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INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das 

questões, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é constituída de 40 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, 
sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 

perguntas aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde 

ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de 
prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o 

cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco 

o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não 
cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no 

saco plástico. Caso essa exigência seja descumprida, o candidato será excluído do 
concurso. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-

resposta, é de 4 horas. 

11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 

autorização para entregar o caderno de prova, o cartão-resposta e a ficha de identificação. 

12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o 

consigo. 
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PORTUGUÊS 
 
O texto a seguir é referência para as questões 01 a 08. 

 
O céu é o limite 

Roberto Pompeu de Toledo 
 

A cada trinta anos, com margem de erro nunca superior a alguns poucos meses, o sr. Absurdo da Silva bate ponto, com o 1 

característico estardalhaço, na política brasileira. Por obra sua, em agosto de 1954, o senhor que então ocupava o Palácio do Catete 2 

saiu de uma exaustiva reunião fazendo crer que se licenciava do cargo para, poucas horas depois, amanhecer morto, com uma 3 

mancha vermelha no pijama a denunciar o tiro que desferira no coração. Em março de 1985, observada a aludida margem de erro, 4 

pregou uma peça no senhor que no dia seguinte ocuparia o Palácio da Alvorada. Forçou-o, em vez disso, a internar-se num hospital, 5 

acometido do mal que o mataria no mês seguinte. Na semana passada, com a brutalidade que também lhe é característica, roubou 6 

a vida de uma jovem promessa da vida pública brasileira e fez a campanha eleitoral para a Presidência voltar à estaca zero. 7 

Os dois primeiros eventos envolvem diretamente a Presidência da República, não uma candidatura, e por isso têm peso 8 

histórico maior. Iguala os três, no entanto, uma outra característica das intervenções do Absurdo da Silva: deixar à sua passagem 9 

um fortíssimo rastro emocional. Ao clima de choque com a notícia seguem-se enterros históricos. Foi assim no caso de Getúlio 10 

Vargas, a vítima de 1954, assim no de Tancredo Neves, a de 1985, e não há dúvida de que no caso de Eduardo Campos, o sorteado 11 

de 2014, ocorrerá o mesmo. Sendo Absurdo da Silva primo-irmão do Sobrenatural de Almeida, o clima emocional pode operar 12 

milagres. Getúlio Vargas recolheu-se a seus aposentos, naquele dia, como um cadáver político – abandonado, vilipendiado, 13 

humilhado e sem chance de redenção. Ao amanhecer cadáver de verdade, assestou golpe de mestre aos adversários e garantiu-se 14 

o lugar de martirizado por uma causa perante a posteridade. A morte de Eduardo Campos já provocou, se não um milagre, uma 15 

grande reviravolta na campanha eleitoral. 16 

A reviravolta foi fazê-lo superar, embora da pior maneira possível, o maior dos desafios que tinha pela frente: tornar-se 17 

conhecido. Esse era o motivo pelo qual dormia tão pouco e tanto voava, nestes últimos tempos. Hoje provavelmente superou a 18 

todos, até a própria presidente da República, como o candidato mais conhecido da população.  19 
Revista Veja, edição 2387, 20 de agosto de 2014, pág. 126. Adaptado. 

 

 
01 - Considerando as informações contidas no texto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas 

sobre a utilização da personificação: 
 

(   ) O autor usa a personificação para se referir a Getúlio Vargas, Tancredo Neves e Eduardo Campos. 
(   ) O autor personifica o absurdo, empregando expressões como “bate ponto” e “pregou uma peça”. 
(   ) O autor personifica o sobrenatural, traçando entre ele e o absurdo uma relação humana de parentesco. 
(   ) A personificação é utilizada para fazer referência a três mortes que aconteceram de maneira inexplicável. 

 

Assinale a alternativa apresenta a sequência correta, de cima para baixo: 
 

a) F – V – V – F.  
b) F – V – V – V. 
c) V – F – V – F. 
d) V – F – F – V. 
e) F – V – F – V. 

