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OTIMISMO: Ele nos trouxe até aqui. Sem ele não avançamos. 
 
O otimismo é o vinho tinto das emoções. Uma ou duas taças por dia fazem um bem enorme. Duas garrafas arruínam a pessoa. 
A diferença de volume da bebida ilustra os dois tipos de otimismo, o racional, uma das conquistas evolutivas mais preciosas da 
espécie, e o irracional, a fonte de grandes tragédias históricas e fracassos pessoais. A média das mais amplas pesquisas já 
conduzidas sobre o tema revela que cerca de 80% das pessoas são otimistas. Essa é a parcela da humanidade capaz de 
enxergar o copo meio cheio. A outra parcela, a minoria, cuja mente vê o mesmo copo meio vazio, tem uma única vantagem 
sobre a maioria, pois, como diz o ditado: “o pessimista só tem boas surpresas”. 
O otimista tem más surpresas e é capaz de assimilá-las e transformar o azedume em doce limonada. Do ponto de vista da 
psicobiologia, o pessimismo é um defeito na fiação cerebral, pois a evolução premiou os otimistas com enormes vantagens 
psicológicas. Afinal, como sair da caverna e disputar a comida com um tigre dentes de sabre sem calcular como positivas suas 
chances de vencer a fera? Como acordar cedo, trabalhar e ter filhos sem a esperança de que o dia seguinte será melhor que o 
anterior? Por que investir na criação de uma empresa sem a confiança em que ela vai crescer, gerar empregos, dar lucros e 
perpetuar o nome de seu fundador? Como se deixar trancar em uma cápsula no topo de um foguete com energia suficiente 
para iluminar uma metrópole por um mês sem a confiança racional em que as probabilidades de o voo dar certo estão do seu 
lado? Os otimistas movem a humanidade. Eles vivem mais e têm maior resistência às doenças. Quando presos a um leito de 
hospital, são eles que têm maior chance de cura. Os otimistas ousam mais, poupam mais e aposentam-se mais tarde. Se, 
como asseguram os filósofos, a consciência da morte torna o pessimismo inerente à condição humana, o instinto vital se 
alimenta do otimismo para que a ideia da finitude não os enlouqueça. 
Com todo esse poder, o otimismo não passa de uma ilusão. Mas é um erro subestimar as ilusões. Sem elas, a vida é 
insuportável. ... a neurocientista Tali Sharot, da University College London, lembra que “a ilusão mais perigosa é achar-se 
imune às ilusões”. Ela mostra como está superada a arcana contraposição entre a visão rósea do "melhor mundo possível" do 
alemão Leibniz (1646-1716) e a de seu feroz opositor, o francês Voltaire (1694-1778). Os estudiosos do comportamento 
humano avançaram muito e puseram fim à explicação simplista de que o otimista é um sonhador descuidado e o pessimista 
uma pessoa realista, com os pés no chão. Diz Tali Sharot: “O que nos interessa entender agora é o comportamento do otimista 
racional, a pessoa que projeta uma ilusão realista sobre seu futuro". 
As pessoas mais interessantes são os otimistas com os pés bem plantados no chão. São os arquitetos do futuro, que tomam 
uma ou duas taças diárias do vinho da ousadia. São as personalidades com um olho nas lições do passado e o outro nas 
questões do presente e nos desafios do futuro. São ao mesmo tempo raízes e asas. Ilusão e realidade. 
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1. O primeiro período do texto lido diz que: “O otimismo é o vinho tinto das emoções.” Porque: 
 

• com moderação, conseguimos coisas maravilhosas. 
• em excesso, destruímos tudo. 
• quando é racional as conquistas são preciosas. 
• quando é irracional transforma-se em grandes tragédias e fracassos. 

 
Estão corretos: 
 
A) Apenas três itens. 
B) Apenas dois itens. 
C) Apenas um item. 
D) Todos os itens. 
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2. Todas as alternativas definem uma pessoa otimista, exceto:  
 

A) tem disposição para encarar as coisas pelo seu lado positivo.  
B) espera sempre por um desfecho favorável, mesmo em situações muito difíceis.  
C) enxerga o copo “meio vazio.” 
D) enxerga o copo “meio cheio”. 

