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Língua Portuguesa 

TEXTO 1 
 
 
 

O retorno dos brasileiros 
 

Ao final do século XX, alterou-se o fluxo migratório no Brasil: ao invés de receber a força de trabalho dos imigrantes (o 
que sempre ocorreu e possibilitou a formação multiétnica do nosso povo), o País passou a exportar mão-de-obra. Na década 
de 80, por causa da recessão econômica, acompanhada de elevada inflação, poucas oportunidades de trabalho e baixos 
salários, estima-se que 2,6 milhões de cidadãos emigraram, número que aumentou gradualmente, até chegar nossa “diáspora” 
a cerca de 2% da população total. 

Em anos recentes, porém, com o crescimento da economia brasileira, aliado às crises que afetam os polos de 
desenvolvimento mundial, o número de emigrantes caiu significativamente. Assistimos, assim, a uma nova inversão dos fluxos 
migratórios, caracterizada não apenas pelo retorno dos brasileiros, mas também pela entrada de novos imigrantes que estão 
desembarcando no Brasil. 

A nacionalidade brasileira encontra-se dentre aquelas que mais têm solicitado apoio do Programa de Retorno 
Voluntário da Organização Internacional para as Migrações (OIM). Geralmente, o projeto inicial dos emigrantes brasileiros é o 
de ficar pouco tempo no exterior, investir no Brasil e retornar logo que consigam fazer alguma poupança, conforme comprovam 
as remessas de dinheiro. Enquanto a Europa e os EUA registram milhões de desempregados, o Brasil tem hoje taxas de 
desemprego de aproximadamente 6%, consideradas próximas do chamado pleno emprego. 

Por outro lado, segundo dados do Ministério da Justiça, o número de estrangeiros em situação regular no Brasil 
aumentou em 52,4% no último semestre e continua crescendo. Passou de 961 mil registros em 2010 para 1,466 milhão até 
junho de 2011. Parece um número elevado, mas ainda é muito inferior à força de trabalho que o Brasil pode absorver, tendo 
em vista a forte demanda de empresas brasileiras por profissionais de alta qualificação. 

Além dos aspectos econômicos, fatores políticos e sociais relevantes, como a crescente visibilidade internacional do 
País, os grandes eventos esportivos programados para os próximos anos, a tradição de receptividade e a plena democracia 
fazem do Brasil um país de portas abertas para o imigrante. Como diz o Secretário Nacional de Justiça, Paulo Abrão, "o Brasil 
tem tradição de receptividade. Somos vistos como um país aberto, democrático, receptivo. O Brasil sempre foi um país de 
imigração”. 
 

Embaixador Luiz Henrique Fonseca. http://milao.itamaraty.gov.br/pt-br/mensagens_do_consul-geral.xml. Acesso em 26/05/2012. Adaptado. 

 
 

01. O Texto 1 dá ao leitor uma visão clara, principalmente: 

A) das consequências de uma formação multiétnica para a nação brasileira. 
B) das cidades brasileiras em que há mais oportunidades de emprego.  
C) das últimas mudanças ocorridas no movimento migratório em nosso país.  
D) de como se dá a valorização da nacionalidade brasileira no exterior. 
E) das consequências, para a nossa economia, de sermos um país aberto à imigração. 

02. No final do 1º §, lê-se: “até chegar nossa “diáspora” a cerca de 2% da população total.” Acerca do emprego do termo 
destacado, é correto afirmar que: 

A) o autor tem consciência de que o está utilizando em contexto no qual ele normalmente não é utilizado; daí a opção 
por empregá-lo entre aspas. 

B) ele está sendo empregado com valor hiperbólico, para expressar a ideia de “ponto máximo do desespero” a que 
chegaram os brasileiros. 

C) a escolha desse termo, cujo emprego se restringe aos judeus, indica que o autor é profundo conhecedor da história 
desse povo. 

D) com ele, o autor pretendeu expressar a ideia de “quantidade máxima”. As aspas revelam que se trata de um 
estrangeirismo. 

E) com esse termo, o autor pretendeu se referir ao estado de tristeza coletiva, consequência de um povo perder o 
sentimento de nacionalidade.  

