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PORTUGUÊS 
 

QUESTÃO 01 

Leia a tira: 
 

 
 
O diálogo entre Calvin e sua colega de classe é baseada no uso de pronomes. É correto afirmar que: 
 
A) O “que” no primeiro balão é classificado como pronome relativo; 
B) É possível identificar em toda a tirinha apenas o emprego de pronomes pessoais; 
C) Há, em um dos balões, um desvio de concordância em relação a um dos pronomes; 
D) No último quadrinho há um pronome indefinido; 
E) A expressão do Calvin no último quadrinho expressa entusiasmo. 
 
O texto a seguir servirá de base para as questões 02 e 03 
 
"Pombo-correio leva celular para presos" 
A polícia da cidade paulista de Sorocaba apreendeu nas imediações da penitenciária Danilo Pinheiro dois pombos-
correios que carregavam peças de telefones celulares. O primeiro foi capturado por um agente penitenciário que achou 
o corpo da ave, pousada num fio elétrico, volumoso demais. Os pombos-correios sempre voltam ao lugar onde 
nasceram - por isso, a polícia acredita que eles tenham nascido na prisão e foram treinados fora dela para transportar, 
da rua para dentro dos muros, celulares e chips. (Fonte: Revista IstoÉ) 
 

QUESTÃO 02 

Após a leitura do texto, não é possível afirmar apenas o que se diz em: 
 
A) O fato de os pombos voltarem sempre ao local onde nasceram é imprescindível para que eles realizassem tal 

atividade; 
B) O volume do corpo do pombo foi a característica que despertou a curiosidade que resultou na apreensão; 
C) O treinamento dos pombos no interior da penitenciária era realizado desde o nascimento das aves; 
D) O principal objetivo da faceta dos presidiários era garantir a comunicação fora dos muros da penitenciária; 
E) É possível afirmar que mais de uma ave foi capturada. 
 

QUESTÃO 03 

Considere os seguintes itens: 
 
I. A expressão “por isso” é um elemento de coesão que denota conclusão; 
II. Os substantivos penitenciária e penitenciário estão, respectivamente, flexionados no feminino e no masculino para 

obedecer às regras de concordância nominal; 
III. O primeiro período do texto é formado por uma oração principal e uma oração subordinada adjetiva. 
 
Está(ão) correto(s) apenas: 
 
A) I e III; 
B) I; 
C) I, II e III; 
D) I e II; 
E) II. 
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Texto para as questões 04 e 05  
 
Cambaio 
Chico Buarque 

 
Eu quero moça que me deixe perdido 
Procuro moça que me deixe pasmado 
Essa moça zoando na minha ideia 
Eu quero moça que me deixe zarolho 
Procuro moça que me deixe cambaio 
Me fervendo na veia 
Desejo a moça prestes 
A transformar-se em flor 
A se tornar um luxo 
Pro seu novo amor 
Moça que vira bicho 
Que é de fechar bordel 
Que ateia fogo às vestes 
Na lua-de-mel 
Eu quero moça que me deixe maluco 
Moça disposta a me deixar no bagaço 
Essa moça zanzando na minha raia 
Eu quero moça que me chame na chincha 
Com sua flecha que me crave um buraco 
Na cabeça e não saia 
[...] 
 

QUESTÃO 04 

O texto em questão é uma canção, mas sua construção 
lembra um outro gênero textual. Qual? 
 
A) Bilhete; 
B) Anúncio; 
C) Carta; 
D) Propaganda; 
E) Crônica. 
 

QUESTÃO 05 

O eu-lírico particulariza a moça que ele procura, esse 
detalhamento é pautado no(a): 
 
A) Disposição das orações substantivas predicativas; 
B) Constante uso de orações coordenadas explicativas; 
C) Grande quantidade de orações adjetivas explicativas; 
D) Disposição das orações absolutas; 
E) Grande quantidade de orações adjetivas restritivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 06 

O uso dos recursos da linguagem está presente em tudo 
o que é falado ou escrito. Com os  temas e assuntos que 
rodeiam o futebol, esporte de maior destaque no 
cenário mundial,   não é diferente, pois constantemente 
pode-se observar o empregos de expressões 
metafóricas, que tem o objetivo de transpor o sentido 
próprio de uma palavra ou expressão para um sentido 
figurado. 
 
Das expressões dispostas a seguir, qual é um exemplo 
de metáfora utilizada na linguagem do futebol? 
 