 
3. De acordo com o texto, as pessoas mais interessantes são os otimistas porque: 
 

A) para elas o futuro é a esperança. 
B) examinam o passado com um pensamento positivo. 
C) não são capazes de transformar as surpresas ruins. 
D) para elas o presente tem a ver com os sucessos do cotidiano. 

 
4. Observe os pronomes destacados nos trechos retirados do texto. 

 
“Eles vivem mais e têm maior resistência às doenças. Quando presos a um leito de hospital, são eles que têm maior  
chance de cura.” 
“Sem elas, a vida é insuportável.” 
 
A) Os pronomes: “eles” refere-se a otimistas; “elas” refere-se a lições. 
B) Os pronomes: “eles” refere-se a otimistas; “elas” refere-se a ilusões. 
C) Os pronomes: “eles” refere-se a estudiosos; “elas” refere-se a taças. 
D) Os pronomes: “eles” refere-se a pessimista; “elas” refere-se a pessoas. 

 
5. De acordo com o texto em todas as alternativas temos palavras sinônimas, exceto em: 
 

A) fiação = o trabalho de fiar. 
B) inerente = inseparável. 
C) arcana = coisa misteriosa. 
D) subestimar = desprezar. 

 
6. Assinale a alternativa que apresenta palavras acentuadas pela mesma regra de acentuação. 
 

A) já – têm – pés. 
B) será – alguém – mês. 
C) arruínam – metrópole – histórica. 
D) espécie – insuportável – diária. 

 
7. Observe o uso do porquê nas frases abaixo. 
 

I - Queremos saber por que você está assim. 
II - Foi reprovado e não sabe por quê. 
III - Reagiu à ofensa por que não era covarde. 

 
       Assinale a alternativa correta. 
 

A) Apenas  I e II estão corretas. 
B) Apenas II e III estão corretas. 
C) Apenas I e III estão corretas. 
D) Apenas a III está correta. 

 
8. Passando as frases abaixo para o singular, assinale a alternativa em que a(s) palavra(s) grifada(s) não sofre(m) 

alteração(ões): 
 

A) Compramos três chicletes. 
B) Os zíperes das calças estragaram. 
C) Prendi as folhas dos documentos com clipes. 
D) Nas férias, elas esqueceram os óculos no armário do hotel.  
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9. Relacione as colunas abaixo. 
 

( VA ) para Voz Ativa   (     ) Os dois pretendentes insultaram-se.  
(VPS) para Voz Passiva Sintética (     ) Nos dias chuvosos, não se vê viva alma na praça.  
(VPA) para Voz Passiva Analítica (     ) Ele fez todo o trabalho em apenas um dia. 
( VR ) para Voz Reflexiva  (     ) O homem é corrompido pela sociedade.  

 
Assinale a alternativa correta. 

 
A) VA – VPA – VR – VPS. 
B) VPS – VPA – VA – VR. 
C) VR – VPS – VA – VPA. 
D) VPA – VR – VPS – VA. 

 
10. Assinale a alternativa incorreta quanto ao emprego da crase.  
   

A) Submeterei àqueles alunos a uma prova. 
B) Encontrei-o à porta de minha casa. 
C) À noite, se reuniam para ouvi-lo. 
D) Não fui àquela festa.  

 
11. Cometeu-se erro no emprego de ANEXO em: 

 
A) Anexas seguirão as fotocópias. 
B) Em anexos estou mandando dois documentos. 
C) Estão anexos a certidão e o requerimento. 
D) Anexa seguiu uma foto. 

 
12. Assinale a alternativa  que apresenta concordância verbal  adequada. 

 
       Já _______ anos que não nos vemos.  
       Neste local _________ árvores e flores.  
       Hoje, só _______ ervas daninhas. 
 

