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CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS
TEXTO 1

Como conviver com as diferenças?
A todo momento, somos convidados a aprender a conviver com as diferenças. Nem sempre nos saímos bem. Há ocasiões em
que não conseguimos tolerar pontos de vistas diversos e até mesmo preferências políticas, esportivas ou religiosas que não combinam
com as nossas. As relações humanas tendem a ser mais fáceis entre pessoas que compartilham culturas, ideologia e valores
assemelhados, por tornarem o ambiente mais familiar e seguro. Entretanto, é a diversidade que promove o enriquecimento e o
crescimento dos indivíduos.
Quando as diferenças não estão no campo das idéias e valores, pode surgir a discriminação por etnia, local de origem,
condição financeira ou física. Sobre esta última, gostaríamos de discorrer um pouco mais. As pessoas que se distinguem das outras por
serem portadoras de deficiências, físicas ou mentais, geralmente enfrentam dificuldades adicionais, não encontradas pelas ditas
’normais’. É que a sociedade ainda não sabe lidar com esses seres diferentes. Não bastassem os estigmas criados sobre eles, que
provocam a não-aceitação social e geram obstáculos para sua inclusão no mercado profissional, ainda têm que conviver com os
problemas de acessibilidade.
Poucos locais estão adequados para o trânsito de usuários de cadeiras de rodas ou com outras deficiências de locomoção ou
visuais. Essa inadequação de ambientes contribui para que muitos deficientes vejam-se privados de atividades de lazer, profissionais,
sociais, ou sintam-se constrangidos pelas barreiras a serem transpostas.
Existem normas federais, estaduais e municipais que buscam eliminar as causas da exclusão social dos deficientes, mas muito
ainda falta ser colocado em prática. Entretanto, algumas ações independem de normatização ou determinação legal. Basta um pouco
mais de conscientização e compreensão dos indivíduos quanto ao respeito aos direitos dos portadores de necessidades especiais.
Coisas simples, como não estacionar carros e motos em calçadas e locais reservados, manter as calçadas em condições adequadas de
circulação, dar preferência em atendimentos.
Enfim, é preciso aprender a conviver com as diferenças, respeitando-as, para que possamos acreditar, sem utopias, numa
sociedade para todos, sem preconceitos e discriminações.
Ana Emília Baracuhy Cavalcanti. Integração. Jan/fev de 2003.

QUESTÃO 01

A compreensão do TEXTO 1 nos permite afirmar que a síntese de seu conteúdo global está expressa em:
A)
B)
C)
D)
E)

“Quando as diferenças não estão no campo das idéias e valores, pode surgir a discriminação.”
”Existem normas federais, estaduais e municipais que buscam eliminar as causas da exclusão social dos deficientes.”
“A sociedade ainda não sabe lidar com esses seres diferentes.”
“As relações humanas tendem a ser mais fáceis entre pessoas que compartilham culturas, ideologia e valores assemelhados.”
“É preciso aprender a conviver com as diferenças, respeitando-as.”
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QUESTÃO 02

Analise as idéias apresentadas a seguir.

1.

2.

3.

4.

Nossa sociedade tem obtido avanços significativos na
convivência com as pessoas ‘diferentes’, tendo
conseguido prover a essas pessoas as condições de
acessibilidade adequadas.
Os vários tipos de discriminação, como por etnia, local de
origem e condição financeira ou física, resultam das
diferenças que se evidenciam no campo das idéias e
valores.
Conquanto haja normas federais, estaduais e municipais
que visem extinguir as motivações para a exclusão social
dos portadores de deficiências, ainda temos muito a fazer
para garantir a inclusão social dessas pessoas.
Pessoas que comungam de ideologia e valores
semelhantes tendem a relacionarem-se de maneira mais
tensa, uma vez que é exatamente a diversidade que
promove o enriquecimento e o crescimento dos
indivíduos, facilitando o relacionamento interpessoal.

Está(ão) condizente(s) com as idéias apresentadas no TEXTO
1 apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

4.
2 e 4.
1, 2 e 4.
3.
1, 3 e 4.

Poucos locais estão adequados para o trânsito de usuários de
cadeiras de rodas ou com outras deficiências de locomoção
ou visuais. Essa inadequação de ambientes contribui para que
muitos deficientes vejam-se privados de atividades de lazer,
profissionais, sociais, ou sintam-se constrangidos pelas
barreiras a serem transpostas.

