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Conhecimentos Básicos
Conhecimentos Específicos

INSTRUÇÕES
- Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE
- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A

C D E

ATENÇÃO
- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- A duração da prova é de 4 horas, para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Ao término da prova, devolva este caderno ao fiscal, juntamente com sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS

2.

Português
Atenção:

Atente para as afirmações abaixo sobre a pontuação empregada no texto:

I. O emprego das aspas no primeiro parágrafo denota

As questões de números 1 a 4 referem-se ao texto
abaixo.

transcrição exata das palavras do editor citado.

II. No segundo parágrafo, os dois-pontos introduzem

O romance policial, descendente do extinto romance gó-

uma síntese do que foi afirmado antes.

tico, conserva características significativas do gênero precursor:

III. Na frase Não adianta condenar os romances poli-

a popularidade imensa e os meios para obtê-la. “Romances

ciais porque lhes falta o valor literário, uma vírgula
poderia ser colocada imediatamente antes do termo
porque sem prejuízo para a correção e o sentido
original.

policiais”, reza um anúncio do editor de Edgar Wallace, “são
lidos por homens e mulheres de todas as classes; porque não
há nada que seja tão interessante como a explicação de um
crime misterioso. Não há nada que contribua com eficiência

Está correto o que consta APENAS em

maior para divertir os espíritos preocupados”.

(A)

I e III.

Os criminosos e detetives dos romances policiais ser-

(B)

I e II.

vem-se dos instrumentos requintados da tecnologia moderna

(C)

III.

para cometer e revelar horrores: sociedades anônimas do cri-

(D)

II.

me, laboratórios científicos transformados em câmaras de tor-

(E)

I.

tura. Os leitores contemporâneos acreditam firmemente na
onipotência das ciências naturais e da tecnologia para resolver

_________________________________________________________

3.

todos os problemas e criar um mundo melhor; ao mesmo

A substituição do segmento grifado por um pronome, com
as necessárias alterações, foi efetuada de modo correto
em:

tempo, devoram romances nos quais os mesmíssimos instrumentos físicos e químicos servem para cometer os crimes mais
abomináveis.

(A)

criar um mundo melhor = criar-lhe

(B)

divertir os espíritos preocupados = divertir-lhes

(C)

condenar os romances policiais = condenar-nos

(D)

resolver todos os problemas = lhes resolver

(E)

devoram romances = devoram-nos

Leitores de romances policiais não são exigentes. Apenas exigem imperiosamente um final feliz: depois da descoberta
do assassino, as núpcias entre a datilógrafa do escritório dos
criminosos e o diretor do banco visado por eles, ou então a
união matrimonial entre o detetive competente e a bela pecadora arrependida.
Não adianta condenar os romances policiais porque lhes
falta o valor literário. Eles são expressões legítimas da alma
coletiva, embora não literárias, e sim apenas livrescas de dese-

_________________________________________________________

4.

O romance policial, descendente do extinto romance gótico, conserva características significativas do gênero precursor: a popularidade imensa e os meios para obtê-la.
Mantendo-se a correção, a lógica e, em linhas gerais, o
sentido original, uma redação alternativa para a frase
acima é:

jos coletivos de evasão.
(Adaptado de Otto Maria Carpeaux. Ensaios reunidos 1942-1978.
Rio de Janeiro: UniverCidade e TopBooks, v.1, 1999. p. 488-90)

1.

O leitor de romances policiais, tal como caracterizado no
texto,
(A)

(B)

é difícil de satisfazer e descrente da moral contemporânea.

(C)

confia na soberania da ciência e é condescendente
com enredos inverossímeis.

(D)

é leigo em tecnologia e demonstra alto grau de
erudição.

(E)

2

pertence a determinada classe social e despreza a
técnica literária.

usa a leitura como fonte de entretenimento e prescinde de finais felizes.

(A)

Originário no extinto romance gótico, no romance
policial conserva-se a popularidade imensa e os
meios para obtê-la, características significativas do
gênero precursor.

(B)

Características significativas do extinto romance
gótico, no qual são conservadas do romance policial,
como a popularidade imensa e os meios para obtê-la.

(C)

A popularidade imensa e os meios para obtê-la, no
qual são considerados características significativas
do romance policial, gênero precursor do extinto
romance gótico.

(D)

Conservam-se no romance policial características
significativas do extinto romance gótico, gênero que
o precede, tais como a popularidade imensa e os
meios para obtê-la.

