
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL 

 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 25 questões ESPECÍFICAS 
- 10 questões de Português 
- 05 questões de Conhecimentos de informática 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão  
  de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual  
  for a forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
  do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco,  
  nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas  
  pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções  
  para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 16/12/2013, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL de 02/10/2013. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou 
   a mesma.  
  
BOA PROVA!! 

DATA: 15 DE DEZEMBRO DE 2013 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 



PARTE I – AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 
 
01 - Julgue V para verdadeiro e F para falso: 

I. Os órgãos de controle interno da administração pública 
têm, praticamente, as mesmas competências deferidas 
constitucionalmente aos tribunais de contas, no que se 
refere ao objeto do controle das matérias sindicadas, 
sendo diversas somente a forma de exteriorização e as 
consequências do exercício desse controle. 

II. O controle que os chefes exercem sobre os seus 
subordinados, na estrutura de um órgão público, é uma 
modalidade de controle externo. 

III. Os recursos administrativos constituem mecanismos de 
controle interno, por meio do qual a administração é 
provocada a fiscalizar seus próprios atos, visando ao 
atendimento do interesse público e a preservação da 
legalidade. 

A) F;F;V 
B) F V;V 
C) V;V;F 
D) V;F;V 
E) F;V;F 

 
02 - Julgue os itens abaixo V para verdadeiro e F para 
falso: 

I. Devido à natureza privada das empresas públicas e 
sociedades de economia mista exploradoras de atividade 
econômica, não há espaço para que essas entidades 
sejam fiscalizadas pelo TCU. 

II. Prevalece o entendimento de que as fundações públicas 
com personalidade jurídica de direito público são 
verdadeiras autarquias, as quais podem ser criadas por 
lei e ou por ato infra legal. 

III. As autarquias são caracterizadas pela sua subordinação 
hierárquica a determinada pasta da administração 
pública direta. Dessa forma, contra a decisão proferida 
por elas cabe recurso hierárquico próprio para o chefe da 
pasta. 

A) F;F;F 
B) F V;V 
C) V;F;F 
D) V;F;V 
E) F;V;F 

 
03 - Julgue os itens abaixo V para verdadeiro e F para 
falso: 

I. O Estado não pode delegar o exercício do poder de 
polícia a uma empresa privada. 

II. Segundo entendimento majoritário na doutrina e na 
jurisprudência, não admite-se a delegação do poder de 
polícia a pessoa da iniciativa privada prestadora de 
serviços de titularidade do estado. 

III. A proporcionalidade é elemento essencial à validade de 
qualquer atuação da administração pública, salvo nos 
atos de polícia. 

A) V;V;F 
B) V V;V 
C) V;F;F 
D) V;F;V 
E) F;V;F 

 
 
 

04 - Julgue os itens abaixo V para verdadeiro e F para 
falso: 

I. A autarquia, embora possua personalidade jurídica 
própria, sujeita-se ao controle ou à tutela do ente que a 
criou. 

II. A CF assegura, expressamente, a ampla defesa nos 
processos administrativos. 

III. Quanto ao efeito da interposição do recurso, predomina 
a regra da suspensividade dos efeitos do ato impugnado, 
tendo em vista a presunção de legalidade do ato 
administrativo e a sua autoexecutoriedade. 

A) V V;V 
B) V;F;F 
C) V;V;F 
D) V;F;V 
E) F;V;F 

 
05 - Da fase de elaboração, passando pela execução e até a 
avaliação, a todos esses procedimentos são chamados de 
ciclo orçamentário, marque a alternativa que não contenha 
fases do ciclo orçamentário: 

A) Elaboração do projeto de lei, execução e sanção. 
B) Apreciação, aprovação, sanção e publicação. 
C) Execução; elaboração e avaliação. 
D) Elaboração do projeto de lei; formalização 

executiva, forma discricionária. 
E) Acompanhamento e avaliação. 