QUESTÃO 03

O trecho acima foi reescrito em um único período. A
alternativa em que essa reescritura está correta é:
A) Poucos locais estão adequados para o trânsito de usuários
de cadeiras de rodas ou com outras deficiências de
locomoção ou visuais, inadequação de ambientes que
contribui para que muitos deficientes vejam-se privados
de atividades de lazer, profissionais, sociais, ou sintam-se
constrangidos pelas barreiras a serem transpostas.
B) Poucos locais estão adequados para o trânsito de usuários
de cadeiras de rodas ou com outras deficiências de
locomoção ou visuais, pois essa inadequação de
ambientes contribui para que muitos deficientes vejam-se
privados de atividades de lazer, profissionais, sociais, ou
sintam-se constrangidos pelas barreiras a serem
transpostas.
C) Poucos locais estão adequados para o trânsito de usuários
de cadeiras de rodas ou com outras deficiências de
locomoção ou visuais, cuja inadequação de ambientes
contribui para que muitos deficientes vejam-se privados
de atividades de lazer, profissionais, sociais, ou sintam-se
constrangidos pelas barreiras a serem transpostas.
D) Poucos locais estão adequados para o trânsito de usuários
de cadeiras de rodas ou com outras deficiências de
locomoção ou visuais, onde essa inadequação de
ambientes contribui para que muitos deficientes vejam-se
privados de atividades de lazer, profissionais, sociais, ou
sintam-se constrangidos pelas barreiras a serem
transpostas.
E) Poucos locais estão adequados para o trânsito de usuários
de cadeiras de rodas ou com outras deficiências de
locomoção ou visuais, inadequação de ambientes pela
qual contribui para que muitos deficientes vejam-se
privados de atividades de lazer, profissionais, sociais, ou
sintam-se constrangidos pelas barreiras a serem
transpostas.
QUESTÃO 04

No trecho: “muito ainda falta ser colocado em prática.
Entretanto, algumas ações independem de normatização ou
determinação legal.” (4º §), o termo sublinhado expressa:
A)
B)
C)
D)
E)

adição; equivale a ‘com tudo’.
oposição; equivale a ‘todavia’.
condição; equivale a ‘conquanto’.
conclusão; equivale a ‘portanto’.
conseqüência; equivale a ‘visto que’.
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QUESTÃO 05

QUESTÃO 07

No trecho “As pessoas que se distinguem das outras por serem
portadoras de deficiências“ (2º §), a autora do TEXTO 1
introduz a expressão sublinhada, que é retomada, nos
parágrafos subseqüentes, como:

“A todo momento, somos convidados a aprender a conviver
com as diferenças.” Nesse trecho, a expressão destacada pode
ser deslocada para outras posições, como nos mostram os
enunciados abaixo.

1.
2.
3.
4.

1.

‘seres diferentes’
‘normais’
‘deficientes’
‘portadores de necessidades especiais’

2.
3.

Estão corretas:
4.
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 3 e 4.
2 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
1, 2 e 3, apenas.
1 e 4, apenas.

O deslocamento provocou alteração do sentido originalmente
pretendido pela autora em:

QUESTÃO 06

“As pessoas que se distinguem das outras por serem
portadoras de deficiências, físicas ou mentais, geralmente
enfrentam dificuldades adicionais, não encontradas pelas
ditas ’normais’.” (2º §) Sobre alguns recursos lingüísticos
utilizados nesse trecho, analise as seguintes afirmações.
1.

2.

3.

4.

Somos, a todo momento, convidados a aprender a
conviver com as diferenças.
Somos convidados, a todo momento, a aprender a
conviver com as diferenças.
Somos convidados a aprender a todo momento a conviver
com as diferenças.
Somos convidados a aprender a conviver com as
diferenças a todo momento.

“geralmente enfrentam dificuldades adicionais” – Com a
utilização do advérbio nesse segmento, o sentido
pretendido pela autora é o de que ‘a grande maioria dos
portadores de deficiências enfrentam dificuldades
adicionais’.
”pelas ditas ’normais’” – a partir desse segmento, o leitor
pode inferir que a autora considera que os portadores de
necessidades especiais não são pessoas normais.
“não encontradas pelas ditas ’normais’” – nesse
segmento, os termos ‘encontradas’ e ‘ditas’ relacionam-se
com ‘dificuldades’ e ‘pessoas’, respectivamente.
Se o segmento “que se distinguem das outras por serem
portadoras de deficiências” fosse colocado entre vírgulas,
o sentido originalmente pretendido pela autora estaria
preservado.

A)
B)
C)
D)
E)

3, apenas.
4, apenas.
1, 2, 3 e 4.
1, 3 e 4, apenas.
1 e 4, apenas.