(E)

Características originárias do extinto romance gótico,
na qual incluem a popularidade imensa e os meios
para obtê-la, conservam-se no romance policial.
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Atenção:

As questões de números 5 a 10 referem-se ao texto
abaixo.

6.

Atente para as afirmações abaixo:

I. Churchill estava ansioso por colaborar com
Chamberlain ...

Indicado como presidente da Câmara de Comércio em

O elemento grifado pode ser substituído por
inquieto, sem prejuízo para a correção e o sentido
original.

1908, Winston Churchill foi uma figura líder no amplo programa
de reformas sociais do governo liberal. Em 1909, ele introduziu
as “Câmaras de profissões”, organizações estatutárias que

II. ... de modo que ele próprio o anunciou no

estabeleciam salários mínimos nas indústrias-chave.
Churchill

apoiou

fortemente

a

introdução

orçamento de 1925.
da

Lei

O segmento grifado pode ser substituído por haja
vista, sem prejuízo para a correção e o sentido
original.

reguladora das minas de carvão, de 1908, que se tornou
conhecida como “Lei das oito horas”, porque limitava o tempo

III. Na minha opinião, ele merece crédito pessoal

que os mineiros permaneciam abaixo da superfície. Em 1908,

especial por sua iniciativa.

também apresentou a Corte permanente de arbitragem − que

Considerando-se o contexto, uma redação alternativa para a frase acima em que se mantêm a correção e, em linhas gerais, o sentido original é:
Creio que ele mereça crédito pessoal especial
por sua iniciativa.

muito mais tarde se tornaria o Serviço consultivo de conciliação
e arbitragem − para cuidar das reivindicações dos sindicatos
profissionais.
Quando foi nomeado ministro do Tesouro, em 1924,

Está correto o que consta APENAS em

Churchill continuou sua política de reformas sociais. Neville

(A)

I.

abrangência da previdência social, com a introdução da Lei das

(B)

II e III.

viúvas, órfãos e da velhice. Churchill estava ansioso por

(C)

III.

(D)

I e II.

(E)

II.

Chamberlain, secretário da Saúde, foi responsável por ampliar a

colaborar com Chamberlain na implantação desse esquema, de
modo que ele próprio o anunciou no orçamento de 1925.
Chamberlain escreveu em 1o de maio em seu diário: “A exposição do orçamento de Winston foi um desempenho de mestre,
e, embora o meu escritório e alguns de meus colegas estejam

_________________________________________________________

7.

indignados por ele tomar para si mesmo o crédito de um

Em 1909 ele introduziu as “Câmaras de profissões”...

esquema que pertence ao Ministério da Saúde, eu mesmo não

Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma
verbal resultante será:

pensei que tivesse qualquer razão para me queixar. Em certo

(A)

são introduzidas.

(B)

foram introduzidas.

(C)

se introduz.

(D)

foi introduzido.

(E)

seja introduzida.

sentido, é o seu esquema. Nós estávamos empenhados em
algo do gênero, mas não acredito que o fizéssemos este ano se
ele não o tivesse encampado no orçamento. Na minha opinião,
ele merece crédito pessoal especial por sua iniciativa”.
(Nigel Knight. Churchill desmascarado. Trad. Constantino
Kauzmin-Korovaeff. São Paulo: Ed. Larousse do Brasil, p. 32-33)

_________________________________________________________

5.

Segundo o texto,
(A)

(B)

o objetivo da Lei reguladora das minas de carvão era
o de restringir a carga horária dos trabalhadores
dentro das minas.
Churchill esforçou-se para apoiar a Lei das viúvas,
órfãos e da velhice por razões exclusivamente
eleitoreiras.

(C)

pressionado pelas reivindicações dos sindicatos
profissionais, Churchill decidiu ampliar as reformas
sociais no país.

(D)

Churchill recebeu punição severa por tomar para si
mesmo o crédito de um esquema do Ministério da
Saúde.

(E)

responsável por ampliar a abrangência da previdência social, Churchill atraiu para si fortes inimizades
políticas.
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8.

... que estabeleciam salários mínimos nas indústriaschave.
O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o
grifado acima está em:
(A)

... que muito mais tarde se tornaria o Serviço
consultivo de conciliação...

(B)

... embora o meu escritório e alguns de meus
colegas estejam indignados...

(C)

... de um esquema que pertence ao Ministério da
Saúde...

(D)

Em 1908, também apresentou a Corte permanente
de arbitragem...