 
06 - Julgue sobre o ciclo orçamentário marque a 
alternativa incorreta: 

A) Pode dizer que é o mesmo que o exercício 
financeiro 

B) É o período em que se processam as atividades 
peculiares ao processo orçamentário 

C) São uma série de etapas que se repetem em 
períodos prefixados 

D) A execução orçamentária, o controle da avaliação 
da execução orçamentária são partes integrantes 
do ciclo orçamentário 

E) Na fase de preparação da proposta orçamentária e 
sua elaboração legislativa precedem o exercício 
financeiro 

 
07 - São características do orçamento-programa, exceto: 

A) Orçamento é o elo entre o planejamento e as 
funções executivas da organização 

B) Na elaboração do orçamento, são considerados 
apenas os custos extraordinários dos programas, 
inclusive os que extrapolam o exercício 

C) A alocação de recursos visa à consecução de 
objetivos e metas 

D) As decisões orçamentárias são tomadas com base 
em avaliações e análises técnicas das alternativas 
possíveis 

E) A estrutura do orçamento está voltada para os 
aspectos administrativos e de planejamento 

 
 
 
 
 
 
 



08 - Com relação à agente público julgue a alternativa 
correta: 

A) Podem ser divididos em agentes: políticos; 
administrativos; honoríficos e institucionais. 

B) Agentes públicos são apenas as pessoas em 
caráter definitivo, do exercício de alguma função 
estatal. 

C) Podem ser pessoas físicas e jurídicas. 
D) Agentes públicos são todas as pessoas físicas e 

jurídicas incumbidas, definitiva ou 
transitoriamente, do exercício de alguma função 
estatal. 

E) Agentes públicos são todas as pessoas físicas 
incumbidas, definitiva ou transitoriamente, do 
exercício de alguma função estatal. 

 
09 - Orçamento público no Brasil, a Constituição Federal 
do Brasil de 1988 estabeleceu que as leis, de iniciativa do 
Poder Executivo, estabelecerão: marque a incorreta: 

A) O Plano Plurianual; as Diretrizes Orçamentárias; 
os Orçamentos Anuais. 

B) O Plano Plurianual; as Diretrizes Orçamentárias; 
os Orçamentos trimestrais. 

C) O Plano Plurimensal; as Diretrizes 
Orçamentárias; os Orçamentos trimestrais. 

D) Diretrizes de acompanhamento; Custos de 
produção; aviamentos. 

E) Diretrizes Orçamentárias; Orçamentos; Planos de 
trabalhos. 

 
10 - São atribuições do controle interno em consonância 
com art.74 C.F.: 

A) Avaliar o cumprimento das metas previstas no 
Plano Plurianual, a execução dos programas de 
governo e dos orçamentos municipais. 

B) Não auxiliar o controle externo no exercício de 
sua missão constitucional. 

C) Exercer o controle das operações de créditos, 
avais e garantias, bem como dos direitos e 
haveres apenas da União. 

D) Exercer o controle das operações de créditos, 
avais e garantias, bem como dos direitos e 
haveres da União, dos Estados e Municípios. 

E) Estabelecer relação direta com a população sobre 
os controles exercidos. 

 
11 - Os créditos adicionais podem ser classificados em: 

A) Suplementares; especiais e extraordinários. 
B) Especiais, comuns e complementares. 
C) Extraordinários; ordinários e suplementares. 
D) Complementares, ordinários e especiais. 
E) Ordinários, suplementares e extraordinários. 

 
12 - Julgue V para verdadeiro e F para Falso.  

I. Transferências de Capital são recursos financeiros 
pertencentes apenas a pessoas jurídicas, independentes 
de contraprestação direta em bens ou serviços, e que 
serão aplicados no atendimento de despesas de capital: 
transferências constitucionais e legais, convênios, 
doações. 

II. Alienações de Bens são receitas proveniente de produto 
resultante da venda de componentes do ativo 
permanente: bens móveis e imóveis, ações etc. 