 
 
 
 
 

http://milao.itamaraty.gov.br/pt-br/mensagens_do_consul-geral.xml
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03. Em relação ao futuro, o autor demonstra otimismo, 
pois, segundo ele: 

 

A) o Brasil tem plenas condições de empregar 
qualquer imigrante que aqui chegue, ainda que 
sem qualificação. 

B) a previsão de que grandes eventos esportivos 
aconteçam em nosso país é o único fator capaz 
de aumentar a entrada de imigrantes.  

C) as grandes remessas de dinheiro enviadas pelos 
brasileiros que estão fora do País confirmam que 
a poupança tende a se estabilizar.  

D) as taxas de desemprego no Brasil são, 
atualmente, semelhantes às da Europa e dos 
EUA, as quais são consideradas próximas do 
“pleno emprego”. 

E) diversos aspectos do Brasil, dentre os quais os 
políticos, os sociais e os econômicos, contribuem 
para incrementar a imigração. 

 

04. “Geralmente, o projeto inicial dos emigrantes 
brasileiros é o de ficar pouco tempo no exterior, 
investir no Brasil e retornar logo que consigam fazer 
alguma poupança”. Nesse trecho, o segmento 
sublinhado insere uma relação semântica de: 

A) causa. 
B) tempo. 
C) condição. 
D) proporção. 
E) finalidade. 

05. Analise as proposições abaixo, acerca de alguns 
elementos linguísticos empregados no Texto 1. 

1) No trecho: “ao invés de receber a força de trabalho 
dos imigrantes (...), o País passou a exportar mão-
de-obra.”, a expressão destacada expressa uma 
ideia de „substituição‟. 

2) No trecho: “Na década de 80, por causa da 
recessão econômica, acompanhada de elevada 
inflação, poucas oportunidades de trabalho e baixos 
salários, estima-se que 2,6 milhões de cidadãos 

emigraram”, o segmento destacado apresenta ao 
leitor várias causas que motivaram a emigração de 
muitos cidadãos brasileiros. 

3) No trecho: “Assistimos, assim, a uma nova inversão 
dos fluxos migratórios, caracterizada não apenas 
pelo retorno dos brasileiros, mas também pela 
entrada de novos imigrantes que estão 
desembarcando no Brasil”, as expressões 
destacadas marcam uma oposição entre as ideias 
apresentadas. 

4) “Por outro lado, segundo dados do Ministério da 
Justiça, o número de estrangeiros em situação 
regular no Brasil aumentou em 52,4%”. Com a 
expressão destacada nesse trecho, o autor sinaliza 
que considera encerrado o assunto de que vinha 
tratando, e vai agora introduzir um novo assunto. 

Estão corretas: 

A) 2 e 3, apenas 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 1 e 2, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

06. Quanto ao emprego do sinal indicativo de crase, 
analise os enunciados abaixo. 

1) À ideia de voltarem sem emprego fixo resistem 
muitos brasileiros que estão fora do País. 

2) Poucos estudos fazem referência àqueles 
brasileiros que estão felizes fora do Brasil. 

3) Nos anos 80, o êxodo de brasileiros deveu-se à 
um conjunto de condições adversas.  

4) Geralmente, os estrangeiros desconhecem as 
instituições às quais podem recorrer no exterior. 

 
Estão corretos os enunciados: 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 1, 2 e 4, apenas. 
D) 2, 3 e 4, apenas. 
E) 1 e 3, apenas. 

07. Assinale a alternativa na qual as regras da 
concordância (verbal e nominal) foram atendidas. 

A) Fontes seguras comprovam que, hoje, há muito 
menas pessoas querendo deixar o Brasil.  

B) Poucos brasileiros haveria de deixar o País se 
lhes fosse oferecido boas condições de vida. 

C) Foi necessário muitas mudanças para que os 
brasileiros decidissem retornar ao País. 

D) A crise internacional está grande: falta empregos, 
e as oportunidades, agora, são escassas. 

E) Já faz mais de 20 anos que os brasileiros não 
optam por emigrar do País. 

