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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO 01 
 
No fragmento, extraído do conto Noites bancas, de Dostoiévski, há uma palavra que foi suprimida. Leia-o 
atentamente para fazer a questão seguinte: 
 

“Num instante tinha percebido tudo, a espertalhona! 
Pôs-se muito falante e alegre, e até vulgar. Agarrou-se ao meu braço, ria, falava, esforçava-se 
________________ eu também me risse, e qualquer palavra minha mais comovida arrancava-lhe logo uma 
grande e sonora gargalhada... Comecei a sentir-me um tanto aborrecido e ela então começou a coquetear 
comigo.” (Dostoiévski, Fiódor. Noites brancas. Porto Alegra: L&PM, 2012, pp. 70, 71).  
 
A palavra que foi omitida do fragmento e o sentido dela são 
A) porque – motivo  
B) porquê – causa  
C) por que – finalidade  
D) por quê – conclusão 
E) porque – concessão 
 
 

QUESTÃO 02 
 
Observe que o verbo foi empregado de acordo com a norma culta em: “Ele apenas preferia, como todos 
nós, seu conforto ao dos outros”.  
A opção cuja regência verbal NÃO está de acordo com a língua padrão é: 
 

A) O professor procedeu à prova. 
B) Pagou à secretaria tudo o que devia. 
C) Esqueci-me de lhe avisar que não poderia vir hoje.  
D) Gostaria de assistir a peça O Navio Fantasma em Belém.  
E) Aspiro a uma vaga de medicina. 
 
QUESTÃO 03 
Observe a seguinte charge: 

 
 Fonte: site: http://muitasrisadinhas.blogspot.com.br/p/charges.html, em 23/09/2013. 

 
A ideia contida na oração subordinada “Se a polícia parar”, empregada na charge, é a mesma que está 
destacada em: 
 
A) Ele receberá a paga, desde que faça todo o trabalho.  
B) É conveniente que ele regresse logo. 
C) Fui informada deque ele regressaria. 
D) Todos aguardavam que ele regressasse. 
E) Pouco nos interessa se ele vai regressar. 
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QUESTÃO 04  
 

Leia o excerto:  
 

“A súplica de Jó – ‘Ensinai-me, e eu me calarei; e fazei-me entender em que errei... Por que fizeste de mim 
um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado?’ (Jó 6: 24; 7: 20) – esperou em vão pela resposta 
divina. Isso já era imaginado por Jó: ‘Na verdade sei que assim é; porque, como se justificaria o homem 
para com Deus? Se quiser contender com Ele, nem a uma de mil coisas lhe poderá responder... Porque, 
ainda que eu fosse justo, não lhe responderia... A coisa é esta; por isso eu digo que Ele consome ao 
perfeito e ao ímpio”. (Bauman, Zygmunt. Medo líquido. Rio de Janeiro: Zahar, 2008, p. 78). 
 

As ideias contidas no excerto culminam com as palavras “Ele consome ao perfeito e ao ímpio” e podem ser 
interpretadas como: 
 

A) Aquele que se diz correto assim como o irreverente serão punidos por Ele, assim como o ímpio Jó. 
B) Ele não discrimina nem uns nem outros, negros ou brancos. 
C) Ele não tem nenhum critério para mortificar suas criaturas. 
D) Nem todos responderem por seus atos mais vis, sejam bons ou maus. 
E) Não nos é possível entendermos os desígnios de Deus. 
  
 

QUESTÃO 05 
 

“(...) Tudo isso era, em menor proporção, exatamente o que Ivan Ilitch fizera de modo tão brilhante mil vezes 
ao lidar com as pessoas no Tribunal. O médico concluiu tudo brilhantemente, olhando triunfante por sobre 
os óculos para o acusado. A partir da fala do médico, Ivan Ilitch concluiu que as coisas não estavam bem, 
mas que para o médico e provavelmente para todas as outras pessoas isso não faria a menor diferença, 
enquanto para ele era simplesmente terrível. E essa conclusão foi dolorosa, despertando-lhe um grande 
sentimento de autopiedade, e de amargura em relação ao médico que não se importava nem um pouco 
com uma questão tão importante. 
Mas não disse nada, levantou, colocou o dinheiro da consulta em cima da mesa e falou com um suspiro: 
– Nós, os doentes, sem dúvida fazemos muitas vezes perguntas inadequadas. Mas, diga-me, de modo 
geral, assim por cima, esses sintomas lhe parecem graves ou não? 
O médico olhou-o severamente por cima do monóculo, como se dissesse: “Pedimos ao réu que se atenha a 
responder o que lhe foi perguntado ou serei obrigado a fazer com que o retirem da sala”. 
(Tolstoi, Leon. A morte de Ivan Ilitch. Porto Alegre: L&PM, 1997, p. 48). 
 

