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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 15, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE 
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 01 A 07. 
 
 

A MAÇÃ AO CUBOA MAÇÃ AO CUBOA MAÇÃ AO CUBOA MAÇÃ AO CUBO    
 

Carlos Rydlewski e Alessandro Greco 
 
 

“Nem tudo tinham os antigos, nem tudo temos os modernos”. Entretanto, como transformar um 
aparelhinho que reproduz música digital num ícone mundial de consumo? Pergunte à Apple, pois 
foi justamente isso que a empresa acabou desenvolvendo como fez com o iPod. Ou ainda como 
converter a simples abertura de uma loja numa espécie de inauguração de um ponto turístico de 
Nova York? Pergunte à Apple, novamente, já que foi exatamente isso que a companhia conseguiu 
em maio, com a instalação de um novo ponto-de-venda na Quinta Avenida, em Manhattan.  

É, no meio do caminho tem uma maçã/ tem uma maçã no meio do caminho/ tem uma maçã no 
meio do caminho – lembrando  Carlos Drummond de Andrade, e esquecendo a pedra.  Na entrada, 
o espaço ostenta uma maçã, o símbolo da marca, envolta num imenso cubo de vidro, como uma 
jóia rara.  Lembra a pirâmide do Louvre, numa versão para eletrônicos.  

Iniciativas desse tipo não são fatos isolados na vida da companhia. Ao contrário, acumulam-se 
desde a apresentação do primeiro produto da empresa – o computador pessoal de grande impacto 
Apple II, em 1977. O sucesso explica-se: é por ter uma mão tão boa no mercado que a firma hoje 
se apresenta como um marco da inovação. E isso se deve também à ousadia em boa dose.   

Parece paradoxal, mas um dos motes para a construção de tamanho sucesso dela, a maçã no 
cubo, é dado pelo termo simplicidade. “Beleza e charme é necessário, mas não queremos nada 
complicado”, disse a VEJA Edwin Estrada, especialista sênior de sistemas da Apple. No 
competitivo mundo contemporâneo, vemos que já não se vendem idéias complicadas. Lembro-me 
do Steve Jobs pregando, há muitos anos, que temos de criar produtos semelhantes ao telefone 
tradicional: para usá-lo ninguém precisa ter a menor idéia do sistema ou da tecnologia empregada; 
basta colocá-lo no ouvido e dizer alô.”  

 
(Texto adaptado – Veja Especial – Tecnologia p.64, julho 2006) 

 

“Nem tudo tinham os antigos, nem tudo temos os modernos”. 01. 
 “É, no meio do caminho tem uma maçã/ tem uma maçã no meio do caminho/ tem uma maçã no 

meio do caminho – lembrando Carlos Drummond de Andrade, e esquecendo a pedra.” 
 

Essas duas interferências, em diferentes passagens do texto, nos permitem afirmar que os autores 
do texto “A maçã ao cubo” recorrem a um elemento constituinte e constitutivo do processo de 
escrita / leitura em que se constata a relação com outros textos. Trata-se da: 

 

A) ironia. 
B) intertextualidade. 
C) coesão. 
D) metáfora. 
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02. 
 

 

“Nem tudo tinham os antigos, nem tudo temos os modernos”. 

 

A alternativa que indica os recursos estilísticos empregados nessa citação que inicia o texto é: 
 

A) anáfora, antítese, silepse. 
B) metáfora, antítese, elipse. 
C) parábola, comparação, pleonasmo. 
D) pleonasmo, hipérbole, silepse.  

 

03. 
 

 

“...como transformar um aparelhinho que reproduz música digital num ícone mundial de 
consumo?” 
 

 

Há paralelismo sintático e semântico entre o COMO assinalado na passagem acima e o assinalado 
em:  
 

A) “Pergunte à Apple, pois foi justamente isso que a empresa acabou desenvolvendo como fez com 
o iPod.” 

B) “Ou ainda como converter a simples abertura de uma loja numa espécie de inauguração de um 
ponto turístico de Nova York?” 

C) “Na entrada, o espaço ostenta uma maçã, o símbolo da marca, envolta num imenso cubo de 
vidro, como uma jóia rara.” 

D) “...é por ter uma mão tão boa no mercado que a firma hoje se apresenta como um marco da 
inovação.” 