08. Todos os segmentos destacados nos trechos a seguir 
têm valor de adjetivo, EXCETO: 

A) Na década de 80 [...], estima-se que 2,6 milhões 
de cidadãos emigraram. 

B) [...] com o crescimento da economia brasileira, 
aliado às crises que afetam os polos de 
desenvolvimento mundial, o número de 
emigrantes caiu. 

C) Assistimos, assim, a uma nova inversão dos 
fluxos migratórios, caracterizada não apenas pelo 
retorno dos brasileiros, mas também pela entrada 
de novos imigrantes que estão desembarcando 
no Brasil. 

D) Parece um número elevado, mas ainda é muito 
inferior à força de trabalho que o Brasil pode 
absorver. 

E) Somos vistos como um país aberto, democrático, 
receptivo. O Brasil sempre foi um país de 
imigração. 
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09. De fato, não foi muito grande a mudança operada pelo 
último Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Ele 
prevê, por exemplo, que algumas palavras não sejam 
mais grafadas com acento agudo. São exemplos de 
palavras que tiveram sua grafia alterada: 

A) heroi e pinceis. 
B) Piaui e caqui. 
C) abençoo e doi. 
D) feiura e europeia. 
E) meia e papeis. 

 
 
TEXTO 2 
 

 
 
(Imagem disponível em www.leonidantas.blogspot.com. 
Acesso em 26/05/2012.) 

10. A resposta da mãe revela que ela não consegue 
perceber, principalmente, que: 

A) seu filho, como qualquer criança, tem 
necessidade de socialização. 

B) um direito básico de seu filho está sendo 
desrespeitado.  

C) seu filho demonstra um grande potencial para a 
escrita literária. 

D) depende inteiramente dela o processo de 
alfabetização de seu filho.  

E) o ensino público, no País, está carente de 
crianças que, de fato, querem aprender. 
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Conhecimentos Gerais - 
Atualidades 

11. As recentes eleições realizadas, na França, trouxeram 
expectativas que se chocaram com a condução 
administrativa e política de Sarkozy. Com o novo 
governo socialista houve: 

A) uma quebra nas ideias mais conservadoras e 
mudanças nas negociações sobre a crise 
econômica na Europa. 

B) um fortalecimento dos partidos socialistas no 
mundo ocidental ajudando na superação imediata 
da instabilidade social. 

C) um acordo entre França e Alemanha que levaram 
ao surgimento de um novo parlamento europeu. 

D) uma mudança na estratégia que define as 
relações com os Estados Unidos que causou 
tensões. 

E) uma melhoria nas relações com os muçulmanos 
com o fim das leis que impunham sanções 
autoritárias 

12. Vivemos numa sociedade que estimula o consumo e a 
competição. Nessa sociedade o sistema capitalista 
consegue ser hegemônico e: 

A) livrar-se das crises mais profundas, mantendo a 
supremacia inquestionável dos Estados Unidos. 

B) conviver com instituições democráticas que 
evitem autoritarismo e preconceitos raciais da 
colonização. 

C) manter políticas que busquem resolver certos 
conflitos e assegurem uma tradição na república 
histórica. 

D) globalizar-se, com certas resistências, 
promovendo a venda de mercadorias que 
movimentam o mercado internacional. 

E) realizar mudanças sociais que derrubaram os 
governos autoritários do Oriente Médio, com suas 
religiões politeístas. 

13. A violência urbana parece não temer as ações dos 
governos. No México, o chamado crime organizado: 

A) tem atuado no narcotráfico, não tolerando 
denúncias e eliminando seus opositores de forma 
brutal, mas com atuação regional. 

B) mantém ligações com o mercado de drogas 
internacional, embora esteja em fase de 
decadência. 

C) exerce grande poder na formação do governo 
central, corrompendo ministros e deputados sem 
resistência. 

D) dedica-se ao roubo de mercadorias vindas do 
exterior, não se envolvendo com o mercado de 
drogas. 

E) é liderado por políticos dos governos anteriores 
com intenções revanchistas. 