Mesmo não tendo lido toda a narrativa, podemos inferir, a respeito do que sofre a personagem Ivan Ilitch, 
que o trecho do conto pretende criticar, sobretudo: 
 

A) a falta de entendimento que há entre médico e paciente. 
B) o egoísmo existente entre as pessoas de status social diferente. 
C) a insensibilidade humana.  
D) a intolerância que os médicos geralmente apresentam sobre seus pacientes.  
E) a indiferença do ser humano em relação às pessoas que têm uma doença grave.  
 

INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 06 
 

Quanto às principais características dos navegadores de internet mais utilizados atualmente, analise as 
afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA. 
 

I – Assim como o Mozilla Firefox e Internet Explorer, o Google Chrome também é um navegador de internet. 
II – Oferecem a opções de salvar dados de formulários, possibilitando uma economia de tempo no processo 
de preenchimento desses formulários.  
III – Não oferecem ferramentas para impedir que páginas suspeitas sejam abertas e nem avisam o usuário 
caso ele deseje continuar no endereço digitado. 
IV – Não possuem bloqueadores de janelas pop-up, o que fazem com que janelas indesejadas apareçam 
sem o consentimento do usuário. 
V - Possuem a opção de limpar o histórico de navegação realizada na internet, propiciando maior 
privacidade ao usuário.  
 

A) Somente as afirmativas I e II. 
B) Somente as afirmativas II e IV. 
C) Somente as afirmativas III e IV. 
D) Somente as afirmativas I, II e V. 
E) Somente as afirmativas III, IV e V. 
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QUESTÃO 07 
 
Quanto aos dispositivos de armazenamento de dados, é CORRETO afirmar: 
 
A) Os CDs, por possuírem maior portabilidade e praticidade que os pen drives, são mais adequados que 

estes dispositivos de memória flash, no que concerne ao uso nos processos de gravação rápida e 
temporária de arquivos e documentos. 

B) Os pen drives são conhecidos como dispositivo de memória primária de alta volatilidade.  
C) Se um disco rígido (HD) possui capacidade de armazenamento de 1 terabyte então podemos dizer que 

ele não pode armazenar mais do que 1.000 (mil) megabytes de dados. 
D) Para conectar um disco rígido externo (HD externo) a um computador, é necessário que o computador 

disponha de uma porta USB, para a troca de dados entre o computador e o HD externo, e uma interface 
de alimentação elétrica, conhecida como HDMI, que servirá de fonte de energia elétrica para o 
funcionamento do HD externo.    

E) Um disco rígido (HD) de 1 terabyte possui maior capacidade de armazenamento de dados que um 
disco rígido de 500 gigabytes. 

 
QUESTÃO 08 
 
Considere a figura a seguir, que apresenta o “Windows Explorer” do MS-Windows 7, e a ação de selecionar 
um conjunto de arquivos em uma pasta. Desse modo, assinale a alternativa que apresenta a combinação 
CORRETA, do uso do teclado e do mouse, para realizar a seleção somente dos arquivos Arq01.docx, 
Arq04.docx e Arq06.xlsx, conforme apresentado na referida figura. 
 

 
 
A) Manter a tecla CRTL pressionada e clicar sobre cada um dos arquivos a serem selecionados 

(Arq01.docx, Arq04.docx e Arq06.xlsx). 
B) Manter a tecla SHIFT pressionada e clicar sobre cada um dos arquivos a serem selecionados 

(Arq01.docx, Arq04.docx e Arq06.xlsx). 
C) Manter a tecla ENTER pressionada e clicar sobre cada um dos arquivos a serem selecionados 

(Arq01.docx, Arq04.docx e Arq06.xlsx). 
D) Manter a tecla SHIFT, clicar sobre o primeiro arquivo (Arq01.docx) e, em seguida, clicar sobre o último 

arquivo a ser selecionado (Arq06.docx). 
E) Clicar sobre cada um dos arquivos a serem selecionados e, em seguida, pressionar a tecla ALT. 
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QUESTÃO 09 
 
Os atalhos de teclado (ou teclas de atalhos) representam um importante mecanismo para tornar mais ágil o 
trabalho de formatação de documentos no Microsoft Word 2010. Nesse sentido, e considerando a 
necessidade de alternar as letras entre minúsculas e maiúsculas de um determinado texto, assinale a 
alternativa CORRETA. 
 