III. Outras Receitas de Capital são receitas constituídas de 
outras receitas previamente enquadradas nas 
classificações anteriores: integralização do capital social, 
resultado Banco Central do Brasil, remuneração das 
disponibilidades do Tesouro Nacional. 

A) V; V e V 
B) F; F e F 
C) F; V e F 
D) F; F e V 
E) V; F e V 

 
13 - Julgue V para verdadeiro e F para Falso.  

I. Por integrar o Poder Judiciário, mesmo as funções 
tipicamente administrativas exercidas pelo TJDFT estão 
sujeitas apenas ao controle judicial. 

II. A CGU é órgão de controle externo. 
III. O órgão competente para decidir o recurso 

administrativo poderá, de ofício, confirmar, modificar, 
anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão 
recorrida, se a matéria for de sua competência, mesmo 
quando o tema não for objeto de recurso voluntário. Da 
mesma maneira, não há necessidade de, na hipótese de a 
nova decisão agravar a situação do recorrente, dar 
oportunidade ao interessado para formular alegações 
antes da nova decisão. 

A) F; F e F 
B) F; V e F 
C) V; V e V 
D) F; F e V 
E) V; F e V 

 
14 - Julgue V para verdadeiro e F para Falso.  

I. O mandado de segurança é meio de controle da 
administração pública cuja finalidade é a invalidação de 
atos e contratos administrativos ilegais, lesivos ao 
patrimônio público, à moralidade administrativa e ao 
meio ambiente. 

II. Ao Poder Judiciário é defeso analisar os atos 
administrativos dos demais poderes. 

III. A educação infantil, direito fundamental de toda criança, 
submete-se, em seu processo de concretização, a 
avaliações puramente discricionárias da administração 
pública, subordinando-se, portanto, a razões de 
pragmatismo governamental. Eventual controle 
jurisdicional a ser exercido sobre a implementação desse 
direito está limitado pela discricionariedade político-
administrativa dos entes políticos. 

A) V;F;V 
B) F V;V 
C) F;F;F 
D) V;V;F 
E) F;V;F 

 
15 - Julgue V para verdadeiro e F para Falso.  

I. O tribunal de contas, ao julgar a legalidade da concessão 
de aposentadoria, exerce o controle externo que lhe foi 
atribuído pela Constituição, estando, em tal momento, 
condicionado pelo princípio do contraditório. 

II. As decisões do TC que imputem multa têm natureza de 
título executivo judicial. 

III. A fiscalização financeira e orçamentária do Poder 
Executivo pelos tribunais de contas é uma forma de 
controle da administração pública pelo Poder Judiciário. 



A) F; V e V 
B) F; V e F 
C) F; F e F 
D) V; F e V 
E) V; V e V 

 
16 - Julgue V para verdadeiro e F para Falso.  

I. Os servidores públicos federais responsáveis pelo 
controle interno de órgãos e entidades, ao tomarem 
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, 
devem comunicá-la ao TCU, sob pena de 
responsabilidade solidária. 

II. Os agentes públicos responsáveis pelo controle interno, 
ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou 
ilegalidade, devem dar ciência do fato ao TCU, sob pena 
de responsabilidade subsidiária. 

III. A sustação, pelo Congresso Nacional, de atos 
normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 
regulamentar configura controle externo. 

A) V; F e V 
B) V; V e V 
C) F; V e V 
D) F; V e F 
E) F; F e F 

 
17 - Julgue V para verdadeiro e F para Falso.  

I. O mandado de segurança é cabível contra ato de pessoa 
jurídica que, embora privada, exerça atribuição do poder 
público. 

II. O controle externo será exercido pelo TCU, ao qual 
compete julgar as contas dos administradores e demais 
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 
administração direta e indireta, incluídas as fundações e 
sociedades instituídas e mantidas pelo poder público 
federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, 
extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo 
ao erário. 