A) João ficou morrendo de raiva quando seu time perdeu 

o jogo da semifinal; 
B) A seleção canarinho venceu mais uma partida; 
C) Hoje vamos estraçalhar nossos adversários; 
D) Aqueles jogadores, só porque estão ganhando, ficam 

fazendo cera; 
E) O rei do futebol esteve presente na cerimônia de 

encerramento das olimpíadas de Londres. 
 
Leia o poema para responder as questões 07 e 08: 
 

Soneto XIII - da obra Via-Láctea 
Olavo Bilac 

 
"Ora (direis) ouvir estrelas! Certo 

Perdeste o senso!" E eu vos direi, no entanto, 
Que, para ouvi-las, muita vez desperto 
E abro as janelas, pálido de espanto ... 

 
E conversamos toda a noite, enquanto 

A via láctea, como um pálio aberto, 
Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto, 

Inda as procuro pelo céu deserto. 
 

Direis agora: "Tresloucado amigo! 
Que conversas com elas? Que sentido 

Tem o que dizem, quando estão contigo?" 
 

E eu vos direi: "Amai para entendê-las! 
Pois só quem ama pode ter ouvido 

Capaz de ouvir e de entender estrelas." 
 

QUESTÃO 07 

Assinale o item em que há erro na indicação da função 
sintática do termo destacado: 
 
A) “E abro as janelas, pálido de espanto” – predicativo 

do sujeito; 
B) “Direis agora: “Tresloucado amigo!”” – adjunto 

adnominal; 
C) “Inda as procuro pelo céu deserto” – adjunto 

adverbial; 
D) “A via láctea, como um pálio aberto, Cintila” – 

sujeito; 
E) “E eu vos direi: “Amai para entendê-las!”” – objeto 

indireto. 
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QUESTÃO 08 

Das análises linguísticas em relação ao poema, assinale a 
que não é correta: 
 
A) O verbo dizer no primeiro verso está conjugado na 2ª 

pessoa do plural. No futuro do presente do indicativo; 
B) A conjunção “no entanto”, do segundo verso, é 

adversativa; 
C) As palavras “saudoso e em pranto” localizadas no 

terceiro verso da segunda estrofe, exercem a função 
de aposto e se relacionam ao substantivo “sol”; 

D) A conjunção “pois” na última estrofe é explicativa, 
justifica o fato de o eu lírico conversar com as 
estrelas; 

E) O verbo amar na última estrofe está conjugado na 
segunda pessoa do plural do imperativo afirmativo. 

 

QUESTÃO 09 

O novo acordo ortográfico trouxe mudanças na norma 
padrão da linguagem. Qual das alternativas abaixo não é 
uma inovação trazida com o novo acordo? 
 
A) O nosso alfabeto, que antes era composto de 23 

letras, agora possui 26, pois foram introduzidas as 
letras K, Y, W; 

B) As palavras proparoxítonas, todas elas, recebem 
acento gráfico; 

C) Os ditongos abertos em palavras paroxítonas não são 
mais acentuados. Exs: assembleia, ideia; 

D) Não há mais o acento diferencial. Agora precisamos 
reconhecer a palavra, que antes era diferenciada de 
outra igual pelo acento, através do contexto; 

E) Os verbos referentes à terceira pessoa do plural, 
terminados em (ee) e o hiato (oo) não são mais 
acentuados. Como por exemplo: enjoo, voo, que antes 
era acentuado, agora não é mais. 

 

Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 10 
Observe as afirmações a respeito da escrita das 
correspondências oficiais: 
 

I. O memorando é um tipo de comunicação 
eminentemente interna estabelecida entre as 
unidades administrativas de um mesmo órgão, de 
níveis hierárquicos iguais ou distintos; 

II. O ofício é uma correspondência expedido por órgãos 
públicos que contém matéria administrativa ou 
social, cujo destinatário tem que ser um órgão 
público; 

III. A impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, 
clareza, concisão, formalidade e uniformidade são 
características essenciais da Redação Oficial; 

IV. Um relatório é um conjunto de informações utilizado 
para reportar resultados parciais ou totais de uma 
determinada atividade, experimento, projeto, ação, 
pesquisa ou outro evento que esteja finalizado ou em 
andamento. 