 

 
02 - Nas linhas 1 e 2, Roberto Pompeu de Toledo observa que “a cada trinta anos, (...) o sr. Absurdo da Silva bate ponto (...) 

na política brasileira”. Isto quer dizer que 
 

1. houve acontecimentos significativos na história política brasileira separados por períodos de trinta anos. 
2. o autor considera que a cada trinta anos a política brasileira passa por mudanças absurdas. 
3. o Brasil teve grandes presidentes que faleceram de modo inexplicável em períodos de trinta anos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
d) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 

 
03 - A expressão “os três” (linha 9) se refere 
 

a) à Presidência da República, a Getúlio Vargas e a uma candidatura. 
b) ao Palácio do Catete, ao Palácio da Alvorada e à campanha eleitoral. 
c) às mortes dos três políticos, ao choque da população e aos enterros históricos. 
d) aos anos de 1954, 1985 e 2014. 
e) aos eventos das mortes de Getúlio Vargas, Tancredo Neves e Eduardo Campos. 
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04- Com base no texto, identifique as seguintes afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F): 
 

(   ) Ao mencionar a “margem de erro”, o autor procura destacar que o evento de 1985 não ocorreu exatamente com o 
intervalo de 30 anos em relação aos demais eventos mencionados. 

(   ) Segundo o autor, o intervalo entre as mortes dos três políticos é uma coincidência, como também é coincidência 
o efeito emocional desses eventos sobre a sociedade brasileira. 

(   ) A expressão “bate ponto” (linha 1), ao associar as mortes trágicas de políticos com o comparecimento do 
trabalhador ao local de trabalho, destaca a recorrência dos eventos em intervalos regulares. 

(   ) O autor destaca efeitos quase milagrosos associados às mortes de Getúlio Vargas, Tancredo Neves e Eduardo 
Campos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – F – F. 
b) V – F – F – V. 
c) F – F – V – V. 
d) V – V – V – V. 
e) V – F – V – F. 

 
05 - No trecho “(...) no caso de Eduardo Campos, o sorteado de 2014, ocorrerá o mesmo” (linhas 12 e 13), a expressão “o 

mesmo” refere-se 
 

a) à transformação de Eduardo Campos num mártir da política nacional, em razão do rastro emocional deixado por sua morte. 
b) à transformação de Eduardo Campos num político tão conhecido como Getúlio Vargas, por causa de sua morte trágica. 
c) ao fato de Eduardo Campos, falecendo tragicamente, conseguir se tornar mais conhecido do que a presidente da 

República. 
d) a um possível enterro histórico de Eduardo Campos, como aconteceu com Tancredo Neves e com Getúlio Vargas. 
e) ao fato de a morte de Eduardo Campos fazer a campanha eleitoral para presidência da República voltar à estaca zero. 
 

06 - A expressão assinalada no trecho “... e garantiu-se o lugar de martirizado por uma causa perante a posteridade” (linhas 
14-15), pode ser substituída sem prejuízo gramatical ou de sentido, por  

 

a) foi garantido. 
b) garantiu a si próprio. 
c) garantiu-lhe. 
d) alguém lhe garantiu. 
e) eles se garantiram. 
 
 

07 - O autor estabelece um contraponto entre o “cadáver político” e o “cadáver de verdade”, referindo-se a Getúlio Vargas, 
com a finalidade de argumentar que 

 

1. políticos brasileiros podem se transformar em mártires quando fatos absurdos acontecem e deixam um forte 
rastro emocional na população. 

2. de tempos em tempos ocorrem fatalidades absurdas na política brasileira que podem provocar reviravoltas no 
cenário político nacional. 