(E)

... porque limitava o tempo que os mineiros ...
3
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9.

Havia um tema urgente ...... Churchill precisava lidar
enquanto era secretário da guerra: os constantes
problemas da Irlanda.

13.

Preenche corretamente a lacuna da frase acima:

Um empréstimo foi feito à taxa de juros de 12% ao ano.
Se o valor emprestado foi de R$ 50.000,00 para pagamento em 30 anos, em valores de hoje, o total de juros
pagos por esse empréstimo, ao final dos 30 anos, corresponde ao valor emprestado multiplicado por:

(A)

nos quais

(A)

3,6.

(B)

do qual

(B)

2,8.

(C)

ao qual

(C)

3,2.

(D)

com o qual

(D)

2,5.

(E)

para os quais

(E)

4,2.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

10.

14.

(A)

conduzia

- acredita

-

venceriam

Quando volta a energia elétrica depois de um período sem
energia, um rádio relógio elétrico reinicia a marcação do
horário das 12:00. Plínio esteve ausente de sua casa por
10 horas e, ao retornar, notou que seu rádio relógio
marcava 16:35, quando o horário correto deveria ser
19:40. Sabendo que a diferença de horário se deve à falta
de luz em um intervalo de tempo do período em que Plínio
esteve fora de casa, o horário em que se deu o início da
falta de energia elétrica foi:

(B)

conduziu

- acreditou

-

venceria

(A)

16:05.

(C)

conduz

- acreditavam

-

venceria

(B)

18:35.

(D)

conduziu

- acreditaram

-

venceu

(C)

14:05.

(E)

conduzira

- acreditou

-

venceu

(D)

16:35.

(E)

15:05.

Winston Churchill, primeiro-ministro que ...... a Inglaterra
durante os conflitos da Segunda Guerra Mundial, ......
mais do que todos que o país ...... os alemães.
Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na
ordem dada:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Matemática e Raciocínio Lógico
11.

15.

Existem três caixas idênticas e separadas umas das
outras. Dentro de cada uma dessas caixas existem duas
caixas menores, e dentro de cada uma dessas caixas
menores outras seis caixas menores ainda. Separando-se
todas essas caixas, tem-se um total de caixas igual a:

Uma promoção da empresa que aluga certo equipamento é
tal que se o número de lotes de tempo de utilização
ultrapassar a 10, a empresa fornece um desconto de 10%
no preço de cada novo lote locado, a partir do 11o lote.
Sendo assim, uma empresa que alugou o equipamento por
13 lotes recebeu um desconto, referente ao valor integral da
locação de 13 lotes sem desconto, de aproximadamente:

(A)

108.

(A)

2,3%.

(B)

45.

(B)

3,0%.

(C)

39.

(C)

5,0%.

(D)

36.

(D)

10%.

(E)

72.

(E)

30%.

__________________________________________________________________________________________________________________

12.

4

Cada 100 kg de material A usado para reciclagem permite
a produção de 25 kg do material B. Cada 200 kg de
material B usado para reciclagem permite a produção de
8 kg do material C. A produção de 100 kg do material C,
apenas com o uso de material B reciclado a partir do material A, exigirá uma quantidade do material A, em quilogramas, igual a:
(A)

12 mil.

(B)

10 mil.

(C)

16.

Para pagar a despesa da locação de um equipamento, a
despesa com os funcionários e também outras despesas,
uma empresa contraiu um empréstimo bancário de
R$ 70.000,00. Esse empréstimo será pago em 2 parcelas
mensais iguais, em 30 e 60 dias, com a incidência de juros
compostos de 1% ao mês. O valor de cada uma das
parcelas do empréstimo será, em reais, de aproximadamente:
(A)

35.350,00.

(B)

35.420,00.

1 mil.

(C)

35.526,00.

(D)

8 mil.

(D)

35.703,50.

(E)

4 mil.

(E)

36.042,30.
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20.
Legislação
17.

As associações KYG, AOI, TTX e KLB foram compulsoriamente dissolvidas por decisões judiciais, respectivamente,
pelos seguintes fundamentos: desvio de verba de seus
associados; desvio de finalidade; venda ilegal de imóveis
da associação; e corrupção de autoridade. As associações
OGV, XZQ, BWV e GTB tiveram suas atividades suspensas por decisões judiciais, respectivamente, pelos seguintes fundamentos: atividade paramilitar; instituição de tribunal de exceção; obrigar seus integrantes a permanecerem
associados; e obrigar as pessoas a se associarem. Conforme o disposto no inciso XIX, do artigo 5o da Constituição Federal, o trânsito em julgado é exigido APENAS nos
casos das associações:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A respeito do Conselho Nacional do Ministério Público, é
INCORRETO afirmar que integram a sua composição:
(A)

três membros do Ministério Público dos Estados.

