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INSTRUÇÕES
Para a realização destas provas, você recebeu este Caderno de Questões e uma Folha de 
Respostas.
1.  Caderno de Questões
•	 Verifique	se	este	Caderno	de	Questões	contém	as	seguintes	provas:
 PORTUGUÊS  —  Questões de  01 a 20
 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  —  Questões de 21 a 35
 INFORMÁTICA BÁSICA  —  Questões de 36 a 50
 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  —  Questões de 51 a 100

•	 Qualquer	 irregularidade	 constatada	 neste	 Caderno	 de	Questões	 deve	 ser	 imediatamente	
comunicada ao Fiscal de sala.

•	 Neste	 Caderno,	 você	 encontra	 apenas	 um	 tipo	 de	 questão:	 objetiva	 de	 proposição	 simples.	
Identifique	a	resposta	correta,	marcando	na	coluna	correspondente	da	Folha	de	Respostas:

      V,	se	a	proposição	é	verdadeira;
      F,	se	a	proposição	é	falsa.

 ATENÇÃO: Antes	de	fazer	a	marcação,	avalie	cuidadosamente	sua	resposta.
 LEMBRE-SE:

Ø	 A	resposta	correta	vale	1	(um),	isto	é,	você	ganha 1 (um) ponto.

Ø	 A	 resposta	 errada	 vale	 –	 0,75	 (menos	 setenta	 e	 cinco	 centésimos),	 isto	 é,	 você	
não ganha	o	ponto	da	questão	que	errou	e	ainda	perde, em cada resposta errada, 0,75 
(setenta	e	cinco	centésimos)	dos	pontos	ganhos	em	outras	questões	que	você	acertou.

Ø	 A	ausência	de	marcação	e	a	marcação	dupla	ou	inadequada	valem	0	(zero).	Você	
não ganha nem perde nada.

2.  Folha de Respostas
•	 A	Folha	de	Respostas	é	pré-identificada;	confira	os	dados	registrados	no	cabeçalho	e	assine-o	

com	caneta	esferográfica	de	tinta PRETA.	Não	ultrapasse	o	espaço	reservado	para	esse	fim.
•	 NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO SUJE, NÃO RASURE ESSA FOLHA DE RESPOSTAS.

•	 A		marcação		da		resposta		deve		ser		feita		preenchendo-se		o		espaço		correspondente		com	
caneta	esferográfica	de	tinta PRETA.	Não	ultrapasse	o	espaço	reservado	para	esse	fim.

  Exemplo de Marcação
  na folha de Respostas

01 F
02 V
03 V
04 F
05 V

•	 O tempo disponível para a realização das provas e o preenchimento da Folha de Respostas 
é	de	4	(quatro)	horas.
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PROVA DE PORTUGUÊS
QUESTÕES de 01 a 20
INSTRUÇÃO: 
Para	cada	questão,	de	01 a 20,	marque	na	coluna	correspondente	da	Folha	de	
Respostas:

  V,	se	a	proposição	é	verdadeira;
  F,	se	a	proposição	é	falsa.

A	resposta	correta	vale	1	(um	ponto);	a	resposta	errada	vale	-0,75	(menos setenta 
e	cinco	centésimos);	a	ausência	de	marcação	e	a	marcação	dupla	ou	inadequada	
valem 0 (zero).
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QUESTÕES de 01 a 10
TEXTO:
  O	 caráter	 social	 de	 uma	 língua	 já	 parece	 ter	 sido	 fartamente	 demonstrado.	

Entendida como um sistema de signos	 convencionais	 que	 faculta	 aos	 membros	
de	 uma	 comunidade	 a	 possibilidade	 de	 comunicação,	 acredita-se,	 hoje,	 que	
seu	 papel	 seja	 cada	 vez	mais	 importante	 nas	 relações	 humanas,	 razão	 pela	 qual

5	–	 seu	estudo	 já	envolve	modernos	processos	científicos	de	pesquisa,	 interligados	às	
mais	novas	ciências	e	técnicas,	como,	por	exemplo,	a	própria	cibernética.

	 	 Entre	sociedade	e	 língua,	de	fato,	não	há	uma	relação	de	mera	causalidade.	
Desde	que	nascemos,	um	mundo	de	signos	linguísticos	nos	cerca,	e	suas	inúmeras	
possibilidades	comunicativas	começam	a	tornar-se	reais	a	partir	do	momento	em	que,

10	–	 pela	 imitação	 e	 associação,	 começamos	 a	 formular	 nossas	mensagens. E toda a 
nossa	vida	em	sociedade	supõe	um	problema	de	intercâmbio	e	comunicação	que	se	
realiza	fundamentalmente	pela	língua,	o	meio	mais	comum	de	que	dispomos	para	tal.

	 	 Sons,	 gestos,	 imagens,	 diversos	 e	 imprevistos,	 cercam	 a	 vida	 do	 homem	
moderno, compondo mensagens	de	toda	ordem	(Henri	Lefebvre	diria	poeticamente

15	–	 que	 “niágaras	de	mensagens	caem	sobre	pessoas	mais	ou	menos	 interessadas	e	
contagiadas”),	transmitidas	pelos	mais	diferentes	canais, como a televisão, o cinema, 
a	imprensa,	o	rádio,	o	telefone,	o	telégrafo,	os	cartazes	de	propaganda,	os	desenhos,	
a	música	e	tantos	outros.	Em	todos,	a	língua	desempenha	um	papel	preponderante,	
seja	em	sua	 forma	oral,	 seja	através	de	seu	código	substitutivo	escrito.	E,	através

20	–	 dela,	o	contato	com	o	mundo	que	nos	cerca	é	permanentemente	atualizado.
	 	 Nas	 grandes	 civilizações,	 a	 língua	 é	 o	 suporte	 de	 uma	 dinâmica	 social	 que	

compreende	 não	 só	 as	 relações	 diárias	 entre	 os	membros	 da	 comunidade,	 como	
também	uma	atividade	 intelectual	 que	 vai	 desde	 o	 fluxo	 informativo	 dos	meios	 de	
comunicação	de	massa	até	a	vida	cultural,	científica	ou	literária.