3. Getúlio Vargas, ao se suicidar, alcançou a vitória política que não conseguia alcançar quando vivo.   
4. Getúlio Vargas estava derrotado politicamente antes de se suicidar e sua morte resultou no fortalecimento dos 

adversários. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
 

08 - Na sentença “O senhor que então ocupava o Palácio do Catete saiu de uma exaustiva reunião fazendo crer que se 
licenciava do cargo para, poucas horas depois, amanhecer morto, com uma mancha vermelha no pijama a denunciar 
o tiro que desferira no coração” (linhas 2-4), as expressões “então”, “a denunciar” e “desferira” podem ser substituídas 
sem prejuízo gramatical por, respectivamente, 

 
 

a) na ocasião – denunciando – havia desferido. 
b) consequentemente – por denunciar – havia desferido. 
c) na época – ao denunciar – tinha desferido. 
d) dessa forma – por denunciar – desferiu. 
e) portanto – denunciando – havia desferido. 
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09 - Assinale a alternativa que reescreve corretamente o trecho abaixo, de modo que ele siga as normas da gramática da 
língua portuguesa e se torne coerente. 

  

“Bom mesmo são aquelas amizades que tu não precisa ficar preocupado em sempre manter contato, porque sabe que toda 
vez que se falarem, vai ser como se nunca tivessem se distanciado”. 

http://www.kanato.ask.fm/LindasFrasees. Acesso em 10/09/2014 
 

a) Bom mesmo são aqueles amigos que tu não precisas ficar preocupado em sempre manter contato, porque sabes que toda 
vez que vos falarem, vai ser como se nunca se tivessem distanciado. 

b) Bom mesmo são aqueles amigos com quem você não precisa se preocupar em sempre manter contato, porque você sabe 
que todas as vezes em que se falarem, será como se nunca tivessem se distanciado. 

c) Bom mesmo são aqueles amigos que você não precisa se preocupar em contatar sempre, porque sabe que toda vez que 
se falar, vai ser como se nunca tivessem distanciado. 

d) Bom mesmo são aqueles amigos com que tu não precisas te preocupar em contatar sempre, porque sabe que toda vez 
que se falarem, vai ser como se nunca tivessem distanciado. 

e) Bom mesmo são aqueles amigos que tu não precisa ficar preocupado em sempre manter contato, porque sabes que todas 
as vezes em que vos falarem, será como se nunca vos tivessem distanciado. 

 
10 - Observe os trechos em destaque nas instruções abaixo e assinale com V (verdadeiro) os itens que os reescrevem 

adequadamente se o texto começar por “Desliguemos o celular no cinema,...”. Assinale os demais com F (falso) 
 

Desligue o celular no cinema, teatro, espetáculos e salas de aula. Faça o mesmo em restaurantes calmos e reuniões 

de trabalho. Nesses casos, se estiver esperando uma ligação importante, deixe o aparelho no modo silencioso e na hora de 
atender peça licença e afaste-se para não atrapalhar.  

Não deixe o celular ligado ao dormir com o pretexto de usar o despertador, o telefone fixo da casa pode ser usado em 
urgências. Cuidado com os toques alegrinhos do celular. Escolha um som suave e breve, afinal as pessoas à sua volta não 

são obrigadas a ouvir La Cucaracha. 
(...) 
Os cliques estão liberados em ambientes públicos abertos, eventos comemorativos, festas e na maioria dos shows. 

Cuidado com a síndrome do turista oriental: em vez de sair clicando tudo o que vê pela frente, tire algumas fotos e dê um tempo 
à sua câmera. Não deixe de viver experiências para ficar fotografando. O melhor registro ainda é aquele feito com os 

próprios olhos. Não há câmera que substitua essa recordação.  
(...) 
Use a linguagem abreviada só para e-mails informais. Cuidado com brincadeiras ou discussões por e-mail. A segurança 

na rede não é perfeita, e o e-mail é um documento, uma carta assinada que poderá ser usada contra você. Tenha cautela com 
o que você acessa na internet do seu trabalho não entre em sites de namoro, de joguinhos, de conteúdo pornográfico e tudo 

que não seja pertinente ao trabalho.  
 

http://mdemulher.abril.com.br/bem-estar/reportagem/viver-bem/manual-etiqueta-uso-saudavel-aparelhos-eletronicos-237092.shtml, 
(adaptado).Acesso em 08/09/2014. 