 

04. 
 

 

“Na entrada, o espaço ostenta uma maçã, o símbolo da marca, envolta num imenso cubo de 
vidro, como uma jóia rara.”   
 

 

No fragmento de texto acima, há quatro ocorrências da vírgula. A respeito desse fato lingüístico, é 
correto afirmar que: 

 

A) isola o adjunto adverbial “Na entrada”. 
B) em todas as ocorrências, separa termos que têm a mesma função sintática.  
C) separa o vocativo “o símbolo da marca”.  
D) isola a expressão exemplificativa “envolta num imenso cubo de vidro”.    

 

05. 
 

 

 “O sucesso explica-se: é por ter uma mão tão boa no mercado que a firma hoje se apresenta 
como um marco da inovação. E isso se deve também à ousadia em boa dose.”  
 

 
Julgue as situações a seguir, criadas com base na estrutura lingüística do trecho acima, e assinale a 
alternativa correta: 

 

A) No trecho: “... é por ter uma mão tão boa no mercado que a firma hoje se apresenta como um 
marco da inovação.”, a colocação do pronome destacado é obrigatória. 

B) Em: “O sucesso explica-se...”, o pronome enclítico constitui uma transgressão à norma culta da 
língua portuguesa. 

C) Caso o verbo fosse flexionado no futuro do pretérito em “O sucesso explica-se...”, teríamos, em 
estilo formal culto: “O sucesso explicaria-se...”.  

D) De acordo com a norma culta da língua portuguesa, em: “E isso se deve também à ousadia em 
boa dose.”, a próclise é facultativa.  
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06. A respeito dos elementos estruturais do texto, julgue os itens a seguir:   
 

1-Em: “...como transformar um aparelhinho que reproduz música digital num ícone mundial de 
consumo?”, destacou-se o pronome relativo com função sintática de sujeito.   

2- Em: “... que a empresa acabou desenvolvendo”, há uma locução verbal destacada, o que indica 
a existência de apenas uma oração.  

3- Em: “Parece paradoxal, mas um dos motes para a construção de tamanho sucesso dela, a maçã 
no cubo, é dado pelo termo simplicidade.”, a idéia estabelecida pelo elemento coesivo “mas” é 
relevante para a produção de sentido, já que expressa oposição em relação ao pressuposto na 
idéia da oração anterior.   

4- Em: “...foi exatamente isso que a companhia conseguiu em maio,...”, o verbo “conseguir” 
classifica-se, quanto à predicação, em intransitivo.  

 
O correto está em: 

 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 3 e 4, apenas. 
C) 1, 2 e 3, apenas.   
D) 1, 2, 3 e 4.  

 
 
07. A respeito da estrutura lingüística do texto, julgue os itens a seguir: 
 

1- Substituindo-se o sujeito do verbo assinalado em “No competitivo mundo contemporâneo, 
vemos que já não se vendem...”, por Vossa Excelência, obtém-se, em consonância com a 
norma culta, a seguinte construção:  “Vossa Excelência veis que já não se vendem ...”  

2- Em: “... já não se vendem idéias complicadas...”, temos exemplo de voz passiva com sujeito na 
terceira pessoa do plural. 

3- Em: “Beleza e charme é necessário, mas não queremos nada complicado”, o verbo e o 
predicativo ficam invariáveis em razão de o sujeito composto não apresentar determinantes.   

 
O correto está em: 

 
A) 1, apenas.  
B) 2, apenas.  
C) 2 e 3, apenas.  
D) 1, 2 e 3.  
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
08. Considerando-se o ambiente Windows-XP e suas funcionalidades, é correto afirmar: 
 

1- O Windows Explorer, no menu Favoritos, possui opções de segurança em que podem ser 
especificados os níveis de segurança dos sites que são acessados, destacando-se os sites 
confiáveis, em que o usuário possui um alto grau de confiança e aqueles que não são 
confiáveis. 

2- Cada ícone no “Painel de Controle” representa um pequeno programa que é executado quando 
ocorre um duplo clique sobre ele, exibindo normalmente uma ou mais caixas de diálogo, nas 
quais são especificadas as configurações que se deseja efetuar. 

