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CONHECIMENTOS BÁSICOS
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 10, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 05.

DE OLHO NA BALANÇA
Se você é daqueles que adoram fazer levantamento de copo de refrigerante em frente à
tevê ou não se satisfaz com apenas um pedaço de bolo de chocolate, é melhor começar a
ficar de olho na balança e obedecer às recomendações médicas. Há hoje, no Brasil, 18
milhões de crianças e jovens acima do peso ideal. Destes, 1,9 milhão são obesos. O
problema não é apenas estético. O excesso de peso costuma causar muitos problemas para a
saúde. E atrapalhar a vida. Isso sem falar no desgaste de jogar futebol e na dificuldade para
dançar um reggae quando se está gordo. Cansa-se facilmente. É como se você, ao correr ou
dançar, carregasse sacos pesadíssimos. Além disso, crianças gordas podem se tornar adultos
gordos com problemas de saúde sérios. Só que perder peso nem sempre é fácil.
( Revista Superinteressante. 2006. )
01. O texto pode ser classificado como:
A) narrativo-descritivo.
B) argumentativo-opinativo.
C) lírico-moralizante.
D) descritivo-subjetivo.
02. A respeito do texto é correto afirmar:
1- O título “De olho na balança”, uma forma figurada que significa prestar atenção no peso,
tem relação com os problemas causados pela obesidade tratados no texto.
2- Ao usar a expressão “levantamento de copo de refrigerante”, no início do texto, a intenção
do autor é brincar com outra expressão: levantamento de peso, que é um tipo de esporte.
3- A expressão “levantamento de copo de refrigerante”, no texto, remete à idéia de tomar
muitos copos de refrigerante, e sugere ser esse um “esporte” que faz engordar.
4- O trecho “... crianças gordas podem se tornar adultos gordos ...”, da maneira como foi
construído, determina que todas as crianças gordas terão sérios problemas de saúde quando
adultas.
O correto está em:
A) 1, 2 e 3, apenas.
B) 1, 2, 3 e 4.
C) 2 e 3, apenas.
D) 1 e 4, apenas.
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03. “... não se satisfaz com apenas um pedaço de bolo de chocolate ...”
A palavra em destaque na frase acima é uma forma flexionada do verbo “satisfazer”, o qual
possui vários significados dicionarizados. O sentido do verbo “satisfazer” mais coerente com o
contexto acima é:
A) convencer a aceitar.
B) pagar o que se deve.
C) saciar um desejo.
D) reparar um agravo.
04. A partir do texto lido, julgue os itens que se seguem:
1- Como estratégia argumentativa, o leitor do texto ora é referido pelo pronome pessoal “você”,
ora pelo índice de indeterminação “se”, como, por exemplo, em “Se você é daqueles ...”;
“Cansa-se facilmente...”, “Não se anima”, “... você, ao correr ...”.
2- Em: “Isso sem falar no desgaste de jogar futebol e na dificuldade para dançar um reggae
quando se está gordo.” a conjunção “e” adiciona dois complementos ligados a “falar”.
3- Em: “Há hoje, no Brasil, 18 milhões de crianças e jovens acima do peso ideal.” ocorre um
problema de concordância, uma vez que o verbo haver tem o sentido de existir e, assim
sendo, segundo a norma padrão, deveria estar no plural, concordando com “... 18 milhões de
crianças e jovens ...”.
4- No trecho: “... levantamento de copo de refrigerante em frente à tevê ...” seria necessário
manter o acento grave no a, caso se substituísse o termo sublinhado por aparelhos de tevê.
O correto está em:
A) 1 e 2, apenas.
B) 2, 3 e 4, apenas.
C) 1, 2, 3 e 4.
D) 1, apenas.
05. A partir do texto lido, julgue os itens que se seguem:
1- Em: “... não se satisfaz com apenas um pedaço de bolo...” o advérbio de negação,
modificando diretamente o verbo, foi o critério usado para a colocação correta do pronome
átono em destaque.
2- Em: “Há hoje, no Brasil, 18 milhões de crianças...” as vírgulas são empregadas para isolar
adjunto adverbial, da mesma forma que em “É como se você, ao correr ou dançar, carregasse
...”
3- Em: “Só que perder peso nem sempre é fácil.” o termo em destaque tem valor aditivo.
4- Em: “Se você é daqueles que adoram fazer levantamento de copo...” o “Se” mantém, em
relação ao restante do período, um nexo coesivo com sentido de condição.
O correto está somente em:
A) 1.
B) 2 e 3.
C) 3 e 4.
D) 1, 2 e 4.
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06. De acordo com o art. 4º, do título II, da LOS – Lei Orgânica da Saúde, o conjunto de ações e
serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais,
da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, constitui o (a):
A)
B)
C)
D)

