• Nas questões de 1 a 40, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.
• Nas questões que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que
não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.
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QUESTÃO 1

No livro O Dicionário do Futuro, a pesquisadora norte-americana
Faith Popcorn afirma que, em 2015, mais da metade da população estará
trabalhando em profissões que hoje não existem. Segundo ela, habitarão o
mundo dos negócios, por exemplo, os sussurradores, profissionais
especializados em lidar com consumidores enraivecidos e cada vez menos
tolerantes aos deslizes das empresas, ou especialistas em simplicidade,
pessoas cuja missão será reduzir a complexidade dos software e das redes
de computadores das companhias. Como o próprio nome sugere, há, no
livro de Faith, uma dose de exercício de futurologia. A análise de muitos
movimentos sociais e econômicos que estão acontecendo hoje, porém, já
aponta, de maneira mais tangível, o surgimento de carreiras cuja
valorização se intensificará nos próximos anos.
Em uma pesquisa realizada pela consultoria DBM, a pedido da
revista norte-americana Fortune, são vistas como promissoras carreiras
das áreas de saúde, tecnologia e meio ambiente. No último levantamento
realizado pelo Bureau de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos,
as profissões de engenheiro ambiental, hidrologista (especialista em água),
engenheiro de software e de redes de comunicação e biomédico estão entre
as 30 que mais crescerão nos próximos oito anos. No Brasil, um
levantamento feito por Exame com cerca de 20 especialistas, entre
pesquisadores do mundo do trabalho e consultores de recursos humanos,
revelou que não há consenso a respeito das carreiras mais promissoras —
mas há, sim, indicativos claros das áreas que estarão aquecidas na próxima
década. Assim como as empresas norte-americanas, as brasileiras também
estão à caça, por exemplo, de especialistas capazes de instruí-las a usar a
tecnologia de maneira melhor e mais segura ou de profissionais que possam
ajudá-las a relacionar-se com o meio ambiente e a sociedade civil — uma
interação complexa e cheia de idiossincrasias. Todas essas carreiras, de
alguma forma, estão ligadas à corrida por inovação.
Na Suzano Papel e Celulose, a busca por engenheiros ambientais e
profissionais afins não pára. Nos últimos 12 meses, três foram recrutados
e há vagas em aberto. A dificuldade em contratar deve-se ao fato de que o
perfil desse profissional está mudando muito. “Mais do que ajudar a
empresa a não poluir, o escopo do seu trabalho, hoje, envolve questões
mais estratégicas, como entender a pressão de grupos da sociedade”, afirma
Jorge Cajazeira, executivo do grupo Suzano. Agrônomo e doutor em
engenharia ambiental, João Matos é um desses profissionais. Funcionário
da Beraca, empresa brasileira que extrai e fabrica ativos vegetais para
várias indústrias, ele precisa relacionar-se com milhares de famílias no
norte do país para encontrar fornecedores de produtos vegetais para
fabricantes de cosméticos. Com passagens pela EMBRAPA e pelo governo
do Amazonas, Matos já foi convidado mais de uma vez para trabalhar no
exterior. “Não fui porque as oportunidades estão crescendo muito por
aqui”, afirma.
Uma tendência comum em todas as áreas, segundo especialistas, é
a crescente especialização. Administradores deverão se transformar em,
por exemplo, especialistas em logística da cadeia de consumo, e biólogos
poderão ter ocupações como técnico em biodefesa (que trata da
identificação de vírus e bactérias capazes de gerar grandes epidemias).
Algumas empresas já têm, em seus quadros, especialistas em ciências que,
até recentemente, estavam apenas nas universidades.
Exame, 30/8/2002, p. 82-3 (com adaptações).
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Assinale a opção que apresenta uma idéia não
contemplada no texto.
A Os especialistas em simplicidade, cuja missão
consistirá na redução da complexidade dos
software e das redes de computadores das
companhias, ainda não existem no mercado, mas
fazem parte das previsões para o futuro.
B Com base na análise de alguns movimentos
sociais e econômicos atuais, constata-se que
novas carreiras estão surgindo e que elas serão
bastante valorizadas nos próximos anos.
C A revista Exame explicou que não há comunhão
de idéias a respeito das carreiras mais
promissoras no futuro, mas existem indícios das
áreas que serão hegemônicas na próxima década.
D No futuro, os administradores de empresas
buscarão contratar mais especialistas em
logística da cadeia de consumo que biólogos
técnicos em biodefesa, que estudam vírus e
bactérias capazes de gerar grandes epidemias.
QUESTÃO 2