3- No caso de serem utilizados os recursos para a impressão de vários documentos, ou se a 
impressora encontrar-se compartilhada em rede, é possível verificar o “status” do documento 
que está sendo impresso, bem como os demais documentos que se encontram pendentes, ou 
seja, na fila de impressão. 

4- O Internet Explorer não permite exibir os arquivos armazenados em disco em forma de listas, 
ou seja, mostrando o nome do arquivo, o tamanho do arquivo e a data da ultima modificação do 
arquivo. 

 

O correto está somente em: 
 

A) 2 e 4. 
B) 1 e 4. 
C) 1 e 3. 
D) 2 e 3. 

 

09. Quanto aos conceitos básicos relacionados a softwares aplicáveis à microinformática, podemos 
afirmar que: 
 

A) a maioria dos softwares pode ser dividida em 2 (duas) categorias principais: software básico e 
software aplicativo. Um dos principais tipos de software aplicativo é chamado de Sistema 
Operacional. 

B) são exemplos de softwares básico: os softwares que administram uma empresa, tais como: 
softwares de folha de pagamento, softwares que controlam o estoque e a contabilidade. 

C) em geral, os softwares que podem ser executados em um microcomputador são classificados 
em 2 (duas) categorias: os softwares on-line (internet) e os softwares off-line (processador de 
texto, planilhas eletrônicas, etc.). 

D) sistema operacional é um software caracterizado como básico, e controla as funções mais 
internas do microcomputador. São exemplos de sistemas operacionais: Linux e Windows. 

 

10. Em relação à afirmativa abaixo: 
 

“Quando se utiliza um serviço de correio eletrônico, uma mensagem recebida, que contém 
arquivos anexos, normalmente pode ser reenviada a um destinatário, juntamente com seus anexos.” 

 

Está correta se for utilizado o recurso: 
 

A) “Responder”, para reenviar a mensagem e seus anexos. 
B) “Encaminhar”, para reenviar a mensagem e seus anexos. 
C) “Responder a todos”, para reenviar a mensagem e seus anexos. 
D) “Replicar”, para reenviar a mensagem e seus anexos. 
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LEGISLAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
 
11. Considerando a Lei nº 8.666/1993, é corretor afirmar: 
 

A) a garantia prestada pelos licitantes, quando o objeto da licitação for a celebração de contratos de 
obras, serviços e compras, é limitada a 3% (três por cento) do valor estimado do objeto da 
contratação e será prestada nas mesmas modalidades e critérios previstos para a garantia 
prestada pelos contratados. 

B) a garantia prestada pelos contratados, nas contratações de obras, serviços e compras, será 
exigida, em cada caso, a critério da autoridade competente, ainda que não prevista no 
instrumento convocatório. 

C) a lei prevê três diferentes modalidades de garantia (caução em dinheiro ou títulos da dívida 
pública, seguro-garantia e fiança bancária), ficando a critério do contratado optar por uma 
delas. 

D) para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e 
riscos financeiros consideráveis, demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela 
autoridade competente, o limite de garantia poderá ser elevado para até 20% (vinte por cento) 
do valor do contrato. 

 

12. Considerando as disposições legais referentes aos servidores públicos em exercício de mandato 
eletivo, é correto afirmar: 

 
A) o servidor que for eleito para cargos do Executivo ou do Legislativo, federal, estadual ou 

distrital, poderá, caso haja compatibilidade de horários, acumular o exercício do cargo eletivo 
com o de seu cargo, emprego ou função públicos. 

B) o servidor investido no mandato de prefeito será, obrigatoriamente, afastado de seu cargo, 
emprego ou função públicos, percebendo obrigatoriamente a remuneração do cargo eletivo. 

C) o servidor eleito para o cargo de vereador não poderá acumular, em hipótese alguma, o 
exercício da vereança com o de seu cargo, emprego ou função públicos. 

D) nas hipóteses em que seja exigido o afastamento do servidor, seu tempo de exercício no 
mandato eletivo será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por 
merecimento. 