PRETI, Dino. Sociolinguística:	os	níveis	de	Fala.	São	Paulo:	Edusp,	s.	d.,	p.	11-12.
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Questão 07
O	termo	“já”	aparece	nas	linhas	1	e	5	com	diferentes	sentidos	nos	contextos.

Questão 08
Os	termos	“hoje”	(l.	3)	e	“por	exemplo”	(l.	6)	encontram-se	separados	por	vírgula	porque	são	
adjuntos	adverbiais	deslocados	no	período.

Questão 09
No	 período	 “E	 toda	 a	 nossa	 vida	 em	 sociedade	 supõe	 um	 problema	 de	 intercâmbio	 e	
comunicação	que	se	realiza	 fundamentalmente	pela	 língua,	o	meio	mais	comum	de	que	
dispomos	para	tal.”	(l.	10-12),	as	formas	verbais	em	negrito	denotam	ações	habituais.

Questão 10
A	oração	“que	vai	desde	o	fluxo	informativo	dos	meios	de	comunicação	de	massa	até	a	vida	
cultural,	científica	ou	literária.”	(l.	23-24)	exerce	função	adjetiva	no	período.

Questão 05
Entre os canais	enumerados	no	terceiro	parágrafo	do	texto,	há	os	de	comunicação	verbal	e	
não verbal.

Questão 01
A	 relação	 autor-texto-leitor	 se	 estabelece	 por	meio	 de	 um	discurso	 linguístico	 em	que	 a	
impessoalidade	e	a	pessoalidade	se	fazem	presentes.

Questão 02
O	enunciador,	no	primeiro	parágrafo,	apresenta	uma	definição	do	que	é	a	língua.

Questão 03
Ao	 dispor	 da	 língua	 como	 instrumento	 de	 interação	 social,	 segundo	 o	 autor,	 o	 homem	
prescinde de outros meios de comunicação.

Questão 04
O	pensamento	de	Henri	Lefebvre,	reproduzido	no	terceiro	parágrafo,	evidencia	que	o	homem	
vive	afogado	num	dilúvio	de	palavras	e,	por	isso,	expressa-se	muito	mal.

Questão 06
No	último	parágrafo,	afirma-se	que	há	uma	correlação	entre	a	linguagem,	o	pensamento	e	o	
comportamento do ser humano.

UFBA – 2013 – Concurso Público para Servidor Técnico-Administrativo – PORTUGUÊS / Superior
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Questão 11
O	poema,	em	forma	de	oração,	 revela	um	sujeito	poético	desorientado	em	busca	de	um	
caminho	para	chegar	a	Deus.

Questão 12
O	diálogo	do	sujeito	lírico	em	que	ele	fala	sobre	Deus	e	sua	relação	com	Ele	constitui	o	tema	
do poema.

Questão 13
O	 sujeito	 lírico	 do	 poema	 expressa	 sentimento	 de	 abandono,	 desamparo,	 e	 pede	 o	
preenchimento de suas carências.

Questão 14
O	retorno	à	infância	solicitado	pelo	sujeito	poético	é	justificado	como	o	tempo	de	comunhão	
entre	ele	e	o	mundo	à	sua	volta.

QUESTÕES de 11 a 18
TEXTO:
  Meu Deus,
	 	 me	dá	cinco	anos.
	 	 Me	dá	um	pé	de	fedegoso	com	formiga	preta,
	 	 me	dá	um	Natal	e	sua	véspera,
	 5	-	 o	ressonar	das	pessoas	no	quartinho.
	 	 Me	dá	a	negrinha	Fia	pra	eu	brincar,
	 	 me	dá	uma	noite	pra	eu	dormir	com	minha	mãe.
	 	 Me	dá	minha	mãe,	alegria	sã	e	medo	remediável,
	 	 me	dá	a	mão,	me	cura	de	ser	grande,
	 10	-	 ó	meu	Deus,	meu	pai,
  meu pai.
PRADO,	A.	Orfandade.	Bagagem.	29.	ed.	Rio	de	Janeiro:	Record,	2010.	p.12.

Questão 15
A	figura	paterna	do	sujeito	lírico	constitui,	no	poema,	um	ser	ausente	e	alheio	aos	apelos	do	
filho.

Questão 16
A	inaceitação	e	a	 inadaptação	do	sujeito	 lírico	ao	mundo	subjacente	à	escritura	do	texto,	
está	evidente	na	expressão	“me	cura	de	ser	grande”.

Questão 17
No	contexto	do	poema,	a	repetição	do	termo	“me	dá”	constitui	um	exemplo	do	uso	livre	e	
descontraído	do	idioma,	sem	submissão	à	norma	padrão.

Questão 18
Os	 fragmentos	 “um	 pé	 de	 fedegoso	 com	 formiga	 preta”	 (v.	 3)	 e	 “das	 pessoas”	 (v.	 5)	
complementam	o	sentido	de	verbos	de	regências	distintas.

UFBA – 2013 – Concurso Público para Servidor Técnico-Administrativo – PORTUGUÊS / Superior
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Questão 19
O	fato	de	o	narrador	sequer	citar	o	nome	do	“autor	célebre”	põe	em	dúvida	a	sua	celebridade.	

Questão 20
O	período	“A	rua	continuava	indefinidamente,	e	o	dedo	apontado,	e	eu	sem	saber,	e	ela	pedindo	
urgência,	dizendo	que	o	 fogo	 lavrava	sempre.”	 (l.	14-16)	apresenta,	predominantemente,	
orações	independentes,	coordenadas,	e	a	figura	de	sintaxe	polissíndeto.	

QUESTÕES 19 e 20
TEXTO:
	 	 Nunca	 pude	 entender	 a	 conversação	 que	 tive	 com	 uma	 senhora,	 há	muitos	

anos...	 Este	 começo,	 evidentemente,	 não	 é	 meu,	 mas	 de	 autor	 célebre,	 o	 que	
não	 impede	 que	 podia	 ser	 de	 toda	 gente.	 Há	 sempre	 uma	 pessoa	 que	 nunca	
pôde	 entender	 a	 conversação	 que	 teve	 com	 uma	 senhora,	 há	 muitos	 anos.