Com relação à passagem “as profissões de
engenheiro ambiental, hidrologista (especialista
em água), engenheiro de software e de redes de
comunicação e biomédico estão entre as 30 que mais
crescerão nos próximos oito anos” (R.17-19),
assinale a opção incorreta.
A A profissão de hidrologista não é apontada como
uma das especialidades da engenharia ambiental.
B O leitor toma conhecimento de poucas
profissões entre as três dezenas que terão maior
crescimento nos próximos anos.
C As expressões “de software” e “de redes” estão
sendo empregadas como sinônimas, uma vez que
a palavra a que elas se ligam está no singular.
D Os parênteses estão empregados para isolar uma
explicação relativa ao vocábulo que os antecede
e poderiam ser substituídos por travessões.
Caderno B
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QUESTÃO 3

Assinale a opção correta quanto ao emprego da vírgula.
A O emprego da vírgula após “Futuro” (R.1) e “ela” (R.3) é
obrigatório, porque, em ambas as ocorrências, a vírgula indica
o deslocamento, por antecipação, de circunstância de tempo.
B A vírgula após “negócios” (R.4) poderia ser suprimida sem
prejuízo para a correção gramatical do texto.
C As vírgulas após “sussurradores” (R.4) e “simplicidade” (R.6)
estão utilizadas para separar termos de mesma função sintática
em uma enumeração.
D A conjunção adversativa “porém” (R.10) está entre vírgulas por
estar em posição deslocada na estrutura do período.
QUESTÃO 4

Com referência à tipologia textual, julgue os itens seguintes.
I
II
III

IV
V

Entre as linhas 13 e 19 do texto predomina a estrutura
enumerativa.
Os períodos compreendidos entre as linhas 30 e 32 possuem
estrutura predominantemente narrativa.
No trecho ‘Mais do que ajudar a empresa a não poluir, o
escopo do seu trabalho, hoje, envolve questões mais
estratégicas, como entender a pressão de grupos da sociedade’
(R.33-35), verifica-se a estrutura expositiva.
No período entre as linhas 37 e 41, identifica-se
trecho descritivo.
Na afirmativa ‘Não fui porque as oportunidades estão
crescendo muito por aqui’ (R.43-44), identifica-se estrutura
argumentativa.

Assinale a opção correta.
A
B
C
D

Apenas os itens I e II estão certos.
Apenas os itens I, III, IV e V estão certos.
Apenas os itens II, III, IV e V estão certos.
Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 5

Com relação à sintaxe de orações e de períodos contidos no
terceiro parágrafo do texto, assinale a opção correta.
A O primeiro período, constituído por uma única oração, abre-se
com uma circunstância de lugar em que está implícita a palavra
empresa.
B Não haverá prejuízo para a correção gramatical, caso o segundo
período seja assim reescrito: No último ano, três foram
contratados e existe vagas abertas.
C Em “A dificuldade em contratar deve-se ao fato de que o perfil
desse profissional está mudando muito” (R.32-33), identificamse dois verbos flexionados e três empregados na forma nominal.
D Na oração “Agrônomo e doutor em engenharia ambiental, João
Matos é um desses profissionais” (R.36-37), o sujeito é
representado por três núcleos nominais: “agrônomo”, “doutor”
e “João Matos”.

QUESTÃO 6

Assinale a opção em que a reescrita de passagem do texto está
correta quanto à sintaxe de concordância e de regência.
A A Beraca, empresa brasileira extrativa de ativos vegetais e
fabricante de cosméticos para indústrias, precisam se
relacionar com milhares de famílias no norte do país para
encontrar bastante fornecedores de produtos.
B Com passagem pelo governo do Amazonas e pela
EMBRAPA, Matos, convidado mais de uma vez para ir ao
exterior a trabalho, apresentou sua resposta negativa.
C “Não fui, haja visto que as chances de crescer tem
aumentado muito por aqui”, afirmou Matos.
D São tendências comuns às áreas empresariais, segundo os
especialistas, a crescente especialização.
QUESTÃO 7