III. O Tribunal de Contas, dentro do poder geral de cautela, 
tem competência para determinar a quebra de sigilo 
bancário do administrador público ordenador de 
despesa. 

A) V;V;F 
B) F;F;F 
C) V;F;V 
D) F V;V 
E) F;V;F 

 
18 - A partir das seguintes informações em $ mil: 
 Ano X0 Ano X1 
- Ativo Circulante 10.000 27.000 
- Passivo 

Circulante 
10.000 13.000 

A empresa apresenta um(a): 
A) aumento do capital circulante liquido de 75% 
B) crescimento do capital circulante liquido em $ 

8.000 mil 
C) diminuição do capital circulante liquido de $ 

14.000 mil 
D) incremento do capital circulante liquido de $ 

14.000 mil 
E) redução do capital circulante de terceiros de 25% 

 
 

19 - Um dos quocientes utilizados para medir a capacidade 
financeira de solvência a curto prazo é o(a): 

A) Liquidez geral. 
B) Liquidez corrente. 
C) Capital circulante bruto. 
D) Garantia dos capitais de terceiros. 
E) Quociente de atividade. 

 
20 - Sobre os princípios contábeis Julgue V para verdadeiro e 
F para Falso:  

I. Oportunidade: Refere-se ao momento em que devem ser 
registradas as variações patrimoniais. 

II. O Princípio da Competência determina que os efeitos das 
transações e outros eventos sejam reconhecidos nos 
períodos que se referem, dependendo do recebimento ou 
pagamento. 

III. O princípio da prudência especifica que ante duas 
alternativas, igualmente válidas, para a quantificação da 
variação patrimonial, será adotado o maior valor para os 
bens ou direitos e o menor valor para as obrigações ou 
exigibilidades. 

A) F; V e V 
B) F; V e F 
C) F; F e F 
D) V; F e V 
E) V; V e F 

 
21 - Uma empresa comercial trabalha com uma única 
mercadoria e apresenta gastos fixos mensais iguais a 
$4.000,00. Sabendo que a empresa compra essa mercadoria 
por $80,00 e a revende por $120,00, assinale a alternativa que 
apresenta o ponto de equilíbrio contábil em unidades por mês. 

A) 40 
B) 60 
C) 80 
D) 120 
E) 100 

 
22 - Possui o objetivo principal de suprir com informações 
relevantes o processo de tomada de decisões da empresa, 
preocupando-se com o que ocorrerá, em função de uma 
decisão tomada. Assinale a alternativa que melhor 
corresponde à definição apresentada. 

A) Contabilidade gerencial 
B) Contabilidade financeira 
C) Contabilidade fiscal 
D) Contabilidade social 
E) Contabilidade real 

 
23 - Sobre o objeto da contabilidade pública Julgue V para 
verdadeiro e F para Falso 

I. A contabilidade pública preparação de relatórios exatos e 
precisos para subsidiar a administração, na tomada de 
decisões. 

II. A contabilidade pública fornece informações exatas e 
precisas aos órgãos públicos de controle interno e externo. 

III. A contabilidade pública Fornece relatórios periódicos sobre 
os gastos relevantes da administração pública. 

A) F; V e V 
B) F; V e F 
C) F; F e F 
D) V; V e V 
E) V; F e V 



24 - Julgue V para verdadeiro e F para Falso 
I. O sistema orçamentário registra a receita prevista e as 

autorizações legais da despesa constantes na Lei 
Orçamentária mensal e dos créditos adicionais, 
demonstrando a despesa fixada e a realizada no 
exercício, comparando, ainda, a receita prevista com a 
arrecadada. 

II. O resultado dos atos e fatos ocorridos no sistema 
orçamentário é demonstrado no balanço extraordinário. 

III. O sistema orçamentário é representado somente pelos 
atos de natureza orçamentária, portanto, nenhum ato ou 
fato extra orçamentário está inserido nesse sistema. 