 

 

14. As instituições políticas buscam redefinir suas 
estratégias diante das inúmeras denúncias de 
corrupção e da falta de ideias políticas que promovam 
mudança efetivas. No Brasil: 

A) os partidos fazem alianças pragmáticas, mas 
qualquer forma de autoritarismo, mostrando 
interesses democráticos. 

B) as realizações do governo se ressentem de mais 
profundidade nas áreas sociais, com ampliação 
da participação popular. 

C) o Partido dos Trabalhadores firmou-se no poder 
central com a ajuda do PTB e PMDB, sem 
dissonâncias e resistências. 

D) a democracia tem se fortalecido devido ao 
surgimento de novas lideranças comprometidas 
com o social. 

E) existe uma tradição republicana atuante que não 
nega suas vinculações com a democracia da 
época de Vargas. 

15. O governo de Obama não conseguiu empolgar a 
sociedade norte-americana como muitos esperavam. 
Obama: 

A) fez reformas que assustaram os conservadores  
e trouxeram turbulências sérias nas relações 
entre negros e brancos. 

B) enfrenta dificuldades para se reeleger, embora 
conte com a admiração especial dos democratas 
mais radicais. 

C) realizou mudanças na economia, condenadas 
pelos países europeus, provocando uma crise 
diplomática. 

D) tornou-se um defensor de ideias socialistas, 
criando tensões no interior dos democratas que o 
acompanham. 

E) frustrou muitos eleitores, mas caminha para 
reafirmar sua condição de presidente dos 
Estados Unidos. 
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16. A Organização das Nações Unidas tem atuado 
procurando resolver as questões internacionais e 
cuidar da ampliação dos direitos humanos. A atuação 
da ONU é: 

A) marcada por conflitos internos que evitam 
qualquer eficácia na sua gestão no século atual. 

B) submetida  à vontade das grandes potências, 
sendo administrada de acordo com as pressões 
norte-americanas. 

C) eficaz em algumas áreas, ajudando a conhecer 
situações de muitos países e propor alternativas 
mais urgentes. 

D) subordinada à política dos países capitalistas não 
interferindo nos problemas das regiões mais 
pobres. 

E) importante na resolução dos problemas na 
saúde, não conseguindo ser respeitada pelos 
países do Oriente Médio. 

17. Walter Salles é um cineasta brasileiro com grande 
destaque internacional. Seu último filme participou do 
festival de Cannes e obteve destaques. O filme de 
Salles: 

A) conseguiu resumir os acontecimentos marcantes 
da  época de Richard Nixon, inclusive sua 
renúncia política. 

B) fez uma crítica ao populismo existente no Brasil 
na época de Vargas, mostrando a importância 
dos meios de comunicação. 

C) analisou a vida nas cidades brasileiras mais 
violentas e sua relação com o tráfico de drogas 
pesadas 

D) retratou as dificuldades existentes no sertão 
nordestino, seus costumes e a forma da 
população se rebelar contra os políticos. 

E) adaptou o livro “On the Road”, com cuidado 
estético relevante e boa aceitação da crítica e da 
plateia. 

18. Uma das obras marcantes do modernismo denunciava 
a opressão e a violência do fascismo com grande 
beleza estética e um simbolismo significativo. Estamos 
nos referindo a: 

A) Guernica. 
B) Harmonia em Vermelho. 
C) O Retrato de Dora Maar. 
D) O Cão. 
E) Seara com Ciprestes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. As conquistas da ciência têm entusiasmado grupos e 
incentivado a ampliação das pesquisas e movimentado 
os intercâmbios culturais no mundo contemporâneo. A 
organização da ciência atual: 

A) garante eficácia que beneficia à população sem 
haver hierarquias ou influência do mercado. 

B) está vinculada às grandes universidades norte-
americanas, sem atuação nos outros países do 
Ocidente. 

C) tem ligações com a formação de um mercado 
internacional e a obtenção de lucros expressivos. 

D) passa por uma crise marcantes, devido ao 
desinteresse geral das grandes potências com 
suas universidades. 

E) assegura a neutralidade do conhecimento e 
reforça o cuidado ético com o anúncio das 
pesquisas. 