 

13. Considerando as disposições constitucionais e legais referentes ao servidores públicos é correto 
afirmar: 

 
A) os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis somente aos brasileiros que preencham 

os requisitos estabelecidos em lei. 
B) a investidura em cargo público, em qualquer hipótese, depende de aprovação em concurso 

público de provas ou de provas e títulos. 
C) o direito de greve dos servidores públicos é considerada norma de eficácia limitada. 
D) o direito de associação sindical dos servidores públicos se submete a regramentos pela 

Administração Pública. 
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14.  
 
 

 

Art. 3º - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
 

I-  igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 
 
                                                                         (Lei Federal nº 9394/96) 
 

 
Tido por alguns como uma bela idéia na sua concepção, e por outros como demagógica em sua 
implantação, este dispositivo não pode ser cumprido só por força da Lei, mas por medidas como: 

 
1- fortalecimento do ensino público em todos os níveis, habilitando os alunos das instituições 

públicas a concorrerem nos processos seletivos, em igualdade de condições com os egressos da 
rede particular. 

2- possibilitar a permanência das crianças na escola, de modo a completar seus ciclos de estudos 
de forma adequada, sem serem compelidas a trocar os estudos pelo trabalho precoce, em 
decorrência do estado de miserabilidade em que se encontra parcela significativa da população 
brasileira. 

3- fixar quotas raciais para ingresso nas instituições de ensino superior públicas e privadas, 
permitindo que minorias étnicas tenham garantido o acesso e permanência, mesmo não tendo 
uma sólida base de conhecimentos. 

4- fortalecimento das redes públicas de ensino, elevando a qualidade de seus serviços, e mantendo 
os alunos na escola até a conclusão do ensino médio, evitando a evasão escolar, sobretudo 
aquela motivada por questões de ordem econômica e financeira. 

 
O correto está em: 

 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 

 

15. Considerando o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, no Capítulo III – Do Direito à 
Convivência Familiar e Comunitária, é correto afirmar: 

 
1- Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de sua família e, 

excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em 
ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. 

2- Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes 
ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. 

3- Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e 
qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 

4- O pátrio poder será exercido exclusivamente pelo pai, mesmo que haja separação judicial do 
casal. Em caso de morte do pai, esse poder será exercido pela mãe. 

 
O correto está em: 

 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 1, 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2, 3 e 4. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE 
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO. 
 

16. Uma determinada Sociedade Anônima apresentava, em 31.12.2004, a seguinte posição do seu 
Patrimônio Líquido: 

Capital Social: 100.000,00; Capital a Realizar: 9.000,00; Reservas de Capital: 8.000,00; Reservas 
Estatutárias: 7.000,00; Reserva Legal: 6.000,00 e Lucro Acumulados: 5.000,00. 

 

Em 2005, a empresa apurou um prejuízo de 15.000,00, que deverá ser absorvido por recursos 
próprios. 

Após a absorção do Prejuízo do Exercício, o Patrimônio Líquido deverá ter a seguinte composição 
em 31.12.2005: 

 

A) Capital Social: 100.000,00; Capital a Realizar: 9.000,00; Reservas de Capital: 8.000,00; 
Reservas Estatutárias: -0-; Reserva Legal: 3.000,00 e Lucro Acumulados: -0- 

B) Capital Social: 100.000,00; Capital a Realizar: 9.000,00; Reservas de Capital: 8.000,00; 
Reservas Estatutárias: 3.000,00; Reserva Legal: -0- e Lucro Acumulados: -0- 

C) Capital Social: 100.000,00; Capital a Realizar: 9.000,00; Reservas de Capital: -0-; Reservas 
Estatutárias: -0-  ; Reserva Legal: 6.000,00 e Lucro Acumulados:5.000,00. 

D) Capital Social: 100.000,00; Capital a Realizar: 9.000,00; Reservas de Capital: 4.000,00; 
Reservas Estatutárias: 7.000,00; Reserva Legal: -0- e Lucro Acumulados: -0- 

 
 
17. De acordo com o artigo 176 da Lei 6404/76, ao fim de cada exercício social a diretoria fará 

elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações contábeis: 
 

A) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, Relatório da 
Diretoria, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes. 

B) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração dos Lucros ou 
Prejuízos Acumulados, Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração das Origens e 
Aplicações de Recursos, Relatório da Diretoria, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores 
Independentes. 

C) Balanço Patrimonial, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, Demonstração do 
Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas 
Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes. 