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

 
25 - Julgue V para verdadeiro e F para Falso 

I. O Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 
RREO deverá será elaborado e publicado até sessenta 
dias após o encerramento de cada bimestre 

II. A LRF estabelece que constituem requisitos essenciais 
da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, apenas 
previsão de arrecadação de todos os tributos da 
competência constitucional do ente da Federação. 

III. LRF permite a realização de transferências voluntárias 
para entes da Federação que não tenham instituído, 
previsto e efetivamente arrecadado todos os impostos da 
sua competência. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões 26 e 27 referem-se ao texto seguinte: 
 

Toda saudade é a presença da ausência  
de alguém, de algum lugar, de algo enfim.  
Súbito o não toma forma de sim  
como se a escuridão se pusesse a luzir.  
Da própria ausência de luz  
o clarão se produz,  
o sol na solidão.  
Toda saudade é um capuz transparente  
que veda e ao mesmo tempo traz a visão  
do que não se pode ver  
porque se deixou pra trás  
mas que se guardou no coração.  

(Gilberto Gil) 
 
26 - Das afirmações seguintes: 
I. A expressão “presença da ausência” significa, no texto, o 
mesmo que “ausência indiferente”. 
II. De acordo com o autor, a saudade é algo que ilude as 
pessoas. 
III. Segundo o texto, as coisas ruins podem se transformar 
em coisas boas. 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
B) Apenas os itens II e III estão corretos. 
C) Apenas o item III está correto. 
D) Apenas os itens I e III estão corretos. 
E) Todos estão incorretos. 

 
27 - Identifique o par de vocábulos existentes no texto que 
não são exemplo de antítese: 

A) sol / solidão 
B) presença / ausência 
C) não / sim 
D) ausência de luz / clarão 
E) que veda / traz a visão 

 
28 -  Os vocábulos “EMPOBRECER” e “PONTAPÉ” são 
exemplos dos seguintes processos de formação de 
palavras: 

A) derivação prefixal e sufixal / composição por 
justaposição 

B) derivação parassintética / composição por 
justaposição 

C) derivação parassintética / composição por 
aglutinação 

D) derivação prefixal e sufixal / composição por 
aglutinação 

E) derivação prefixal / derivação sufixal 
 
29 - Assinale a alternativa cuja parte destacada não 
corresponde corretamete ao radical da palavra: 

A) cantávamos 
B) chaleira 
C) realmente 
D) imperdível 
E) tímida 

 
 
 
 



30 - Assinale a alternativa cujo emprego do hífen foi usado 
de forma correta em todos os vocábulos: 

A) auto-análise / contra-atacante 
B) contra-regra / vice-presidente 
C) auto-hipnose / sub-região 
D) hiper-humano / micro-sistema 
E) contra-senso / ex-namorado 

 
31 - Assinale a alternativa cujo sinal de pontuação 
VÍRGULA foi empregado para indicar a omissão de um 
termo: 

A) Chegando os participantes, começaria a reunião. 
B) Falam muito, mas ouvem pouco. 
C) De doce, eu gosto. 
D) Não fique triste, irmã, que ele não merece esse 

sofrimento. 
E) Do lado, uma grande árvore. 

 
32 - Identifique a alternativa que apresenta apenas 
vocábulos acentuados de forma correta: 

A) baiúca – têxtil – caráter  
B) assembléia – tórax – fôlego 
C) nódoa – paranóico – rústico 
D) bíceps – ônix – jóquei 
E) vôo – canapé – órfão 

 
A questão 33 refere-se a tirinha seguinte: 

 
33 - Das afirmações seguintes: 
I. A expressão “uns vinte anos” no segundo quadrinho 
classifica-se sintaticamente como adjunto adverbial de 
tempo. 
II. No quinto quadrinho identificamos a presença de um 
advérbio de lugar. 
III. No primeiro balão do segundo quadrinho identificamos 
dois adjuntos adnominais. 