QUESTÃO 08

Observe a grafia do termo sublinhado em: “ainda têm que
conviver com os problemas de acessibilidade.” Assinale a
alternativa na qual o termo sublinhado está grafado
incorretamente.
A) Há pessoas que, mesmo com deficiências físicas,
conseguem vencer as intempéries da vida.
B) Devemos lutar de forma quase obsecada pela inclusão
social dos deficientes físicos.
C) Os portadores de deficiências precisam ter perspectivas de
participação social.
D) Muitos portadores de deficiências têm que passar por
situações vexatórias.
E) É uma insensatez não considerar os portadores de
deficiências como cidadãos.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

2 e 4, apenas.
1 e 4, apenas.
2 e 3, apenas.
1 e 3, apenas.
1, 2, 3 e 4.
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TEXTO 2

A alfabetização no mundo
Quase 80% da população mundial com idade em torno dos 15 anos ou mais é agora alfabetizada, incluindo um número de
mulheres jamais observado anteriormente, de acordo com os novos números da Unesco publicados para marcar o Dia
Internacional da Alfabetização, 8 de setembro.
As novas estimativas e projeções, coletadas pelo Instituto de Estatísticas da Unesco (UIS), mostram uma queda constante no
número de adultos analfabetos, de 22,4% da população mundial em 1995 para 20,3% em 2000. Se esta curva continuar no mesmo
ritmo, o Instituto estima que este número deverá cair para 824 milhões (16,5% da população mundial) até 2010. Os melhores
resultados foram obtidos na Ásia e na África. Apesar das disparidades entre as nações, estes dois continentes viram sua
porcentagem global de analfabetos diminuir, respectivamente, 5,4 e 2,8 pontos percentuais.
O progresso da alfabetização de mulheres é particularmente encorajador. Apesar de elas ainda representarem, em nível
mundial, dois terços do total de adultos analfabetos, em todos os continentes elas têm tido acesso à educação e à alfabetização em
um ritmo mais rápido que os homens. Esta tendência esteve mais evidente na África, onde, pela primeira vez na história desse
continente, conta-se com uma maioria de mulheres alfabetizadas. Avanços são também constatados no sul e oeste da Ásia, assim
como no norte da África e nos países árabes.
Não há, entretanto, razão para se declarar vitória. Se essas novas estatísticas mostram um planeta cada dia mais alfabetizado,
elas também ilustram a excessiva lentidão das mudanças: um adulto em cada cinco é ainda analfabeto. Alcançar a meta fixada
pelo Fórum Mundial de Educação (Dakar, abril de 2000), segundo a qual se deve reduzir à metade o analfabetismo da população
mundial até 2015, será uma batalha árdua. Segundo as estimativas, a menos que haja um esforço extraordinário de hoje até lá, a
porcentagem de adultos analfabetos deverá reduzir apenas 5 pontos percentuais até 2015.
Apesar de todas as dificuldades, "nós devemos fazer mais e melhor", destaca Koichiro Matsuura, diretor geral da Unesco. "É
intolerável que cerca de um quinto da população adulta do globo seja ainda analfabeta. Como podemos construir sociedades
igualitárias ou fazer progredir a democracia se tantas pessoas não sabem ler nem escrever? Como o diálogo intercultural e a
compreensão mútua podem prosperar se o analfabetismo é tão grande? E como erradicar a pobreza se as raízes da ignorância
estão tão vivas?", pergunta Koichiro em sua mensagem por ocasião do Dia Internacional da Alfabetização.
Texto publicado em http://jc.uol.com.br. Acesso em 18/10/2002. Adaptado

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

Acerca do TEXTO 2, podemos afirmar que ele tem,
privilegiadamente, a finalidade de:
A) criticar a Unesco por sua fraca atuação em prol da
erradicação do analfabetismo no mundo.
B) narrar os últimos acontecimentos relativos ao programa de
erradicação do analfabetismo.
C) conclamar os leitores a aderirem à luta pelo fim do
analfabetismo no mundo.
D) fazer propaganda da Unesco, visando aumentar sua
respeitabilidade em nível mundial.
E) informar o leitor a respeito de uma dada situação de
relevância indiscutível.

A partir das idéias apresentadas no TEXTO 2, podemos
concluir que:
A) em 2010, haverá cerca de 824 milhões de pessoas
alfabetizadas em todo o mundo.
B) quase 20% das mulheres jovens do mundo ainda são
completamente analfabetas.
C) lamentavelmente, a situação das mulheres árabes impede
qualquer avanço na área educacional.
D) de forma vitoriosa, a maioria das mulheres africanas,
atualmente, já sabe ler e escrever.
E) de acordo com as estimativas, a meta do Fórum Mundial
de Educação será facilmente atingida.
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QUESTÃO 11

QUESTÃO 13

O TEXTO 2 apresenta, no último parágrafo, a opinião do
diretor da Unesco. Segundo esse diretor:

Acerca dos sentidos pretendidos com o uso de alguns termos e
expressões do TEXTO 2, assinale a alternativa correta.