5	–	 As	mulheres	costumam	ter	conversas	estranhas,	que	só	entendemos	pela	metade,	ou	
nada,	se	for	não	em	dobro,	o	que	é	outra	forma	de	engano.

	 	 No	meu	caso,	ela	telefonou	pedindo	que	fosse	correndo	apagar	um	incêndio	em	
sua	rua.	Saltei	da	cama,	nem	sei	se	calcei	os	chinelos,	e	voei	para	o	lugar	indicado.	
Apesar	de	noite	alta,	o	trânsito	estava	engarrafado,	devia	haver	uma	festa	importante,

10	–	 homenagem	a	 rei	ou	presidente	estrangeiro,	 imagino.	Fiz	 tudo	para	chegar	o	mais	
depressa	 possível,	 e,	 ao	 chegar,	 não	 localizei	 o	 incêndio.	É	mais	 adiante,	 disse	 a	
mulher, do alto do 9º andar. Onde? Mais, mais adiante. E apontava com o braço na 
direção	do	infinito.

	 	 Mas	 a	 rua	 não	 acaba	 nesta	 quadra?	 perguntei.	 Não.	 A	 rua	 continuava
15	–	 indefinidamente,	e	o	dedo	apontado,	e	eu	sem	saber,	e	ela	pedindo	urgência,	dizendo	

que	o	fogo	lavrava	sempre.	Realmente,	nunca	pude	entender.

ANDRADE,	C.	D.	de.	Incêndio:	Poesia e prosa.	Rio	de	Janeiro:	Nova	Aguilar,	1988.	p.	1270.
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PROVA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
QUESTÕES de 21 a 35
INSTRUÇÃO: 
Para	cada	questão,	de	21 a 35,	marque	na	coluna	correspondente	da	Folha	de	
Respostas:

  V,	se	a	proposição	é	verdadeira;
  F,	se	a	proposição	é	falsa.

A	resposta	correta	vale	1	(um	ponto);	a	resposta	errada	vale	-0,75	(menos setenta 
e	cinco	centésimos);	a	ausência	de	marcação	e	a	marcação	dupla	ou	inadequada	
valem 0 (zero).

Questão 21
As entidades da Administração Indireta têm em comum a atuação dentro do princípio da 
descentralização	 institucional,	 que	vem	a	ser	a	distribuição	de	competências	e	agilidade	
gerencial,	 orçamentária	 e	 financeira	 para	 organismos	 autônomos	 que	 prestam	 serviços	
públicos	ou	de	interesse	público.

Questão 22
As	Sociedades	de	Economia	Mista	têm	capital	diversificado	e	podem	ser	estruturadas	como	
Sociedades Anônimas (S/A) ou Sociedades por Quotas.

QUESTÕES 21 e 22
Tipos de entidades integrantes da Administração Indireta

Autarquia

Sociedade de 
Economia Mista

Entidades 
integrantes	da	
Administração 

Indireta

Fundação	Pública Empresa	Pública
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Questão 23
Os	Agentes	Honoríficos	prestam	serviços	públicos	relevantes,	exercendo,	por	exemplo,	a	
função	de	jurados,	mesários	eleitorais,	comissários	de	menores,	dentre	outros	da	mesma	
natureza.

Questão 24
Os	Agentes	Políticos	são	particulares	que	recebem	a	incumbência	de	executar	determinados	
serviços,	segundo	as	normas	do	Estado	e	sob	permanente	fiscalização.

Questão 25

II	-	GRATIFICAÇÕES III	-	ADICIONAISI	-	INDENIZAÇÕES

VANTAGENS 
PECUNIÁRIAS

As	 indenizações	não	se	 incorporam	ao	vencimento	ou	provento	do	servidor	público	para	
qualquer	efeito.

QUESTÕES 23 e 24

CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS
1.	Agentes	Políticos
2.	Agentes	Administrativos
3.	Agentes	Honoríficos
4.	Agentes	Delegados

QUESTÕES 26 e 27
 Um determinado servidor tem a responsabilidade da medição da entrega de obras 
públicas durante um processo de liquidação de um gasto feito pelo órgão a que está 
vinculado. Esse órgão havia contratado uma empresa de construção civil para realizar 
algumas obras de reforma em determinados prédios. Para efetuação do pagamento, o 
funcionário deveria atestar que o estabelecido no contrato havia sido cumprido. O diretor 
da empresa, por não ter cumprido o que estava estabelecido e estar necessitando de 
recursos, prometeu ao servidor que cumpriria o previsto no contrato, mas que se impunha 
a necessidade de ele atestar como concluída a obra, para que o pagamento pudesse ser 
efetuado. Para tal, ofereceu ao funcionário uma gratificação no valor de 10% do montante 
a ser recebido. O servidor prometeu pensar se aceitaria ou não a proposta.
Com	base	na	análise	dessa	situação,	pode-se	afirmar:
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Questão 27
A	liquidação	é	um	estágio	da	execução	da	despesa	orçamentária,	no	qual	o	agente	público	
emite um documento denominado Nota de Empenho.

Questão 28
O	marco	normativo	 da	UFBA,	 que	 fundamenta	 seu	Estatuto	 e	Regimento,	 ressignifica	a	
função	Conhecimento,	ampliando	seu	conceito	para	Ciência	–	Arte	–	Cultura.

Questão 29
Um pesquisador da área de saúde buscou fazer alguns experimentos que envolviam 

pessoas, para a descoberta de nova medicação. Para tal, adotou os procedimentos 
acadêmicos e administrativos necessários, a fim de ver o seu projeto aprovado e iniciar 
o seu estudo.

Entre	 os	 trâmites	 desse	 projeto,	 está	 seu	 encaminhamento	 para	 a	 Comissão	 de	 Ética	
da	UFBA,	que	 tem,	entre	suas	 funções,	a	de	acompanhar	as	atividades	de	pesquisa	em	
humanos e animais.

Questão 26
Se	o	funcionário	aceitar	essa	gratificação	estará	ferindo	o	Código	de	Ética	do	servidor	público	
e praticando um ato de improbidade administrativa.