 

São verdadeiras apenas as afirmações: 
 

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

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 

Dois jovens, Pedro e Gabriel, estão numa comemoração 
natalina. André, patrão de Pedro, pergunta se Gabriel é 
seu irmão e Pedro responde: “O pai desse cavalheiro 
que está comigo é filho único de meu pai”. Podemos 
concluir que Gabriel é: 
 

A) Irmão de Pedro; 
B) Filho de Pedro; 
C) Tio de Pedro; 
D) Pai de Pedro; 
E) Sobrinho de Pedro. 
 

QUESTÃO 12 

O texto abaixo é um fragmento da música “Cartaz” 
cantada pela dupla Jorge e Mateus. 
 

“Amanhã tudo pode acontecer 
Hoje a nossa vida é pequena 
Amanhã tudo pode anoitecer 

Se você vem comigo eu não choro mais” 
 

Quando se escreve “Se você vem comigo eu não choro 
mais” é o mesmo que dizer que: 
 

A) Se você não vier comigo então continuarei chorando; 
B) Se você vier comigo continuarei chorando; 
C) Se eu não choro mais então você veio comigo; 
D) Se eu não choro mais então você não veio comigo; 
E) Se eu continuo chorando então você não veio comigo. 
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QUESTÃO 13 

Um pai disse à filha: “Sua mãe vai ao shopping ou você 
vai à praia.” A negação dessa afirmação é: 
 
A) Sua mãe vai ao shopping e você vai à praia; 
B) Sua mãe vai ao shopping e você não vai à praia; 
C) Sua mãe não vai ao shopping e você vai à praia; 
D) Sua mãe não vai ao shopping e você não vai à praia; 
E) Sua mãe não vai ao shopping ou você não vai à praia. 
 

QUESTÃO 14 

Considere duas proposições p e q de modo que p seja 
verdadeira e q seja falsa. Das proposições abaixo 
assinale aquela que possui valor lógico verdadeiro. 
 
A) p   q; 
B) p ⇒ q; 
C) p ⇔ q; 
D) p   q; 
E) p   q. 
 

QUESTÃO 15 

Numa prateleira há 4 garrafas brancas e 4 garrafas 
verdes, todas iguais diferindo apenas na cor. O número 
de modos diferentes de enfileirar essas garrafas na 
prateleira é: 
 
A) 16; 
B) 64; 
C) 70; 
D) 256; 
E) 324. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 16 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 teve variação de 0,38% em junho, divulgou nesta sexta-feira, 
21/junho, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Além deste, a inflação brasileira é medida por vários outros 
índices. As afirmações abaixo referem-se a alguns deles.  
 
I. Índice Geral de Preços - calculado pela Fundação Getúlio Vargas (doravante FGV). É uma média ponderada do índice 

de preços no atacado (IPA), de preços ao consumidor (IPC) no Rio de Janeiro e São Paulo, e do custo da construção 
civil (INCC). Usado em contratos de prazo mais longo, como aluguel; 

II. Índice de Preços por Atacado - batizado de Índice de Preços ao Produtor Amplo, é calculado pela FGV com base na 
variação dos preços no mercado atacadista; 

III. Índice Geral de Preços do Mercado - também produzido pela FGV, com metodologia igual à utilizada no cálculo do 
IGP-DI. A principal diferença é que, enquanto este abrange o mês fechado, o IGP-M é pesquisado entre os dias 21 de 
um mês e 20 do mês seguinte. 

 
Assinale a opção correta: 
 
A) São verdadeiras as afirmações I, II e III; 
B) Somente a afirmação I é verdadeira; 
C) Somente a afirmação II é verdadeira; 
D) Somente a afirmação III é verdadeira; 
E) Todas as afirmações são falsas. 
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QUESTÃO 17 

"O mais importante é que a galera não está indo por partido e sim cada um por si.” A frase é da estudante Jéssica Loyola, 
22, que na última quarta-feira, 19/junho, se encaminhava para o protesto em Fortaleza. Se em outros momentos de 
efervescência política no Brasil as siglas partidárias tomaram a frente do processo, dessa vez elas foram deixadas à 
margem pelos próprios cidadãos.” (Fonte: Jornal O Povo, 21/06/2013). 
 