 

(   ) Fazemos o mesmo em restaurantes calmos e reuniões de trabalho. 
(   ) Não deixemos o celular ligado ao dormir... 
(   ) ... em vez de sair clicando tudo o que vemos pela frente, tiremos algumas fotos e demos um tempo à nossa câmera. 
(   ) Tenhamos cautela com o que nós acessamos na internet do seu trabalho... 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – V – F. 
b) F – F – V – V. 
►c) F – V – V – F. 
d) V – V – F – F. 
e) V – F – F – V. 

 

LEGISLAÇÃO 
 
11 - De acordo com a lei que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal (Lei n.º 

9.784/1999), considere os seguintes direitos: 
 

1. Ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o 
cumprimento de suas obrigações. 

2. Ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos 
autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas. 

3. Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão 
competente. 

4. Fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a representação, por força de lei. 
 

O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: 
 

a) 2 e 4 apenas. 
b) 1, 2 e 3 apenas. 
c) 1, 3 e 4 apenas. 
d) 2, 3 e 4 apenas. 
►e) 1, 2, 3 e 4. 
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12 - O servidor público que, por vingança contra inimigo pessoal, deixa de praticar ato de ofício inerente às suas funções 
e às atribuições de seu cargo, comete crime de 

 

a) peculato. 
b) concussão. 
►c) prevaricação. 
d) violência arbitrária. 
e) corrupção ativa. 

 
13 - Acerca das modalidades de licitação previstas na Lei n.º 8.666/1993, numere a coluna da direita com base na 

informação da coluna da esquerda. 
 

1. Leilão. 
2. Tomada de preços. 
3. Concurso. 
4. Convite. 
5. Concorrência. 

(   ) É a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia 
anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação. 

(   ) É a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela 
unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento 
convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte 
e quatro) horas da apresentação das propostas.  

(   ) É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 
qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.  

(   ) É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de 
trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou 
remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado 
na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.  

(   ) É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens 
móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos 
ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem 
oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 2 – 3 – 5 – 1 – 4. 
►b) 2 – 4 – 5 – 3 – 1. 

c) 5 – 3 – 4 – 1 – 2. 
d) 1 – 3 – 4 – 5 – 2. 
e) 5 – 4 – 2 – 3 – 1. 

 
14 - Sobre o regime de previdência dos servidores públicos, assinale a alternativa correta. 
 

a) Os servidores titulares de cargos efetivos da União serão aposentados compulsoriamente aos 60 (sessenta) anos. 
b) Os servidores ocupantes de cargos comissionados serão aposentados pelo regime próprio da previdência social. 
c) O tempo no qual o servidor prestou serviço militar obrigatório é contado em triplo para fins previdenciários. 
►d) Aos portadores de deficiência poderão ser adotados requisitos e critérios diferenciados para a concessão de 

aposentadoria. 
e) Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos para o professor que comprove 

exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação superior. 
 

15 - Sobre a administração pública na Constituição Federal, identifique as seguintes afirmativas como verdadeiras (V) ou 
falsas (F): 

 

(   ) A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

(   ) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, vedado o acesso aos estrangeiros. 

(   ) A investidura em cargo ou emprego público sempre depende de aprovação prévia em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em 
lei. 

(   ) O prazo de validade do concurso público será de até 4 (quatro) anos, prorrogável uma vez, por igual período. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F – V. 
►b) V – F – F – F. 

c) F – V – F – V. 
d) F – V – V – F. 
e) F – F – V – F. 
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16 - De acordo com a Constituição Federal, são lícitas as seguintes acumulações remuneradas de cargos públicos, 
EXCETO: 

 

►a) A de dois cargos na administração fazendária. 
b) A de dois cargos de professor. 
c) A de um cargo de professor com outro técnico. 
d) A de um cargo de professor com outro científico. 
e) A de dois cargos de médico. 