(B)

dois advogados indicados pelo Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil.

(C)

dois juízes indicados, um pelo Supremo Tribunal
Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça.

(D)

um juiz de Direito indicado pelo Procurador Geral da
República.

(E)

dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação
ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e
outro pelo Senado Federal.

_________________________________________________________

21.

KYG, AOI, TTX e KLB.
AOI, XZQ, GTB e KYG.
OGV, XZQ, BWV e GTB.
TTX, OGV, KYG e BWV.
GTB, AOI, TTX e KLB.

Para os fins da Lei Estadual no 12.956/2005, considera-se
Quadro de Pessoal o conjunto de:
(A)

atribuições e responsabilidades definidas e classificadas em Ato do Procurador-Geral de Justiça conferidas a servidor ocupante de cargo de provimento
efetivo da estrutura organizacional do Ministério Público, ou colocados à sua disposição.

(B)

normas e procedimentos que regulam a vida funcional e a remuneração do servidor.

(C)

funções e responsabilidades definidas com base na
estrutura organizacional do Ministério Público, cuja
investidura se dá mediante concurso público.

(D)

funções de chefia, direção e assessoramento, com
responsabilidades definidas com base na estrutura
organizacional do Ministério Público, cuja investidura
é de livre nomeação e exoneração.

(E)

cargos de provimento efetivo, em comissão e de
funções gratificadas.

_________________________________________________________

18.

Jorge, cientista renomado, alegou ter obtido a cura do
câncer, porém, a autoridade competente o censurou, não
permitindo a respectiva publicação em revista especializada no meio científico. Segundo o inciso IX, do artigo 5o
da Constituição Federal, a autoridade pública:
(A)

agiu corretamente, pois tem poder de polícia e pode
censurar quando julgar pertinente.

(B)

violou direito fundamental.

(C)

cumpriu sua função social de não criar alarde na
sociedade.

(D)

preservou o direito do Estado de confiscar o estudo
cientifico em prol da comunidade.

(E)

agiu corretamente, pois não cabe a Jorge divulgar
seu estudo.

_________________________________________________________

22.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

19.

A respeito do Ministério Público, considere:

I. A proposta orçamentária do Ministério Público será
elaborada pela Secretaria de Estado dos Negócios
da Justiça, com base nas sugestões por este apresentadas.

23.

De acordo com a Constituição da República Federativa do
Brasil, está correto o que consta SOMENTE em
(A)

I e III.

(B)

I e II.

(C)

III.

(D)

II e III.

(E)

II.

MPEPE-Conh.Básicos5

Quem se opõe à execução de ato legal, mediante ameaça
a quem esteja prestando auxílio ao funcionário público
competente para executá-lo,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

gra, ser exercidas por integrantes da carreira, podendo, porém, o juiz, nos casos urgentes, nomear
advogado para exercê-las.

cer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra
função pública, salvo uma de magistério.

comete crime de prevaricação.
não comete crime contra a Administração Pública.
comete crime de peculato culposo.
comete crime de peculato doloso.
comete crime de excesso de exação.

_________________________________________________________

II. As funções do Ministério Público deverão, em re-

III. Aos membros do Ministério Público é vedado exer-

O funcionário público que, embora não tendo a posse do
dinheiro, valor ou bem, o subtrai, em proveito próprio ou
alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a
qualidade de funcionário:

comete crime de desacato.
comete crime de desobediência.
comete crime de resistência.
comete crime de tráfico de influência.
não comete crime contra a Administração Pública.

_________________________________________________________

24.

Considere:

I. Facilitar a fuga de pessoa legalmente presa.
II. Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública o
autor de crime a que é cominada pena de reclusão.
Essas condutas tipificam, respectivamente, os delitos de
(A)

arrebatamento de preso e favorecimento real.

(B)

fuga de pessoa presa ou submetida à medida de
segurança e favorecimento pessoal.

(C)

motim de presos e favorecimento real.

(D)

condescendência criminosa e favorecimento pessoal.

(E)

arrebatamento de preso e favorecimento pessoal.
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28.

