 do Decreto-Lei 200/67). 
 
III – A Lei nº 4.320/64, que em seu 
artigo 90 determina: “A contabilidade 
deverá evidenciar, em seus registros, o 
montante dos créditos orçamentários 
vigentes, a despesa empenhada e a 
despesa realizada à conta dos mesmos 
créditose as dotações disponíveis”. 
 
Estão Corretas: 
 
a) Apenas as afirmativas I e II; 
b) Apenas as afirmativa II e III;  
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c) Apenas as afirmativas I e III;  
d) Todas as afirmativas estão corretas;  
 

22) A Contabilidade Pública registra a 
previsão da receita e a fixação da 
despesa estabelecidas no orçamento 
público aprovado para o exercício, 
escritura a execução orçamentária, faz 
a comparação entre a previsão e a 
realização das receitas e despesas, 
revela as variações patrimoniais, 
demonstra o valor do patrimônio e 
controla: 
 

Todas as alternativas abaixo estão 
corretas, EXCETO: 

a) as operações de crédito; 
b) a dívida passiva; 
c) os créditos; 
d) as obrigações. 
 
23) Na Ciência Contábil existem 
quantos tipos de regimes contábeis: 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) um regime; 
b) três regimes; 
c) diversos regimes; 
d) dois regimes. 
 

24) O regime misto é consagrado em 
nossa legislação que trata de Direito 
Financeiro pela Lei 4.320/64 no seu 
“art. 35 – Pertencem ao exercício 
financeiro”: 
 
a) As receitas nele arrecadadas e as 
despesas nele legalmente empenhadas; 
b) As receitas nele arrecadadas e as 
despesas empenhadas e pagas; 
c) As receitas provisionadas e as 
despesas empenhadas; 
d) As receitas nele arrecadadas e as 
despesas nele legalmente pagas; 
 

25) O reconhecimento da receita e da 
despesa deve ser feito no momento em 

que ocorrer o fato gerador e 
independentemente do recebimento ou 
do pagamento, respectivamente. 
 
A definição acima se refere-se: 

a) ao regime de caixa; 
b) ao regime misto; 
c) ao regime orçamentário; 
d) ao regime de competência. 
 

26) Todas as alternativas abaixo 
relacionadas são verdadeiras, EXCETO: 
 
a) Durante o ano, a despesa deverá ser 
apropriada quando ocorrer o estágio da 
liquidação, correspondendo ao 
momento do recebimento de bens e 
serviços; 
b) no encerramento do exercício, 
deverá ser apropriado também como 
despesa, o saldo de empenhos emitidos 
e não liquidados; 
c) liquidação é o momento em que 
paga-se o empenho; 
d) a apropriação da despesa com base 
nos saldos de empenhos a liquidar, que 
ocorre no encerramento do exercício 
financeiro e tem como consequência o 
surgimento de restos a pagar não 
processados. 
 

27) São exemplos de Campos da 
Contabilidade Pública: 

I) esfera da União; 
II) esfera Municipal; 
III) esfera Estadual; 
IV) esfera distrital. 
 
Estão Corretas: 
 
a) Apenas as afirmativas I e II; 
b) Apenas as afirmativas II e III;  
c) Apenas as afirmativas I e IV;  
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

28) Cada empresa deverá elaborar o 
seu Plano de Contas, de acordo com 
suas necessidades ou seja, tendo em 
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vista suas respectivas particularidades, 
BASEANDO-SE NESSA AFIRMATIVA, 
qual das respostas abaixo é 
INCORRETA? 
  
a) É incoerente apresentar no Plano de 
Contas de uma padaria, por exemplo no 
grupo Permanente - Investimentos, a 
conta Investimentos em Outras 
Empresas, sendo que é provável que 
essa empresa jamais fará investimentos 
permanentes em outras sociedades; 
b) a conta Estoque de Mercadorias 
numa empresa prestadora de serviços e 
que geralmente não comercializa 
produtos é inviável, ou seja, 
dificilmente será usada; 
c) Assim, também, não se encontrará a 
conta Mão-de-obra numa empresa 
comercial, já que tal nomenclatura 
refere-se a pessoal de fábrica 
(indústria); 
d) As características operacionais da 
empresa não são fundamentais na 
elaboração do Plano de Contas. 
 

29) De acordo com o artigo xxx da Lei 
8.666/93, podemos considerar como 
exemplo de OBRAS, todas as 
alternativas abaixo, EXCETO: 
 

a) Reforma de uma prefeitura; 
b) Recuperação de asfaltamento de 
ruas; 
c) Aquisição de patrol para 
patrolamento de estradas; 
d) Pintura do prédio da escola infantil. 
 

