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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para responder às questões de 01 a 15.

– Sua aparência é saudável, mas as
aparências às vezes enganam. Vamos lá ver: que é
que o senhor sente?

– O que eu sinto, doutor? Não sei dizer direito.
É uma espécie de opressão, de angústia, de
ansiedade...

– E o senhor pensa que eu também não sinto?
Isto é normal. Normalíssimo. Que mais?

– Bem, doutor. Eu tenho insônias.
– E eu não tenho, por acaso? Pergunte ao seu

vizinho se não tem também.
– Eu não me dou com meu vizinho.
– É isto: não se dá com o vizinho. Eu também

não me dou com o meu. Ninguém se dá com
ninguém. Mas não precisa perguntar: eu sei. Seu
vizinho não consegue dormir. Ninguém consegue.
Isto é normal.

– Mas, doutor...
– Eu sei: o senhor anda nervoso, excitado,

angustiado... Diga-me: não sente medo? Um medo
sem causa, sem nenhum motivo aparente, medo de
qualquer coisa que o senhor não sabe o que é?

– Realmente... Eu estava com vergonha de
dizer, mas, desde que o senhor falou, é verdade:
sinto, sim.

– Ótimo! O senhor sente medo. Eu também
sinto. Ótimo, torno a dizer. O senhor não tem nada,
meu amigo. Está inteiramente são, uma vez que
sente medo. Se não sentisse, aí sim, precisaríamos
procurar as causas dessa anomalia. Talvez fosse
grave.

– Sabe, doutor? Às vezes, tenho a impressão
de que estou ficando neurótico.

– Claro que está! E eu não estou? E o seu
vizinho não está? E todo o mundo não está? E o
senhor pensa que vai ficar de fora? Por quê? Mas
reflita um pouco, meu caro. O senhor vive, eu vivo,
toda a gente vive num mundo anormal, sádico,
doente, sanguinário, onde a regra é a falta de regras,
um mundo hediondo e tenebroso, onde o homem é
cada vez mais – e como nunca foi – o lobo do próprio
homem. Um mundo de guerras, de massacres, de
hecatombes, alicerçado no ódio, na iniquidade e na
violência. Acrescente a tudo isso a poluição
atmosférica, a poluição sonora, a poluição moral, a
degradação dos costumes, a falência dos serviços
públicos, o colapso do trânsito, a morte da
urbanidade, da cordialidade, da solidariedade
humanas. O senhor sente angústia. É natural. O
senhor tem medo. É normalíssimo. O senhor tem
insônias. Como não tê-las? Meu caro cliente,

A consulta

Sobre o texto é correto afirmar que:

A) o humor da crônica está relacionado com o
comportamento do médico.

B) a discussão engloba os problemas físicos do
paciente, que insiste em relatar o que sente.

C) o paciente apresenta comportamento anormal,
fato que resulta na ironia da crônica.

D) os padrões de comportamento descritos levam
ao diagnóstico técnico e cuidadoso do médico.

E) a crônica critica fortemente as relações
cotidianas entre as pessoas.

Questão 01

No primeiro parágrafo, o elemento linguístico que
possui valor de adversidade é:

A) sua.
B) às vezes.
C) mas.
D) aparências.
E) lá.

Questão 02

“– É ISTO: não se dá com o vizinho.” (§ 7)

O uso da forma destacada do demonstrativo se
justifica porque:

A) designa o conjunto de palavras ou expressões
anteriores.

B) permite interpretar um item ou toda uma ideia
anteriormente expressa no texto.

C) corresponde, semanticamente, a um advérbio de
lugar.

D) recupera elementos, que estão fora do texto, em
situação de proximidade.

E) faz referência à ideia a ser expressa
posteriormente.