A) Estão corretos apenas os itens I e III. 
B) Estão corretos apenas os itens II e III. 
C) Estão corretos apenas os itens I e II. 
D) Está correto apenas o item I. 
E) Todos estão corretos. 

 
 A questão 34 refere-se a tira seguinte: 

 
 
 
 

34 - Das afirmações seguintes: 
I. O vocábulo QUE (2º quadrinho) classifica-se como 
“conjunção integrante”. 
II. A oração “[...] pra gente fazer nas férias” é classificada 
como “subordinada adverbial final reduzida de infinitivo”. 
III. As orações “Nadar no lago e tomar sorvete!!” 
classificam-se como subordinadas apositivas reduzidas de 
infinitivo. 

A) Todos estão corretos. 
B) Estão corretos os itens II e III. 
C) Apenas os itens I e II estão corretos. 
D) Apenas os itens I e III estão corretos. 
E) Apenas o item II está correto. 

 
35 - A figura de linguagem presente no verso destacado do 
poema seguinte é: 

Farei que amor a todos avivente, 
Pintando mil segredos delicados, 
Brandas iras, suspiros magoados, 
Temerosa ousadia e pena ausente. 

 
CAMÕES, Luís de Soneto 33. In: SALGADO 

JÚNIOR, Antônio (Org.). 
Luís de Camões: obra completa. Rio de Janeiro: 

Nova Aguilar, 2008, p. 280. (Fragmento). 
 

A) hipérbole 
B) eufemismo 
C) prosopopeia 
D) antítese 
E) paradoxo 

 



PARTE III - INFORMÁTICA  
36 - No Windows 7, que combinação de teclas lhe permite 
maximizar uma janela apenas verticalmente?  

A) WinKey + Tab + Seta para cima 
B) WinKey + Shift + Seta para cima 
C) WinKey + Page Up  
D) Shift + Page Up 
E) Shift + Page Up + Seta para baixo 

 
37 - No Windows 7, é possível mover o foco para a barra 
de tarefas pressionando-se a tecla WinKey juntamente com 
a tecla 

A) Tab  
B) Page Down  
C) F1 
D) T 
E) M 

 
38 - No Microsoft Word 2010 é possível: 
I - fazer uma seleção de área de texto que se encontra 
delimitado, por exemplo, na régua horizontal, do ponto 5 
ao ponto 10 e na régua vertical, do ponto 4 ao ponto 10, 
mantendo pressionada a tecla Alt, clicando no ponto de 
origem da seleção (no caso a interseção dos pontos 5 da 
régua horizontal e 4 da régua vertical) e em seguida, 
movendo o mouse para o ponto de interseção final (no 
caso a interseção dos pontos 10 da régua horizontal e 10 da 
régua vertical). 
II – gerar rapidamente um texto para teste através da 
função =rand(x, y) onde x indica a quantidade de 
parágrafos e y indica a quantidade de frases em cada 
parágrafo a serem geradas. 
III – salvar uma copia do arquivo no formato pfd.  
Com relação as colocações feitas nos itens I a III acima, 
pode-se afirmar que 

A) todas são possíveis 
B) apenas a I e a II são possíveis. 
C) apenas a I e a III são possíveis  
D) apenas a I é possível 
E) apenas a II é possível. 

 
39 - No Excel 2010, o resultado que se obtém ao se 
executar a expressão =(DIAS360(A1;B1)) – 3, numa 
célula formatada como número, sabendo que em A1 está 
digitada a data 12/10/2013 e que na célula B1 está digitada 
a data 15/11/2013, é o valor 

A) 33 
B) 20 
C) 32 
D) 10 
E) 30 

 
40 - No Excel 2010, quando se deseja calcular o número 
de células que não estão vazias em um dado intervalo 
deve-se utilizar a função 

A) CONT.SE 
B) CONT.VAZIO 
C) CONT.SES 
D) CONT.NAOVAZIAS 
E) CONT.VALORES 

 
 
 