Conselho de Saúde.
Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS).
Conferência de Saúde.
Sistema Único de Saúde (SUS).

07. Segundo a Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, os níveis de saúde de uma população
expressam a:
A)
B)
C)
D)

desorganização social e cultural do país.
organização social e econômica do país.
organização cultural e política da sociedade.
desorganização econômica da sociedade.

08. A garantia constitucional de participação da população no processo de formulação, controle e
execução da política de saúde no Brasil, chama-se:
A)
B)
C)
D)

Participação complementar.
Controle Social.
Descentralização.
Municipalização.

AS QUESTÕES NUMERADAS 09 E 10 DEVEM SER RESPONDIDAS NA CONFORMIDADE DO QUE
DISPÕE A LEI Nº 5.810/94 – REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, DAS AUTARQUIAS E DAS FUNDAÇÕES PÚBLICAS DO ESTADO DO
PARÁ / RJU.

09. É vedado ao Servidor Público:
I- Representar à autoridade competente contra ordens ilegais e contra irregularidades.
II- Referir-se de modo ofensivo a Servidor Público e a ato da administração.
III- Cometer encargo legítimo de Servidor Público a pessoa estranha à repartição.
IV- Pleitear como intermediário ou procurador junto ao serviço público, exceto quando se tratar
de interesse do cônjuge ou dependente.
O correto está somente em:
A) I e II.
B) I, III e IV.
C) II, III e IV.
D) I e III.
10. Pelo descumprimento dos deveres e violação às proibições, o Servidor Público ocupante de
Cargo Efetivo estará sujeito às seguintes penalidades disciplinares, de acordo com a gravidade
da falta:
A) Repreensão, Advertência, Suspensão e Demissão.
B) Advertência, Suspensão e Demissão.
C) Advertência, Repreensão, Demissão e Destituição de Cargo em Comissão ou Função
Gratificada.
D) Repreensão, Suspensão, Demissão, Destituição de Cargo em Comissão ou Função
Gratificada.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ESPECÍFICOS
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 11 A 25, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE
CORRETAMENTE AO ENUNCIADO.