A) Para transformar o texto “Instituto Federal” em “INSTITUTO FEDERAL”, é necessário selecionar o texto 

“Instituto Federal” e, em seguida, utilizar o atalho de teclado CRTL + M. 
B) Para transformar o texto “Instituto Federal” em “INSTITUTO FEDERAL”, é necessário selecionar o texto 

“Instituto Federal” e, em seguida, utilizar o atalho de teclado CRTL + F4. 
C) Para transformar o texto “Instituto Federal” em “INSTITUTO FEDERAL”, é necessário selecionar o texto 

“Instituto Federal” e, em seguida, utilizar o atalho de teclado ALT + F4. 
D) Para transformar o texto “Instituto Federal” em “INSTITUTO FEDERAL”, é necessário selecionar o 

texto “Instituto Federal” e, em seguida, utilizar o atalho de teclado SHIFT + F3. 
E) Para transformar o texto “Instituto Federal” em “INSTITUTO FEDERAL”, é necessário selecionar o texto 

“Instituto Federal” e, em seguida, utilizar o atalho de teclado SHIFT + M. 
 
QUESTÃO 10 
 
Considere a planilha, apresentada a seguir, construída utilizando o MS-Excel 2010. Considere, ainda, que o 
valor do imposto do produto arroz, apresentado na célula C4, é calculado multiplicando-se o valor do arroz 
(célula B4) pelo o percentual do imposto (célula D2). Deseja-se copiar a fórmula da célula C4 e colar nas 
células C5, C6 e C7, com objetivo de calcular corretamente os valores dos impostos dos demais produtos 
(feijão, açúcar e farinha). Desse modo, assinale a alternativa que apresenta o modo CORRETO que a 
fórmula de cálculo do imposto deve ser incluída na célula que vai ser copiada (célula C4). 
 

 
 
A) =B4*D2 
B) =$B4*D2 
C) =B4*$D$2  
D) =$B$4*$D$2 
E) =(B4*D2)/100 
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

QUESTÃO 11 
 

A Lei 8112/90 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais. No capítulo II – DAS VANTAGENS, art. 49, é citado que além do vencimento, 
poderão ser pagas aos servidores as seguintes vantagens: indenização, gratificações e adicionais, 
observando-se no parágrafo primeiro que: 
 

A) As gratificações, indenizações e adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento. 
B) Os adicionais incorporam-se ao vencimento, nos casos e condições indicados em lei. 
C) Os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, com restrições legais. 
D) As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. 
E) As gratificações e os adicionais não poderão ser acumulados para efeito de ascensão. 
 
QUESTÃO 12 
 

A sua repartição pública projeta a instalação de um monumento comemorativo de seus 50 anos de 
existência. Para tanto, está instituindo um prêmio ao vencedor do projeto artístico, definindo critérios em 
Edital Público. A modalidade da licitação para efetivação da obra será, então: 
 

A)  Concorrência. 
B) Tomada de preços. 
C) Convite. 
D) Concurso. 
E) Leilão. 
 
QUESTÃO 13 
 

A Lei 9784, de 29.01.1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública 
Federal, ao referir-se no Art. 2º, que a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 
segurança jurídica, interesse público e eficiência, está reforçando a existência de princípios: 
 

A) Explícitos e implícitos. 
B) Estruturais e implícitos. 
C) Normativos e avaliativos. 
D) Básicos e essenciais. 
E) Prescritivos e normativos. 
 
QUESTÃO 14 
 

Quando a Lei nº 9784, de 29.01.1999, em seu Cap. I, das Disposições Gerais, no Art. 2º considera para fim 
desta lei, considera autoridade e servidor ou agente público, dotado de poder de decisão, reforça no 
ambiente da Administração Pública: 
A) Estrutura Interna. 
B) Liderança participativa. 
C) Autoridade de linha. 
D) Comunicação vertical. 
E) Regimento organizacional. 
 