A) os analfabetos, que totalizam um quinto da população
adulta do mundo, precisam erradicar a pobreza.
B) sociedades igualitárias somente serão construídas com o
fortalecimento do diálogo intercultural.
C) para a consolidação da democracia, não se pode prescindir
da alfabetização, em nível mundial.
D) um quinto da população do mundo demonstra intolerância
em relação ao analfabetismo.
E) o combate ao analfabetismo fará recrudescer a
possibilidade de erradicação da pobreza.

A) “disparidades entre as nações” (2º §) equivale a
“competições entre as nações”.
B) “mais evidente na África” (3º §) é o mesmo que “com
uma maior duração na África”
C) “Avanços são também constatados no sul e oeste da Ásia”
(3º §) pode ser parafraseado por “progressos são
igualmente provocados no sul e oeste da Ásia”.
D) “excessiva lentidão das mudanças” (4º §) corresponde a
“demasiada lepidez das mudanças”.
E) “compreensão mútua” (5º §) tem o mesmo sentido de
“compreensão entre ambas as partes”.

QUESTÃO 12

Analise as seguintes afirmações a respeito das relações
semânticas que se estabelecem entre as idéias do TEXTO 2.
1.

2.

3.

4.

No trecho: “Apesar das disparidades entre as nações,
estes dois continentes viram sua porcentagem global de
analfabetos diminuir, respectivamente, 5,4 e 2,8 pontos
percentuais.”, pode-se reconhecer uma relação de
causalidade.
No trecho: “Se esta curva continuar no mesmo ritmo, o
Instituto estima que este número deverá cair para 824
milhões até 2010.”, pode-se identificar uma relação de
condicionalidade.
No trecho: “Não há, entretanto, razão para se declarar
vitória.”, o termo destacado expressa oposição entre
idéias.
No trecho: “a menos que haja um esforço extraordinário
de hoje até lá, a porcentagem de adultos analfabetos
deverá reduzir apenas 5 pontos percentuais até 2015.”,
reconhece-se uma relação semântica de conclusão.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 3 e 4.
2 e 3, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
1 e 2 apenas.

QUESTÃO 14

“É intolerável que cerca de um quinto da população adulta do
globo seja ainda analfabeta” O prefixo presente no termo
sublinhado tem o mesmo valor semântico do prefixo presente
em:
A)
B)
C)
D)
E)

imperfeito.
injetável.
invejoso.
internacional.
intrometido.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa na qual o uso do sinal indicativo de
crase está correto.
A) Dia à dia somam-se esforços para combater o
analfabetismo.
B) O analfabetismo persiste, aliado à condições de pobreza
extrema.
C) Não é possível à conquista da cidadania plena se não
combatermos o analfabetismo.
D) À alfabetização devem-se os avanços na erradicação da
pobreza.
E) O analfabetismo é um problema que deveria interessar à
toda a população mundial.

Página 5/12
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Secretaria Estadual de Saúde - Laboratório Farmacêutico de Pernambuco - LAFEPE
Concurso Público 2007
Emprego Público: Analista Contábil I / Nível Superior

Tipo 1

CONHECIMENTOS DE DIREITO ADMINISTRATIVO
QUESTÃO 16

Assinale a alternativa incorreta sobre
orientadores da Administração Pública:

QUESTÃO 17

os

princípios

Examine as afirmativas abaixo sobre os atos administrativos:

1.
A) O princípio da publicidade garante a divulgação oficial do
ato para conhecimento público e início de seus efeitos
externos, possibilitando seu controle pelos interessados,
através de meios constitucionais como o mandado de
segurança e a ação popular.
B) De acordo com o princípio da legalidade, basta que o
administrador se sujeite aos mandamentos da lei para que
fique isento de responsabilidades disciplinar, civil e
criminal, não importando a conformação do ato com a
finalidade pública perseguida pela norma.
C) Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
implicam a proibição de excesso, que objetiva aferir a
compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar
restrições desnecessárias ou abusivas por parte da
Administração.
D) O princípio da impessoalidade exige que o ato
administrativo seja praticado sempre com finalidade
pública, ficando o administrador impedido de praticá-lo
no interesse próprio ou de terceiros.
E) A introdução do princípio da eficiência no ordenamento
jurídico nacional traz o reconhecimento de que a função
administrativa já não se contenta em ser desempenhada
apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para
o serviço público e para o atendimento das necessidades
coletivas.

2.

3.

4.