A respeito de redação oficial, assinale a opção correta.
A A ata é o documento adequado no encaminhamento do
resultado da pesquisa realizada pela consultoria DBM a
pedido da revista mencionada no texto.
B Seria adequado o uso de memorando, na divulgação à
imprensa, do levantamento realizado pelo Bureau de
Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos.
C João Matos, funcionário da Beraca, estaria obedecendo às
normas de emprego dos pronomes de tratamento, caso se
dirigisse aos fornecedores de produtos vegetais utilizando o
tratamento Vossa Excelência.
D Caso a Suzano Papel e Celulose queira contratar
engenheiros ambientais e profissionais afins, ela pode
valer-se de uma carta-convite, a ser publicada em jornal de
ampla circulação.
QUESTÃO 8

Assinale a opção em que o fragmento de texto não apresenta
erro de grafia, de acentuação nem de emprego do sinal
indicativo de crase.
A Tal qual as empresas norte-americanas, as brasileiras
também estão a procura de especialistas aptos à instruí-las
no uso da tecnologia e ajudá-las no relacionamento com o
ambiente e a sociedade.
B As empresas brasileiras, bem como as norte-americanas,
estão cassando especialistas capazes de instruí-las a melhor
e mais seguramente utilizar às novas tecnologias e a
relacionarem-se ao meio ambiente e à sociedade civil.
C Assim como as norte-americanas, as empresas brasileiras
estão em busca de especialistas aptos a instruí-las a respeito
da melhor e mais segura forma de utilizar as tecnologias e
quanto ao estabelecimento de relações sadias com o meio
ambiente e com a sociedade civil.
D Uma interação complexa, cheia de idiossincrasias, consiste
em empresas brasileiras irem à caça de especialistas
passiveis de instrui-las a utilizar novas tecnologias e a
relacionar-se com o exigente público norte-americano.
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QUESTÃO 9

A figura acima ilustra uma janela do Word 2000 que contém parte de um texto extraído da Internet (www.pa.gov.br). É possível que
a imagem no texto tenha sido inserida por meio do seguinte procedimento:
A clicar o botão

e, em seguida, clicar o botão

B clicar a opção Imagem do menu
C clicar o botão

; clicar a opção Do arquivo; selecionar o arquivo da foto correspondente; clicar Inserir.

e, em seguida, clicar o botão

D clicar a opção Imagem do menu

.

.

, selecionar o nome do arquivo com a foto correspondente e clicar Inserir.

QUESTÃO 10

O Excel é um programa de planilha eletrônica que pode ser utilizado
para diversas funções. Assinale a opção correspondente a tarefas que
não são executadas por meio do Excel.
A
B
C
D

calcular, armazenar e trabalhar com lista de dados
criar relatórios e gráficos
proceder a análises estatísticas e financeiras
editar e manipular imagens

QUESTÃO 12

Vírus é um programa pernicioso, que causa danos nos
computadores, apagando ou corrompendo dados. Para se
evitar um vírus, deve-se instalar e manter atualizado o

QUESTÃO 11

O Windows XP é um
A software que permite o gerenciamento de todos os dispositivos do
computador.
B software aplicativo que permite o gerenciamento de planilhas
eletrônicas.
C hardware que gerencia os dispositivos de entrada e saída do
computador.
D software aplicativo que gerencia os recursos do computador.
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A Microsoft Office.
B protocolo TCP/IP.
C antivírus e o firewall.
D sistema operacional.
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QUESTÃO 13

A figura acima ilustra uma janela do Internet Explorer 6 que contém
uma página acessada em uma sessão de uso desse navegador.
Com base nessas informações, é correto afirmar que a ferramenta

Texto para as questões 15 e 16
A atual Constituição brasileira, promulgada em 1988,
busca traduzir a nova realidade política vivida pelo país após
cerca de duas décadas de regime autoritário. A ênfase dada
à defesa da cidadania e do Estado democrático apresenta-se
logo nos dois primeiros títulos, que tratam dos princípios
fundamentais e dos direitos e garantias fundamentais. Em
seu preâmbulo, a Carta afirma o compromisso com o
“Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o
bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e
sem preconceitos, fundada na harmonia social e
comprometida, na ordem interna e internacional, com a
solução pacífica das controvérsias”. Adaptando-se à nova
ordem jurídico-política vigente, as assembléias legislativas,
entre as quais a do Pará, elaboraram as novas Constituições
estaduais.
QUESTÃO 15

Entre os objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil, inscritos na Constituição de 1988, não se inclui a
A

permite que o texto mostrado na página seja copiado
e transportado para o Word.

B

mostra o histórico dos acessos.