Existem vários tipos de vírus de computadores, dentre
eles um dos mais comuns são vírus de macros, que:

Informática

25.

No MS Windows 7 é possível excluir um arquivo ou pasta
permanentemente do disco rígido principal da máquina
selecionando o arquivo com o botão:
(A)

(A)

são programas binários executáveis que são baixados de sites infectados na Internet.

(B)

podem infectar qualquer programa executável do
computador, permitindo que eles possam apagar
arquivos e outras ações nocivas.

(C)

são programas interpretados embutidos em documentos do MS Office que podem infectar outros documentos, apagar arquivos e outras ações nocivas.

(D)

são propagados apenas pela Internet, normalmente
em sites com software pirata.

(E)

podem ser evitados pelo uso exclusivo de software
legal, em um computador com acesso apenas a
sites da Internet com boa reputação.

esquerdo do mouse e pressionando Shift+Delete.

(B)

direito do mouse e o arrastando para a Lixeira.

(C)

direito do mouse e clicando em Excluir.

(D)

esquerdo do mouse e pressionando Delete.

(E) direito do mouse e clicando em Copiar.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
29.
26.

No LibreOffice Writer 3.4, a correção ortográfica do documento sendo editado é feita:
(A)

apenas de forma automática, durante a digitação.

(B)

apenas manualmente, usando o item Ortografia e
gramática no menu Ferramentas.

(C)

No MS Windows 7, ao se conectar um projetor ou monitor
externo a um notebook, é possível estender ou duplicar a
área de trabalho. Estas duas maneiras de configurar o que
é exibido na tela do notebook e no projetor permitem,
respectivamente, que:
(A)

a área de trabalho apareça apenas no projetor ou
que a mesma área de trabalho apareça nas duas
telas.

em apenas um idioma, definido por documento no
item Opções da autocorreção do menu Formatar.

(B)

a área de trabalho apareça apenas na tela do
notebook ou que a mesma área de trabalho apareça
nas duas telas.

(D)

em vários idiomas ao mesmo tempo, se for definido
o idioma correto no item Idioma do menu
Ferramentas.

(C)

a mesma área de trabalho apareça nas duas telas
ou que a área de trabalho englobe as duas telas,
permitindo que itens sejam arrastados entre elas.

(E)

de forma automática ou manual, selecionadas no
item Opções da autocorreção do menu Formatar.

(D)

a área de trabalho englobe as duas telas, permitindo
que itens sejam arrastados entre elas, ou que a
mesma área de trabalho apareça nas duas telas.

(E)

a área de trabalho apareça apenas na tela do
notebook ou que a área de trabalho englobe as duas
telas, permitindo que itens sejam arrastados entre
elas.

_________________________________________________________

27.

É oferecida a um usuário de correio eletrônico a opção de
acessar as suas mensagens através de um servidor POP3
ou um servidor IMAP. Ele deve configurar o seu programa
leitor de correio para usar o servidor:

_________________________________________________________

(A)

POP3, se precisar buscar mensagens de acordo
com um critério de busca.

(B)

IMAP, caso este programa suporte apenas o post
office protocol.

(C)

(D)

(E)
6

POP3 se quiser acessar suas mensagens em vários
servidores sem risco de perder ou duplicar mensagens.

30.

De acordo com a Free Software Foundation, um programa
de computador que se qualifica como software livre NÃO
fornece a liberdade para:
(A)

revogar ou adicionar restrições retroativas às regras
de uso do programa.

(B)

executar o programa para qualquer propósito.

(C)

estudar como o programa funciona e adaptá-lo às
suas necessidades.

(D)

redistribuir cópias do programa.

(E)

distribuir cópias de versões modificadas do programa.

POP3 se precisar criar e manter pastas de mensagens no servidor.

IMAP se precisar criar e manter pastas de mensagens no servidor.
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35.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31.

De acordo com Resolução NBC T 16 do Conselho Federal
de Contabilidade,
(A)

as variações patrimoniais que afetem o patrimônio líquido devem manter correlação com as respectivas
contas patrimoniais.

(C)

são variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido.

(D)

são variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem
afetar o patrimônio líquido.

(E)

Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte ... 500.000,00

as variações patrimoniais são transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais da
entidade do setor público, mesmo em caráter compensatório, afetando sempre o seu resultado.

(B)

as transações que envolvem valores de terceiros
são aquelas em que a entidade do setor público responde como fiel depositária e que podem ou não
afetar o seu patrimônio líquido.