5.

As certidões, atestados, declarações e informações
prestadas pela Administração Pública são dotados de fé
pública, em razão do atributo de presunção de veracidade
dos atos administrativos.
Entre os atributos do ato administrativo está o da autoexecutoriedade, pelo qual pode ele ser posto em execução
pela própria Administração, após a necessária autorização
do Poder Judiciário.
Quando a lei deixa para o administrador público certa
margem de liberdade de decisão diante do caso concreto,
sendo-lhe possível optar por uma dentre várias soluções
juridicamente válidas, diz-se que o poder da
Administração no caso é discricionário.
A atuação da Administração Pública no exercício da
função administrativa é vinculada quando a lei estabelece
a única solução possível diante de determinada situação
de fato.
Havendo discricionariedade para a edição do ato
administrativo, o controle judicial é ilimitado, podendo,
inclusive, ingressar o Poder Judiciário livremente no
espaço discricionário que a Lei conferiu ao administrador.

São corretas as afirmativas:

A)
B)
C)
D)
E)

1, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
2, 3 e 5, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
1, 2, 3, 4 e 5.
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QUESTÃO 18

QUESTÃO 20

A respeito da responsabilidade civil do Estado, indique a
alternativa correta:

Analise as seguintes afirmativas sobre as licitações públicas:
1.

A) Atualmente, o ordenamento jurídico nacional acolhe a
teoria da irresponsabilidade estatal por atos de seus
agentes, visto que a responsabilização do Estado ameaça
diretamente sua soberania.
B) Após a promulgação da Constituição Federal de 1988,
entende-se não ser possível a responsabilização estatal
quando praticados atos de império, que expressam as
prerrogativas e privilégios da autoridade pública.
C) A Constituição Federal de 1988 consagra a
responsabilidade objetiva dos entes estatais com
personalidade jurídica de direito público, excluídas todas
as empresas públicas, sociedades de economia mista e
concessionárias de serviços públicos.
D) As pessoas jurídicas de direito público ou de direito
privado prestadoras de serviços públicos respondem
objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado, em todo
caso, o direito de regresso independentemente de culpa ou
dolo do funcionário.
E) No caso de ato omissivo do poder público, a
responsabilidade civil é subjetiva, exigindo dolo ou culpa,
não sendo necessário individualizá-la, dado que pode ser
atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do
serviço.

QUESTÃO 19

2.

3.

4.

5.

Nas licitações públicas, é legal, a princípio, a fixação no
ato de convocação de preferências ou distinções em razão
da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes.
A inexigibilidade de licitação ocorre nos casos de
emergência ou de calamidade pública, quando
caracterizada urgência de atendimento de situação que
possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares.
A licitação é dispensável para 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.
No julgamento das propostas em processo licitatório, a
Comissão de Licitação poderá levar em consideração
elemento, critério ou fator sigiloso, secreto ou subjetivo
que julgar relevante para viabilizar a contratação da
proposta que, no seu entender, melhor atenda ao interesse
público.
A autoridade competente para a aprovação do
procedimento licitatório somente poderá revogá-lo por
razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta.

São corretas as afirmativas:

Sobre os controles internos e externos da Administração
Pública, assinale a alternativa incorreta:
A) No exercício de suas funções, a Administração Pública
sujeita-se a controle por parte dos Poderes Legislativo e
Judiciário, além de exercer, ela mesma, o controle de seus
próprios atos.
B) A Administração Pública, no exercício do controle
interno, pode anular seus próprios atos, quando eivados de
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam
direitos.
C) A sociedade de economia mista não está sujeita ao
controle jurisdicional pela via do mandado de segurança,
pois se trata de ente com personalidade jurídica de direito
privado.
D) Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação
popular, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento
de custas judiciais e do ônus da sucumbência.
E) O controle externo exercido pelo Poder Legislativo, com
auxílio dos Tribunais de Contas, inclui a competência
para julgar as contas dos responsáveis por dinheiros, bens
e valores públicos de entes da administração indireta.