Sobre os partidos políticos brasileiros NÃO é correto afirmar: 
 
A) O golpe militar de 1964 iniciou a quinta fase partidária, com o bipartidarismo, que segundo alguns teria sido "uma 

admiração ingênua do Presidente Castello Branco pelo modelo britânico" e segundo outros teria sido uma 
"mexicanização"; 

B) Os partidos políticos no Brasil têm suas origens nas disputas entre duas famílias paulistas, a dos Pires e a dos 
Camargos. Verdadeiros bandos, com o uso da força e da violência, eles formaram os primeiros grupos políticos rivais; 

C) Rede Sustentabilidade (REDE) é um partido político brasileiro fundado pela ex-ministra, ex-senadora Marta Suplicy. 
Foi fundado em 2013, num encontro, batizado de Encontro Nacional da Rede Pró Partido, que aconteceu em Brasília; 

D) Trinta e nove agremiações, como Movimento Integralista Brasileiro (MIB), Liga Bolchevique Internacionalista (LBI) e 
Partido Comunista Revolucionário (PCR), esperam pela aprovação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para se 
tornarem partidos. Se todos forem aprovados, o Brasil passará a ter 58 legendas; 

E) Em decisão individual, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a paralisação da 
tramitação de um projeto de lei que impõe amarras à criação de novos partidos políticos. A manifestação do 
magistrado, atendeu a um mandado de segurança impetrado pelo senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF). 

 

QUESTÃO 18 

O produto interno bruto (PIB) representa a soma (em valores monetários) de todos os bens e serviços finais 
produzidos numa determinada região (quer sejam países, estados ou cidades), durante um período determinado (mês, 
trimestre, ano, etc). O PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia com o objetivo de mensurar a 
atividade econômica de uma região. (Fonte: Wikipédia) 
 
Analise as afirmações abaixo: 
 
I. No Brasil, o cálculo do PIB é feito exclusivamente pela Fundação Getúlio Vargas, instituição federal subordinada ao 

Ministério do Planejamento; 
II. Confirmando as previsões de especialistas, o Brasil recebeu a confirmação no início de junho de que sua economia 

está em estado de recessão. Isso significa que, durante dois trimestres consecutivos, o valor do Produto Interno 
Bruto regrediu; 

III. Para se chegar ao PIB per capita de uma região, basta dividir o valor PIB pelo número de habitantes dessa área em 
estudo. 

 
Assinale a opção correta: 
 
A) São verdadeiras as afirmações I, II e III; 
B) Somente as afirmações II e III são verdadeiras; 
C) Somente as afirmações I e III são verdadeiras; 
D) Somente a afirmação III é verdadeira; 
E) Todas as afirmações são falsas. 
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QUESTÃO 19 

Assinale a opção que contém erros nas informações apresentadas sobre os pontos turísticos de nosso Estado: 
 
A) Museu da Cachaça - localizado no município de Maranguape, o museu atrai turistas vindos de todo o país que buscam 

saber como é realizado o processo de um dos produtos regionais mais procurado no Nordeste, a cachaça. É uma 
oportunidade para conhecer um pouco mais sobre a cultura cearense, visitar prédios históricos e passear nas 
charretes que circulam nos locais; 

B) O Parque nacional de Ubajara - possui 563 hectares, é considerado o menor do Brasil, mas de uma beleza exuberante 
de encher os olhos de quem o visita. Uma das riquezas do lugar é a Gruta de Ubajara, conhecida desde o início do 
século XVIII, quando os portugueses realizaram expedições na região em busca de minérios, especialmente prata. 
Hoje, intensamente visitada por turistas brasileiros e estrangeiros, a gruta tem 1.120m de extensão, dos quais 420m 
estão abertos ao público com o acompanhamento de guias; 

C) Canoa Quebrada - localizada em uma região privilegiada na América do Sul, aproximadamente a 3º da linha do 
Equador, possui um clima estável, entre 27°C e 30°C durante todo o ano. Tem sim alguns meses de chuva que alcança 
para abençoar as praias com magníficos coqueiros, falésias, lagoas que nos surpreendem entre as enormes dunas de 
areia. Durante o decorrer do ano, o céu resplandece em um azul invejável e seus moradores sorriem com a satisfação 
de quem sabe ser dono de um pequeno paraíso. A origem desta antiga vila de pescadores foi no ano mil seiscentos e 
cinquenta, localizada no município de Aracati; 

D) Assentada no alto da Colina do Horto, o monumento em homenagem a Padre Cícero, tem 65 metros de altura - o 
equivalente a um prédio de 20 andares -, merece visita até mesmo de quem não é seu devoto. Dali se tem uma ótima 
vista para a cidade e da chapada do Araripe. No local há um pequeno museu e uma capela; 

E) O Parque do Cocó é um oásis no meio dos arranha-céus de Fortaleza. O Parque Ecológico do Rio Cocó  foi criado em 
1989 e é uma área de conservação, um parque estadual da vida natural. Tem esse nome devido ao rio que forma o 
bioma de mangue, o rio Cocó.  O rio nasce em Pacatuba ainda pequeno e aí é chamado de riacho Pacatuba, mais 
adiante, passa a ser o riacho Gavião. Somente após o bairro Ancuri, o riacho recebe a denominação de Rio Cocó, onde 
dá início ao Parque. 