Superávit Orçamentário ................................... 120.000,00
Recebimentos Extraorçamentários .................. 180.000,00
Pagamentos Extraorçamentários ..................... 210.000,00
Não houve, nesse exercício, transferências financeiras recebidas ou concedidas. Nesse Demonstrativo, o Saldo em
Espécie do Exercício Anterior foi, em R$, igual a:

36.

410.000,00.

(B)

440.000,00.

(C)

540.000,00.

(D)

380.000,00.

(E)

590.000,00.

A Demonstração Contábil aplicada ao Setor Público que
evidencia a eficiência na gestão dos recursos no serviço
público é

É uma variação patrimonial aumentativa (ativa) do ente
público:

(A)

o Balanço Financeiro.

(A)

resultado negativo da equivalência patrimonial em
controladas e coligadas.

(B)

o Balanço Patrimonial.

(C)

a Demonstração das Variações Patrimoniais.

(B)

uso do material de consumo.

(D)

a Demonstração do Resultado Econômico.

(C)

redução do valor do ativo ao valor recuperável.
(E)

o Balanço Orçamentário.

(D)

recebimento do principal de empréstimos concedidos.

(E)

_________________________________________________________

37.

ganhos com alienação de ativos.

_________________________________________________________

33.

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

32.

No Balanço Financeiro de um ente público, levantado de
acordo com as normas previstas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, foram extraídas as seguintes informações, em R$:

É um fato contábil que representa uma despesa extraorçamentária:
(A)

a aquisição de material permanente.

(B)

a concessão de empréstimos.

(C)

o pagamento, no exercício corrente, de restos a pagar inscritos em exercícios anteriores.

O Princípio da Contabilidade que pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e das despesas com
elas relacionadas é o princípio da
(A)

Entidade.

(B)

Atualização Monetária.

(C)

Competência.

(D)

Continuidade.

(E)

Oportunidade.

_________________________________________________________

(D)

o pagamento do principal de empréstimos recebidos.

(E)

a aquisição de material de consumo.

_________________________________________________________

34.

38.

Os ativos totais de uma companhia aumentaram
R$ 400.000,00 em 2011 e o valor de seu patrimônio líquido diminuiu R$ 80.000,00. Em relação ao ano-calendário
de 2011, pode-se afirmar, com certeza absoluta, que

No Balanço Orçamentário, ocorre a insuficiência de arrecadação quando a

(A)

o total de seus passivos diminuiu.

(A)

Despesa Realizada é maior que a Receita Arrecadada.

(B)

o Patrimônio Líquido da companhia está a descoberto.

(B)

Despesa Fixada é menor que a Receita Arrecadada.

(C)

o total de seus passivos é maior que o total de seus
ativos.

(C)

Receita Arrecadada é maior que a Despesa Fixada.
(D)

(D)

Receita Arrecadada é menor que a Receita Prevista
Atualizada.

o valor total dos passivos da companhia é menor
que R$ 200.000,00.

(E)
(E)

Despesa Realizada é maior que a Despesa Fixada.

o total de seus passivos aumentou mais que
R$ 400.000,00.
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39.

40.

41.

É o nome de uma conta de resultado:
(A)

Reversão de Provisões.

(B)

Receitas a Apropriar.

(C)

Reserva Legal.

(D)

Despesas Antecipadas.

(E)

Receitas Diferidas.

A demonstração contábil que evidencia a riqueza criada pela companhia no exercício é denominada:
(A)

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

(B)

Demonstração do Valor Adicionado.

(C)

Balanço Social.

(D)

Balanço Patrimonial.

(E)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

O balancete de verificação da Cia. Mar Morto, relativo ao exercício de 2011, apresentava os seguintes dados:

Balancete de Verificação − Cia. Mar Morto − 31-12-2011
Contas

Saldos devedores

Disponível
Fornecedores
Duplicatas a Receber
Empréstimos a Longo Prazo
Capital
Duplicatas Descontadas
Estoques
Despesas do Exercício Seguinte
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
Empréstimos a Coligadas
Impostos a recolher
Apuração do Resultado do Exercício
Ativo Intangível
Amortização Acumulada
Impostos a Recuperar
Imobilizado
CSLL a Recolher
Imposto de Renda a Recolher
Depreciação Acumulada
TOTAL

R$ 200.000,00

Saldos credores

R$

240.000,00

R$
R$
R$

70.000,00
200.000,00
170.000,00

R$

50.000,00

R$
R$

180.000,00
310.000,00

R$

70.000,00

R$ 380.000,00

R$ 260.000,00
R$ 40.000,00
R$

10.000,00

R$ 120.000,00
R$ 75.000,00
R$ 538.000,00

R$ 1.623.000,00

R$
35.000,00
R$
48.000,00
R$ 250.000,00
R$ 1.623.000,00

Uma vez encerrada a conta de apuração do resultado do exercício, foi elaborado o Balanço Patrimonial da entidade relativo a
31-12-2011. O valor do Ativo Circulante da companhia nessa demonstração foi equivalente, em R$, a
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(A)

785.000,00.