20. O aumento do poder de divulgação das redes sociais 
vem modificando as mobilizações políticas e facilitando 
a organização de protestos. As redes sociais: 

A) atuam, com destaque, nos países ricos da 
Europa, não tendo repercussão nos países da 
América Latina. 

B) atingem uma parte pequena da população 
mundial, sendo usada para comunicar recados e 
fofocas sociais nos países pobres. 

C) crescem no mundo político  e tendem a ser um 
veículo expressivo para as negociações políticas. 

D) dependem de uma tecnologia sofisticada que se 
encontra numa fase pouco produtiva e 
decadente. 

E) preocupam-se com assuntos políticos que se 
restringem ao domínio dos partidos socialistas e 
democráticos. 
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Conhecimentos Específicos 

21. Sob a ótica do Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), trazida nas Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicáveis ao Setor Público – NBC T 16, 
são considerados bens públicos 

A) os Bens Dominiais e os Bens de Uso Especial.  
B) os Bens Administrativos e Financeiros. 
C) os Bens Gerenciais e Tributáveis. 
D) os Bens Tangíveis e Intangíveis. 
E) os Bens Passíveis de Fiscalização. 

22. A empresa Camaragibe Ltda. apresenta em seu 
Balanço Patrimonial Projetado, antes do final do ano, o 
Ativo Circulante no valor de R$1.100.000,00 e o 
Passivo Circulante no valor de R$1.000.000,00. 
Todavia, o seu Diretor não está contente com a 
liquidez corrente de 1,10. Ele pergunta ao seu 
contador o que se pode fazer para a liquidez corrente 
ficar igual a 2,00. O contador deve responder que: 

A) é impossível modificar esta situação, 
considerando-se que estamos próximos ao final 
das festas juninas. São João não é um período 
de se fazer “malabarismo contábil”. 

B) a solução seria pagar R$ 700.000,00 da dívida de 
curto prazo da empresa, considerando que há 
caixa para isto. 

C) a solução seria pagar R$ 900.000,00 da dívida de 
curto prazo da empresa, considerando que há 
caixa para isto. 

D) a solução seria tomar um empréstimo no valor R$ 
700.000,00 e aumentar o caixa da empresa. 

E) a solução seria tomar um empréstimo no valor R$ 
900.000,00 e aumentar o caixa da empresa. 

23. Quando a despesa total é conhecida, podendo ser 
liquidada e paga por itens empenhados ou em 
parcelas, desde que satisfeita as condições de entrega 
dos bens ou serviços, o empenho é do tipo: 

A) global. 
B) estimativo. 
C) ordinário. 
D) total. 
E) parcelado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

24. Obrigações são os compromissos assumidos por uma 
entidade pública e que serão pagos de acordo com os 
prazos de vencimento ou com observância das normas 
regulamentares pertinentes. Tais compromissos são 
consubstanciados em: 

A) dívida atual (curto prazo) ou dívida futura (longo 
prazo). 

B) dívida de uso comum (curto prazo) ou dívida de 
uso especial (longo prazo). 

C) dívida Flutuante (curto prazo) ou dívida fundada 
(longo prazo). 

D) depósitos bancários (curto prazo) ou outros 
Créditos (longo prazo). 

E) dívida ativa (curto prazo) ou divida passiva (longo 
prazo). 

25. As obrigações de despesas que forem contraídas a 
partir do 2º quadrimestre do último mandado dos 
Prefeitos somente poderão ser assumidas se houver: 

A) disponibilidade Orçamentária. 
B) disponibilidade Patrimonial. 
C) autorização da Câmara Municipal. 
D) autorização da Presidência da República. 
E) disponibilidade de Caixa. 

26. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece uma 
regra conhecida como “Regra de Ouro”, onde se 
estabelece que a contratação de operações de crédito 
em cada exercício fica limitada ao montante da: 

A) despesa de Capital. 
B) despesa Financeira. 
C) despesa Econômica. 
D) despesa Econômico-Financeira. 
E) despesa Fiscal. 

27. A Dívida Passiva relativa aos Restos a Pagar: 

A) tem a Prescrição determinada pelo Tribunal de 
Contas. 