C

permite que se atualize o conteúdo da página.

A construção de uma sociedade livre, justa e solidária.
B erradicação da pobreza e da marginalização.
C garantia do desenvolvimento nacional mediante
investimentos nas regiões mais pobres, em prejuízo das
mais ricas.
D promoção do bem coletivo, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.
QUESTÃO 16

D

permite que a página seja colocada como favorita.

QUESTÃO 14

O Microsoft Outlook Express coloca o mundo da comunicação online
no desktop do computador, seja para a troca de e-mails, seja para o
ingresso em grupos de notícias para intercâmbio de idéias e
informações. O Microsoft Outlook não permite o(a)
A gerenciamento de várias contas de e-mail e de grupos de notícias.
B utilização de catálogo de endereços para armazenagem e
recuperação de endereços de e-mail.
C acesso a sítios através do protocolo SNMTP.
D adicionamento de papel de carta ou assinatura pessoal às
mensagens.
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Tendo em vista o texto apresentado e os dispositivos
constitucionais vigentes, assinale a opção correta.
A A guerra de conquista é admitida apenas em caso
extremo, ou seja, como resposta a uma agressão externa
ou atendendo à determinação do Conselho de Segurança
da Organização das Nações Unidas (ONU).
B A pena de morte e a prisão perpétua somente podem ser
decretadas contra réus condenados em júri popular pela
prática de crimes considerados hediondos, como o
seqüestro seguido de morte.
C É plena a inviolabilidade do sigilo da correspondência
e das comunicações telefônicas, não se admitindo
situações nas quais essa inviolabilidade possa ser
quebrada.
D Independentemente de censura ou licença, é livre a
expressão da atividade intelectual, artística, científica e
de comunicação.
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Texto para as questões de 17 a 19

QUESTÃO 18

Considerando o texto e aspectos marcantes da realidade atual,
Em tramitação desde 1992, o Projeto de Lei da Mata
Atlântica foi sancionado pelo presidente Lula. Sua aprovação,
em novembro de 2006, na Câmara dos Deputados, foi resultado
de amplo acordo partidário, que pôs fim a uma negociação de
14 anos no Congresso Nacional. Na cerimônia em que a lei foi

assinale a opção correta.
A O grande objetivo de Chico Mendes era tornar indevassável a
mata e manter seus habitantes afastados do contato com a
civilização urbana contemporânea.
B Dorothy Stang era cientista que sonhava com a inserção da
Terra do Meio, com seus habitantes, na economia globalizada

sancionada, Lula lembrou ser necessário aliar produção de
riqueza e preservação da natureza para se garantir o futuro de um

dos dias atuais.
C O processo de elaboração e tramitação do Projeto de Lei da
Mata Atlântica circunscreveu-se, como de hábito, aos círculos

povo.

palacianos.
Segundo o presidente, “Chico Mendes não era contra o

D A questão ambiental ganha espaço na agenda do mundo

progresso que leva saúde, educação, oportunidades, empregos e

contemporâneo, provavelmente por causa da intensidade dos

renda às populações mais pobres e isoladas do nosso território.

problemas decorrentes da degradação da natureza.

Tampouco Dorothy Stang pregava o isolamento idílico das
comunidades indígenas da Terra do Meio. Ambos se opunham,
na verdade, à lógica excludente que faz do progresso uma pista

QUESTÃO 19

A Lei da Mata Atlântica foi uma das últimas matérias de ampla
repercussão que a Câmara dos Deputados aprovou em fins de
2006. O ano de 2007 se iniciou com um tema político que ganhou

de mão única, na qual o povo é mantido como viajante cativo da

destaque no noticiário: a eleição da nova Mesa Diretora da Casa.

segunda classe e a natureza se transforma em carga ilegal no

Entre outras razões, o cargo de presidente da Câmara dos
Deputados é muito importante porque seu ocupante torna-se

vagão clandestino”.
Para Mario Mantovani, diretor da Fundação SOS Mata

A presidente do Congresso Nacional.

Atlântica, “tivemos uma grande participação da sociedade em

B presidente do Conselho de Ministros.

todas as etapas do projeto, com forte mobilização, o que

C o terceiro nome na linha sucessória do Poder Executivo.

demonstra a legitimidade desta vitória”.
JB Ecológico, Ano 4, n.º 60, jan./2007, p. 25-6 (com adaptações).