 
17 - Sobre os direitos e garantias fundamentais na Constituição Federal, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade. 

2. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais não têm aplicação imediata, sendo necessária a 
edição de leis regulamentadoras. 

3. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
18 - De acordo com o regime jurídico dos servidores públicos civis da União (Lei n.º 8.112/1990), são formas de provimento 

de cargo público: 
 

►a) Nomeação, promoção e readaptação. 
b) Nomeação, demissão e exoneração. 
c) Reversão, reintegração e manutenção. 
d) Posse, exercício e aposentadoria. 
e)  Exoneração, aposentadoria e falecimento. 

 
19 - Sobre a disciplina da responsabilidade civil no Código Civil, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, só fica obrigado a repará-lo quando agir com dolo. 
2. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de 

fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. 
3. São responsáveis pela reparação civil os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se 

albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
 

20 - Sobre a disciplina das pessoas jurídicas no Código Civil, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. São pessoas jurídicas de direito público externo os Estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas 
pelo direito internacional público. 

2. São pessoas jurídicas de direito público interno a União, os Estados e os Municípios. 
3. São pessoas jurídicas de direito privado as associações, as organizações religiosas e os partidos políticos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
 
 

  



 

 

8 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
21 - Segundo o Manual da Receita Nacional, de 2008, a gestão da receita orçamentária é dividida nas seguintes etapas: 
 

a) Programação, arrecadação, controle e recebimento. 
b) Arrecadação, recebimento e contabilização. 
c) Programação, liquidação, recebimento e contabilização. 
d) Programação, execução, empenho e arrecadação. 
►e) Planejamento, execução, controle e avaliação. 

 
 
22 - Em sentido geral, despesa pública pode ser conceituada como a soma dos dispêndios ou gastos realizados pelo 

Estado com o objetivo de atender as necessidades coletivas, implementar suas políticas públicas e dar cumprimento 
a suas finalidades. Sobre despesa pública, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Despesa orçamentária, segundo as categorias econômicas, é desdobrada em despesas correntes e despesas de 
capital. 

2. As despesas de capital subdividem-se em despesas com investimentos e transferência de capital. 
3. Os estágios da execução da despesa são empenho, liquidação, pagamento. 
4. As despesas correntes subdividem-se em despesas de custeio e transferências correntes. 
5. A Contabilidade Pública deverá observar no reconhecimento da despesa o regime de caixa. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 5 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 4 e 5 são verdadeiras. 

 
 
23 - Uma determinada empresa efetuou em 15/07 desconto de uma duplicata com vencimento para 60 dias. O lançamento 

contábil correto que representa essa transação é: 
 

a) Débito: Duplicatas Descontadas 
Crédito: Banco conta Movimento 
Crédito: Encargos Financeiros a Apropriar 

b) Débito: Banco conta Movimento 
Débito: Encargos Financeiros a apropriar 
Crédito: Duplicatas a Receber 

c) Débito: Duplicatas a Receber 
Crédito: Encargos Financeiros a Apropriar 
Crédito: Banco conta Movimento 

d) Débito: Banco conta movimento 
Crédito: Encargos Financeiros a Apropriar 
Crédito: Duplicatas a Receber 

►e) Débito: Banco conta movimento 
Débito: Encargos Financeiros a apropriar 
Crédito: Duplicatas Descontadas 

 
 
24 - Em uma determinada sociedade empresarial, trabalhando em turno normal de oito horas, uma máquina do setor 

produtivo tem como taxa de depreciação 10% ao ano. Assinale qual será a taxa anual de depreciação se essa mesma 
máquina trabalhasse três turnos de oito horas: 

 

a) 10%. 
b) 15%. 
►c) 20%. 
d) 25%. 
e) 30%. 
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25 - O Balanço Patrimonial de uma Empresa apresentou as seguintes informações: 
 