B) prescreve em Três anos. 
C) prescreve em Cinco anos. 
D) prescreve em Dez anos. 
E) tem a Prescrição Estabelecida pela Secretaria de 

Finanças. 
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28. A Lei 6.404/76, com as alterações da Lei nº 11.638/07 
e da Lei 11.941/09, estabelece que as obrigações, 
encargos e riscos classificados no Passivo Exigível a 
Longo Prazo serão ajustados a valor:  

A) de Correção Monetária.  
B) de Custo ou Mercado, o menor dos dois.  
C) de Mercado, somente.  
D) de Reposição.  
E) presente. 

29. A Lei nº 4.320/1964 introduziu em seus dispositivos a 
necessidade de o orçamento evidenciar os programas 
de governo e estabeleceu que a Lei do Orçamento 
conterá a discriminação da receita e despesa de forma 
a evidenciar a política econômico-financeira e o 
programa de trabalho do governo, obedecidos aos 
princípios de: 

A) Unidade, Universalidade e Anualidade.  
B) Competência, Continuidade e Caixa. 
C) Oportunidade, Competência, Universalidade. 
D) Competência, Prudência e Anualidade.  
E) Competência, Caixa e Unidade.  

30. Segundo o MCASP 2012 (Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público - válido para o exercício de 
2012), “o Balanço Financeiro evidencia a 
movimentação financeira das entidades do setor 
público no período a que se refere”.  Assim, em que 
grupo são evidenciados os pagamentos que não 
precisam se submeter ao processo de execução 
orçamentária, como: devolução de depósitos e os 
restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e 
pagos no exercício? 

A) Pagamentos Extraorçamentários.  
B) Pagamentos Orçamentários. 
C) Pagamentos de Restos a Pagar. 
D) Pagamentos Orçamentários Futuros. 
E) Pagamentos Econômico-Financeiros Especiais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. De acordo com a Lei nº 4.320/1964, “os resultados 
gerais do exercício serão demonstrados no Balanço 
Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço 
Patrimonial, na Demonstração das Variações 
Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos”. 
Assim, cabe ao Balanço Financeiro: 

A) demonstrar a receita e a despesa orçamentárias 
bem como os recebimentos e os pagamentos de 
natureza extraorçamentária, conjugados com os 
saldos em espécies provenientes do exercício 
anterior, e os que se transferem para o exercício 
seguinte. 

B) evidenciar as receitas e as despesas 
orçamentárias por categoria econômica, 
confrontar o orçamento inicial e as suas 
alterações com a execução, demonstrar o 
resultado orçamentário e discriminar: (a) as 
receitas por fonte (espécie); e (b) as despesas 
por grupo de natureza. 

C) evidenciar as alterações verificadas no 
patrimônio, resultantes ou independentes da 
execução orçamentária, e indicará o resultado 
patrimonial do exercício. 

D) evidenciar, qualitativa e quantitativamente, a 
situação patrimonial da entidade pública, por 
meio de contas representativas do patrimônio 
público, além das contas de compensação. 

E) evidenciar o resultado do período segregado dos 
resultados acumulados de períodos anteriores, 
além de outros itens. 

32. De acordo com o MDF 2012 (Manual de 
Demonstrativos Fiscais - válido para 2012), o termo 
"Reestimativa da Receita" será utilizado 
exclusivamente para descrever os cálculos gerenciais 
que têm por finalidade, dentre outras, permitir o 
acompanhamento da arrecadação, a análise e 
verificação da metodologia utilizada para se calcular a 
previsão inicial da LOA e a solicitação de abertura de 
créditos adicionais. Assim, considerando que a 
previsão inicial para arrecadação da receita seja de 70 
bilhões de reais por mês, o que corresponde a 840 
bilhões de reais durante todo o exercício de 2010, e, 
em janeiro, constata-se que a arrecadação foi 110 
bilhões de reais e, em fevereiro, de 100 bilhões de 
reais, e, ainda, considerando-se que as estatísticas 
apresentadas pelo órgão responsável prevê em um 
aumento de 20 bilhões de reais na tendência de 
arrecadação para o restante do exercício, 

A) poder-se-ia editar nova lei, que alterasse o valor 
da receita para 1.110 bilhões de reais. 