A)
B)
C)
D)
E)

1 e 2.
2 e 3.
3 e 4.
3 e 5.
4 e 5.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21

QUESTÃO 24

Sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade, editados
pelo Conselho Federal de Contabilidade, é incorreto afirmar:
A) A essência das transações deve prevalecer sobre seus
aspectos formais.
B) Representam a essência das doutrinas e teorias relativas à
Ciência da Contabilidade, consoante o entendimento
predominante nos universos científico e profissional no
Brasil.
C) Define a Contabilidade como ciência social.
D) Afirma que o Patrimônio das Entidades é o objeto da
Contabilidade.
E) A observância não é obrigatória no exercício da profissão,
desde que haja fundamento de exclusão.
QUESTÃO 22

Indique, das opções abaixo, aquela que apresenta todos os
exemplos corretos de Princípios Fundamentais de
Contabilidade, nos termos de Resolução do Conselho Federal
de Contabilidade:
A) Entidade, Oportunidade, Prudência, Essência sobre a
Forma, Continuidade.
B) Atualização Monetária, Continuidade, Registro pelo Valor
Original, Essência sobre a Forma.
C) Prudência, Atualização Monetária, Entidade, Essência
sobre a Forma.
D) Prudência, Atualização Monetária, Oportunidade,
Registro pelo Valor Original.
E) Entidade, Competência, Continuidade, Essência sobre a
Forma.
QUESTÃO 23

A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos, nos
termos de Resolução do Conselho Federal de Contabilidade,
resulta em:
A)
B)
C)
D)
E)

Uma nova Entidade.
Uma Entidade Contábil transparente.
Uma unidade de natureza econômico-contábil.
Uma Entidade Contábil de alocação.
Uma Entidade Contábil de subordinação.

Com relação ao valor dos serviços profissionais, com base em
Resolução do Conselho Federal de Contabilidade, é incorreto
afirmar:
A) O Contabilista poderá transferir parcialmente a execução
dos serviços a seu cargo a outro Contabilista, mantendo
sempre como sua a responsabilidade técnica.
B) É permitido ao Contabilista oferecer ou disputar serviços
profissionais mediante aviltamento de honorários, desde
que proponha compensação.
C) O Contabilista deve fixar previamente o valor dos
serviços a serem prestados.
D) O local em que o serviço será prestado é considerado um
elemento importante para a fixação do valor dos serviços
a serem prestados.
E) A relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade do
serviço a executar são considerados como elementos
importantes para a fixação do valor dos serviços a serem
prestados.
QUESTÃO 25

Com base em Norma Brasileira de Contabilidade Técnica
sobre avaliação patrimonial de Passivos, é incorreto afirmar:
A) As obrigações e encargos, conhecidos ou calculáveis, não
são computados pelo valor atualizado até a data da
avaliação.
B) Os passivos contingentes decorrem, também, de
obrigações trabalhistas e previdenciárias.
C) As obrigações em moeda estrangeira são convertidas ao
valor da moeda corrente nacional, à taxa de câmbio da
data da avaliação.
D) As obrigações de financiamento com valor prefixado, são
ajustadas a valor presente.
E) As demais obrigações com valor nominalmente fixado e
com prazo para pagamento são ajustadas a valor presente.
QUESTÃO 26

Com base em Norma Brasileira de Contabilidade Técnica, as
despesas antecipadas são avaliadas:
A)
B)
C)
D)
E)

Pelo valor estimado, atualizado monetariamente.
Pelo valor aplicado, atualizado monetariamente.
Pelo valor líquido de realização.
Pelo valor aplicado.
Pelo valor estimado.
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 31

Norma Brasileira de Contabilidade Técnica define que os bens
e direitos recebidos em doação são contabilmente registrados
pelo:

O Balanço Patrimonial de uma determinada Entidade da
Administração Pública não demonstrará, nos termos da Lei
4.320/64:

A) Valor de custo ou de mercado, o que for menor.
B) Valor nominal ou de mercado, o que for menor.
C) Valor nominal ou de mercado, o que for mais claramente
identificado.
D) Valor de mercado, de acordo com laudo de avaliação
emitido pelo doador.
E) Valor de custo atualizado monetariamente.

A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 28

A) Sumário geral da receita por fontes e da despesa por
funções do Governo.
B) Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva
legislação.
C) Quadro das dotações por órgãos do Governo e da
Administração.
D) Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação
dos fundos especiais.
E) Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as
Categorias Econômicas.

QUESTÃO 33

A)
B)
C)
D)
E)

Das alternativas abaixo, uma é receita de capital:
Industrial.
Agropecuária.
Serviços.
Contribuições.
Operações de crédito.

Contratação para conservação de imóveis.
Títulos emitidos.
Valores com registro cartorário.
Valores definidos por Decreto Municipal.
Contratação para construção de imóveis.

QUESTÃO 34

QUESTÃO 30

A Lei 4.320/64 determina que na Lei de Orçamento a
discriminação da despesa ocorra no mínimo por:
Programas.
Atividades.
Função.
Subfunção.
Elementos.

A) Pelo preço da última compra, desde que menor do que o
preço mais antigo.
B) Pelo preço da primeira compra, desde que menor do que o
preço mais recente.
C) Pelo preço médio ponderado das compras.
D) Pelo preço de aquisição deduzido dos impostos incidentes
sobre vendas.
E) Pelo preço definido no procedimento licitatório.