ATIVO PASSIVO 

Ativo Total 2.692.000 Passivo Total 2.692.000 

Ativo Circulante 1.280.000 Passivo Circulante   895.000 

   Disponível 289.000 Passivo Não Circulante 271.000 

   Contas a Receber 377.000 Patrimônio Líquido 1.526.000 

   Estoque 614.000   

Ativo Não Circulante 1.412.000   

  Ativo Realizável a Longo Prazo 44.000   

  Imobilizado 1.368.000   
 

A partir das informações acima, tem-se que a Liquidez Corrente da empresa é: 
  

a) 0,48. 
b) 0,74. 
c) 1,13. 
►d) 1,43. 
e) 1,65. 
 

26 - A Lei 11.638/07 tornou obrigatória a evidenciação da Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC). O Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis n° 03 apresentou as normas para a sua elaboração. A Demonstração do Fluxo de Caixa 
elaborada pelo método direto difere da elaborada pelo método indireto no seguinte aspecto: 

 

a) No método direto são evidenciadas as Atividades Operacionais e de Investimentos e no indireto as de Financiamento e 
Investimento. 

►b) Nas atividades operacionais, no método direto são evidenciados os recebimentos e pagamentos brutos em lugar do 
resultado do exercício ajustado que é utilizado na demonstração pelo método indireto. 

c) No método indireto são evidenciadas apenas as Atividades Investimentos e de Financiamento. 
d) No método direto é evidenciado o aumento de capital social em terrenos e no método indireto o recebimento pela venda 

imobilizado. 
e) No método direto são evidenciadas as atividades de Operacionais, de Investimentos e de Financiamento e no método 

indireto apenas as de Investimento e Financiamento. 
 

27 - Uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados ao final de um determinado período: 
 

Receita de Vendas     R$150.000,00 
Estoque de Mercadoria no Início do Período   R$  45.000,00 
Despesas Operacionais    R$  25.000,00 
Estoque de Mercadoria no Final do Período  R$  48.000,00 
Deduções da Receita Bruta    R$  27.000,00 
Compras de Mercadoria no Período   R$  89.000,00 
 

 Com base nas informações acima e sem levar em consideração o Imposto de Renda Pessoa Jurídica e a Contribuição 
Social sobre o Lucro, e antes de sua destinação, o valor do Resultado Bruto e Resultado Líquido do período são 
respectivamente: 

 

►a) R$   37.000,00 e R$ 12.000,00. 

b) R$   86.000,00 e R$ 12.000,00. 
c) R$   37.000,00 e R$ 25.000,00. 
d) R$ 123.000,00 e R$ 12.000,00. 
e) R$ 123.000,00 e R$ 37.000,00. 

 
28 - Uma determinada empresa fabrica 2000 unidades do produto A e 1600 unidades do produto B. No mês de julho 

apresentou as seguintes informações complementares: 
 

 Produto     A    B 
Matéria prima total consumida    R$ 120.000,00                   R$ 80.000,00 
Mão de Obra Direta total     R$   23.000,00                   R$ 18.000,00  

 

 Os custos indiretos da fábrica totalizaram R$12.000,00 e foram apropriados aos produtos utilizando-se como base de 
rateio a matéria prima consumida. 

 

 Com base nas informações, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o custo unitário do produto A e do 
produto B. 

 

a) R$ 71,50 e R$ 61,25. 
b) R$ 71,50 e R$ 63,60. 
c) R$ 75,10 e R$ 61,25. 
►d) R$ 75,10 e R$ 64,25. 

e) R$ 92,50 e R$ 64,25. 
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29 - A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) representa um dos elementos componentes do Balanço social e foi 

normatizada pelo Pronunciamento CPC de n° 09 tendo como objetivo principal: 
 

a) Informar a soma de todos os valores recebidos pela empresa, deduzidos dos impostos incidentes e dos encargos de 
depreciação, amortização e exaustão. 