A) fazem – havia – existem 
B) fazem – havia – existe 
C) faz – havia – existe 
D) faz – havia – existem 

 
13. Marque a frase inaceitável, do ponto de vista da concordância nominal. 
 

A) No calor, é bom bebermos bastante líquido. 
B) Nunca foi permitido presença de estranhos nesse departamento. 
C) Nos dias de hoje, é necessária paciência. 
D) Aprendi com minha avó que água de melissa é ótimo para os nervos. 

 
14. Analise sintaticamente os termos destacados na frase abaixo, retirada do texto. 
 
      “...o otimista é um sonhador descuidado e o pessimista uma pessoa realista, com os pés no chão.” 
                                                 1                                                                       2                               3 
 

A) 1.objeto direto  – 2.adjunto adverbial   – 3. adjunto adnominal.  
B) 1.sujeito   – 2.núcleo do predicativo do sujeito  – 3. adjunto adverbial. 
C) 1.predicativo do sujeito – 2.adjunto adnominal   – 3. adjunto adverbial. 
D) 1.predicativo do objeto – 2.adjunto adverbial   – 3. adjunto adverbial. 

 
15. Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços da frase abaixo.  
 
       Daqui _____ pouco passarei em sua casa para irmos assistir ao ___________ . Haverá uma única ___________ .  
 

A) há – conserto – cessão 
B) a – concerto – sessão 
C) a – concerto – seção 
D) há – conserto - sessão 
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16. O atributo pelo o ato administrativo pode ser posto em execução pela própria Administração Pública, sem necessidade de 
intervenção do poder judiciário, é denominado: 
 
A) Imperatividade. 
B) Tipicidade. 
C) Autoexecutoriedade. 
D) Presunção de legitimidade. 

 
17. Quanto à exequibilidade, o ato administrativo pode ser: 

 
A) Perfeito, imperfeito, simples e satisfatório. 
B) Simples, complexo e composto. 
C) Perfeito, complexos, composto e satisfatório. 
D) Perfeito, imperfeito, pendente e consumado. 
 

18. A inexecução total ou parcial do contrato administrativo enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as 
previstas em lei ou regulamento. Abaixo seguem alguns motivos que podem causar rescisão do contrato administrativo: 
 
I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. 
II - A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do 

serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados. 
III - O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento. 
IV - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato.  
V - A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, 

salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas 
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas 
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao 
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação. 

VI - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou 
fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento 
de suas obrigações até que seja normalizada a situação. 
 

Assinale a alternativa que aponta a(s) sentença(s) correta(s). 
 
A) Apenas estão corretas I,II III, IV.  
B) Apenas estão corretas I, III, V e VI. 
C) Apenas a sentença I está correta. 
D) Todas estão corretas. 

 
19. Quanto aos efeitos, o ato administrativo pode ser: 

 
A) Constitutivo, complexo e efetivado. 
B) Constitutivo, declaratório e enunciativo. 
C) Consumado, efetivado e declaratório. 
D) Modificado, declaratório e complexo. 
 

20. Indique (V) para verdadeiro e (F) para falso. 
 
(  ) Sendo o ato administrativo espécie do gênero ato jurídico, ele só existe quando produz efeito jurídico, ou seja, 

quando, em decorrência dele, nasce, extingue-se, transforma-se um determinado direito. Esse efeito jurídico é o 
objeto ou conteúdo do ato. 

(  ) Motivo é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato administrativo. 
(  ) Quanto à função da vontade, os atos administrativos classificam-se em atos administrativos propriamente ditos e 

puros ou meros atos administrativos. 
(  ) Quanto aos destinatários, os atos administrativos podem ser gerais e individuais.  

 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) V – V – F – F. 
B) V – V – V – V. 
C) F – V – F – V. 
D) F – F – V – F. 
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21. O ato administrativo unilateral, discricionário e precário pelo qual a Administração faculta ao particular o uso de bem 
público, ou a prestação de serviço público, ou o desempenho de atividade material, ou a prática de ato que, sem esse 
consentimento, seriam legalmente proibidos, é denominado: 
 
A) Homologação. 
B) Admissão. 
C) Autorização administrativa. 
D) Parecer. 