D) Balanço Patrimonial, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, Demonstração do 
Resultado do Exercício e Demonstração das Origens e Aplicação de Recursos. 
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18. Na avaliação de ativos e passivos poderão ser feitas diversas provisões, como por exemplo: 
Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Perda de Estoque e Provisão para Perda de 
Investimentos.  

Com relação a essas provisões, podemos afirmar que, como o lucro apurado na contabilidade tem 
fins... 

A) societários, a contabilidade deverá registrar as provisões, atendendo à Lei 6404/76 
independentemente do que a legislação do imposto de renda determina. 

B) societários e tributários, a contabilidade deverá registrar as provisões, atendendo a Lei 6404/76 
e o que a legislação do imposto de renda determina. 

C) tributários, a contabilidade deverá registrar as provisões, atendendo o que a legislação do 
imposto de renda determina. 

D) tributários, a contabilidade não deverá registrar as provisões quando a legislação do imposto de 
renda determina a sua não aceitação como despesa. 

 

19. O fato gerador do Imposto de Renda é o (a): 

A) Lucro Real, Presumido ou Arbitrado 
B) aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, entendida esta como o produto do 

capital, do trabalho, ou da combinação de ambos, como também os demais acréscimos 
patrimoniais não compreendidos no conceito de renda. 

C) Lucro Líquido, no caso de Pessoas Jurídicas e os salários e rendimentos de aplicações 
financeiras, no caso de pessoas físicas. 

D) produto do capital, do trabalho, ou da combinação de ambos e os acréscimos patrimoniais não 
comprovados. 

 

20. A partir de 1997, os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração 
pública federal a Pessoas Jurídicas, estão sujeitos à incidência de retenção, na fonte, de: 

A) Cofins: 3%; Pis: 0,65%; CSLL: 1% e IR 15%, das empresas não tributadas com Base no Lucro 
Real e Cofins 7,6%; Pis 1,65%, CSLL: 1% e IR 15% das empresas tributadas com base no 
Lucro Real. 

B) Cofins: 3%; Pis: 0,65%; CSLL: 1% e IR 15% independentemente da forma de tributação do 
fornecedor de bens ou prestador de serviços. 

C) Cofins 7,6%; Pis 1,65%, CSLL: 1% e IR 15% independentemente da forma de tributação do 
fornecedor de bens ou prestador de serviços. 

D) Cofins: 3%; Pis: 0,65%; CSLL: 1% e IR de 15% aplicado sobre o percentual a ser utilizado 
pelo Lucro Presumido, independentemente da forma de tributação do fornecedor de bens ou 
prestador de serviços. 

 

21. Os procedimentos de Auditoria Externa incluem, obrigatoriamente: 

A) a realização de testes substantivos e adjetivos. 
B) a realização de testes de observância e de testes substantivos. 
C) e exclusivamente a realização de testes de observância. 
D) e exclusivamente a realização de testes substantivos. 
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22. Entre os tipos de pareceres de auditoria externa, NÃO é previsto parecer: 

A) com ressalva condicionada. 
B) sem ressalva. 
C) com ressalva. 
D) com abstenção de opinião. 

 
 
23. A avaliação do sistema contábil e de controles internos pelo auditor deve considerar os seguintes 

aspectos: 

A) o modelo decisório adotado na entidade e a definição de funções de toda a administração. 
B) a observação às normas para elaboração das demonstrações contábeis e quaisquer outros 

informes contábeis e administrativos para fins internos e externos. 
C) o ambiente de controle existente na entidade e os procedimentos de controle adotados pela 

administração da entidade. 
D) o ambiente de controle existente na entidade interna e externamente e os procedimentos de 

controle adotados pela administração da entidade e pela auditoria interna, se existir. 
 

24. As contas: Créditos Disponíveis e a Despesa Fixada, e ainda as alterações decorrentes dos Créditos 
Adicionais, devem ser registradas no sistema: 

 
A) financeiro. 
B) orçamentário. 
C) patrimonial. 
D) de compensação. 