QUESTÃO 15 
 

A criação do ambiente organizacional pode ser definida como a capacidade que uma instituição tem de criar 
conhecimento, disseminá-lo na organização e incorporá-lo a produtos serviços e sistemas. Dentre os 
princípios que constituem a Administração Pública há aquele que nos diz da necessidade da plena 
transparência, do oferecimento de informações que estejam armazenadas em seu banco de dados. É o 
princípio da: 
 

A) Eficiência 
B) Moralidade 
C) Publicidade 
D) Impessoalidade 
E) Legalidade 
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QUESTÃO 16 
 
De acordo com o Art. 21 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação escolar compõe-se dos 
seguintes níveis: 
 
A) Educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 
B) Educação básica, média e superior. 
C) Educação fundamental, média e superior. 
D) Educação básica e educação superior. 
E) Educação fundamental, básica, média, profissional e superior. 

 
QUESTÃO 17 
 
A Lei que regula o Processo Administrativo, da Administração Pública Federal é: 
 
A) Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 
B) Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993. 
C) Lei nº 10.520, de 17 de junho de 2012. 
D) Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1980. 
E) Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2011. 
 
 
QUESTÃO 18 
 
Pode-se considerar a Administração Pública como:  
 
A) O conjunto de órgãos e serviços do Estado para atender interesses públicos e privados. 
B) O sistema pelo qual todos têm assegurada a garantia de seus direitos. 
C) A pessoa jurídica de direito público do Estado e da Nação. 
D) O sistema de gestão dos bens e serviços públicos que permite beneficiar os políticos e seus partidos 

visando ao bem de seus correligionários. 
E) A gestão de bens e interesses da comunidade, visando o bem comum da coletividade. 
 
QUESTÃO 19 

 
São Instituições que compõem a Administração Indireta:  

A) Governo Federal, Estados e Municípios. 
B) Presidência da República e Ministérios. 
C) Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. 
D) Governo do Estado e Assembleia Legislativa. 
E) Estados e Municípios. 

 
QUESTÃO 20 

 
Assinale a alternativa CORRETA sobre os princípios constitucionais básicos da Administração Pública.  
 
A) Legalidade, Moralidade, Pessoalidade, Publicidade e Eficiência. 
B) Legalidade, Moralidade, Impessoalidade, Publicação e Eficiência. 
C) Legalidade, Moralidade, Impessoalidade, Publicidade e Eficácia. 
D) Legalidade, Moralidade, Impessoalidade, Publicidade e Eficiência. 
E) Legalidade, Moralização, Impessoalidade, Publicidade e Eficiência. 
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ESPECÍFICA 
 
QUESTÃO 21 

 
De acordo com o elenco de contas da Companhia Nortista, listado abaixo, é CORRETO afirmar que: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) O lucro apurado é 900,00 
B) O passivo exigível é 8.500,00 
C) O patrimônio líquido é 43.000,00 
D) O ativo total é 39.000,00 
E) O patrimônio bruto é 41.600,00 

 
QUESTÃO 22 

 
Julgue os itens a seguir que versam a respeito do Plano de Contas, Tabelas de Eventos e a execução 

orçamentária e financeira. Indique a alternativa CORRETA. 

A) As dotações consignadas aos créditos orçamentários e adicionais representam autorização de 
despesas validas, que poderão ser empenhadas no início do exercício financeiro, mesmo que não 
haja no momento disponibilidade financeira para quitar a obrigação. 

B) A variação patrimonial diminutiva é a redução no benefício econômico durante o período contábil 
sob a forma de saída de recurso ou incremento no benefício econômico durante o período contábil 
sob a forma de entrada de recursos ou incremento de passivo, portanto, figura no plano de contas, 
logo abaixo das contas do passivo. 

C) Um dos tipos de recursos que poderá ser utilizado para abertura de créditos adicionais 
suplementares e especiais é aquele oriundo do superávit financeiro apurado em Balanço 
Patrimonial do Exercício anterior. 

D) O menor nível de especificação do plano de contas é o subgrupo por informar o nome da conta 
contábil. 

E) As contas de controles da aprovação e execução do planejamento e orçamento evidenciam 
informações de natureza patrimonial e financeira, que são essenciais para determinação do 
resultado primário e nominal. 