11. A estrutura programática, centrada no modelo de Gerenciamento de Programas, está baseada na
utilização dos programas como módulo integrador entre o planejamento e orçamento. Os tipos
de programas previstos são:
A) finalístico, de prestação de serviços ao estado, estratégicos e objetivos.
B) finalístico, de gestão de políticas públicas, de apoio administrativo e estratégico.
C) finalístico, de prestação de serviços ao estado, de gestão de políticas públicas e de apoio
administrativo.
D) objetivo, diretriz, estratégico e finalístico.
12. Na Contabilidade Pública, a demonstração que pode ser comparada à Demonstração do
Resultado do Exercício, exigido pela Lei nº 6.404/76, para as sociedades por ações é o (a):
A) Demonstração das Variações Patrimoniais.
B) Demonstração do Resultado Financeiro.
C) Balanço Orçamentário.
D) Balanço de Lucros e Perdas.
13. A despesa orçamentária compreende o conjunto dos créditos ou autorizações consignadas na lei
de Orçamento e se realiza por meio da denominada administração de créditos. Segundo a
doutrina majoritária, percorre os seguintes estágios:
A) estimativa, autorização, formalização e pagamento.
B) fixação, empenho, liquidação e pagamento.
C) provisão, classificação, empenho e liquidação.
D) previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento.
14. Os créditos adicionais destinados a despesas para as quais haja insuficiência na dotação
orçamentária específica são denominados:
A) extraordinários.
B) especiais.
C) suplementares.
D) complementares.
15. A firma “Serviços Elétricos – ME” realizou um serviço para a Fundação Santa Casa de
Misericórdia do Pará em novembro de 2005, mas não recebeu o valor contratado, que era de R$
1.200,00. No fim do ano, seu crédito foi inscrito em Restos a Pagar, mas não chegou a ser pago
durante o exercício de 2006. Quando, em maio de 2007, a firma reclamou o seu crédito, a
inscrição em Restos a Pagar já tinha sido cancelada. Mesmo assim, após o cancelamento da
inscrição de Restos a Pagar, a unidade pode pagar tal serviço, utilizando recursos da dotação
destinada a atender:
A) despesas extra-orçamentárias.
B) receitas extra-orçamentárias.
C) obrigações de exercícios anteriores.
D) despesas de exercícios anteriores.
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16. A receita pública orçamentária pertencerá ao exercício em que for:
A) arrecadada.
B) estimada.
C) inscrita na dívida pública.
D) fixada.
17. A modalidade do empenho para despesa, que será paga em uma única prestação de valor certo e
indivisível, é:
A) Estimativa.
B) Extraordinário.
C) Global.
D) Ordinário.
18. Considerando a sistemática adotada pelo Plano de Contas da Administração Pública Estadual,
bem como as formas de classificação da despesa, pode-se dizer que o gasto direto, realizado
com a aquisição de outros serviços de terceiros – pessoa jurídica, a título de investimento, é
representado pela conta:
A) 4.3.3.90.39.00
B) 3.3.3.90.39.00
C) 4.4.4.90.39.00
D) 3.4.4.90.39.00
19. Constitui instrumento de transparência da gestão fiscal, nos termos da Lei de Responsabilidade
fiscal:
A) autonomia gerencial, orçamentária e financeira, prevista em contrato de gestão celebrado
entre governo e empresas controladas.
B) incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de
elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.
C) alteração da lei orçamentária pelos deputados para atendimentos às demandas ocorridas.
D) indicação para a sociedade das providências administrativas adotadas para recondução dos
limites de irregularidades na gestão orçamentária, aos níveis toleráveis.
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20. O gerente da Empresa To Rindo à Toa Ltda, solicitou informações sobre a situação líquida da
empresa. Para que a informação seja gerada, devemos considerar os valores das contas:
Despesas $14.000,00; Receitas $11.000,00; Lucros Acumulados $3.000,00; Reservas de
Reavaliação $ 5.000,00; Reservas de Capital $12.000,00; Reservas de Lucros $10.000,00;
Capital Social $ 45.000,00; Capital a Realizar $9.000,00; Ações em Tesouraria $7.0000,00. A
situação líquida é:
A)
B)
C)
D)

$ 45.000,00
$ 65.000,00
$ 50.000,00
$ 56.000,00

21. Ao realizar o fechamento do exercício em 31/12/20x1 de uma empresa, o assistente da
contabilidade utilizou a base de dados abaixo:
 Tendo recebido $ 540.000,00 por serviços a serem realizados de 01 de agosto de 20x1 a
31de julho de 20x2;
 Despesas financeiras pagas antecipadamente $ 68.000,00
 Despesas Administrativas incorridas e pagas no período $ 71.000,00
 Serviços prestados a receber a partir de 20x2 $ 245.000,00
 Custos dos Serviços prestados e pagos em 20x1 $ 142.000,00
Se considerarmos a aplicação do regime de caixa e o regime de competência, o resultado será,
respectivamente:
A)
B)
C)
D)

$ 195.000,00 e $ 86.000,00
$ 95.000,00 e $ 99.000,00
$ 259.000,00 e $ 257.000,00
$ 195.000,00 e $ 202.000,00