 

25. Relacione a primeira coluna com a segunda e assinale a alternativa que contém a seqüência correta: 
 

1ª Coluna – Demonstração Contábil  2ª Coluna – Conta Contábil 
(    ) Balanço Orçamentário.  1 – Inscrição de Restos a Pagar. 
(    ) Balanço Financeiro.  2 – Inscrição de Dívida Ativa. 
(    ) Balanço Patrimonial.  3 – Créditos Especiais. 
(    ) Demonstração das Variações Patrimoniais.  4 – Diversos Devedores. 

 
A) 3; 2; 1; 4. 
B) 3; 1; 2; 4. 
C) 3; 1; 4; 2. 
D) 3; 2; 4; 1. 

 

26. São Indicadores de Rentabilidade; Liquidez; Rotação, respectivamente: 
 

A) Taxa de Retorno de Investimento; Liquidez Geral; Prazo Médio de Renovação do Estoque. 
B) Taxa de Retorno do Patrimônio Líquido; Liquidez Seca; Garantia de Capital de Terceiros. 
C) Giro do Ativo; Liquidez Corrente; Prazo Médio de Recebimento de Contas a Receber. 
D) Imobilização do Capital; Liquidez Corrente; Endividamento Total. 
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27. O planejamento governamental vem, ao longo dos últimos anos, ganhando a real importância para 
a boa aplicação dos recursos públicos. Assinale a alternativa que contém uma etapa da proposta 
orçamentária: 

 
A) Intermediária.  
B) Primordial. 
C) Decisorial. 
D) Complementar. 

 

28.  

“Consiste em princípios observados durante a elaboração dos programas e espelha os novos 
desafios que perpassam toda a ação governamental, tendo sido distribuídos, no Plano Avança 
Brasil, em cinco temas, a saber: eixos de integração e desenvolvimento; gestão do estado; 
ambiental; empregos e oportunidade de renda; e de informação e conhecimento.” 
 

 
O texto acima está relacionado com: 

 
A) Diretrizes Estratégicas. 
B) Macro Objetivos. 
C) Orientações Estratégicas. 
D) Agenda Governamental. 

 

29. Analise a tabela abaixo e assinale a alternativa que contém a soma das Receitas Correntes: 
 

Tipo de Receita Saldo 
Receita do IPVA R$ 30.000,00 
Receita de Amortização de Financiamentos R$ 30.000,00 
Receita de Indenizações R$ 20.000,00 
Receita de Operações de Crédito Externas. R$ 50.000,00 
Receita de Contribuições Econômicas R$ 50.000,00 
Receita de Alienação de Bens Móveis. R$ 40.000,00 
Receita da Dívida Ativa R$ 70.000,00 

 
A) R$ 100.000,00 
B) R$ 170.000,00 
C) R$ 200.000,00 
D) R$ 250.000,00 
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30. Enunciado 1: É a entrega do produto da arrecadação pelas referidas repartições e estabelecimentos 
bancários para crédito da conta Única do Tesouro (princípio da unidade de caixa). 

      Enunciado 2: São as receitas que contribuem para o aumento do Patrimônio Líquido, sem 
quaisquer reservas, condições ou correspondência no passivo, integrando-se ao patrimônio público, 
como elemento novo ou positivo, inserindo-se, assim, no conceito de fato contábil modificativo 
aumentativo. 

       Enunciado 3: São os recolhimentos efetuados, que constituirão compromissos exigíveis a curto 
prazo, cujo pagamento independe de autorização legislativa. 

 
Os enunciados acima descritos referem-se, respectivamente a (ao): 
 
A) Arrecadação; Receitas Diferenciadas; Receita de Bens Públicos. 
B) Recolhimento; Receitas Diferenciadas; Receita Extra-orçamentária. 
C) Recolhimento; Receitas Efetivas; Receita Extra-orçamentária. 
D) Arrecadação; Receitas Efetivas; Receita Extra-orçamentária 

 

31. As despesas dividem-se em grupos de natureza de despesas. Assinale a alternativa que contém um 
grupo de natureza das despesas de capital: 

 
A) Juros e Encargos da Dívida. 
B) Inversões Financeiras. 
C) Obras e Instalações. 
D) Pessoal e Encargos Sociais. 

 

32. Restos a Pagar são: 
 

A) contas pendentes dentro do exercício. 
B) variações ou anulações de despesas de um período para o próximo exercício. 
C) inscrições de valores pendentes de quitação pelos contribuintes. 
D) as despesa que foram empenhadas, mas não foram pagas dentro do exercício. 