 

QUESTÃO 20 

Assinale a única opção INCORRETA: 
 
A) O economista Guido Mantega assumiu o Ministério da Fazenda em 2006. Antes, no governo do presidente Lula, foi 

ministro do Planejamento e presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 
Mantega se classifica como um social-desenvolvimentista, foco que tem sido mantido tanto na carreira acadêmica 
como na vida pública. Sua gestão na Fazenda tem sido marcada pelas iniciativas em favor do acesso popular ao 
consumo e do aumento da atividade econômica; 

B) Joaquim Barbosa nasceu em Paracatu, noroeste de Minas Gerais. É o primogênito de oito filhos. Pai pedreiro e mãe 
dona de casa, passou a ser arrimo de família quando estes se separaram. Aos 16 anos foi sozinho para Brasília, 
arranjou emprego na gráfica do Correio Braziliense e terminou o segundo grau, sempre estudando em colégio 
público. Obteve seu bacharelado em Direito na Universidade de Brasília, onde, em seguida, obteve seu mestrado em 
Direito do Estado. Embora se diga que ele é o primeiro negro a ser ministro do STF, ele foi, na verdade, o terceiro, 
sendo precedido por Hermenegildo de Barros (de 1919 a 1937) e Pedro Lessa (de 1907 a 1921); 

C) Paulo Bonavides é um destacado jurista brasileiro, lecionando por três décadas na Universidade Federal do Ceará, 
onde é professor emérito desde 1991. Um dos constitucionalistas mais respeitados do País, é autor de (dentre várias 
outras obras) Ciência Política e Curso de Direito Constitucional, duas das doutrinas mais tradicionais do pensamento 
jurídico brasileiro; 

D) Médico cirurgião torácico, cardiologista e inventor de métodos e equipamentos cirúrgicos brasileiro nascido em 
Xapuri, no Acre, Adib Jatene é um dos mais importantes cirurgiões cardíacos da história da medicina brasileira e 
mundial. Dedicado e estudioso, formou-se em medicina aos 23 anos pela Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, fazendo residência e sua pós-graduação no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, sob a 
orientação do Prof. Euríclides de Jesus Zerbini (19121993), pioneiro dos transplantes de coração no país; 

E) Francisco, nascido Jorge Mario Bergoglio é o 266º Papa da Igreja Católica e atual chefe de estado do Vaticano, 
sucedendo o Papa Bento XVI, que abdicou ao papado em 28 de fevereiro de 2013. É o primeiro papa nascido no 
continente americano, o primeiro pontífice não europeu em mais de 1200 anos e o único jesuíta da história. 
Arcebispo de Montevidéu desde 28 de fevereiro de 1998 e cardeal-presbítero desde 21 de fevereiro de 2001, foi 
eleito em 13 de março de 2013. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

Qual a natureza das contas “Despesas Antecipadas”, 
“Juros Passivos” e “Ações em Tesouraria” 
respectivamente? 
 
A) Devedora – Devedora – Devedora; 
B) Credora – Devedora – Devedora; 
C) Credora – Credora – Devedora; 
D) Devedora – Credora – Credora; 
E) Credora – Devedora – Credora. 
 

QUESTÃO 22 

Numa empresa o Patrimônio Líquido representa o 
dobro do valor do Ativo Circulante e metade do valor do 
Ativo Não Circulante. Considerando-se que o Ativo 
Circulante está registrado por $ 200.000 qual o valor do 
Passivo Exigível? 
 
A) $ 400.000; 
B) $ 1.000.000; 
C) $ 800.0000; 
D) $ 600.000; 
E) $ 1.200.000. 
 

QUESTÃO 23 

Qual das alternativas apresenta dois grupos de contas 
que representam EXCLUSIVAMENTE conjunto de bens e 
direitos? 
 