►b) Evidenciar a riqueza gerada pela empresa, durante determinado período e a forma como tal riqueza foi distribuída. 
c) Demonstrar o conjunto dos valores obtidos pela empresa através da venda de produtos e ingressos de fontes diversas, 

deduzidos os impostos e os encargos financeiros. 
d) Informar a riqueza gerada pela empresa, tendo como base os fatores que medem o PIB nacional, deduzidos os impostos 

e encargos. 
e) Demonstrar o detalhamento das vendas de mercadorias, produtos e serviços efetuadas pela empresa deduzidos os 

impostos incidentes sobre as vendas. 
 

30 - Os Custos são classificados de várias formas para atender às diversas finalidades para as quais são apurados. Podem 
ser Diretos ou Indiretos, Fixos ou Variáveis. Sobre Custos Indiretos, assinale a alternativa correta. 

 

a) São aqueles apropriados aos produtos conforme o consumo de materiais que podem ser quantificados. 
b) São os custos apurados levando-se em consideração a venda dos produtos. 
c) São aqueles que aumentam ou diminuem de acordo com o nível de produção. 
d) São aqueles decorrentes da estrutura produtiva instalada. 
►e) São aqueles apropriados aos produtos em função de uma base de rateio ou algum critério de alocação. 

 
 

31 - Uma determinada sociedade empresária está analisando a viabilidade de produzir e comercializar um novo produto. O 
levantamento preliminar dos dados aponta que a empresa possui os seguintes valores: 

 

Custos e Despesas Variáveis  R$        7,50 por unidade 
Custos e Despesas Fixos   R$ 3.000,00 por mês 
Preço de Venda     R$      11,50 por unidade 
 

Considerando os valores acima, tem-se que o Ponto de Equilíbrio Contábil se dá com: 
 

a)   250 unidades. 
b)   500 unidades. 
►c)   750 unidades. 

d) 1000 unidades. 
e) 1100 unidades. 

 
 

32 - Em relação ao estudo da Análise de Balanço, é correto afirmar: 
 

a) A análise vertical procura evidenciar a participação de cada elemento patrimonial do ativo e passivo em relação ao valor 
total do Patrimônio Líquido. 

b) As principais técnicas de análise de balanço são: Análise Vertical, Análise Horizontal, Análise por indicadores, Análise do 
Custo da Mercadoria Vendida e Análise do Valor Adicionado. 

c) O Índice de Liquidez Imediata corresponde ao quociente entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante. 
d) A interpretação básica para a análise dos indicadores de Endividamento é quanto maior forem esses índices melhor é a 

situação da empresa. 
►e) A Análise Horizontal tem por finalidade verificar o comportamento entre os valores de uma mesma conta ou de um grupo 

de contas, em diferentes exercícios sociais. 
 
 

33 - Uma determinada empresa apresentou os seguintes valores referentes à folha de pagamento no mês de julho de 2014: 
 

- Valor total bruto   R$ 15.000,00 
- Desconto com INSS  R$   1.395,00 
- Valor total líquido    R$ 13.605,00 
 

 O Valor com a provisão para férias e 13° salário no mês, sem levar em consideração os encargos sociais sobre as 
provisões, serão respectivamente: 

 

a) R$1.250,00 e R$1.250,00. 
b) R$1.511,67 e R$1.133,75. 
c) R$1.511,67 e R$1.250,00. 
►d) R$1.666,66 e R$1.250,00. 

e) R$1.821,66 e R$1.366,25. 
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34 - Em conformidade com a Lei 11.638/07 e seguindo a normatização do CPC de n° 26, as sociedades de grande porte, 
ainda que não constituídas sob a forma de Sociedades por Ações, deverão seguir as disposições da lei societária em 
relação à escrituração e à elaboração das demonstrações contábeis e financeiras. Assinale a alternativa em que todas 
as demonstrações Contábeis devem ser elaboradas por essas empresas. 

 

a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados e 
Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos. 