  

CONTAS VALOR (R$) 

Banco conta movimento 16.000,00 

Adiantamento de cliente 3.000,00 

Capital a integralizar 5.000,00 

Veículos 10.000,00 

Depreciação acumulada 2.500,00 

Fornecedores 1.500,00 

Custo de produção 14.000,00 

Receitas ganhas 30.000,00 

Capital social 38.000,00 

Despesas operacionais  24.500,00 

Duplicatas aceitas 5.000,00 

Duplicatas emitidas 4.100,00 

Juros ativos 2.800,00 

Juros Passivos 1.200,00 

Custo do produto vendido 8.000,00 
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QUESTÃO 23 
 

A Lei nº 11.638 de 2007 provocou profundas alterações às práticas contábeis realizadas no Brasil. A esse 
respeito podemos afirmar, EXCETO: 
 
A) De acordo com a Lei 11.638/07, serão classificados 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. 

B) A lei 11.638/07 eliminou a possibilidade introduzida pela Lei 6.404/76, de uma empresa, de forma 
espontânea, avaliar os ativos por seu valor de mercado quando este é superior ao custo, ou seja, de 
proceder a reavaliação. 

C) A partir da vigência da Lei 11.638/07 foi extinta a possibilidade de manutenção e apresentação de 
saldos na conta lucros acumulados no balanço patrimonial, sendo com isso, exigida a exclusão 
definitiva dessa conta nos planos de contas das sociedades por ações. 

D) A Lei 11.638/07 ao modificar a estrutura do patrimônio líquido, também alterou a forma de registro das 
doações e subvenções para investimentos, não mais permitindo o seu registro diretamente em uma 
reserva de capital, devendo transitar pelo resultado para sua posterior transferência à reserva de lucro – 
reserva de incentivos fiscais. 

E) A Lei 11.638/07 em seu texto desobriga as companhias fechadas com patrimônio líquido, na data do 
balanço, inferior a R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) da elaboração e publicação da demonstração 
dos fluxos de caixa. 
 

QUESTÃO 24 
 
Uma empresa possui uma máquina registrada pelo valor de R$ 12.000,00. Tal máquina foi adquirida em 30 
de março de 2013 e colocada em uso no dia 01 do mês subsequente a sua aquisição. A vida útil da 
máquina foi estimada em 10 anos, com valor residual de R$ 3.000,00. Levando-se em consideração que a 
empresa adota o método de depreciação linear, é CORRETO afirmar que: 
 
A) Após cinco meses de uso, o saldo da conta depreciação acumulada da máquina em questão é R$ 

500,00. 
B) Após seis meses de uso, o saldo da conta depreciação acumulada da máquina em questão é R$ 600,00. 
C) Após sete meses de uso, o saldo da conta depreciação acumulada da máquina em questão é R$ 700,00. 
D) Após oito meses de uso, o saldo da conta depreciação acumulada da máquina em questão é R$ 800,00. 
E) Após nove meses de uso, o saldo da conta depreciação acumulada da máquina em questão é 

R$675,00. 
 
QUESTÃO 25 
 
Uma empresa comercial apresentou os seguintes fatos no mês de junho de 2013. 
 
1) Recebimento de receitas em junho de 2013, no valor de R$ 20.000,00 referentes aos serviços prestados 

em maio de 2013. 
2) Pagamento em junho de 2013 de despesas com energia elétrica, no valor de R$ 2.000,00, referentes ao 

consumo de maio de 2013. 
3) Pagamento em junho de 2013, de aluguel referente aos meses de junho e julho de 2013 pelos valores de 

R$ 1.500,00 e R$ 1.800,00, respectivamente. 
4) Pagamento em junho de 2013, de serviços de limpeza no valor de R$ 1.000,00, referente a junho de 

2013. 
5) Recebimento de receitas, em junho de 2013, no valor de R$ 5.000,00 referentes aos serviços prestados 

em junho de 2013. 
 