QUESTÃO 17

D o substituto do presidente do Supremo Tribunal Federal.
QUESTÃO 20

Considerando-se o moderno conceito de cultura, de viés
acentuadamente antropológico, e os dispositivos constitucionais

Considerando o discurso presidencial, em parte reproduzido no

vigentes, tanto em termos nacionais quanto paraenses, uma

texto, é correto afirmar que, para Luiz Inácio Lula da Silva,

política cultural conduzida pelo poder público não envolve
aspectos de

A não é possível dissociar o destino da natureza do destino da
sociedade e de seu desenvolvimento.
B um país com as deficiências do Brasil precisa desenvolver-se
a qualquer preço, independentemente dos custos ambientais.
C o desenvolvimento material, ou econômico, de uma
sociedade é que garante a sua existência e o seu futuro.
D o conceito de desenvolvimento sustentável não passa de
construção ideológica dos países já enriquecidos.

A proteção às manifestações das culturas populares, indígenas e
afro-brasileiras, além das de outros grupos presentes na
formação brasileira.
B proibição de existência de fundos de fomento à cultura nos
estados, como meio de impedir a malversação dos recursos
financeiros.
C garantia do pleno exercício dos direitos culturais e de acesso
às fontes da cultura nacional, sem qualquer forma de exclusão.
D apoio e incentivo à valorização e à difusão das manifestações
culturais, em suas mais distintas formas e modalidades.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Tabela para as questões de 21 a 29
ref
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

conta
serviços de Internet a pagar
seguros a pagar
caixa
despesa de Internet
energia a pagar
telefone a pagar
suprimentos para impressoras
seguros antecipados
condomínio a pagar
cartões de crédito a receber
provisão para devedores duvidosos
duplicatas a receber
despesa de aluguel
impostos a recuperar
adiantamento de salários
despesa de condomínio
televisores
despesa de seguros
material de consumo
banco
despesa de telefone
empréstimos a pagar
deságio na emissão de debêntures
provisão para contingências
despesa de energia
impostos a pagar
despesa de impostos e taxas
provisão para perda de estoques
despesa financeira
investimentos em debêntures
impressoras
despesa de combustíveis e lubrificantes
computadores
receita financeira
salários a pagar
debêntures com resgate em longo prazo
fornecedores

valor R$
180
420
600
600
850
855
885
980
980
1.145
1.210
1.325
1.580
1.680
2.000
2.000
2.100
2.100
2.350
2.580
2.650
2.900
2.980
3.120
3.125
3.350
3.354
3.520
3.859
4.870
4.870
5.000
5.800
5.870
6.530
6.890
7.650

ref
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

conta
combustíveis a pagar
combustíveis e lubrificantes
receita antecipada
contas a pagar
despesa de depreciação
empréstimos a pagar de longo prazo
investimentos em títulos públicos
mercadorias para revenda
empréstimos a diretores
debêntures emitidas com resgate em curto prazo
despesa de amortização
reservas
impostos sobre vendas
despesa de salários
provisão para perda de investimentos
títulos a pagar de longo prazo
investimentos em ações
aparelhos de ar condicionado
títulos a receber de longo prazo
clientes
imposto e contribuição sobre lucro apurado
abatimentos sobre vendas
móveis
equipamentos de manutenção e conservação
custo da mercadoria vendida
veículos
máquinas
casas
amortização acumulada
lucros ou prejuízos acumulados após a apuração do resultado
gastos em pesquisa de novos produtos
prédios
terrenos
capital social
receita de vendas
depreciação acumulada

QUESTÃO 21

valor R$
7.890
8.500
8.500
8.578
9.580
13.200
13.258
14.580
14.800
15.800
16.000
20.000
20.100
20.589
23.580
24.500
25.800
32.400
32.580
35.890
37.131
38.500
41.000
50.000
54.120
65.200
70.000
80.000
80.000
80.550
120.000
132.800
187.500
200.000
332.000
451.200

RASCUNHO

Considerando as informações apresentadas no balancete de verificação
acima, o valor do capital circulante líquido é de
A R$ 182.
B R$ 3.162.

C R$ 4.372.
D R$ 4.912.