 
22. O ato administrativo discricionário pelo qual a Administração extingue um ato válido, por razões de oportunidade e 

conveniência, é denominado: 
 
A) Revogação. 
B) Confirmação. 
C) Convalidação. 
D) Permissão. 

 
23. Órgão Público é uma unidade abstrata que sintetiza os vários círculos de atribuições do Estado (De Mello – 2011). Com 

base no Órgão Público, assinale a alternativa incorreta. 
 

A) Quanto às funções que exercem, são tradicionalmente classificados em: ativos, de controle, consultivos, verificadores 
e contenciosos. 

B) Os órgãos são simples partições internas da pessoa cuja intimidade estrutural integra, isto é, não tem personalidade 
jurídica. 

C) Os órgãos por não terem personalidade, não podem ser sujeitos de direitos e obrigações. 
D) Os órgãos, quanto à estrutura, podem ser complexo e facultativo.  

 
24. Assinale a alternativa incorreta. 
 

A) A atividade administrativa é descentralizada quando é exercida por pessoa(as) distintas do Estado e é centralizada 
quando é exercida pelo próprio Estado. 

B) A descentralização e a desconcentração são conceitos claramente idênticos. 
C) Na centralização o Estado atua diretamente por meio de seus órgãos, isto é, das unidades que são simples 

repartições interiores de sua pessoa e que por isto dele não se distinguem. 
D) Na descentralização o Estado atua indiretamente através de outras pessoas juridicamente distintas, ainda que sejam 

criaturas suas e por isso mesmo se constituem em parcelas personalizadas da totalidade do aparelho administrativo 
estatal. 

 
25. A execução das atividades da Administração Federal deverá ser amplamente descentralizada e será posta em prática em 

três planos principais, são eles: 
 

I - Dentro dos quadros da Administração Federal, distinguindo-se claramente o nível de direção do de execução. 
II - Da Administração Federal para a das unidades federadas, quando estejam devidamente aparelhadas e mediante 

convênio. 
III - Da Administração Federal para a órbita privada, mediante contratos ou concessões. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
A) Apenas um item está correto. 
B) Apenas dois itens estão corretos. 
C) Todos os itens estão incorretos. 
D) Todos os itens estão corretos. 

 
26. Com relação aos contratos administrativos que trata a Lei 8.666 de 93, assinale a alternativa incorreta. 

 
A) Os contratos decorrentes de dispensa ou de exigibilidade de licitação devem atender aos termos do ato que os 

autorizou e da respectiva proposta. 
B) Os contratos regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, 

os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 
C) Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas 

que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da 
proposta a que se vinculam. 

D) Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico 
dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se 
formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem. 
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27. Seguem abaixo algumas cláusulas necessárias em todo contrato administrativo. 
 

I - O objeto e seus elementos característicos;  
II - O regime de execução ou a forma de fornecimento;  
III - O preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios 

de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;  
IV - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, 

conforme o caso;  
V - O crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria 

econômica. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 
A) Apenas uma cláusula está incorreta. 
B) Todas as cláusulas estão incorretas. 
C) Todas as cláusulas estão corretas. 
D) Apenas uma cláusula está correta. 
 

28. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida 
prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras e caberá ao contratado optar por uma das seguintes 
modalidades de garantia (art. 56 – Lei 8.666 de 93): 

 
I - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e 
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério Público.  

II - Seguro-Garantia. 
III - Fiança Bancária. 
IV - Penhor Mercantil. 
V - Aval. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
A) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III. 
B) Estão corretas apenas as afirmativas II e III. 
C) Todas as afirmativas estão corretas. 
D) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV. 
 

29. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais 
cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos 
seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 

 
I - Alteração do projeto ou especificações, pela Administração;  
II - Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as 

condições de execução do contrato;  
III - Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por interesse das partes;  
IV - Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta lei;  
V - Impedimento de execução por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo 

à sua ocorrência;  
VI - Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que 

resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais 
aplicáveis aos responsáveis. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
A) Todos os motivos estão corretos. 
B) Apenas dois motivos estão incorretos. 
C) Apenas um motivo está incorreto. 
D) Apenas três motivos estão corretos. 