22. Os dados a seguir foram extraídos da Demonstração de Resultado da Empresa SOS S/A, que se
estabeleceu no mercado atuando nas atividades de venda de serviços e mercadorias:
Receita Total $ 100.000,00
Receita de Mercadorias (representa 60% do valor da receita total)
Receita de Serviços (representa 40% do valor da receita total)
Receitas Financeiras $ 20.000,00
Custo das Mercadorias Vendidas $ 20.000,00
Custo dos Serviços Vendidos $ 30.000,00
ICMS sobre as Vendas $ 10.000,00
ISS sobre as Vendas $ 1.000,00
Receita de Aluguel $ 5.000,00
Alienação de Bens (vl contábil $ 5.000,00) $ 8.000,00
Com base nestes dados podemos afirmar que o Lucro Bruto do Exercício foi de:
A)
B)
C)
D)

$ 45.000,00
$ 39.000,00
$ 35.000,00
$ 25.000,00
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23. Na elaboração de um Plano de Contas, a codificação tem por objetivo simplificar a
classificação das contas nos respectivos grupos e subgrupos. Das alternativas abaixo, qual
representa a correta codificação em grupos e subgrupos do lado do Ativo:
A)
1. Ativo
1.1. Ativo Circulante
1.1.1. Disponibilidades
1.1.2. Direitos Exigíveis
1.1.3. Estoques
1.2. Ativo Realizável a Longo Prazo
1.3. Ativo Permanente
1.3.1. Investimentos
1.3.2. Imobilizado
1.3.3. Diferido
B)
1. Ativo
1.1. Ativo Circulante
1.1.1. Disponibilidades
1.1.2. Direitos Realizáveis
1.1.3. Estoques
1.1.4. Despesas do Exercício Seguinte (Antecipadas)
1.2. Ativo Realizável a Longo Prazo
1.3. Ativo Permanente
1.3.1. Investimentos
1.3.2. Imobilizado
1.3.3. Diferido
C)
1. Ativo
1.1. Ativo Circulante
1.1.1. Disponibilidades
1.1.2. Direitos Realizáveis
1.1.3. Estoques
1.2. Ativo Exigível a Longo Prazo
1.3. Passivo Permanente
1.3.1. Investimentos
1.3.2. Imobilizado
1.3.3. Diferido
D)
1. Ativo
1.1. Ativo Circulante
1.1.1. Disponibilidades
1.1.2. Direitos Exigíveis
1.1.3. Estoques
1.2. Ativo Realizável Líquido
1.3. Ativo Permanente
1.3.1. Diferido
1.3.2. Imobilizado
1.3.3. Investimentos
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24. A Empresa To Rindo à Toa Ltda devia a Empresa To na Boa Ltda duplicatas no valor de
$ 100,00. Para liquidar a dívida devolveu a mercadoria comprada, acrescendo 6% de juros a
serem pagos em 60 dias. O registro correto, de forma simplificada, na contabilidade da Empresa
To na Boa Ltda está na alternativa:
A) Diversos
a Diversos
Mercadorias
Juros a Receber
a Duplicatas a Receber
a Juros Ativos
B) Mercadorias
a Diversos
a Duplicatas a Receber
a Juros a Receber
C) Mercadorias
a Diversos
a Duplicatas a Pagar
a Juros a Pagar
D) Diversos
a Mercadorias
Duplicatas a Pagar
Juros a Pagar

$ 100,00
$ 6,00
$ 100,00
$ 6,00

$ 100,00
$ 6,00
$ 106,00

$ 100,00
$ 6,00
$ 106,00
$ 100,00
$ 6,00
$ 106,00

25. A Empresa To na Boa Ltda adquiriu mercadorias em 20x1 no valor de $ 45.000,00, para serem
usadas no início de 20x2. No fechamento do exercício, as informações de valor de mercado dos
bens era de $ 32.000,00 e, por este motivo, a empresa solicitou à Contabilidade que fizesse a
Provisão para Ajuste de Estoques ao Valor de Mercado no valor de $ 13.000,00. O princípio
contábil observado pela empresa é:
A)
B)
C)
D)

Prudência.
Registro pelo Valor Original.
Atualização Monetária.
Oportunidade.
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