B) poder-se-ia editar nova lei, que alterasse o valor 
da receita para 1.210 bilhões de reais. 

C) poder-se-ia alterar o valor da receita para 1.110 
bilhões de reais e depois editar uma nova lei. 

D) poder-se-ia alterar o valor da receita para 1.210 
bilhões de reais, sem necessidade de editar uma 
nova lei, porque os fatos estão claros. 

E) poder-se-ia alterar o valor da receita para 1.110 
bilhões de reais, sem necessidade de editar uma 
nova lei, porque os fatos estão claros. 
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33. Assunção de Passivos significa: 

A) estimar o montante que apresenta probabilidade 
de vir a ser gasto pelo ente federativo com o 
objetivo de proteger o cidadão ou sistemas 
importantes do mercado contra inadimplências, 
falências, altos prejuízos, ou garantir a 
credibilidade desses sistemas frente a fatores 
agudos adversos. 

B) estimar o montante que apresenta probabilidade 
de vir a ser empregado pelo ente federativo com 
o objetivo de fazer frente a calamidades públicas 
e que, por não serem recorrentes, não foram 
planejados. 

C) estimar o montante que apresenta probabilidade 
de vir a ser empregado pelo ente federativo para 
fazer frente a outros tipos de passivos 
contingentes. 

D) estimar o montante que apresenta probabilidade 
de vir a ser gasto pelo ente federativo para honrar 
fianças e avais concedidos em operações de 
crédito direta ou indiretamente pelo ente 
federativo a favor de outros entes federativos e 
entidades dos setores público e privado, inclusive 
com recursos de fundos de aval, a assunção de 
risco creditício em linhas de crédito, o seguro de 
crédito à exportação e outras garantias de 
natureza semelhante que representem 
compromisso de adimplência de obrigação 
financeira ou contratual. 

E) estimar o montante relativo a ações judiciais em 
andamento contra o ente federativo nas quais 
haja a probabilidade de que o ganho de causa 
venha a ser da outra parte. 

34. Com relação ao Patrimônio Líquido, é correto afirmar 
que as Reservas de Capital compreendem: 

A) os valores acrescidos ao patrimônio que não 
transitaram pelo resultado como variações 
patrimoniais aumentativas (VPA).  

B) o patrimônio social das autarquias, fundações e 
fundos e o capital social das demais entidades da 
administração indireta.  

C) os recursos recebidos pela entidade de seus 
acionistas ou quotistas destinados a serem 
utilizados para aumento de capital, quando não 
haja a possibilidade de devolução destes 
recursos.  

D) as contrapartidas de aumentos ou diminuições de 
valor atribuídos a elementos do ativo e do 
passivo em decorrência da sua avaliação a valor 
justo,  

E) o patrimônio social das autarquias, fundações e 
fundos e o capital social das demais entidades da 
administração indireta.  

 

 

 

35. Em relação às Modalidades de Licitação segundo a Lei 
8.666/93, analise cada uma das sentenças abaixo e 
assinale V se for verdadeira ou F se for falsa. 

(   ) Concorrência 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. 

(   ) Tomada de preços é a modalidade de licitação 
entre quaisquer interessados para escolha de 
trabalho técnico, científico ou artístico, mediante 
a instituição de prêmios ou remuneração aos 
vencedores, conforme critérios constantes de 
edital publicado na imprensa oficial com 
antecedência mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. 

(   ) Concurso 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. 

 
A sequência correta, de cima para baixo é: 

A) V, F, F. 
B) V, V, V. 
C) F, F, F. 
D) F, V, F. 
E) F, F, V 

36. Em relação a Custos Fixos e Variáveis, analise cada 
uma das sentenças abaixo e assinale V se for 
verdadeira ou F se for falsa. 

(   ) Os custos fixos unitários decrescem na razão 
direta da quantidade produzida. 

(   ) Os custos variáveis de produção crescem 
proporcionalmente à quantidade produzida, em 
razão inversa. 