 
30. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído pela Lei 8.666 de 93 confere à Administração determinadas 

prerrogativas. Com relação às prerrogativas assinale a alternativa incorreta. 
 

A) É uma prerrogativa modificar os contratos, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, respeitados os direitos do contratado. 

B) É uma prerrogativa fiscalizar a execução dos contratos. 
C) É uma prerrogativa aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 
D) É uma prerrogativa nos casos de obras especiais, ocupar indeterminadamente bens móveis, imóveis, pessoal e 

serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas 
contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo 
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31. Com relação à formalização dos Contratos Administrativos, assinale a alternativa incorreta. 
 

A) O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de leilão e de concurso, bem como nas dispensas e inexigibilidades 
cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em 
que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. 

B) Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico 
dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se 
formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem. 

C) Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a 
sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às 
normas desta Lei e às cláusulas contratuais. 

D) É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório e, a 
qualquer interessado, a obtenção de cópia autenticada, mediante o pagamento dos emolumentos devidos. 

 
32. Com relação à execução dos Contratos Administrativos, assinale a alternativa correta. 
 

A) A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente 
designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a esta 
atribuição. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As 
decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores 
em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

B) O contrato deverá manter preposto, aceito ou não pela Administração, no local da obra ou serviço, para representá-lo 
na execução do contrato. 

C) O contratado, na execução do contrato, com prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar 
partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração. 

D) O contratado é co-responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do contrato. 

 
33. Assinale a alternativa incorreta. 
 

A) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da 
Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, 
caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 

B) A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, 
compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o 
empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, caracterizam alteração do 
mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.  

C) Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá 
restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

D) No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local 
dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e 
monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, 
desde que regularmente comprovados. 
 

34. Preencha a lacuna abaixo. 
 
De acordo com a Lei 6.404 de 76 e suas atualizações, no Balanço Patrimonial, as contas serão classificadas segundo os 
elementos do patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira 
da companhia.  
No ativo, as contas serão dispostas em ordem ____________ de grau de liquidez dos elementos nelas registrados. 

 
A) crescente 
B) aumentativa 
C) decrescente 
D) diminutiva 
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35. De acordo com a Lei 6.404 de 76 e suas atualizações, no passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos: 
 
I - Passivo Circulante. 
II - Passivo não Circulante. 
III - Resultados de Exercícios Futuros. 
IV - Patrimônio Líquido, dividido em Capital Social, Reservas de Capital, Reservas de Reavaliação, Reservas de Lucros, 

Ações em Tesouraria e Prejuízos Acumulados. 
 
Estão corretas as afirmativas: 

 
A) I, II e IV, apenas. 
B) I, II, III e IV. 
C) I e II, apenas. 
D) I, II e III, apenas. 

 
36. De acordo com a Lei 6.404 de 76 e suas atualizações, no Ativo, as contas serão classificadas do seguinte modo: 
 

I - No ativo circulante: as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e as 
aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte. 

II - No ativo realizável a longo prazo: os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, assim como os 
derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas, diretores, acionistas ou 
participantes no lucro da companhia, que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da companhia. 

III - Em investimentos: as participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza, não 
classificáveis no ativo circulante, e que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa. 

IV - No ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da 
companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à 
companhia os benefícios, riscos e controle desses bens. 

V - No intangível: os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou 
exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido. 

 
Estão corretas as afirmativas: 

 
A) I, II, III, IV e V. 
B) I, II e III, apenas. 
C) I, II, III e IV, apenas. 
D) II, III, IV e V, apenas. 

 
37. De acordo com a Lei 6.404 de 76 e suas atualizações, serão classificadas como reservas de capital as contas que 

registrarem: 
 

I - A contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte do preço de emissão das ações sem 
valor nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de conversão 
em ações de debêntures ou partes beneficiárias. 

II - O produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição. 
III - O resultado da correção monetária do capital realizado, enquanto não-capitalizado. 
IV - Os ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de 

competência. 
 