Questão 03

vá tranquilo: o senhor não tem absolutamente nada.
Passe bem. O próximo, por favor!
Antologia da crônica brasileira –

. São Paulo: Moderna, 2005. p. 103-4.
De Machado de Assis a

Lourenço Diaféria
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“Eu também não me dou com o meu. Ninguém se dá
com ninguém. Mas não precisa perguntar: eu sei. Seu
vizinho não consegue dormir. Ninguém consegue.
Isto é normal.” (§ 7)

Com relação aos componentes destacados do
trecho, é correto afirmar que:

A) a preposição COM, em todas as ocorrências,
indica modo.

B) NINGUÉM, em todas as ocorrências, é um
pronome substantivo indefinido.

C) a palavra SE é uma conjunção integrante.
D) o termo O, na primeira oração, é um pronome

oblÍquo.
E) a palavra NÃO, em todos os registros do

fragmento, é conjunção.

Questão 05

“– Sua aparência é saudável, mas as aparências às
vezes enganam.” (§ 1)

A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos
gramatical, sintático e semântico, analise as
afirmativas a seguir.

I. Os verbos usados são significativos, de ligação,
por isso fundamentais à ideia do predicado.

II. SAUDÁVEL e APARÊNCIAS são palavras
usadas com sentido denotativo.

III. ÀS VEZES atribui valor de tempo aos elementos
aos quais se refere.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

A) I.
B) II.
C) II e III.
D) I e II.
E) I e III.

Como ficaria o adjetivo destacado em “– E o senhor
pensa que eu também não sinto? Isto é normal.
NORMALÍSSIMO.”, se, mantendo o sentido original
da frase, fosse passado para o grau superlativo
absoluto analítico?

A) O mais normal
B) Extremamente normal
C) Mais normal que todos
D) Tão normal quanto
E) Menos normal

Considerando o contexto em que se produziu a
colocação do pronome oblíquo, em “– Eu não me dou
com meu vizinho.”, pode-se afirmar, corretamente,
que foi assim realizada porque:

A) o pronome pode ser colocado antes ou depois do
verbo em casos de ênclise.

B) o verbo principal no pretérito perfeito, não admite
o pronome oblíquo depois dele.

C) o sujeito constituído de pronome pessoal reto
determina o uso da próclise.

D) quando não há pausa entre o advérbio e o verbo,
deve-se usar a ênclise.

E) o verbo, antecedido de palavra com sentido
negativo, impõe o uso da próclise.

Questão 07

Questão 08

Questão 06

No período “– REALMENTE... Eu estava com
vergonha de dizer...” (§ 10), o termo em destaque só
teria prejuízo para o sentido original do texto, se fosse
substituído por:

A) efetivamente.
B) de fato.
C) de verdade.
D) simplesmente.
E) na realidade.

Questão 04

Em qual alternativa produz-se evidente equívoco de
leitura, quando se afirma que o fragmento transcrito
do texto foi usado em sentido denotativo?

A) “o homem é cada vez mais – e como nunca foi – o
lobo do próprio homem.” (§ 13)

B) “Está inteiramente são, uma vez que sente
medo.” (§ 11)

C) “– E eu não tenho, por acaso? Pergunte ao seu
vizinho se não tem também.” (§ 5)

D) “É natural. O senhor tem medo. É normalíssimo.”
(§ 13)

E) “Um medo sem causa, sem nenhum motivo
aparente, medo de qualquer coisa que o senhor
não sabe o que é?” (§ 9)

Questão 09
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Sobre o uso das reticências em “– Mas, doutor...”,
é correto afirmar que, no contexto:

A) representa, uma hesitação, comum à
linguagem oral.

B) indica interrupção do discurso.
C) realça uma palavra.
D) enfatiza o mistério, indicando continuidade da

ação.
E) deixa o sentido em aberto, para estimular o leitor.

Pode-se afirmar que a oração destacada em
“Às vezes, tenho a impressão DE QUE ESTOU
FICANDO NEURÓTICO.” é subordinada:

A) adverbial causal.
B) substantiva objetiva indireta.
C) substantiva objetiva direta.
D) substantiva completiva nominal.
E) adverbial consecutiva.