QUESTÃO 22

Com base nas informações apresentadas no balancete de verificação, é
correto afirmar que o índice de liquidez corrente (ILC) da empresa
A é maior do que 1,01. Assim, a empresa possui recursos econômicos
de curto prazo suficientes para arcar com suas obrigações de curto
prazo.
B é menor do que 1,00. Conseqüentemente, a empresa não possui
recursos econômicos de curto prazo suficientes para arcar com suas
obrigações de curto prazo.
C é maior do que 1,10. Daí, conclui-se que a empresa possui recursos
econômicos de curto prazo suficientes para arcar com suas
obrigações de curto prazo.
D é menor do que 0,95. Esse dado leva a concluir que a empresa não
possui recursos econômicos de curto prazo suficientes para arcar
com suas obrigações de curto prazo.
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QUESTÃO 23

RASCUNHO

Com base nas informações do balancete de verificação apresentado, é
correto concluir que o índice de endividamento apurado está entre
A
B
C
D

6,0% e 12,9%.
13,0% e 15,9%.
16,0% e 21,9%.
22,0% e 28,0%.

QUESTÃO 24

A partir das informações do balancete de verificação, a margem bruta
apurada está entre
A
B
C
D

0% e 25%.
26% e 50%.
51% e 75%.
76% e 100%.

QUESTÃO 25

Considerando que o saldo inicial de seguros antecipados correspondia
a R$ 2.520 e o de seguros a pagar a R$ 300, o valor do pagamento de
seguros ao longo do período é de
A
B
C
D

R$ 120.
R$ 440.
R$ 560.
R$ 2.100.

QUESTÃO 26

Se o valor total de valores a receber de clientes, em curto e longo
prazos, no início do período correspondia a R$ 2.000 e o saldo inicial
de receita antecipada correspondia a R$ 100, é correto afirmar que o
total dos valores recebidos de clientes ao longo do período em análise
é igual a
A
B
C
D

R$ 212.860.
R$ 271.560.
R$ 301.560.
R$ 309.960.

QUESTÃO 27

Considere que os empréstimos de R$ 4.000,00 captados três meses
antes do fechamento do balancete proporcionaram capitalização simples
de 2,5% ao mês e capitalização e pagamento trimestrais. A empresa
utiliza conta específica para juros a pagar. Ainda tendo o balancete
como referência e com base nessas informações, assinale a opção que
demonstra o lançamento contábil correto do pagamento dos juros ao
final do primeiro trimestre após a captação do empréstimo e o montante
do empréstimo pago.
A D Despesa de juros R$ 285
C Banco R$ 285
D Empréstimos a pagar R$ 815
C Banco R$ 815
B D Despesa de juros R$ 300
C Banco R$ 300
D Empréstimos a pagar R$ 1.100
C Banco R$ 1.100
C D Despesa antecipada de juros R$ 285
C juros passivos R$ 285
D Empréstimos a pagar R$ 815
C Banco R$ 815
D D Despesa antecipada de juros R$ 300
C Juros passivos R$ 300
D Empréstimos a pagar R$ 1.100
C Banco R$ 1.100
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QUESTÃO 28

RASCUNHO

De acordo com o balancete, o saldo do ativo permanente
imobilizado é de

A R$ 210.890.
B R$ 220.470.
C R$ 280.818.
D R$ 671.670.
QUESTÃO 29

Considere o saldo inicial de combustíveis e lubrificantes no valor de
R$ 2.152,60 e o saldo inicial de combustíveis e lubrificantes a pagar
de R$ 3.685. Nessa situação, os valores de combustíveis e
lubrificantes adquiridos ao longo do período e o total pago para o
posto de gasolina no período correspondem, respectivamente, a

A R$ 7.142,40 e R$ 7.142,40.
B R$ 10.142,40 e R$ 7.432,40.
C R$ 11.347,40 e R$ 7.142,40.
D R$ 11.347,40 e R$ 11.347,40.
QUESTÃO 30

data

referência

quantidade

05/12/2006
10/12/2006
11/12/2006
12/12/2006
14/12/2006
16/12/2006
18/12/2006
21/12/2006
23/12/2006

saldo inicial
compra
venda à vista
compra a prazo
compra à vista
venda à vista
compra à vista
devolução de compra
venda a prazo

30
20
36
50
30
70
12
08
10

valor unitário
(R$)
20
21
48
21
22
50
23
23
52

Com base nas informações da ficha de controle de estoques
apresentada acima, assinale a opção correta, segundo o inventário
permanente e o controle pelo UEPS.