A) Ativos Circulante e Ativo Não Circulante; 
B) Ativo Não Circulante e Passivo Não Circulante; 
C) Ativo Circulante e Patrimônio Líquido; 
D) Passivo Não Circulante e Ativo Circulante; 
E) Patrimônio Líquido e Ativo Não Circulante. 
 

QUESTÃO 24 

Observe o saldo das contas e informe o total de débitos 
e créditos respectivamente. 
 

Caixa $ 10.000 
Juros Ativos $ 50.000 
Prejuízos Acumulados $ 20.000 
Depreciação Acumulada $ 10.000 
Fornecedores $ 80.000 
Estoques $ 60.000 

 
A) $ 140.000 e $ 90.000; 
B) $ 70.000 e $ 160.000; 
C) $90.000 e $ 140.000; 
D) $ 100.000 e $ 130.000; 
E) $ 150.000 e $ 80.000. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 25 

Assinale a alternativa que apresenta EXCLUSIVAMENTE 
“deduções da Receita Bruta” na estrutura da 
Demonstração dos Resultados do Exercício. 
 
A) Custo da Mercadoria Vendida e Despesas 

Administrativas; 
B) Provisão para Imposto de Renda e Despesa de 

Vendas; 
C) Despesas Financeiras e Outras Despesas; 
D) Devoluções e Abatimentos; 
E) Impostos sobre vendas e Despesas de Depreciação. 
 

QUESTÃO 26 

“Recurso controlado pela entidade como resultado de 
eventos passados e do qual se espera que benefícios 
econômicos futuros fluam para a entidade”. Esse é o 
conceito de: 
 
A) Ativo; 
B) Passivo; 
C) Patrimônio Líquido; 
D) Receita; 
E) Despesa. 
 

QUESTÃO 27 

Assinale a alternativa que apresenta EXCLUSIVAMENTE 
contas do Patrimônio Líquido: 
 
A) Capital a Integralizar – Investimentos – Reserva de 

Lucro; 
B) Ajustes de Avaliação Patrimonial – Capital Social – 

Ações em Tesouraria; 
C) Reserva de Capital – Intangíveis – Lucros 

Acumulados; 
D) Receitas de Vendas – Reserva de Lucros – Capital 

Subscrito; 
E) Reserva de Capital – Ajustes de Avaliação Patrimonial 

- Investimentos. 
 

QUESTÃO 28 

Assinale a alternativa que apresenta EXCLUSIVAMENTE 
dois tipos de penalidades por transgressão dos 
preceitos estabelecidos no código de ética do 
profissional contador: 
 
A) Multa e Advertência Pública; 
B) Advertência Reservada e Cesura Pública; 
C) Censura Reservada e Privação de Liberdade; 
D) Censura Pública e Multa; 
E) Cessação do Registro e Multa. 
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QUESTÃO 29 

De acordo com a Constituição Federal a fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da administração 
direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de 
receitas, será exercida por qual entidade? 
 
A) Senado Federal mediante controle externo e pelo 

Sistema de Controle Interno de cada Poder; 
B) Câmara de Deputados mediante controle externo e 

pelo Sistema de Controle Interno de cada Poder; 
C) Congresso Nacional mediante controle externo e pelo 

Sistema de Controle Interno de cada Poder; 
D) Ministério Público mediante controle externo e pelo 

Sistema de Controle Interno de cada Poder; 
E) Supremo Tribunal Federal mediante controle externo 

e pelo Sistema de Controle Interno de cada Poder. 
 

QUESTÃO 30 

No âmbito federal, o Tribunal de Contas da União, que 
auxilia no controle externo, é integrado por nove 
Ministros que para serem nomeados necessitam ter, 
dentre outros requisito, qual idade? 
 
A) Mais de trinta e cinco e menos de setenta anos de 

idade; 
B) Mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos de 

idade; 
C) Mais de vinte e quatro e menos de sessenta e cinco 

anos de idade; 
D) Mais de vinte e um e menos de sessenta e cinco anos 

de idade; 
E) Mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco 

anos de idade. 
 

QUESTÃO 31 

“O auditor, no exercício da atividade de auditoria, deve 
manter uma atitude de _______________ que assegure a 
imparcialidade de seu julgamento, nas fases de 
planejamento, execução e emissão de seu parecer”. A 
expressão que preenche corretamente a lacuna é: 
 
A) Dependência; 
B) Trabalho; 
C) Independência; 
D) Pontualidade; 
E) Assiduidade. 
 