Tendo em vista o enunciado “Meu caro cliente, vá
tranquilo: o senhor não tem absolutamente nada.”,
analise as afirmativas a seguir.

I. Os termos ABSOLUTAMENTE e NADA
compõem o objeto direto da forma verbal TEM.

II. As formas verbais foram usadas em tempos
pretéritos.

III. TRANQUILO é uma palavra paroxítona.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) I e III.

De acordo com os estudos de regência verbal e com o
padrão culto da língua, o verbo em destaque em “– Eu
sei: o senhor ANDA nervoso, excitado, angustiado...”
é:

A) intransitivo.
B) transitivo indireto.
C) transitivo direto e indireto.
D) transitivo direto.
E) de ligação.

A única alternativa em que o termo destacado é
independente sintaticamente dos outros termos da
oração, é:

A) “E todo o MUNDO não está?”
B) “– Bem, DOUTOR. Eu tenho insônias.”
C) “O senhor tem INSÔNIAS.”
D) “O senhor não TEM nada, meu amigo.”
E) “Seu VIZINHO não consegue dormir.”

Na passagem para a passiva analítica do verbo
destacado em “O senhor SENTE angústia.”, a
correspondência correta de flexão verbal está
expressa em:

A) foi sentida.
B) seria sentida.
C) será sentida.
D) é sentida.
E) era sentida.

Questão 14

Questão 15

Questão 13

Questão 12

Questão 11

Questão 10

ÉTICA E LEGISLAÇÃO PÚBLICA

De acordo com o disposto na Constituição Federal
vigente, é correto afirmar, com relação aos
trabalhadores urbanos e rurais, que é direito destes:

A) remuneração do trabalho noturno em valor
inferior à do diurno.

B) garantia de salário em valor inferior ao
salário-mínimo vigente.

C) piso salarial proporcional à extensão e à
complexidade do trabalho.

D) repouso semanal não remunerado.
E) duração do trabalho normal em jornadas de mais

de oito horas diárias.

Questão 16

Nos contratos administrativos, um dos objetivos de se
realizar as licitações é o de garantir o seguinte
princípio:

A) isonomia.
B) impenhorabilidade.
C) irredutibilidade de vencimentos.
D) dignidade da pessoa humana.
E) juiz natural.

Questão 17
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Assinale a alternativa INCORRETA no que diz
respeito aos atos de improbidade administrativa.

A) Podem ser praticados por qualquer agente
público, servidor ou não.

B) Nas hipóteses de atos de improbidade
administrativa que importam enriquecimento
ilícito, uma das penas é a perda dos bens ou
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio.

C) Constitui ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da administração
pública qualquer ação ou omissão que viole os
deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade e lealdade às instituições.

D) A lesão ao patrimônio público pode ocorrer por
ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente.

E) A pena de perda da função pública se aplica
somente aos atos de improbidade administrativa
que causam prejuízo ao erário.

Questão 18

Consoante o disposto na Lei nº 12.520/2002, que
disciplina o acesso a informação, é correto afirmar
que:

A) as autarquias, as fundações públicas, as
empresas públicas e as sociedades de economia
mista não se submetem ao regime da referida lei.

B) o direito fundamental de acesso à informação
não deve observar os princípios básicos da
administração pública.

C) o serviço de busca e fornecimento da informação
é, em qualquer situação, pago.

D) é direito do requerente obter o inteiro teor de
decisão de negativa de acesso, por certidão ou
cópia.

E) o prazo legal máximo de restrição de acesso à
informação é de 15 anos, a contar de sua
produção.

Questão 20

O funcionário público que exigir, para si ou para
outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela,
vantagem indevida, responde por crime de:

A) peculato.
B) concussão.
C) corrupção passiva.
D) prevaricação.
E) excesso de exação.

No MS Windows 7, em português, o banco de dados
de configurações básicas que contém as informações
sobre todos os programas instalados, estruturas de
diretórios, usuários, drivers, periféricos e recursos é
controlado pelo?