(B)

660.000,00.

(C)

735.000,00.

(D)

610.000,00.

(E)

710.000,00.
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42.

O estoque de produtos em elaboração da Cia. Industrial
Delta aumentou R$ 170.000,00 e o estoque de produtos
acabados diminuiu R$ 30.000,00 em 2011. O Custo dos Produtos Vendidos, evidenciado na Demonstração de Resultado do Exercício desse mesmo ano, foi R$ 1.280.000,00. O
Custo da Produção no período foi equivalente, em R$, a
(A)

1.420.000,00.

(B)

1.250.000,00.

(C)

1.450.000,00.

(D)

1.110.000,00.

(E)

1.310.000,00.

46.

_________________________________________________________

43.

Está correto afirmar:
(A)

O pagamento de restos a pagar com prescrição interrompida deve ser classificado na contabilidade
pública como despesas de exercícios anteriores.

(B)

Os restos a pagar processados são despesas empenhadas no exercício corrente, cujo direito do credor
ao recebimento ainda não foi verificado e, portanto,
o pagamento não foi efetuado.

(C)

O prévio empenho da despesa a ser incorrida pode
ser dispensado no caso de despesas de pequeno
vulto financiadas por meio de suprimento de fundos.

(D)

A liquidação da despesa orçamentária consiste no
seu pagamento mediante ordem bancária pelo órgão
público, após a verificação do direito do credor, tendo por base os documentos comprobatórios do respectivo crédito.

(E)

O suprimento de fundos poderá, em qualquer hipótese, ser concedido a servidor que tenha a seu cargo
a guarda ou a utilização do material a ser adquirido.

É um princípio orçamentário o princípio da
(A)

homogeneidade.

(B)

fragmentação.

(C)

isonomia.

(D)

universalidade.

(E)

irretroatividade.

_________________________________________________________

47.

_________________________________________________________

44.

Os créditos adicionais extraordinários são destinados a financiar
(A)

dotações de restos a pagar de exercícios futuros,
exclusivamente.

(B)

despesas previsíveis e urgentes, com dotação prevista na Lei Orçamentária.

(C)

reforço de dotações já previstas na Lei Orçamentária.

(D)

despesas imprevisíveis e urgentes, não previstas na
Lei Orçamentária.

(E)

reforço de dotações não previstas na Lei Orçamentária.

Em relação à elaboração, aprovação e execução da Lei
Orçamentária Anual da União, é correto afirmar:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A proposta orçamentária do Ministério Público Federal, em virtude desse órgão possuir autonomia administrativa e financeira, independe dos limites fixados
pela Lei das Diretrizes Orçamentárias, que somente
são aplicáveis à proposta do Poder Executivo.
O projeto de lei orçamentária anual será apreciado
em separado pela Câmara dos Deputados e pelo
Senado Federal e sua aprovação depende de 3/4
dos votos de cada casa do Congresso Nacional.
As emendas ao projeto da Lei Orçamentária Anual
podem ser aprovadas, mesmo que incompatíveis
com o Plano Plurianual e com a Lei das Diretrizes
Orçamentárias, desde que os parlamentares indiquem os recursos necessários para sua consecução.

_________________________________________________________

48.

Aprovada a Lei Orçamentária Anual, os créditos orçamentários e suas dotações serão registrados em
sistema específico do Tribunal de Contas da União,
que é o órgão encarregado de supervisionar a execução orçamentária.
A fase de elaboração do projeto da Lei Orçamentária
da União deve ser coordenada pelo Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão.

A modalidade de licitação entre quaisquer interessados
para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados é denominada
(A)

convite.

(B)

concurso.

(C)

tomada de preços.

(D)

concorrência.

(E)

leilão.

__________________________________________________________________________________________________________________

45.

É uma despesa de capital:

49.

A anulação dos atos administrativos

(A)

o pagamento de juros sobre a dívida pública interna.