Questão 31
Relações de reciprocidade entre pessoas e organização

Pessoas Organização

Nessa	relação	de	reciprocidade,	cabe	às	pessoas	oferecerem	contribuições,	como	trabalho,	
conhecimento,	dedicação	e	esforço	para	o	alcance	dos	objetivos	organizacionais.

Questão 30
Constitui	 falta	 grave	 do	 servidor	 público	 a	 omissão	 do	 dever	 de	 comunicar	 seu	 próprio	
impedimento de atuar em processo administrativo.

Questão 32
O	 Código	 Tributário	 Nacional	 estabelece	 normas	 para	 a	 cobrança	 dos	 tributos,	 que	 se	
classificam	 em	 impostos,	 taxas	 e	 contribuições	 de	 melhoria,	 sendo	 que	 as	 taxas	 se	
diferenciam	dos	impostos	porque	são	incidentes	sobre	a	circulação	de	bens	ou	valores,	a	
exemplo	da	produção	de	bens.
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Questão 34
 A Lei no	8.666,	de	21/06/1993,	estabelece	que,	para	a	habilitação	nas	licitações,	
será	 exigido	 dos	 interessados,	 exclusivamente,	 documentação	 relativa:	 I	 -	 à	
habilitação	 jurídica;	 II	 -	à	qualificação	 técnica;	 III	 -	à	qualificação	econômico-financeira;	
IV	-	à	regularidade	fiscal;	V	–	ao	cumprimento	do	disposto	no	Inciso	XXXIII	do	Art.	7o da 
Constituição Federal.
A	 habilitação	 jurídica	 diz	 respeito	 à	 comprovação,	 pelos	 interessados,	 de	 aptidão	 para	
desempenho	de	atividade	pertinente	e	compatível	com	o	objeto	da	licitação,	indicação	das	
instalações	adequadas	e	de	pessoal	técnico	capaz,	que	se	responsabilizará	pelos	trabalhos.

Fonte da ilustração

Questão  31 
CHIAVENATO, I. Comportamento organizacional.	 2.	 ed.	Rio	de	 Janeiro:	Campus,	2005.	 
p. 29. Adaptada.

Questão 33
A	modalidade	de	licitação	“pregão”	é	aquela	que	pode	ser	realizada	por	meio	da	utilização	
de	recursos	da	tecnologia	da	informação.

Questão 35
		 A	 função	administrativa	do	controle	 foi	enfatizada	pela	Constituição	da	República	
Federativa	do	Brasil,	promulgada	em	1988,	objetivando	preservar	o	patrimônio	público.	São	
exercidos	dois	tipos	de	controles	no	setor	público:	interno	e	externo.
É	responsabilidade	de	cada	poder	a	estruturação	de	controles	internos	que	observarão	a	
legalidade	dos	atos	e	o	cumprimento	do	programa	de	trabalho.
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PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA
QUESTÕES de 36 a 50
INSTRUÇÃO: 
Para	cada	questão,	de	36 a 50,	marque	na	coluna	correspondente	da	Folha	de	
Respostas:

  V,	se	a	proposição	é	verdadeira;
  F,	se	a	proposição	é	falsa.

A	resposta	correta	vale	1	(um	ponto);	a	resposta	errada	vale	-0,75	(menos setenta 
e	cinco	centésimos);	a	ausência	de	marcação	e	a	marcação	dupla	ou	inadequada	
valem 0 (zero).

Questão 36
Entre	as	funções	de	um	sistema	operacional	estão	a	de	gerenciar	a	execução	de	programas	
e	o	controle	de	acesso	a	periféricos.

Questão 37
Memória	cache	se	refere	a	uma	área	do	disco	rígido	reservada	para	auxiliar	no	processo	de	
backup de um computador.

Questão 38
Um driver	de	dispositivo	é	um	componente	de	software	que	controla	o	acesso	ao	dispositivo	
por	programas.

Questão 39
Em sistemas Windows,	é	possível	digitar	comandos	do	sistema	operacional	utilizando-se,	
para isso, o prompt de comando.	Exemplos	de	comandos	que	podem	ser	utilizados,	com	
suas	 respectivas	 funções,	 são:	 cd,	 para	mudar	 de	 diretório;	mkdir, para criar um novo 
diretório;	e	del,	para	apagar	um	arquivo.

Questão 40
Em sistemas Windows,	a	hierarquia	de	diretórios	é	indicada	no	prompt de comando com uso 
da	barra	invertida	(	\	).	Por	exemplo,	“c:\exemplo\arquivo.txt”	indica	o	arquivo	“arquivo.txt”	no	
diretório	“exemplo”,	armazenado	no	dispositivo	referenciado	pela	letra	“c”.

Questão 42
Em sistemas Windows, Notepad (Bloco de Notas) e Wordpad são nomes de aplicativos para 
edição	de	texto.

Questão 41
Dá-se	o	nome	de	boot	ao	procedimento	de	início	de	execução	de	cada	programa	em	um	
sistema	 operacional.	 Esse	 procedimento	 é,	 portanto,	 realizado	 cada	 vez	 que	 se	 inicia	 a	
execução	de	um	aplicativo,	como	o	Microsoft Word,	por	exemplo.
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Questão 44
	 Considere	que,	em	uma	planilha	Excel,	haja	números	nas	células	A1,	A2,	B1	e	B2	e	
a	expressão	“=A1+A2”	(sem	as	aspas)	na	célula	A3.
Se	um	usuário,	utilizando	o	Excel	sobre	um	sistema	Windows, usar a combinação de teclas 
Ctrl+C	na	 célula	A3	 e	 a	 combinação	 de	 teclas	Ctrl+V	 na	 célula	B3,	 essa	 última	 conterá	
também	a	soma	de	A1	e	A2.

Questão 43
	 Considere	que	haja	 números	armazenados	nas	 células	A1,	A2,	A3	e	A4	de	uma	
planilha	Excel,	versão	em	português.
Para	armazenar	a	soma	desses	valores	na	célula	A5,	pode-se	escrever,	nessa	célula,	a	
expressão	“=SOMA(A1:A4)”	(sem	as	aspas).