De acordo com os fatos apresentados acima e levando em consideração os Regimes de Caixa e 
Competência, os resultados da apuração em junho de 2013 seriam o:  
 
A) Lucro de R$ 18.700,00 pelo Regime de Caixa e lucro de R$ 2.500,00 pelo Regime de Competência. 
B) Lucro de R$ 25.000,00 pelo Regime de Caixa e lucro de R$ 5.000,00 pelo Regime de Competência. 
C) Lucro de R$ 14.700,00 pelo Regime de Caixa e prejuízo de R$ 2.500,00 pelo Regime de Competência. 
D) Lucro de R$ 14.700,00 pelo Regime de Caixa e lucro de R$ 2.500,00 pelo Regime de Competência. 
E) Lucro de R$ 18.700,00 pelo Regime de Caixa e lucro de R$ 5.000,00 pelo Regime de Competência. 
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QUESTÃO 26 
 

Na análise da rentabilidade, os índices têm a função de mostrar qual a rentabilidade dos capitais investidos, 
ou seja, quanto renderam os investimentos e, portanto, qual o grau de êxito econômico da empresa. A 
respeito desse assunto, é INCORRETO afirmar que: 
 

A) O giro do ativo é calculado com base nas vendas líquidas sobre o ativo e será melhor quanto maior 
for o índice. 

B) A margem líquida pode ser calculada com base no lucro líquido sobre as vendas líquidas e será 
melhor quanto maior for o índice. 

C) A rentabilidade do ativo é calculada com base no lucro líquido sobre o ativo e será melhor quanto 
maior for o índice. 

D) A rentabilidade do patrimônio líquido pode ser calculada com base no ativo total mais o 
passivo exigível sobre o Lucro Líquido e será melhor quanto maior for o índice. 

E) A margem de lucro operacional pode ser calculada com base no lucro operacional sobre as vendas 
líquidas e será melhor quanto maior for o índice. 

 

QUESTÃO 27 
 

Ao extrair um elenco de contas, entre outras contas, da Cia Esperança, observamos os seguintes saldos em 
reais (R$): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) 11.800,00 e 7.400,00 
B) 11.200,00 e 8.000,00 
C) 8.000,00 e 11.000,00 
D) 13.200,00 e 6.000,00 
E) 9.600,00 e 9.600,00 
 

Observe os dados da Companhia Peixe Boi para responder as questões 28, 29 e 30.  
 

A Companhia Peixe Boi apresentou os seguintes dados (em reais) referentes aos exercícios sociais 
encerrados em 2011 e 2012: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO  28   
 

De acordo com os dados da Companhia Peixe Boi, pode-se dizer que o Prazo Médio de Rotação do 
Estoque é de: 
 

A) 71 dias 
B) 72 dias 
C) 73 dias 
D) 74 dias 
E) 75 dias 

Notas promissórias emitidas 2.000,00 

Ações em tesouraria 1.000,00 

Duplicatas emitidas            3.000,00 

Duplicatas aceitas                  1.500,00 

Juros Ativos                        1.200,00 

Juros Passivos                     1.800,00 

Despesas a pagar 2.200,00 

Despesas a vencer                   800,00 

Prejuízos acumulados          1.100,00 

Encargos de depreciação 3.500,00 

Provisões Ativas                   600,00 

Provisões Passivas                500,00 

CONTAS/ANO 2011 2012 

Compras a Prazo - 400.000,00 

Estoque 25.000,00 48.000,00 

Custo da Mercadoria Vendida - 180.000,00 

Vendas a Prazo - 300.000,00 

Duplicatas a Receber 20.000,00 25.000,00 

Fornecedores 30.000,00 70.000,00 
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QUESTÃO 29 
 

De acordo com os dados da Companhia Peixe Boi, pode-se dizer que o Prazo Médio de Recebimento de 
Clientes é de: 
 

A) 27 dias 
B) 28 dias 
C) 29 dias 
D) 30 dias 
E) 31 dias 

 

QUESTÃO 30 
 

De acordo com os dados da Companhia Peixe Boi, pode-se dizer que o Prazo Médio de Pagamento de 
Fornecedores é de: 
A) 41 dias 
B) 42 dias 
C) 43 dias 
D) 44 dias 
E) 45 dias 

 

QUESTÃO 31 
 

Julgue os itens a seguir que versam a respeito das legislações básicas que norteiam a contabilidade e a 
gestão pública e marque a alternativa CORRETA: 
 

A) O pagamento da despesa pública, por medidas de segurança, não poderá ser realizado mediante 
dinheiro, devendo o agente financeiro fazê-lo via crédito em conta bancária do credor. 

B) O resultado do Banco Central do Brasil constitui-se dividendos da Secretaria do Orçamento Federal 
subordinada ao Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. 

C) As receitas correntes podem ser classificas em tributárias, de serviços, patrimonial, de 
contribuições, industrial e outras. 