30) Impedir, perturbar ou fraudar a 
realização de qualquer ato de 
procedimento licitatório, qual é pena 
prevista, de acordo com o artigo 93 da 
Lei n° 8.666/93: 
 

a) Detenção, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa;  
b) Detenção de 10 (dez) meses a 2 
(dois) anos, e multa; 
c) Detenção, de 08 (oito) meses a 2 
(dois) anos, e multa;  
d) Detenção de 2 (dois) anos, e multa. 
 

31) Um médico ganha R$ 100,00 por 
consulta e atende em média 20 
pacientes por dia. A Prefeitura irá abrir 
um processo licitatório para o período 
de doze meses. Quando o processo de 
licitação for concluído e for 
encaminhado para o setor de 
CONTABILIDADE a mesma deverá fazer 
um empenho: 
 
a) Global; 
b) ordinário; 
c) estimativo; 
d) sub-empenho. 
 
32) Tipo de Auditoria que objetiva 
emitir opinião com vistas a certificar a 
regularidade das contas, verificar a 
execução de contratos, convênios, 
acordos ou ajustes, a probidade na 
aplicação dos dinheiros públicos e na 
guarda ou administração de valores e 
outros bens da União ou a ela 
confiados, compreendendo, entre 
outros, os seguintes aspectos:  

1. Exame das peças que 
instruem os processos de tomada 
ou prestação de contas;  

2. Exame da documentação 
comprobatória dos atos e fatos 
administrativos;  

3. Verificação da existência 
física de bens e outros valores;  

4. Verificação da eficiência dos 
sistemas de controles 
administrativo e contábil; e  

5. Verificação do cumprimento 
da legislação pertinente.  

A definição acima se refere à: 

a) Auditoria Contábil; 
b) Auditoria de Gestão;  
c) Auditoria de Programas;  
d) Auditoria Operacional. 
 

33) Os Princípios de Controles Internos 
Constituem-se no conjunto de regras, 
diretrizes e sistemas que visam o 
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atingimento de objetivos específicos, 
tais como: EXCETO: 
 
a) relação custo/benefício; 
b) qualificação adequada, treinamento 
e rodízio de funcionários; 
c) centralização de responsabilidades; 
d) segregação de funções. 
 

34) Técnica de Auditoria que 
compreende a obtenção de declaração 
formal e independente, de pessoas não 
ligadas ao órgão/entidade, seja por 
interesses comerciais, afetivos, etc., de 
fatos ligados às operações do mesmo. 
 
a) Entrevistas; 
b) Exames Físicos; 
c) Circularizações; 
d) Amostragem. 
 

35) Com base na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, para os fins do 
disposto no caput do art. 169 da 
Constituição, a despesa total com 
pessoal, em cada período de apuração e 
em cada ente da Federação, não poderá 
exceder os percentuais da receita 
corrente líquida, para os Municípios, 
em: 
 
a) 60%; 
b) 54%; 
c) 50%; 
d) 64%. 
 
36) A soberania popular é exercida, 
EXCETO: 

a) pelo sufrágio universal; 
b) pelo voto direto; 
c) pelo voto secreto; 
d) pelo Presidente da República. 
 
37) Instituir e arrecadar i imposto sobre 
serviços de qualquer natureza compete: 
 
a) à União; 
b) aos municípios; 
c) aos Estados; 

d) aos Distritos Municipais. 
 
38) O controle externo do Município é 
exercido: 
 
a) pelo Poder Legislativo; 
b) pelo Prefeito Municipal; 
c) Pelo Poder Executivo; 
d) Pelo Controle Interno Municipal. 
 
39) São princípios da Administração 
Pública estabelecidos na Constituição 
Federal de 1988, EXCETO: 
 
a) legalidade; 
b) moralidade; 
c) ineficácia; 
d) impessoalidade. 
 
40) São cargos em que é permitida a 
acumulação remunerada, quando 
houver compatibilidade de horários, 
EXCETO: 
 
a) 2 de professor; 
b) 1 de professor com outro técnico; 
c) 1 cargo de médico e outro técnico 

administrativo; 
d) dois cargos de enfermeiro. 
  
41) Uma autarquia pertence: 
 
a) ao poder legislativo; 
b) à administração direta municipal; 
c) à administração privada; 
d) à administração indireta municipal. 
 