 

33. O Relatório da Execução Orçamentária, de acordo com o Artigo 52, da Lei Complementar 101, de 
4 de maio de 2000, é composto, entre outros itens de: 

 
A) Receita por Fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a previsão atualizada. 
B) Despesa por grupo de natureza, discriminando a dotação para o exercício, despesa paga e o 

saldo. 
C) Receita por Afetação Patrimonial, especificando e atualizando as variações ocorridas no 

exercício. 
D) Despesas por Categorias Econômicas. 

 

34. As Entidades da Administração Pública Indireta, bem como as Entidades não classificadas como 
da Administração Direta, apresentam a sua prestação de contas aos órgãos de controle. É um tipo 
de Processo de Contas: 

 
A) por Responsabilidade. 
B) por Estimativa. 
C) Consolidado. 
D) Individualizado. 

 



 

Concurso Público C-95 –  FUNTELPA – Técnico de Administração e Finanças – Contador 

12 

35. É o tipo de crédito adicional que, na aprovação do orçamento pelo Poder Legislativo, o seu 
programa respectivo não estava previsto na peça orçamentária. Estamos nos referindo ao Crédito: 

 
A) Suplementar. 
B) Extra-orçamentário. 
C) Complementar. 
D) Especial. 

 

36. Numa consulta feita entre funcionários da FUNTELPA, 12% declararam-se torcedores do 
Flamengo.  Os 15 funcionários que se declararam torcedores do Vasco correspondem a 2,84% dos 
torcedores não flamenguistas. Nestas condições, podemos afirmar que o número aproximado de 
funcionários consultados é: 

 
A) 576. 
B) 594. 
C) 600. 
D) 606. 
 

37. Uma empreiteira concluiu a construção de um túnel em duas etapas utilizando-se de duas equipes. 
A primeira etapa foi concluída por uma equipe de 40 homens que trabalhou durante 36 dias e a 
segunda foi concluída por uma equipe de 48 homens, em 20 dias. Se a segunda equipe de 48 
homens tivesse trabalhado desde o início da obra, esta estaria concluída em: 

 
A) 30 dias. 
B) 36 dias. 
C) 48 dias. 
D) 50 dias. 

 

38. Um banco oferece vantagens para aplicações a prazo fixo. Aproveitando essa vantagem, um 
técnico em administração e finanças, resolveu aplicar R$ 50.000,00 em janeiro de 2005, para 
resgatar em janeiro de 2006, a importância de R$ 66.000,00. Sabendo que a taxa real de juro 
oferecida pelo banco foi de 10% ao ano, a taxa de inflação nesse período foi de: 

 
A) 20 % 
B) 18 % 
C) 15 % 
D) 12 % 

 

39. Para veicular um anúncio de uma loja, uma empresa de TV cobra, para pagamento à vista            
R$ 12.000,00.  A prazo, o preço passa a ser de R$ 14.700,00 com um pagamento de R$ 3.000,00 
no ato do contrato e o restante após 5 meses. A taxa mensal de juro simples praticada nessa 
transação será de: 

 
A) 6,0 % ao mês. 
B) 5,4 % ao mês. 
C) 5,0 % ao mês. 
D) 4,5 % ao mês. 
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40. Em 1978, a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística assumiu, por determinação 
oficial, a responsabilidade de elaboração dos Índices de Preços ao Consumidor do Ministério do 
Trabalho, que serviria de balizador da indexação de salários no Brasil. Com base na afirmativa, é 
correto afirmar que: 

 
A) o IPC Amplo (IPCA) seria um indexador de aplicação mais geral, sendo sua população-objetivo 

constituída das famílias com rendimento monetário familiar disponível entre 01 e 08 salários 
mínimos. 

B) o IPC Restrito seria calculado a partir de índices elaborados para as capitais brasileiras, 
inclusive, Brasília. 

C) por determinação, dois Índices de Preços ao Consumidor seriam elaborados: um IPC restrito e 
um outro IPC amplo. 

D) o INPC diz respeito a uma estatística contínua e semanal, de modo a captar o movimento dos 
preços dos produtos selecionados para a amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