A) bloco de notas.
B) editor do registro.
C) formatador de disco.
D) firewall do Windows.
E) iniciador de sessão.

A funcionalidade principal indicada pelo ícone
no navegador Mozilla Firefox V 35.0.1 pode ser
acessada através das teclas de atalho:

A) Ctrl+D.
B) Ctrl+F.
C) Ctrl+J.
D) Ctrl+N.
E) Ctrl+T.

.........

Em um computador, foi identificado um código
malicioso autorreplicante, mas que não infectou
outros programas. Esse código apagou arquivos do
sistema interno, enviou documentos não autorizados
por email e provocou danos no tráfego de rede por
conta de sua autorreprodução e disseminação. Esse
tipo de código é identificado como:

A) Worm.
B) Adware.
C) Key Logger.
D) Honey Pot.
E) War Dialer.

O ícone no MS Word 2010, em português, é

utilizado na situação em que se deseja:

A) acessar um novo idioma.
B) citar um livro como fonte.
C) imprimir um documento.
D) inserir uma legenda.
E) salvar um documento.

Questão 19

Questão 21

Questão 22

Questão 24

Questão 23

INFORMÁTICA BÁSICA
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Um usuário do MS Excel 2010, em português, digitou
em uma planilha, nas células E4, F4, G4, H4, I4 e J4,
respectivamente, as fórmulas: =MÁXIMO(G4:I4),
=SE(G4<=3;1;0), =(11-8), =(F4*2), =(G4/2) e
=MÉDIA(E4:F4)/(1,3). Se na célula F12 dessa
mesma plan i lha for d ig i tada a fórmula
=MÍNIMOA(E4:J4), o resultado de sua execução
será:

A) 0.
B) 1.
C) 1,5.
D) 2.
E) 3.

Questão 25

Determine a soma dos valores inteiros de x para os
quais a função f(x) = 0,5x +x -1,5 é sempre negativa.

A) -3
B) -2
C) -1
D) 0
E) 1

2

Questão 28

MATEMÁTICA

Determine quantos meios aritméticos devem ser
inseridos entre 2 e 227 de modo a se obter uma
progressão aritmética de razão 15.

A) 17
B) 16
C) 15
D) 14
E) 13

Em 2014 o valor de uma mercadoria sofreu três
aumentos seguidos, sendo 10% em janeiro, 20% em
fevereiro e, 20% em março. Determine o aumento
percentual total sofrido pelo valor dessa mercadoria
após os três aumentos citados anteriormente.

A) 50%
B) 32%
C) 62%
D) 58,4%
E) 61,2%

Determine o valor de A + B, onde A e B são os
resultados das integrais a seguir.

A) 1/3
B) 0
C) 2
D) 5/3
E) 7/3

Em uma empresa trabalham 50 funcionários, dos
quais 20 são mulheres. Sabendo que 20 funcionários
são loiros, dos quais 12 são homens, determine a
probabilidade de, ao se escolher um funcionário
dessa empresa ao acaso, ele ser um homem moreno.

A) 18%
B) 36%
C) 24%
D) 48%
E) 30%

Questão 26

Questão 27

Questão 29

Questão 30

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Identifique a alternativa que apresenta o princípio
contábil, que pressupõe o emprego de certo grau de
precaução no exercício dos julgamentos necessários
às estimativas em certas condições de incerteza, no
sentido que ativos não sejam superestimados e
passivos não sejam subestimados.

A) Registro pelo valor original
B) Competência
C) Continuidade
D) Prudência
E) Oportunidade

Questão 31
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Uma das alternativas abaixo apresenta uma
característica qualitativa fundamental e que deve
estar obrigatoriamente presente nas Demonstrações
Contábeis. Identifique-a.

A) Comparabilidade
B) Tempestividade
C) Relevância
D) Conservadorismo
E) Oportunidade

Questão 32

Assinale a alternativa que apresenta um
demonstrativo contábil, que passou a ser exigido a
partir da edição da Lei nº 11.638/2007.