►b) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, 

Demonstração do Fluxo de Caixa e Demonstração do Valor Adicionado. 
c) Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Valor 

Adicionado e Demonstração do Fluxo de Caixa. 
d) Balanço Patrimonial, Demonstração do Valor Adicionado, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados e 

Demonstração do Fluxo de Caixa. 
e) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Valor Adicionado, Demonstração do 

Resultado Abrangente e Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos. 
 

35 - Uma determinada empresa comercializa os produtos X e Y. O Produto X apresentou a seguinte movimentação no mês 
de janeiro de 2014, sendo que o preço da aquisição já está líquido dos impostos recuperáveis: 

 

- Estoque Inicial 1.800 unidades a R$ 32,00 cada uma. 
- Aquisição de 2.600 unidades a R$ 35,00 cada uma. 
- Aquisição de 3.800 unidades a R$ 36,00 cada uma. 
- Venda de 6.800 unidades a R$ 72,00 cada uma. 
- Aquisição de 1.300 unidades a R$ 35,00 cada uma. 
- Venda de 1.600 unidades a R$ 72,00 cada uma. 
 

 A Empresa se utiliza do método PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai) para a valoração dos seus estoques. O 
Estoque Final do produto X em reais, em 31.01.2014, foi:  

 

a) 73.500,00. 
b) 73.800,00. 
►c) 74.300,00. 

d) 75.200,00. 
e) 76.100,00. 

 
36 - Sobre a análise das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, assinale a alternativa correta.  

 

►a) O aumento de capital com utilização de lucros e reservas é item que afeta somente o patrimônio líquido. 
b) A compensação de prejuízos com reservas não altera o patrimônio líquido. 
c) A redução por dividendos é item que não afeta o passivo. 
d) O acréscimo do patrimônio líquido pelo resultado patrimonial positivo ou redução pelo resultado patrimonial negativo do 

exercício não é informado nas demonstrações contábeis. 
e) O acréscimo por subvenções para investimentos recebidos altera somente o ativo. 

 
37 - Sobre a elaboração e a estrutura das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
 

a) A coluna “previsão inicial” identifica valores inicias das receitas, sendo tais valores inalterados durante todo o exercício por 
refletirem a posição inicial do orçamento constante da LOA. 

►b) O saldo da dotação corresponde à diferença entre a dotação inicial e final do orçamento. 
c) A coluna “despesas pagas” identifica os totais das despesas pagas pertencentes ao orçamento do exercício financeiro. 

Assim, ficam excluídos os valores referentes ao pagamento de restos a pagar. 
d) Os saldos de exercícios anteriores representam o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios 

anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. 
e) Se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas, tal diferença deve ser lançada como “superávit”. 

 
38 - De acordo com a Lei n.8.666/93, é hipótese de inexigibilidade de licitação 

 

►a) a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que 

consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 
b) a aquisição de bens e insumos destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos 

pela Capes, pela Finep, pelo CNPq ou por outras instituições de fomento à pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse 
fim específico. 

c) a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos 
durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de 
exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. 

d) a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou 
inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

e) a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades 
de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, 
segundo avaliação prévia. 
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39 - O Artigo 16 da Lei 8.666/93, estabelece: “Será dada publicidade, mensalmente, em órgão de divulgação oficial ou em quadro 

de avisos de amplo acesso público, à relação de todas as compras feitas pela Administração Direta ou Indireta, de maneira a 
clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total da 
operação, podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa e inexigibilidade de licitação”.  
 
Esse Artigo reflete expressamente o princípio constitucional da 

 

a) supremacia do interesse público sobre o interesse privado. 
b) autotutela da Administração Pública. 
c) eficiência. 
►d) publicidade. 

e) especialidade. 
 

40 - Estima as receitas que o governo espera arrecadar durante o ano e fixa os gastos a serem realizados com tais recursos. 

  

 O conceito acima se refere: 
 

a) ao PPA (Plano Plurianual). 
b) à LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). 
►c) à LOA (Lei Orçamentária Anual). 

d) à LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias). 
e) ao PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional). 

 
 