Questão 47
A W W W (World Wide Web)	é	o	nome	que	se	dá	a	um	computador	servidor	que	armazena	
e	gerencia	páginas	em	formato	de	hipertexto.

Questão 48
HTTPS	é	utilizado	em	navegadores	para	se	fazer	acesso	seguro	a	servidores	web.

Questão 49
O Gmail	 oferece	 uma	 funcionalidade	 que	 permite	 que	 usuários	 marquem	 mensagens	
utilizando	um	ícone	em	forma	de	estrela,	para	que	estas	mensagens	sejam	sempre	exibidas	
antes	das	demais	na	lista	de	mensagens	do	usuário.

Questão 50
Um firewall	é	um	programa	instalado	em	um	computador	para	permitir	o	acesso	à	Internet. 

Questão 45
O Gerenciador de Tarefas	é	um	programa	disponível	em	sistemas	Windows,	cujo	objetivo	
é	permitir	ao	usuário	definir	itens	de	sua	agenda	para	os	compartilhar	com	outros	usuários	
em uma mesma rede.

Questão 46
Spam	é	o	nome	que	se	dá	a	um	tipo	de	vírus	que	infecta	um	computador	quando	um	usuário	
abre	uma	mensagem	eletrônica	contaminada	com	esse	vírus.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONTADOR

QUESTÕES de 51 a 100
INSTRUÇÃO: 
Para	cada	questão,	de	51 a 100,	marque	na	coluna	correspondente	da	Folha	de	
Respostas:

    V,	se	a	proposição	é	verdadeira;
    F,	se	a	proposição	é	falsa.

A	resposta	correta	vale	1	(um	ponto);	a	resposta	errada	vale	-0,75	(menos setenta 
e	cinco	centésimos);	a	ausência	de	marcação	e	a	marcação	dupla	ou	inadequada	
valem 0 (zero).

Questão 51
O	reconhecimento	das	variações	patrimoniais	das	entidades	públicas,	no	Brasil,	pelo	regime	
de	caixa,	é	compatível	com	a	necessidade	de	ajustamento	da	contabilidade	pública	brasileira	
aos padrões internacionais de contabilidade.

Questão 52
O	 Sistema	 Integrado	 de	 Administração	 Financeira	 (SIAFI)	 é	 um	 sistema	 informatizado,	
utilizado	 pela	 União	 para	 realizar	 o	 controle	 da	 execução	 orçamentária,	 financeira	 e	
patrimonial	por	meio	de	um	Plano	de	Contas	único	para	a	Administração	Pública	Federal.

Questão 54
As	alterações	da	situação	líquida	patrimonial	dos	entes	públicos	compreendem	os	resultados	
da	execução	orçamentária,	as	superveniências	e	insubsistência	ativas	e	passivas.

Questão 55
Os	Restos	a	Pagar	do	exercício	devem	ser	computados	na	receita	extraorçamentária	para	
compensar sua inclusão na	despesa	orçamentária.

Questão 56
De	acordo	com	o	que	determina	a	Lei	no	4.320/64,	as	operações	das	quais	resultem	débitos	
e	 créditos	 de	 natureza	 financeira,	 mas	 que	 não	 estejam	 compreendidas	 na	 execução	
orçamentária,	estão	dispensadas	de	registro	e	controle	contábil	por	parte	do	órgão	público;	
entretanto,	no	caso	de	entidades	públicas	federais,	esse	controle	será	feito,	exclusivamente,	
pela Controladoria Geral da União.

Questão 53
Por	 definição	 legal,	 só	 podem	 ser	 classificadas	 como	 Restos	 a	 Pagar	 as	 despesas	
empenhadas	e	processadas	que	não	tenham	sido	pagas	até	o	dia	31	de	dezembro.
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Questão 57
No	que	diz	respeito	aos	princípios	orçamentários	vigentes	n	o	Brasil,	é	correto	afirmar	que	
todas	as	receitas	previstas	e	despesas	fixadas,	em	cada	exercício	financeiro,	devem	integrar	
a	Lei	Orçamentária	Anual	(LOA)	e	não	conter	dispositivo	estranho	à	previsão	da	receita	e	
à	fixação	da	despesa,	a	exceção	da	autorização	para	abertura	de	crédito	suplementar	e	da	
contratação	de	operações	de	crédito.

Questão 58
Na	administração	pública,	a	alienação	de	imóveis	através	de	doação	para	outro	órgão	ou	
entidade	 da	 administração	 pública,	 de	 qualquer	 esfera	 de	 governo,	 será	 dispensada	 de	
licitação na modalidade de concorrência.

Questão 59
Em	um	determinado	período	orçamentário,	se	o	ente	público	apurar	uma	diferença	positiva	
entre	o	ativo	financeiro	e	o	passivo	financeiro	(superávit	financeiro),	essa	operação	deverá	
ser	registrada	contabilmente	como	uma	receita	extraorçamentária.

Questão 60
Considerando	que	a	lei	orçamentária	de	iniciativa	do	poder	executivo	abrange	a	previsão	
de	todas	as	receitas	públicas	para	um	dado	período	financeiro,	inclusive	as	de	operações	
de	crédito	autorizadas	em	lei,	pode-se	afirmar	que,	legalmente,	as	operações	de	crédito	por	
antecipação	da	receita	é	um	tipo	de	receita	orçamentária.

Questão 61
De	acordo	com	a	categoria	econômica,	as	receitas	orçamentárias	podem	ser	classificadas	
em	Correntes,	de	Capitais	e	Extraorçamentárias.

Questão 62
O	registro	contábil	decorrente	da	alienação	de	um	ativo	imobilizado	por	valor	igual	ao	seu	
valor	contábil	não	implica	alteração	no	patrimônio	do	ente	público	e	representa	um	mero	fato	
contábil	permutativo	entre	contas	do	sistema	financeiro	e	do	sistema	patrimonial.