QUESTÃO 32 

No que diz respeito às Normas de Auditoria referentes à 
execução dos trabalhos o Exame preliminar, Elaboração 
do plano de trabalho e Identificação do universo a ser 
examinado, são ações de qual fase? 
 
A) Supervisão dos Trabalhos de Auditoria; 
B) Planejamento dos Trabalhos; 
C) Análise das Impropriedades e Irregularidades; 
D) Avaliação dos Controles Internos; 
E) Obtenção de Evidências. 
 

QUESTÃO 33 

A opinião do auditor com atribuição de auditoria deverá 
ser expressa através de Relatório e/ou Parecer de 
Auditoria. As informações que proporcionem a 
abordagem da auditoria, quanto aos atos de gestão, 
fatos ou situações observadas, devem reunir 
determinados atributos de qualidade, dentre os quais, 
aquele relacionado a “assegurar-se de que os resultados 
da auditoria correspondam aos objetivos 
determinados;”. Tal atributo é denominado de: 
 
A) Integridade; 
B) Clareza; 
C) Coerência; 
D) Oportunidade; 
E) Apresentação. 
 

QUESTÃO 34 

A Auditoria, na classificação quanto à forma de 
intervenção pode ser de quais tipos? 
 
A) Independente ou Geral; 
B) Analítica ou Detalhada; 
C) Total ou Parcial; 
D) Interna ou Externa/Independente; 
E) Contínua ou de Balanços. 
 

QUESTÃO 35 

Como se denomina a Modalidade de Auditoria na que 
abrange o exame da legalidade dos fatos patrimoniais 
em face das obrigações tributárias, trabalhistas e sociais 
podendo ser feita pela própria empresa, por 
profissionais de contabilidade especializados ou pelo 
Poder Público? 
 
A) Auditoria Governamental; 
B) Auditoria Contábil; 
C) Auditoria Operacional; 
D) Auditoria de Gestão; 
E) Auditoria Fiscal. 
 

QUESTÃO 36 

Como se denomina o Princípio Orçamentário que 
preceitua que a lei orçamentária não poderá conter 
matéria estranha à previsão das receitas e à fixação das 
despesas? 
 
A) Anualidade; 
B) Unidade; 
C) Publicidade; 
D) Exclusividade; 
E) Equilíbrio. 
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QUESTÃO 37 

Qual Princípio Orçamentário determina que a Lei 
Orçamentária Anual de cada ente federado deverá 
conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, 
órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público do(a)? 
 
A) Orçamento Bruto; 
B) Não-Vinculação; 
C) Universalidade; 
D) Entidade; 
E) Transparência. 
 

QUESTÃO 38 

Como se denomina, no âmbito do processo de 
planejamento-orçamento, o elemento que tem a 
finalidade de nortear a elaboração dos orçamentos 
anuais de forma a adequá-los às diretrizes, objetivos e 
metas da administração pública, estabelecidos no Plano 
Plurianual? 
 
A) Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
B) Lei de Orçamentos Anuais; 
C) Balanço Patrimonial; 
D) Balanço Financeiro; 
E) Balanço Orçamentário. 
 

QUESTÃO 39 

O Plano Plurianual tem objetivos e metas fixadas para 
um período de quantos anos? 
 
A) 02 anos; 
B) 03 anos; 
C) 04 anos; 
D) 05 anos; 
E) 06 anos. 
 

QUESTÃO 40 

“Integrará o projeto de lei de diretrizes o Anexo de 
_______________, em que serão estabelecidas metas anuais, 
em valores correntes e constantes, relativos a receitas e 
despesas, resultados nominal e primário e montante da 
dívida pública, para o exercício a que se referirem e para 
os dois seguintes”. Qual das alternativas abaixo 
apresenta a expressão que preenche corretamente a 
lacuna do texto? 
 
A) Metas Fiscais; 
B) Metas Financeiras; 
C) Metas Orçamentárias; 
D) Metas de Governo; 
E) Metas Legais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 41 

Qual das opções abaixo apresenta corretamente a 
sequência das etapas que compõem o Ciclo 
Orçamentário? 
 
A) Análise – Aprovação – Elaboração – Execução; 
B) Estudo – Elaboração – Execução – Análise; 
C) Estudo – Aprovação – Elaboração – Execução; 
D) Elaboração – Estudo e aprovação – Execução – 

Avaliação; 
E) Aprovação – Publicação – Efetivação – Avaliação. 
 