42) A estabilidade é do servidor público 
é adquirida no exercício de cargo: 
  
a) comissionado; 
b) gratificado; 
c) efetivo; 
d) eletivo. 
 
43) Sobre a licitação é correto afirmar, 
EXCETO: 
 
a) destina-se a garantir a observância 

do princípio constitucional da 
isonomia; 
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b) tem por objetivo selecionar a 
proposta mais vantajosa para a 
administração; 

c) O procedimento licitatório caracteriza 
ato administrativo formal, seja ele 
praticado em qualquer esfera da 
Administração Pública; 

d) A licitação será sigilosa, não devendo 
ser públicos e acessíveis ao público 
os atos de seu procedimento. 

 
44) É possível criar novos diretórios no 
GNU/Linux, aumentando considerável-
mente a presença desse recurso. Muitas 
vezes, esse processo é necessário para 
a instalação de novos programas, ou 
para a organização de arquivos 
pessoais. No processo de criação de um 
diretório através do Terminal, basta 
fazer uso do comando: 
 
a) mkdir <nome do diretório> 
b) rmdir <nome do diretório> 
c) cd <nome do diretório>  
d) mv <nome do diretório> 
 
45) Relacione as colunas no que se 
refere aos aplicativos utilizados no 
sistema operacional Linux bem como 
suas funções. Posteriormente marque a 
alternativa correta. 
 
(1) Gimp (  )Reprodutor multimídia 

(2) K3b (  )Editor de imagens 

(3) 
Kaffeine 

(  )Navegador de internet 

(4) Mozilla 
Firefox 

(  ) Gravador de CD/DVD 

 
 
a) (1) / (3) / (4) / (2)  
b) (1) / (2) / (3) / (4) 
c) (3) / (1) / (4) / (2)  
d) (3) / (2) / (4) / (1) 
 
46) Digitando um texto no BrOffice.org 
Writer, percebeu-se a necessidade de 
interligá-lo a outros arquivos para 
complementar explicações do texto 

relacionadas a determinados termos ou 
palavras. Para isso, foi realizado o 
seguinte passo: 
 
a) Seleciona o termo ou palavra e clica 
em Alterar capitalização do menu 
Formatar; 
b) Seleciona o termo ou palavra e clica 
em Hiperlink do menu Inserir; 
c) Seleciona o termo ou palavra e clica 
em Estilos e formatação do menu 
Formatar;  
d) Seleciona o termo ou palavra e clica 
em Campos do menu Inserir. 
 
47) Organizando uma planilha no 
BrOffice.org Calc, o que é necessário 
fazer para que o conteúdo das células 
A1 e B1 fiquem em uma única célula, 
ou seja, em um espaço sem divisórias 
(ver imagem abaixo). 
 

 
a) Seleciona as células A1 e B1, menu 
Formatar, mesclar células, mesclar 
células; 
b) Clica no menu Formatar, mesclar 
células; 
c) Seleciona as células A1 e B1, menu 
Inserir, lista de funções; 
d) Seleciona a planilha, menu Formatar, 
mesclar células, mesclar células. 
 
 
 
48) No BrOffice.org Calc, para calcular 
a despesa total da planilha da imagem 
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abaixo é necessário aplicar qual 
fórmula? 

 
a) =SOMA(B3;B8) 
b) =SOMA(B1:B9) 
c) =SOMA(B3/B8) 
d) =SOMA(B3:B8) 
 
49) No editor de texto BrOffice.org 
Writer foi digitado uma lista com os 
nomes dos funcionários de uma 
empresa, posteriormente foi preciso 
colocar esta lista em ordem alfabética, 
qual passo deverá ser feito? 
 
a) Selecionar o conteúdo, menu Inserir, 
marca de formatação; 
b) Selecionar o conteúdo, menu 
Ferramentas, personalizar; 
c) Selecionar o conteúdo, menu Tabela, 
classificar; 
d) Selecionar o conteúdo, menu 
Ferramentas, classificar. 
 
50) Sobre o uso de Softwares Livres, 
assinale a opção incorreta. 
 
a) Possui distribuição aberta e pode ser 
instalado várias vezes em quantas 
máquinas quiser; 
b) A licença mais conhecida em que 
muitos softwares livres seguem suas 
especificações é a Licença Pública Geral 
GNU (GPL - General Public License); 

c) Existem restrições quanto a 
modificação do software, o software 
livre possui código-fonte fechado; 
d) Não há restrições sobre a 
distribuição ou mesmo sobre a venda 
do software.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 