Questão 63
O	lançamento	da	receita	pública	corresponde	ao	seu	registro	contábil	e	indica	que	já	houve	
o	ingresso	do	recurso	financeiro	no	caixa	do	ente	público.
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QUESTÕES de 64 a 66
	 Considere	os	seguintes	saldos	extraídos	da	contabilidade	da	Prefeitura	X	abaixo.

CONTAS SALDO EM R$

Receitas	Tributárias 800,00

Receitas	de	Transferências	do	Fundo	de	Participação	dos	Municípios 500,00

Receitas	de	Transferências	do	FUNDEF 310,00

Contribuições	Previdenciárias	para	o	fundo	municipal 200,00

Receita de Aplicações Financeiras 120,00

Receita	de	Operações	de	Crédito 180,00

Receita de Alienação de Bens 140,00

Receita de Convênios 50,00

Despesas de Pessoal 700,00

Despesas com Serviço de Terceiros 320,00

Despesas com Material de Consumo 300,00

Transferências	para	o	FUNDEF 170,00

Encargos	da	Dívida 155,00

Investimentos em Obras e Instalações 280,00

Inversões Financeiras 165,00

Amortização da Dívida 210,00

Bens	Móveis 1000,00

Caixa	e	Equivalentes	de	Caixa	em	moeda	nacional 95,00

Fornecedores a Curto Prazo 400,00

	 Com	base	nas	contas	apresentadas,	é	correto	afirmar:

Questão 64
De	acordo	com	os	critérios	definidos	na	Lei	Complementar	no 101/00 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal,	a	Receita	Corrente	Líquida	(RCL)	do	município	é	de	R$1560,00.

Questão 65
O	resultado	Primário	do	município	é	de	R$20,00.

Questão 66
O	total	das	Receitas	Correntes	e	das	Despesas	Correntes	é	de	R$1930,00	e	R$2300,00,	
respectivamente.
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QUESTÕES 68 e 69
 Considerando-se	o	que	determina	a	Lei	no	10.180/2001,	é	correto	afirmar:

Questão 67
Os	 precatórios	 judiciais	 emitidos	 a	 partir	 de	 5	 de	maio	 de	 2000	 e	 não	 pagos	 durante	 a	
execução	do	orçamento	em	que	foram	incluídos	devem	ser	posteriormente	relacionados	no	
cálculo	da	dívida	fundada.

Questão 68
O	Sistema	de	Administração	Financeira	Federal	compreende	as	atividades	de	programação	
financeira	 da	 União,	 de	 administração	 de	 direitos	 e	 haveres,	 garantias	 e	 obrigações	 de	
responsabilidade	 do	 Tesouro	 Nacional	 e	 de	 orientação	 técnico-normativa	 referente	 à	
execução	orçamentária	e	financeira,	competindo	às	unidades	responsáveis	pelas	atividades	
desse	sistema	zelar	pelo	equilíbrio	financeiro	do	referido	Tesouro	e	editar	normas	sobre	a	
programação	 financeira	 e	 a	 execução	 orçamentária	 e	 financeira,	 bem	 como	promover	 o	
acompanhamento,	a	sistematização	e	a	padronização	da	execução	da	despesa	pública.

Questão 69
O	Sistema	 de	Contabilidade	 Federal	 visa	 evidenciar	 a	 situação	 orçamentária,	 financeira	
e	 patrimonial	 da	 União	 e	 tem	 como	 finalidade	 registrar	 os	 atos	 e	 fatos	 relacionados	 a	
essa	administração,	 além	de	manter	 sistema	de	 informações	 relacionados	a	 indicadores	
econômicos	e	sociais,	bem	como	realizar	estudos	e	pesquisas	socioeconômicas.

Questão 70
A	 dívida	 fundada	 são	 despesas	 de	 exercícios	 orçamentários	 passados,	 decorrentes	 de	
compromissos	assumidos	em	exercício	diferente	daquele	em	que	ocorrerá	o	pagamento.

Questão 71
 O	suprimento	de	fundos	é	uma	despesa	orçamentária	e	representa	o	adiantamento	
de	valores	a	um	servidor	que,	futuramente,	fará	a	devida	prestação	de	contas	dos	recursos	
recebidos.	Geralmente,	tal	suprimento	destina-se	à	realização	de	despesas	que	não	possam	
se subordinar ao processo normal de aplicação. 

Nesse	 sentido,	 no	momento	da	 sua	 concessão,	 esse	 fato	 não	provoca	uma	 redução	no	
patrimônio	líquido	do	ente	público,	e,	na	ocasião	da	sua	liquidação,	far-se-á	o	registro	de	
um passivo e a incorporação de um ativo, representando o direito de receber um bem ou 
serviço,	ou	a	devolução	do	numerário	adiantado.
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QUESTÕES de 75 a 79
 Considerando	o	Plano	de	Contas	Aplicado	ao	Setor	Público,	pode-se	afirmar:

Questão 72
 Considere	os	seguintes	lançamentos	na	contabilidade	da	entidade	pública	X,	sob	a	
ótica	do	Plano	de	Contas	Aplicado	ao	Setor	Público.

Natureza da Informação Lançamentos contábeis

Orçamentária
DÉBITO	–	Crédito	disponível
CRÉDITO	–	Crédito	empenhado	a	liquidar

Controle
DÉBITO	–	Disponibilidade	por	destinação	de	recursos
CRÉDITO	 –	 Disponibilidade	 por	 destinação	 de	 recursos	
comprometida por empenho

Analisando-se	os	registros	contábeis,	é	correto	afirmar	que	eles	se	referem	ao	momento	do	
empenho	de	uma	despesa	orçamentária	decorrente	de	um	suprimento	de	fundos.

Questão 73
As	 despesas	 orçamentárias	 de	 capital	 são	 aquelas	 que	 servem	 para	 a	 formação	 ou	 a	
aquisição	de	bens	de	capital	e	estão	correlacionadas	com	o	 registro	de	 incorporação	de	
ativo	imobilizado	ou	com	o	registro	de	desincorporação	de	um	passivo.

Questão 74
Os	 créditos	 adicionais	 são	 autorizações	 de	 despesas	 não	 computadas	 ou	 com	 dotação	
orçamentária	 insuficiente	 e	 são	 classificados	 como	 suplementares,	 especiais	 e	
extraordinários.