De acordo com a Lei Complementar 101/00, a dívida pública
mobiliária municipal é representada por:

QUESTÃO 29

A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 32

Os bens de almoxarifado, de acordo com a Lei 4.320/64, serão
avaliados:

Segundo dispositivo da Lei 4.320/64, não integrarão a Lei de
Orçamento:

A)
B)
C)
D)
E)

As contas de Compensação.
O Passivo Financeiro.
O Passivo Permanente.
As contas de Variação.
O Saldo patrimonial.

A Lei Complementar 101/00, não veda a aplicação da receita
de capital derivada da alienação de bens e direitos que
integram o patrimônio público para o financiamento de
despesa corrente, quando:
A) Destinada por lei aos regimes de previdência social, geral
e próprio dos servidores públicos.
B) Destinada aos programas de alimentação do trabalhador,
no contexto dos projetos de segurança alimentar.
C) Destinada aos programas de demissão programada para
ajustar os limites legais de despesa com pessoal.
D) Destinada aos projetos de educação continuada dos
servidores públicos.
E) Destinada aos projetos de erradicação de trabalho infantil.
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QUESTÃO 35

QUESTÃO 39

Com relação à transparência da gestão fiscal, de acordo com a
Lei Complementar 101/00, as contas apresentadas pelo Chefe
do Poder Executivo ficarão disponíveis no respectivo Poder
Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua
elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e
instituições da sociedade, durante:
A)
B)
C)
D)
E)

60 dias.
Todo o exercício.
180 dias.
90 dias.
120 dias.

Com base em dispositivo da Lei 8.666/93, não são
considerados serviços técnicos profissionais especializados os
trabalhos relativos a:
A) Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou
serviços.
B) Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou
administrativas.
C) Desenvolvimento de software personalizado.
D) Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.
E) Pareceres, perícias e avaliações em geral.
QUESTÃO 40

QUESTÃO 36

A Lei Complementar 101/00 considera obrigatória de caráter
continuado a despesa corrente derivada de lei, medida
provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o
ente a obrigação legal de sua execução por um período
superior a:
A)
B)
C)
D)
E)

Um Exercício.
Três exercícios consecutivos.
Dois exercícios.
Três exercícios alternados.
Quatro exercícios alternados.

A)
B)
C)
D)
E)

Habilitação jurídica.
Qualificação técnica.
Qualificação econômico-financeira.
Regularidade social.
Regularidade fiscal.

QUESTÃO 41

Utilizando o código 3 para identificar Despesas Correntes e o
código 4 para identificar Despesas de Capital, indique a
seqüência correta para a classificação econômica dos
seguintes itens de despesas:

QUESTÃO 37

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais
vantajosa para a Administração e será processada e julgada em
estrita conformidade com os seguintes princípios básicos, com
exceção do:
A)
B)
C)
D)
E)

Para a habilitação nas licitações não será exigida dos
interessados, documentação relativa a:

Princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
Princípio da probidade administrativa.
Princípio da moralidade.
Princípio do julgamento subjetivo.
Princípio da igualdade.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Vencimentos e vantagens fixas (Pessoal civil).
Vencimentos e vantagens fixas (Pessoal militar).
Investimentos.
Inversões financeiras.
Material de consumo.

A seqüência correta de cima para baixo é:
A) 3, 3, 3, 3,3.
B) 3, 3, 4, 4,3.
C) 3, 3, 4, 4,4.
D) 3, 3, 3, 4,4.
E) 4, 4, 3, 3,3.

QUESTÃO 38

QUESTÃO 42

As licitações para a execução de obras e para a prestação de
serviços obedecerão em particular, à seguinte seqüência:
A) Projeto técnico; projeto de execução; execução das obras
e serviços.
B) Projeto técnico; execução das obras e serviços.
C) Projeto de arquitetura; projeto de execução.
D) Projeto executivo; projeto de engenharia; execução das
obras e serviços.
E) Projeto básico; projeto executivo; execução das obras e
serviços.