D) Nos casos de processos licitatórios para compra ou venda em que for aplicável carta convite, a 
Administração pública poderá também utilizar a tomada de preços, exceto a modalidade de 
concorrência. 

E) A gestão pública será desenvolvida a partir da observância de um planejamento que compreenderá a 
elaboração e atualização de estratégias para levantamento de operações de crédito interno e externo. 

 

QUESTÃO 32 
 

Há diversos critérios utilizados para a classificação da receita orçamentária. Julgue os itens a seguir e 
assinale a opção que melhor indica a classificação por natureza da receita segundo o MTO – Manual 
Técnico Orçamentário 2013: 
 

A) Efetiva e não efetiva; originárias e derivadas; Institucional; orçamentária, por esfera orçamentária. 
B) Extraorçamentária; originárias e derivadas; financeira, orçamentária. 
C) Institucional; por esfera orçamentária, fonte de recursos (ou destinação da receita); e resultado primário. 
D) Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. 
E) Categoria econômica; origem; espécie; rubrica, alínea e subalinea. 
 

QUESTÃO 33 
 

Julgue os itens a seguir que versam a respeito da Receita e Despesa e marque a alternativa CORRETA.  
 

A) A despesa pública consiste na aplicação de certa quantia em dinheiro, por parte da autoridade ou 
agente público competente, em conformidade a uma autorização legislativa, para execução de um 
fim a cargo do governo. 

B) As receitas de impostos e com alienação de bens são resultantes da execução orçamentária e ambas 
reduzem o patrimônio líquido. 

C) Os lançamentos para efeito de registro contábil do pagamento de uma despesa orçamentária utilizará 
somente contas contábeis dos sistemas orçamentário e de controle. 

D) Os recebimentos de cauções em dinheiro são fatos modificativos independentes do orçamento, que 
impactam positivamente o patrimônio líquido. 

E) As devoluções de cauções em dinheiro são dispêndios extraorçamentárias, independentes da execução 
orçamentária, e decorrem de fatos modificativos mistos. 
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QUESTÃO 34 
 

Na estrutura atual do orçamento público, as programações orçamentárias estão organizadas em programas 
de trabalho, que contêm informações qualitativas e quantitativas, sejam físicas ou financeiras. Neste 
contexto, marque o item a seguir que melhor identifica as informações qualitativas requeridas às 
programações orçamentárias. 

 

A) Esfera orçamentária; identificador de doação e de operação de crédito – IDOC; e classificação funcional 
(função e subfunção). 

B) Classificação institucional (órgão e unidade orçamentária); classificação por fonte de recurso; 
Identificado de Uso – IDUSO; e a classificação por natureza da despesa. 

C) Classificação programática (Programa, ação e subtítulo); classificação por Identificador de resultado 
primário; e classificação funcional (função e subfunção). 

D) Esfera orçamentária; classificação institucional (órgão e unidade orçamentária); classificação 
funcional (função e subfunção); e classificação programática (Programa, ação e subtítulo). 

E) Classificação funcional (função e subfunção); Classificação por modalidade de aplicação; classificação 
por grupo de natureza de despesa. 

 

QUESTÃO 35 
 

A atuação do Sistema de Controle Interno do poder Executivo Federal tem como objetos de exames nos 
órgãos da Administração Direta, Indireta Federal e entidades privadas os seguintes itens, EXCETO: 

 

A) Os processos de licitação, sua dispensa ou inexigibilidade. 
B) Os atos de nomeações de comissões internas de trabalho. 
C) A execução dos planos, programas, projetos e atividades que envolvam aplicação de recursos públicos 

federais. 
D) Os sistemas administrativos e operacionais de controle interno administrativo utilizados na gestão 

orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e de pessoal. 
E) A aplicação dos recursos do Tesouro Nacional transferidos a entidades públicas ou privadas. 

 

QUESTÃO 36 
 

Julgue os itens a seguir que versam a respeito dos princípios orçamentários e marque a alternativa 
CORRETA. 

 

A) O princípio da totalidade surge a partir do declínio do ideal clássico da unidade orçamentária como uma 
forma de ampliação de novas situações no sentido de possibilitar a coexistência de múltiplos 
orçamentos consolidados de forma que permita ao governo uma visão conjunta das finanças públicas. 

B) O princípio da universalidade estabelece que o orçamento anual compreenderá obrigatoriamente as 
despesas e receitas de todos os Poderes, órgãos e fundos, inclusive as das entidades da administração 
indireta que não receberam subvenções ou transferências do orçamento. 