Estão corretas as afirmativas: 
 
A) I, II, III e IV. 
B) I, II e IV, apenas. 
C) I, III e IV, apenas. 
D) I, II e III, apenas. 

 
38. De acordo com a Lei 6.404 de 76 e suas atualizações, no Balanço, os elementos do passivo serão avaliados de acordo 

com os seguintes critérios: 
 

I - As obrigações, encargos e riscos, conhecidos ou calculáveis, inclusive Imposto sobre a Renda a pagar com base no 
resultado do exercício, serão computados pelo valor atualizado até a data do balanço. 

II - As obrigações em moeda estrangeira, com cláusula de paridade cambial, serão convertidas em moeda nacional à 
taxa de câmbio em vigor na data do balanço; 

III - As obrigações, os encargos e os riscos classificados no passivo não circulante serão ajustados ao seu valor presente, 
sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
A) Apenas dois critérios estão corretos. 
B) Todos os critérios estão corretos. 
C) Apenas um critério está correto. 
D) Nenhum critério está correto. 
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39. Complete as lacunas abaixo. 
 
Será aplicado na constituição da Reserva Legal, _____________________ do lucro líquido do exercício, antes de 
qualquer outra destinação, que não excederá de _____________________ do capital social. 

 
A) 10% (dez por cento) – 20% (vinte por cento) 
B) 5% (cinco por cento) – 20% (vinte por cento) 
C) 5% (cinco por cento) – 10% (dez por cento) 
D) 20% (vinte por cento) – 10% (dez por cento) 

 
40. Preencha a lacuna abaixo. 
 

As ações em tesouraria deverão ser destacadas no balanço como _______ da conta do patrimônio líquido que registrar a 
origem dos recursos aplicados na sua aquisição. 

 
A) aumento 
B) débito 
C) dedução 
D) saldo 

 
41. Além das teclas de letras alfabéticas, numéricas e de sinais, outras teclas colaboram para agilizar o trabalho de digitação. 

Estabeleça a relação entre as teclas e suas funções, preenchendo os parênteses com os números correspondentes. 
     
        Teclas 

               
        Função 

1 - Caps Lock (   ) associada a outras teclas específicas, produz o mesmo efeito de quando acionado o 
respectivo menu de comando. 

2 - Shift (   ) ativa maiúscula temporariamente, ou aciona todos os caracteres mostrados na parte 
superior das teclas com duas funções. 

3 - Backspace (   ) fixa maiúscula. 
4 - Ctrl (   ) apaga caracteres à esquerda do cursor. 

 
O preenchimento correto é: 
 
A) 2 – 3 – 4 – 1. 
B) 1 – 2 – 3 – 4. 
C) 4 – 2 – 1 – 3. 
D) 3 – 4 – 1 – 2. 

 
42. Com o Windows XP é fácil compartilhar um único computador com vários usuários. Podemos afirmar que: 
 

1 - cada usuário do computador pode criar uma conta independente protegida por senha com configurações 
personalizadas e arquivos particulares.  

2 - várias contas podem estar ativas no computador ao mesmo tempo. 
3 - quando um usuário está trabalhando, não tem acesso aos arquivos do outro, e vice-versa. 

 
 São afirmações corretas: 
 

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

 
43. Para aplicar algum efeito no texto digitado podemos recorrer aos botões representados na figura, pois eles cumprem, 

respectivamente, as funções de:           
 

A) recortar figura  e  alterar a fonte. 
B) pintar   e  modificar a cor das figuras. 
C) desenhar  e  inserir WordArt.  
D) realçar    e  alterar a cor da fonte. 

 
44. Quando você pressiona simultaneamente as teclas CTRL + T num documento do Word em desenvolvimento, está 

pretendendo: 
 

A) selecionar todo o documento. 
B) colar objeto da área de transferência. 
C) salvar o arquivo. 
D) fechar o arquivo. 
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45. Uma Tabela dinâmica pode ser criada no Excel a partir de: 
 
1 - uma lista ou banco de dados do Microsoft Excel.  
2 - várias planilhas do Microsoft Excel.   
3 - um banco de dados externo.  
4 - outra Tabela dinâmica. 