Questão 75
O	momento	 da	 liquidação	 de	 uma	 despesa	 orçamentária	 dar-se-á	 através	 dos	 registros	
contábeis	apresentados	no	quadro.

Natureza da Informação Lançamentos contábeis

Orçamentária
DÉBITO	–	Crédito	empenhado	a	liquidar
CRÉDITO	–	Crédito	empenhado	em	liquidação

Controle
DÉBITO	–	Execução	da	disponibilidade	de	recursos
CRÉDITO	 –	 Disponibilidade	 por	 destinação	 de	 recursos	
comprometida por empenho
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Questão 76
O	reconhecimento	do	Crédito	Tributário	do	 IPVA	ocorrerá	de	acordo	com	os	 registros	na	
contabilidade	do	ente	público	como	mostra	o	quadro	abaixo:

Natureza da Informação Lançamentos contábeis

Patrimonial
DÉBITO	–	Crédito	Tributário	a	Receber
CRÉDITO	–	Imposto	sobre	patrimônio	e	renda	-	IPVA

Questão 77
Natureza da Informação Lançamentos contábeis

Patrimonial
DÉBITO	–	Caixa	e	equivalentes	de	caixa	em	moeda	nacional
CRÉDITO	–	Empréstimos	a	curto	prazo

Orçamentária
DÉBITO	–	Receita	a	realizar
CRÉDITO	–	Receita	realizada

Controle
DÉBITO	–	Controle	da	disponibilidade	de	recursos
CRÉDITO	–	Disponibilidade	por	Destinação	de	Recursos

O	registro	contábil	da	contratação	de	operação	de	crédito	de	curto	prazo	ocorrerá	através	
dos	lançamentos	contábeis	demonstrados	no	quadro	acima.

Questão 78
O	pagamento	de	uma	despesa	de	serviço	implicará	nos	registros	contábeis	expostos	neste	
quadro:

Natureza da Informação Lançamentos contábeis

Patrimonial
DÉBITO	–	Serviço	de	Terceiros
CRÉDITO	–	Fornecedores	a	curto	prazo

Orçamentário
DÉBITO	–	Crédito	empenhado	a	liquidar
CRÉDITO	–	Crédito	empenhado	em	liquidação

Questão 79
Natureza da Informação Lançamentos contábeis

Patrimonial
DÉBITO	–	Caixa
CRÉDITO	–	Bens	Móveis
CRÉDITO	–	Ganhos	com	alienação	de	imobilizado

Orçamentária
DÉBITO	–	Receita	a	realizar
CRÉDITO	–	Receita	realizada

Controle
DÉBITO	–	Controle	da	disponibilidade	de	recursos
CRÉDITO	–	Disponibilidade	por	Destinação	de	Recursos

Os	 registros	 contábeis	 apresentados	 nesse	 quadro	 são	 os	 necessários	 para	 se	 fazer	
corretamente	o	registro	da	alienação	de	um	bem	móvel	com	ganho	na	transação.
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Questão 81
As	variações	patrimoniais	quantitativas	se	originam	de	transações	que	alteram	a	composição	
dos	elementos	patrimoniais,	mas	que	não	afetam	o	patrimônio	líquido	das	entidades	públicas.

QUESTÕES de 80 a 89
	 A	 partir	 da	 análise	 das	 Normas	 Brasileiras	 de	 Contabilidade	Aplicadas	 ao	 Setor	
Público	–	NBCT	16,	é	correto	afirmar:

Questão 82
Nas	 entidades	 do	 setor	 público,	 os	 registros	 contábeis	 devem	 ser	 realizados	 de	 forma	
oportuna,	 integralmente,	 no	 momento	 da	 ocorrência	 das	 transações,	 e	 os	 seus	 efeitos	
devem	ser	 evidenciados	nas	demonstrações	 contábeis	do	período	ao	qual	 se	 referem	e	
reconhecidos	 pelos	 respectivos	 fatos	 geradores,	 independentemente	 do	 momento	 da	
execução	orçamentária.

Questão 83
A	aplicação	do	regime	de	competência	para	o	registro	de	fatos	contábeis	no	setor	público	
ocorrerá	apenas	quando	envolver	operações	de	natureza	patrimonial.

Questão 84
A	Demonstração	dos	Fluxos	de	Caixa	não	se	aplica	às	entidades	do	setor	público,	pois	se	
refere	apenas	à	evidenciação	da	movimentação	de	caixa	de	entidades	com	fins	lucrativos.

Questão 85
Na	 Demonstração	 do	 Resultado	 Econômico,	 a	 receita	 econômica	 é	 obtida	 por	 meio	 da	
multiplicação	 da	 quantidade	 de	 serviços	 prestados,	 de	 bens	 ou	 produtos	 fornecidos,	
traduzidos pelo seu custo de oportunidade.

Questão 86
Para	 fins	 de	 consolidação,	 as	 demonstrações	 contábeis	 das	 entidades	 do	 setor	 público	
devem	 ser	 levantadas	 na	 mesma	 data,	 entretanto	 é	 permitida	 uma	 defasagem	 de	 até	
doze	meses,	desde	que	os	efeitos	dos	eventos	relevantes	entre	as	diferentes	datas	sejam	
divulgados	em	notas	explicativas.

Questão 87
Nas	entidades	do	setor	público,	a	depreciação	deve	ser	reconhecida	até	que	o	valor	líquido	
contábil	do	ativo	seja	igual	ao	valor	residual.

Questão 80
O	patrimônio	autônomo	de	uma	entidade	pública,	na	condição	de	pessoa	jurídica	constitui	
uma	 Unidade	 Contábil	 Originária,	 e	 a	 soma	 do	 patrimônio	 de	 duas	 ou	 mais	 unidades	
contábeis	originárias,	excluídas	as	transações	entre	elas,	resultará	em	uma	Unidade	Contábil	
Consolidada.
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Questão 88
Nas	entidades	do	setor	público,	o	cálculo	da	depreciação	deverá	ser	feito	exclusivamente	
com	base	no	valor	recuperável	do	ativo	a	ser	definido	como	o	maior	valor	entre	o	valor	justo	
líquido	de	despesas	de	venda	de	um	ativo	ou	de	unidade	geradora	de	caixa	e	o	seu	valor	
em uso.