(   ) Uma empresa restringiu a sua linha de produção 
a um único produto. Assim sendo, a energia 
elétrica gasta na fábrica será considerada custo 
direto variável. 

 
A sequência correta, de cima para baixo é: 

A) V, F, V. 
B) V, V, V. 
C) F, F, F. 
D) F, V, F. 
E) F, F, V 
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Dados extraídos do balancete de verificação da Cia. 
Camaragibe, em 31/12/11, com valores em R$ mil. 
 

• Bancos Conta Movimento 5.400,00; • Caixa 100,00; • 
Capital Social 1.000,00; • Financiamento de curto prazo 
800,00; Duplicatas a Pagar 400,00; • Duplicatas a Receber 
de curto prazo 1.000,00; • Estoque (giro inferior a um ano) 
1.700,00; • Financiamentos Longo Prazo 5.000,00; •  
Fornecedores 1.100,00; • Impostos a Pagar 500,00;  • 
Imobilizado 5.000,00;  • Intangível 700,00; • Reservas de 
Lucros 5.700,00; • Investimentos 600,00. 

 

Considerando exclusivamente os dados acima e 
respeitando as determinações da Lei no 6.404/76, com as 
alterações das Leis nos 11.638/07 e 11.941/09, no 
levantamento do Balanço Patrimonial, em R$ mil, responda 
às questões 38 e 39. 

37. O Capital Circulante Líquido da Cia. Camaragibe no 
dia 31/12/11, em R$ mil, era: 

A) 2.800,00. 
B) 5.400,00. 
C) 5.800,00. 
D) 6.300,00. 
E) 8.200,00. 

38. Com relação à situação econômico-financeira da Cia. 
Camaragibe em 31/12/11, é correto afirmar que: 

A) a situação financeira da empresa é ruim, pois não 
possui capital de giro próprio.  

B) a situação financeira da empresa é sólida, porque 
os saldos do capital de giro líquido,da 
necessidade de capital de giro e dos valores em 
tesouraria são positivos. 

C) a situação financeira da empresa é muito ruim, 
porque os saldos do capital de giro líquido, da 
necessidade de capital de giro e dos valores em 
tesouraria são negativos. 

D) a situação financeira da empresa é excelente, 
porque os saldos do capital de giro líquido e da 
necessidade de capital de giro são positivos e o 
saldo dos valores em tesouraria é negativo. 

E) a empresa não conseguirá pagar seus 
compromissos de longo prazo, pois suas dívidas 
estão concentradas no curto prazo. 

39. São consideradas Receitas de Capital: 

A) Alienação de Bens Móveis e Operações de 
Crédito. 

B) Alienação de Bens Imóveis e Contribuição de 
Melhoria decorrente pavimentação de uma rua. 

C) Aplicações Financeiras e Contribuição para o 
custeio do serviço de iluminação pública. 

D) Receita Patrimonial e Tributária. 
E) Transferências Correntes e Tarifas de Pedágio. 

40. Em relação ao Código de Ética Profissional do 
Contabilista, analise cada uma das sentenças abaixo e 
assinale V se for verdadeira ou F se for falsa. 

(   ) O Contador, se substituído em suas funções, 
deve informar ao substituto sobre fatos que 
devam chegar ao conhecimento deste, a fim de 
habilitá-lo para o bom desempenho das funções a 
serem exercidas. 

(   ) O Profissional da Contabilidade deve renunciar 
às funções que exerce, logo que se positive falta 
de confiança por parte do cliente ou empregador, 
a quem deverá notificar com trinta dias de 
antecedência, zelando, contudo, para que os 
interesses dos mesmos não sejam prejudicados, 
evitando declarações públicas sobre os motivos 
da renúncia. 

(   ) O Contabilista, no desempenho de suas funções, 
poderá assinar documentos ou peças contábeis 
elaborados por outrem, alheio à sua orientação, 
supervisão e fiscalização, desde que tenha 
autorização da presidência da empresa. 

 
        A sequência correta, de cima para baixo é: 

A) V, F, V. 
B) V, V, V. 
C) F, F, F. 
D) V, V, F. 
E) F, F, V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