QUESTÃO 42 

A modalidade de orçamento em que, do ponto de vista 
de sua apresentação, os recursos financeiros para cada 
unidade orçamentária vinculam-se direta ou 
indiretamente aos objetivos a serem alcançados é 
denominada de: 
 
A) Orçamento Vinculado; 
B) Orçamento por Programa; 
C) Orçamento Base Zero; 
D) Orçamento Anual; 
E) Orçamento Periódico. 
 

QUESTÃO 43 

Considerando-se a classificação das Receitas Públicas 
quanto à sua categoria econômica, assinale a alternativa 
que apresenta a soma de todas as RECEITAS 
CORRENTES dentre as receitas apresentadas no quadro 
a seguir. 
 

Tipo Receita Valor em R$ 
Receita Tributária $ 100.000 
Alienação de Bens $ 10.000 
Receita Agropecuária $ 90.000 
Operações de Crédito $ 50.000 
Receita Patrimonial $ 250.000 
Amortização de Empréstimos $ 140.000 
Receita de Serviços $ 60.000 

 
A) $ 400.000; 
B) $ 550.000; 
C) $ 410.000; 
D) $ 500.000; 
E) $ 560.000. 
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QUESTÃO 44 

Observe o quadro e assinale a alternativa que apresenta 
o valor referente exclusivamente ao total de RECEITAS 
DE CAPITAL: 
 

Tipo Receita Valor em R$ 
Operações de Crédito $ 15.000 
Receita Patrimonial $ 7.000 
Receita Industrial $ 5.000 
Alienação de Bens $ 10.000 
Receita de Contribuições $ 3.000 
Receita de Serviços $2.000 
Transferências de Capital $ 8.000 

 
A) $ 50.000; 
B) $ 45.000; 
C) $ 40.000; 
D) $ 35.000; 
E) $ 33.000. 
 

QUESTÃO 45 

O art. 53 da Lei no 4.320/1964, o define como “o ato da 
repartição competente, que verifica a procedência do 
crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o 
débito desta”. Está e a definição de qual dos estágios da 
Receita Pública? 
 
A) Previsão; 
B) Lançamento; 
C) Arrecadação; 
D) Recolhimento; 
E) Execução. 
 

QUESTÃO 46 

Despesas orçamentárias com a aquisição de imóveis ou 
bens de capital já em utilização e aquisição de títulos 
representativos do capital de empresas são classificadas 
quanto à natureza da despesa como: 
 
A) Inversões Financeiras; 
B) Investimentos; 
C) Pessoal e Encargos; 
D) Outras despesas correntes; 
E) Juros e encargos da dívida. 
 

QUESTÃO 47 

Assinale a alternativa que apresenta EXCLUSIVAMENTE 
estágios da despesa: 
 
A) Fixação – Execução – Avaliação – Pagamento; 
B) Fixação – Empenho – Liquidação – Pagamento; 
C) Previsão – Aprovação – Empenho – Liquidação; 
D) Lançamento – Empenho – Liquidação – Avaliação; 
E) Previsão – Fixação – Empenho – Execução. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 48 

Por crédito adicional, entendem-se as autorizações de 
despesas não computadas ou insuficientemente dotadas 
na Lei Orçamentária, nesse sentido, como se denomina 
os Créditos Adicionais destinados ao reforço de dotação 
orçamentária? 
 
A) Complementares; 
B) Suplementares; 
C) Especiais; 
D) Ordinário; 
E) Extraordinário. 
 

QUESTÃO 49 

Assinale a alternativa que apresenta EXCLUSIVAMENTE 
dois tipos de Créditos Adicionais: 
 
A) Suplementares – Especiais; 
B) Complementares – Especiais; 
C) Ordinários – Extraordinários; 
D) Completares – Suplementares; 
E) Especiais – Ordinários. 
 

QUESTÃO 50 

“O _______________ é um quadro com duas seções: 
Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos 
Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa 
Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que 
se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do 
exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em 
espécie pra o exercício seguinte na coluna dos 
dispêndios”. Qual o nome da demonstração contábil 
aplicada ao Setor Público que preenche corretamente a 
lacuna? 
 
A) Balanço Patrimonial; 
B) Balanço Orçamentário; 
C) Balanço Financeiro; 
D) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; 
E) Demonstração do Resultado Econômico. 
 
 
 