A O saldo do estoque final corresponde a R$ 577.
B O lucro bruto apurado corresponde a R$ 3.313.
C A margem bruta apurada é maior do que 70%.
D O custo das mercadorias vendidas apurado é igual a R$ 2.450.
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QUESTÃO 31

QUESTÃO 36

Pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as
despesas nele legalmente empenhadas. Para a gestão financeira no
Brasil, o regime contábil adotado é o

A receita pública classifica-se nas seguintes categorias
econômicas: receitas correntes e receitas de capital. Entre as
receitas de capital, inclui-se

A
B
C
D

A
B
C
D

de caixa para as despesas.
de competência para as receitas.
misto.
da prudência.

QUESTÃO 32

A classificação da modalidade do empenho é definida segundo
determinadas características da despesa a ser realizada. Com relação
à modalidade, o empenho é classificado como
A geral para as despesas contratuais e outras sujeitas a
parcelamento.
B global para as despesas cujo montante não se possa determinar.
C estimativo para as despesas contratuais e outras sujeitas a
parcelamento.
D ordinário para as despesas cujo montante seja previamente
conhecido e o pagamento deva ocorrer de uma só vez.
QUESTÃO 33

Considerando a norma adotada na administração pública para
avaliação dos bens de almoxarifado, é correto afirmar que esses
bens são avaliados
A
B
C
D

pelo preço médio ponderado das compras.
pelo método UEPS, a partir do exercício financeiro seguinte.
pelo método PEPS, dentro do exercício financeiro.
pelos métodos PEPS e UEPS.

QUESTÃO 34

O exercício financeiro é o período de tempo em que ocorrem as
atividades relativas à execução orçamentária. O período de vigência
de um exercício financeiro
A tem início após a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA).
B termina logo após o pagamento das despesas inscritas em restos
a pagar do exercício anterior.
C coincide com o ano civil.
D é determinado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
QUESTÃO 35

Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no balanço
orçamentário, no balanço financeiro, no balanço patrimonial e na
demonstração das variações patrimoniais. Acerca das demonstrações
contábeis, assinale a opção correta.
A O balanço patrimonial demonstrará, em seu passivo financeiro,
os compromissos exigíveis cujo pagamento independa de
autorização orçamentária.
B A demonstração das variações patrimoniais evidenciará as
alterações verificadas no patrimônio e indicará o resultado
financeiro do exercício.
C O balanço orçamentário demonstrará as receitas e as despesas
previstas em confronto com as realizadas no exercício anterior.
D O balanço financeiro não computará os restos a pagar do
exercício financeiro.

a receita industrial.
as operações de crédito.
a receita patrimonial.
a receita tributária.

QUESTÃO 37

A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária,
será
A
B
C
D

exclusivamente concomitante e subseqüente.
exclusivamente prévia.
exclusivamente subseqüente.
prévia, concomitante e subseqüente.

QUESTÃO 38

As despesas públicas correspondem aos gastos fixados na lei
orçamentária ou em leis especiais, para o cumprimento de uma
finalidade, a cargo do governo. Com relação a nota de
empenho, sua emissão deverá
A ocorrer logo após o recebimento do bem ou serviço, e de
acordo com a nota fiscal.
B anteceder a liquidação da despesa.
C ocorrer antes da liquidação e após o pagamento da despesa.
D ocorrer antes do pagamento e após a sua liquidação da
despesa.
QUESTÃO 39

De acordo com a Constituição Federal, ressalvados os casos
especificados na legislação, as obras, serviços, compras e
alienações serão contratadas mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes. A licitação prevista pela Lei n.º 8.666/1993, será
A inexigível quando a União tiver que intervir no domínio
econômico para regular preços ou normalizar o
abastecimento.
B inexigível nos casos de guerra ou grave perturbação da
ordem.
C inexigível para a contratação de profissional de qualquer
setor artístico, diretamente ou por meio de empresário
exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada
pela opinião pública.
D inexigível nos casos de emergência ou calamidade pública.
QUESTÃO 40

Dívida pública são os compromissos que o Estado assume, a
curto ou longo prazo, para atender as necessidades dos
serviços públicos. A respeito desse assunto, assinale a opção
correta.
A Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida, são
considerados dívida flutuante.
B A dívida fundada compreende os compromissos de
exigibilidade superior a 24 meses.
C Dívida flutuante compreende os compromissos exigíveis,
cujo pagamento depende de autorização orçamentária.
D A dívida fundada compreende os compromissos contraídos
para atender a desequilíbrio orçamentário, exceto a
financiamento de obras.
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