 
Podemos concluir que: 
 
A) apenas 1 e 2 estão corretas. 
B) apenas a 3 está correta. 
C) 1, 2, 3 e 4 estão corretas. 
D) apenas 2 e 4 estão corretas. 

 
46. Você pode criar um gráfico em sua própria planilha de gráfico ou como um gráfico incorporado em uma planilha do Excel. 

Preencha os parênteses com os números que indicam os respectivos elementos do gráfico. 
 
 
 

(   ) Nomes de séries de dados do gráfico. 
(   ) Linha de grade principal. 
(   ) Marcador de dados. 
(   ) Nomes de categorias. 

 
A sequência correta do preenchimento é: 

 
A) 3 – 1 – 4 – 2. 
B) 2 – 4 – 3 – 1. 
C) 1 – 2 – 3 – 4. 
D) 4 – 2 – 1 – 3. 

 
 

 
47. Dentre os recursos que o navegador Internet Explorer oferece, podemos citar: 

 
(  ) salvar uma página da Web ou figura sem abri-las. 
(  ) usar a imagem de uma página da Web como papel de parede da Área de trabalho. 
(  ) enviar uma página da Web por e-mail. 
(  ) criar um atalho na Área de trabalho para a página atual. 
(  ) copiar e colar informações de uma página da Web em um documento. 

 
São afirmações (V) verdadeiras ou (F) falsas na sequência: 

 
A) V – F – V – V – V. 
B) F – V – V – F – V. 
C) V – V – V – V – V. 
D) V – V – V – F – F. 

 
48. Analise as afirmações sobre a Intranet. 

 
1 - É uma rede privativa de computadores que utiliza as mesmas tecnologias que são utilizadas na Internet, baseada na 

estrutura de hipertexto, interligados por links. 
2 - É um espaço restrito a determinado público voltado para compartilhamento de informações geralmente utilizando 

servidores locais instalados na empresa. 
3 - Há restrição de acesso, sendo que os colaboradores da empresa podem acessar a intranet com um nome de usuário 

e senha devidamente especificados pela coordenação da empresa.  
4 - Além de incorporar toda a tecnologia Internet, as Intranets podem utilizar a estrutura de comunicação de dados da 

própria rede pública para se comunicar com filiais ou com qualquer empresa conectada à grande rede.   
5 - Dentro dos limites da empresa, tudo o que circula em forma de papel pode ser colocado na intranet de forma simples 

e objetiva: desde manuais e políticas de procedimento até informações de marketing, catálogos de venda de produtos, 
recursos humanos e catálogos telefônicos.  

 
São afirmações corretas: 

 
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 2, 3, 4 e 5, apenas. 
C) 1, 2, 3, 4 e 5. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
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49. Atualmente enviar e receber mensagens eletrônicas constitui tarefa rotineira dispensando a obrigatoriedade do uso de 
aplicativos específicos e tradicionais como o Outlook Express e o Microsoft Outlook.  

 
1 - O recurso de lixo eletrônico ajuda a proteger o usuário contra mensagens indesejáveis, mas as mensagens ali 

recebidas não podem ser recuperadas. 
2 - Vários provedores permitem o recebimento e o envio de mensagens que contenham outros domínios. 
3 - Você pode receber e ler seus emails diretamente do site do provedor, sem necessidade de baixá-los em seu 

computador. 
 

Estão corretas as afirmações: 
 

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

 
50. Recurso Navegação InPrivate do Internet Explorer permite que o usuário mantenha sua privacidade mesmo quando está 

navegando em computadores utilizados por diversas pessoas.  Para utilizar esse recurso só é preciso abrir uma nova aba 
e selecionar Navegar InPrivate  ou então selecionar essa mesma opção no menu _______________ que fica no canto 
superior do browser. 

 
A) ferramentas 
B) opções da Internet 
C) segurança 
D) configurações 

 
 
 

 
 
 
 