A) Resultado Econômico
B) Resultado do Exercício
C) Origens eAplicações de Recursos
D) Mutações do Patrimônio Líquido
E) Fluxos de Caixa

A alternativa que apresenta o valor da depreciação
anual aplicada a um equipamento industrial no valor
de R$ 450.000,00, vida útil econômica de 8 anos,
vida útil fiscal de 10 anos e com valor residual de
R$ 30.000,00, é:

A) R$ 52.500,00.
B) R$ 45.000,00.
C) R$ 42.000,00.
D) R$ 56.250,00.
E) R$ 43.500,00.

Uma das alternativas abaixo descreve uma
característica da equação patrimonial.Assinale-a.

A) Ativo é sempre maior que o passivo.
B) Passivo é sempre maior que o ativo.
C) Passivo e ativo são sempre iguais.
D) Ativo menos passivo é igual ao patrimônio

líquido.
E) Passivo é sempre menor que o ativo.

Marque a alternativa que apresenta como deve ser
contabilizado, no arrendatário, os encargos
financeiros a incorrer, embutidos em um contrato de
leas ing f inancei ro , por ocas ião do seu
reconhecimento inicial.

A) Redutora de ativo
B) Receita antecipada
C) Redutora de passivo
D) Diretamente no resultado
E) Despesa antecipada

Considere que uma empresa em janeiro de 2014,
realizou somente as operações abaixo. A partir delas,
identifique e marque a alternativa que apresenta o
resultado do mês com base no regime de
competência.

• Compra de 1.000 unidades de mercadorias, a
prazo, pelo valor de R$ 15.000,00.
Venda à vista de 300 unidades de mercadorias,
pelo valor de R$ 11.000,00.
Contratou um seguro para seus veículos no valor
de R$ 1.200,00 para um período de um ano.
O contrato de aluguel da empresa informa que o
valor mensal é de R$ 2.000,00.
Venda a prazo de 400 unidades de mercadorias,
pelo valor de R$ 15.000,00.
Apropriou o valor de R$ 4.000,00, relativo aos
honorários do Contador.

A) R$ 19.900,00
B) R$ 11.400,00
C) R$ 18.400,00
D) R$ 8.300,00
E) R$ 9.400,00

•

•

•

•

•

Marque a alternativa que apresenta a entidade,
especialmente criada para estudar, preparar e emitir
pronunciamentos técnicos sobre procedimentos de
contabilidade e divulgar informações dessa natureza,
levando sempre em conta a convergência da
contabilidade brasileira aos padrões internacionais.

A) Comissão de Valores Mobiliários – CVM
B) Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC
C) Instituto Brasileiro de Contadores – IBRACON
D) Comissão Brasileira de Contabilidade – CBC
E) Conselho Federal de Contabilidade – CFC

Questão 35

Questão 38

Questão 37

Questão 36

Questão 34

Questão 33
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Uma das alternativas a seguir apresenta a conta a ser
debitada, por ocasião do registro da previsão
da receita, no subsistema de informações
orçamentárias. Identifique-a.

A) Receita a realizar
B) Receita realizada
C) Previsão inicial de receita
D) Créditos de receitas
E) Controle de disponibilidade de recursos

Questão 39

A alternativa que apresenta os elementos
característicos da etapa da execução da despesa é:

A) fixação, liquidação e controle.
B) empenho, liquidação e pagamento.
C) fixação, empenho e pagamento.
D) planejamento, empenho e programação.
E) planejamento, execução e controle.

Marque a alternativa que apresenta o instrumento da
Administração Pública, que evidencia o documento
legal que contém a previsão de receitas e a fixação de
despesas a serem realizadas no exercício financeiro.