Para fins de elaboração da Demonstração de Origens e
Aplicações de Recursos (DOAR), qual o item, dos indicados
abaixo, pode se constituir em um ajuste a menor no lucro
líquido do exercício:
A)
B)
C)
D)
E)

Lucro na venda de imobilizado.
Depreciação e amortizações.
Prejuízo na venda de imobilizado.
Dividendos recebidos.
Variações monetárias de empréstimos e financiamentos
de longo prazo.
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QUESTÃO 43

QUESTÃO 46

Uma determinada entidade contábil apresenta os seguintes
dados ao final de um exercício social:

Considere as seguintes informações:
Lucro do período = $ 200.000
Receita de Equivalência Patrimonial (refletida no lucro do
período) = $ 180.000
Base para cálculo dos dividendos = 25%
Os valores, respectivamente, da Reserva Legal, dos
Dividendos Propostos; da Reserva de Lucros a Realizar; e da
Retenção de Lucros, são:
A)
B)
C)
D)
E)

$ 20.000; $ 45.000; $ 30.000; $ 105.000.
$ 20.000; $ 20.000; $ 30.000; $ 130.000.
$ 10.000; $ 45.000; $ 30.000; $ 115.000.
$ 20.000; $ 20.000; $ 27.500; $ 132.500.
$ 10.000; $ 20.000; $ 27.500; $ 142.500.

Receita do exercício a receber = $ 1.420.000
Despesas incorridas e não pagas = $ 780.000
Receitas do exercício recebidas = $ 300.000
Despesas incorridas e pagas = $ 420.000
Custo das Mercadorias Vendidas = $ 800.000
Os valores apurados, respectivamente, para: o resultado
líquido e receitas de vendas, considerando-se as normas
brasileiras de Contabilidade, são:
A)
B)
C)
D)
E)

($ 120.000); $ 300.000
($ 280.000); $ 1.720.000
$ 200.000; $ 1.420.000
($ 160.000); $ 1.420.000
$ 640.000; $ 1.420.000

QUESTÃO 44

“São reduções de ativo ou acréscimos de exigibilidade que
reduzem o Patrimônio Líquido, cujos valores não são ainda
totalmente definidos”. Esta definição é mais adequada para
designar:
A)
B)
C)
D)
E)

Reservas.
Previsões.
Depreciações.
Provisões.
Reavaliação.

QUESTÃO 47

Um contrato de seguros assinado em 01/08/X1, com vigência
até 01/08/X2, totalmente pago em 01/12/X1 no valor total de $
4.800, acarretará despesas em X1 no montante de:
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 45

Considerando-se as práticas contábeis adotadas no Brasil, o
lançamento contábil para compras de mercadorias a prazo,
incluindo-se juros embutidos na compra, é:
A) Débito – Estoques; Débito – Juros a apropriar; Crédito –
Fornecedores.
B) Débito – Estoques; Crédito – Juros a amortizar; Crédito –
Fornecedores.
C) Débito – Estoques; Crédito – Fornecedores.
D) Débito – Estoques; Débito – Despesas de juros; Crédito –
Fornecedores.
E) Débito – Estoques; Débito – Juros a amortizar; Crédito –
Fornecedores.

$ 1.600
$ 4.800
$ 400
$ 1.200
$ 800

Os dados abaixo se referem a uma Empresa Industrial que
fabrica dois tipos de produtos (A e B) e servem de base para
responder às questões 48 e 49.
Itens
Mão-de-obra
direta
Matéria-prima
Custos
indiretos
de
fabricação
Custo total
Tempo total
de fabricação
Volume
produzido

Produto A

Produto B

Total

$ 300.000

$ 420.000

$ 720.000

$ 200.000

$ 250.000

$ 450.000

?

?

$ 1.700.000

?

?

$ 2.870.000

975 horas

525 horas

1.500 horas

1.890
unidades

810 unidades

2.700
unidades
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QUESTÃO 48

Os valores, respectivamente, dos custos indiretos de
fabricação para os produtos A e B, apropriados com base no
tempo total de fabricação, são:
A)
B)
C)
D)
E)

$ 1.525.000; $ 175.000
$ 1.005.000; $ 695.000
$ 1.105.000; $ 595.000
$ 825.000; $ 875.000
$ 1.500.000; $ 200.000

QUESTÃO 49

Os valores, respectivamente, do custo total para os produtos A
e B, quando os custos indiretos de fabricação são apropriados
com base no volume produzido, são:
A)
B)
C)
D)
E)

$ 1.200.000; $ 1.670.000
$ 1.700.000; $ 1.170.000
$ 1.790.000; $ 1.080.000
$ 1.690.000; $ 1.180.000
$ 1.750.000; $ 1.120.000

QUESTÃO 50

Uma determinada empresa exportadora apresenta, em
determinado período, as seguintes informações contábeis:
Custos Fixos do período = $ 23.670; Preço unitário de venda =
$ 2,20; custo variável unitário = $ 1,80. Considerando apenas
os dados informados, o ponto de equilíbrio em unidades
monetárias é:
A)
B)
C)
D)
E)

$ 140.203
$ 130.185
$ 147.501
$ 189.600
$ 189.705
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