C) O princípio do orçamento bruto determina que todas as parcelas da receita e da despesa devem 
aparecer no orçamento em seus valores brutos, sem qualquer tipo de dedução, exceto as operações de 
credito por antecipação de receita que serão deduzidas dos juros e da amortização da dívida. 

D) A necessidade de complementação do orçamento com projeções plurianuais no âmbito dos 
investimentos expandiu a temporalidade do orçamento para além do exercício financeiro no atual 
contexto brasileiro. 

E) A não afetação das receitas é considerado como um dos princípios clássicos concebido a partir do 
interesse parlamentar, uma vez que ao gestor público facilita a aplicação do recurso por estar 
devidamente vinculado a sua natureza de despesa. 

 

QUESTÃO 37 
 

Julgue os itens a seguir e marque a alternativa que relaciona somente as despesas correntes: 
 

A) Obras públicas, juros da dívida, concessão de empréstimos e serviços de terceiros. 
B) Despesas com pessoal, encargos diversos; juros da dívida pública; amortização de empréstimos e 

inversões financeiras. 
C) Despesas com pessoal, encargos diversos; juros da dívida pública e contribuições de 

previdência social. 
D) Subvenções econômicas, material permanente, salário família e Abono Familiar, juros da dívida pública, 

contribuições de Previdência social, e diversas transferências correntes. 
E) Material de consumo, serviços de terceiros, concessão de empréstimos, amortização da dívida e 

subvenções sociais. 
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QUESTÃO 38 
 

Julgue os itens a seguir, e marque a alternativa CORRETA, que versam a respeito do conceito, objeto e 
campo de aplicação da contabilidade pública: 
 
A) A contabilidade aplicada ao setor público é um dos ramos da ciência contábil que devido a sua restrita 

relação com orçamento reconhece, mensura e evidencia os eventos contábeis sob a orientação dos 
princípios orçamentários, não se sujeitando aos princípios fundamentais de contabilidade. 

B) O objeto da contabilidade pública é o patrimônio público compreendido pelo conjunto de direitos, bens 
meritórios e bens de terceiros sujeitos à tributação, que se encontram inscritos em dívida ativa e em 
fase instauração judicial. 

C) O objetivo da contabilidade pública é gerar e fornecer informações úteis aos usuários sobre os 
resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e física 
do patrimônio da entidade pública e sua mutações. 

D) A contabilidade pública é aplicada a todas as pessoas jurídicas de direito público interno, não 
abrangendo os conselhos de profissionais. 

E) As empresas e entidades públicas que não estão contempladas no orçamento de investimentos estão 
sujeitas ao regime da contabilidade empresarial e isentas da contabilidade do setor público. 

 
QUESTÃO 39 
 

O auditor, durante os trabalhos de auditoria, apoiar-se-á em fatos e evidências que permitam o 
convencimento razoável da realidade ou da veracidade dos fatos, documentos ou situações examinadas. 
Este enunciado refere-se ao componente da independência denominado: 
 
A) Soberania. 
B) Objetividade. 
C) Imparcialidade. 
D) Materialidade. 
E) Relevância. 

 
QUESTÃO 40 

 

Uma empresa comercial apresentou em 02/01/2013 uma composição patrimonial contendo um caixa com 
R$ 35.000,00 e o capital social com R$ 35.000,00. Durante o mês de janeiro do mesmo ano, ocorreram os 
seguintes fatos: 
- dia 05, aquisição de mercadorias para revenda por R$ 6.000,00 sendo 60% à vista e 40% a prazo; 
- dia 07, aquisição a prazo de móveis e utensílios para a empresa no valor de R$ 5.000,00; 
- dia 10, assinatura da revista “Comércio Global”, com contrato de um ano, a vigorar a partir da assinatura 
do mesmo, com pagamento efetuado nesta data no valor de R$ 240,00; 
- dia 20, pagamento de 50% da dívida assumida em 05 de janeiro. 
 

Considerando os fatos acima, o valor do ativo total e do passivo exigível é de respectivamente: 
 

A) 29.960,00 e 7.400,00 
B) 35.000,00 e 7.400,00 
C) 41.200,00 e 7.400,00 
D) 41.200,00 e 6.200,00 
E) 29.600,00 e 6.200,00 
 