A) Lei do OrçamentoAnual – LOA
B) Plano Plurianual – PPA
C) Orçamento Fiscal – OF
D) Orçamento da Seguridade Social – OSS
E) Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO

Identifique e marque a alternativa que apresenta o
tipo de orçamento público, que, em uma concepção
gerencial, integra planejamento e orçamento com
objetivos e metas a alcançar.

A) Incremental
B) Programa
C) Funcional
D) Desempenho
E) Participativo

Determinado município identificou que, para a
aquisição de determinado item, não havia dotação
orçamentária. Dada a importância desse item, a
efetivação de sua aquisição requererá o tipo de
crédito adicional, determinado:

A) suplementar.
B) extraordinário.
C) específico.
D) extraorçamentário.
E) especial.

Questão 43

Questão 42

Questão 41

Questão 40 Uma das alternativas a seguir apresenta um conjunto
correto de modalidades de empenhos de despesa no
setor público. Identifique-a.

A) Específico e Parcial
B) Global e Específico
C) Ordinário e Extraordinário
D) Estimativo e Global
E) Estimativo e Específico

Questão 44

Uma das alternativas a seguir apresenta um aspecto
que NÃO é característico da condição do Auditor
Interno, quando comparado ao Auditor Externo.
Identifique-a.

A) É empregado da empresa auditada.
B) Verifica se as normas internas estão sendo

seguidas.
C) Detém maior grau de independência.
D) Executa auditoria contábil e/ou operacional.
E) Possui menor grau de independência.

A Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal
estabelece os limites para gastos com pessoal, com
base na receita corrente líquida, pelos entes públicos.
A alternativa que apresenta esses percentuais,
respectivamente, para a União, Estados e Municípios
é:

A) 60%, 50% e 50%.
B) 50%, 60% e 60%.
C) 50%, 50% e 40%.
D) 50%, 50% e 50%.
E) 60%, 60% e 60%.

Questão 45

Questão 46
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Em uma análise das práticas contábeis adotadas,
identifica-se que a depreciação dos veículos segue
os parâmetros adotados pela legislação fiscal, o que
é incompatível com as atuais normas contábeis.
Nesse caso, em particular, esse procedimento
subestima o valor da despesa de depreciação. O
efeito na demonstração contábil, do ajuste
necessário a ser adotado, é:

A) diminuir o valor do imobilizado e aumentar o valor
do patrimônio líquido.

B) aumentar o valor do patrimônio líquido e diminuir
o valor do ativo permanente.

C) aumentar o valor do ativo permanente e diminuir
o valor do patrimônio líquido.

D) aumentar o valor do investimento e aumentar o
valor do patrimônio líquido.

E) diminuir o valor do imobilizado e diminuir o valor
do patrimônio líquido.

Questão 47

Marque a alternativa que, de acordo com a
Lei nº 8.666/1993, denomina a modalidade de
licitação que se caracteriza por ser efetuada entre
interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o 3º dia anterior à data do
recebimento das propostas.

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

Seja privada ou governamental, a auditoria interna
tem por missão básica assessorar a alta
administração no desempenho de suas funções e
nos limites de suas responsabilidades, através de
exames e avaliações. É correto afirmar que a
alternativa que NÃO corresponde a uma missão da
auditoria interna é:

A) avaliar a eficiência, eficácia, economicidade,
efetividade e legalidade na gestão pública.

B) examinar a compatibilidade das ações e
programas com os objetivos definidos nos planos
e orçamentos.

C) examinar a adequação e eficácia dos controles
internos.

D) executar a correção em que os controles
utilizados são inadequados.

E) avaliar a integridade e confiabilidade das
informações e registros.

Questão 50

Questão 49

Marque a alternativa que apresenta a denominação
de um princípio básico relacionado com o controle
interno, o qual preconiza que uma só pessoa não
deve realizar todas as fases de uma transação, quer
seja funcionário ou administrador.

A) Utilização de processamento eletrônico
B) Ciclo de uma transação
C) Rodízio de pessoal
D) Fixação de responsabilidade
E) Segregação de funções

Questão 48