Questão 89
Nas	 entidades	 do	 setor	 público,	 as	 reavaliações	 devem	 ser	 feitas	 utilizando-se	 o	 valor	
justo	 ou	 o	 valor	 de	mercado	na	 data	 de	 encerramento	 do	Balanço	Patrimonial;	mas,	 na	
impossibilidade	de	se	estabelecer	o	valor	de	mercado,	o	valor	do	ativo	pode	ser	definido	
com	base	em	parâmetros	de	 referência	que	considerem	características,	circunstâncias	e	
localizações assemelhadas.

Questão 90
Sob	a	ótica	do	Plano	de	Contas	aplicado	ao	Setor	Público,	pode-se	afirmar	que	o	registro	
contábil	do	FUDEB	deve	ser	feito	com	base	nas	receitas	brutas	que	compõem	sua	base	de	
cálculo	e	no	momento	do	fato	gerador	da	receita	tributária,	considerando	seus	respectivos	
códigos	de	variações	patrimoniais	aumentativas.

Questão 91
O	registro	contábil	da	inscrição	de	créditos	em	Dívida	Ativa	representa	um	fato	permutativo,	
que	 resulta	 da	 transferência	 de	 um	 valor	 não	 recebido	 no	 prazo	 estabelecido	 dentro	 do	
próprio	Ativo.

QUESTÕES de 92 a 94
 A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no	101),	quando	foi	criada,	teve,	
entre	seus	objetivos,	a	busca	do	equilíbrio	e	da	maior	transparência	nas	contas	públicas	da	
gestão	fiscal	e	estabeleceu	para	toda	a	Federação,	direta	ou	indiretamente,	limites	de	dívida	
consolidada,	garantias,	operações	de	crédito,	restos	a	pagar	e	despesas	de	pessoal.	
	 A	partir	da	análise	dessa	lei,	é	correto	afirmar:

Questão 92
O	Anexo	de	Metas	Fiscais,	que	integra	a	LDO,	deve	evidenciar,	de	forma	pormenorizada,	
os	passivos	contingentes	e	outros	riscos	capazes	de	afetar	as	contas	públicas	e	informar	as	
providências a serem tomadas, caso eles se concretizem.

Questão 93
Para a União, os Estados e os Municípios, a despesa total com pessoal, em cada período 
de	apuração,	não	poderá	exceder	50%	e	60%,	respectivamente,	da	receita	corrente	líquida,	
com	 isso,	na	verificação	do	atendimento	a	esses	 limites,	não	devem	ser	computadas	as	
despesas	 relativas	 a	 incentivos	 à	 demissão	 voluntária	 e	 à	 indenização	por	 demissão	de	
servidores	ou	empregados.
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Questão 94
As	operações	de	crédito	por	antecipação	de	receita	destinadas	a	cobrir	 insuficiências	de	
caixa	ou	 tesouraria,	 não	devem	ser	 incluídas	no	 cálculo	 do	 limite	 de	endividamento	dos	
entes	públicos.

Questão 95
O	Patrimônio	público	é	constituído	pelo	conjunto	de	direitos	e	bens,	tangíveis	ou	intangíveis,	
onerados	ou	não,	adquiridos,	formados,	produzidos,	recebidos,	mantidos	ou	utilizados	pelas	
entidades	do	setor	público,	de	que	seja	portador	e	que	represente	um	fluxo	de	benefícios,	
presente	ou	futuro,	inerente	à	prestação	de	serviços	públicos	ou	à	exploração	econômica	
por	entidades	do	setor	público	e	suas	obrigações,	sendo	seus	elementos	classificados	em	
Ativo,	Passivo	e	Patrimônio	Líquido,	Saldo	Patrimonial	ou	Situação	Líquida	Patrimonial.

Questão 96
Do	ponto	de	vista	legal,	uma	despesa	empenhada	representa	uma	obrigação	patrimonial	ou	
passivo	exigível,	tendo	em	vista	que	o	fato	gerador	da	despesa	que	deu	origem	ao	empenho	
necessariamente	já	ocorreu.

QUESTÕES de 97 a 99
	 Sobre	as	variações	patrimoniais	das	entidades	do	setor	público,	é	correto	afirmar:

Questão 97
As	variações	patrimoniais	são	todas	as	transações	que	resultam	em	aumento	ou	diminuição	
do	patrimônio	líquido	do	ente	público,	excluindo-se	aquelas	que	apenas	promovem	alterações	
(mutações)	nos	elementos	patrimoniais	das	entidades	do	setor	público.

Questão 98
Um	bem	recebido	em	doação	por	uma	entidade	pública	configura	uma	variação	patrimonial	
independentemente	da	execução	orçamentária	e	representa	um	fato	contábil	que	aumenta	
o	patrimônio	líquido	dela.

Questão 99
De	 acordo	 com	 as	 Normas	 Brasileiras	 de	 Contabilidade	Aplicadas	 ao	 Setor	 Público,	 as	
variações	patrimoniais	aumentativas	e	diminutivas	só	devem	ser	registradas	no	momento	
da	execução	orçamentária	das	receitas	e	despesas.

Questão 100
De	 acordo	 com	 as	 Normas	 Brasileiras	 de	 Contabilidade	 Aplicadas	 ao	 Setor	 Público,	 a	
mensuração	inicial	do	custo	de	um	item	de	ativo	imobilizado	de	uma	entidade	pública	pode	
ser	feita	pelo	seu	preço	à	vista	ou	do	seu	valor	justo	na	data	do	reconhecimento	quando	o	
ativo	é	adquirido	por	meio	de	uma	transação	sem	contraprestação,	entretanto,	se	a	operação	
for	a	prazo,	a	diferença	entre	o	preço	equivalente	à	vista	e	o	total	dos	pagamentos	deve	ser	
reconhecida	como	variação	patrimonial	diminutiva,	com	juros	durante	o	período	do	crédito.
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