(A)

acarreta efeitos ex tunc.

(B)

a subvenção econômica concedida para outros entes públicos.

(B)

é cabível diante de um ato administrativo válido.

(C)
(C)

o pagamento de serviços de consultoria.

é possível por razões de conveniência e oportunidade.

(D)

a aquisição de imóveis já em utilização.

(D)

é privativa da Administração Pública.

(E)

o pagamento de arrendamento mercantil.

(E)

não se destina a atos administrativos discricionários.
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50.

o

Nos termos da Lei n 8.666/1993, no que concerne aos
contratos administrativos, é dispensável o "termo de contrato" e facultada sua substituição por outros instrumentos
hábeis, a critério da Administração e independentemente de
seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e
(A)

54.

I. Foi inserido, por meio da Emenda Constitucional
o

n 19 de 1998, entre os princípios constitucionais
da Administração Pública.

parcial dos bens adquiridos, dos quais não resultem
obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

(B)

integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem
obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

(C)

integral dos bens adquiridos, dos quais resultem
obrigações futuras, excluída assistência técnica.

(D)

parcial dos bens adquiridos, dos quais resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

(E)

integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem
obrigações futuras, excluída assistência técnica.

II. Pode ser visto sob dois aspectos: em relação ao
modo de atuação do agente público, bem como ao
modo de organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública.

III. Soma-se aos demais princípios impostos à Administração Pública, podendo, no entanto, excepcionalmente, sobrepor-se a algum deles, como o da
legalidade.

IV. Determina que a Administração deve agir, de modo

_________________________________________________________

51.

Considere:

rápido e preciso, para produzir resultados que satisfaçam as necessidades da população.

A tomada de preços:
(A)

quando do tipo “melhor técnica” tem prazo mínimo
de vinte dias entre a publicação do edital e o recebimento das propostas.

(B)

é cabível para obras e serviços de engenharia de
valor superior a um milhão e meio de reais.

(C)

pode ser utilizada nos casos em que couber convite.

(D)

não pode ser substituída por licitação na modalidade
concorrência.

(E)

quando do tipo “técnica e preço” tem prazo mínimo
de quinze dias entre a publicação do edital e o recebimento das propostas.

No que concerne ao princípio da eficiência, é correto o
que consta em
(A)

II, III e IV, apenas.

(B)

I, II e IV, apenas.

(C)

III e IV, apenas.

(D)

I e II, apenas.

(E)

I, II, III e IV.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

52.

55.

Considere o seguinte exemplo de ato administrativo: nomeação para cargo público inexistente. No caso citado, há
(A)

vício no motivo do ato administrativo.

(B)

vício no objeto do ato administrativo.

(C)

vício de competência do ato administrativo.

(D)

absoluta impossibilidade de produção de efeitos do
mencionado ato; portanto, inexistente qualquer vício.

(E)

vício de forma do ato administrativo.

_________________________________________________________

53.

Administração Pública e empresa privada firmaram contrato administrativo para a reforma de um edifício. Nessa
hipótese, a empresa contratada fica obrigada a aceitar,
nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se
fizerem necessários até o limite de
(A)

30% (trinta por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

(B)

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

(C)

50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

(D)

40% (quarenta por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

(E)
10

65% (sessenta e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

Uma pessoa aplicou um capital no valor de R$ 25.000,00 a
juros simples, durante 15 meses, verificando que no final do
período o valor dos juros correspondia a 18% do capital
inicial aplicado. A taxa de juros anual desta aplicação foi,
em %, de
(A)

18,0.

(B)

15,6.

(C)

14,4.

(D)

12,0.

(E)

10,8.

_________________________________________________________

56.

Um título de valor nominal igual a R$ 35.000,00 é descontado em um banco e o valor presente foi igual a
R$ 31.850,00. A operação utilizada foi a do desconto comercial simples com uma taxa anual de desconto de 18%.
O número de meses em que este título foi descontado
antes de seu vencimento foi
(A)

7.

(B)

4.

(C)

5.

(D)

6.

(E)

3.
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57.

O valor nominal de um título descontado 4 meses antes de
seu vencimento é igual a R$ 48.600,00. A operação utilizada foi a do desconto racional simples com uma taxa de
desconto de 2% ao mês. A porcentagem que o valor do
desconto do título representa do valor presente é, em %,
igual a
(A)

5,0.

(B)

12,5.

(C)

7,5.

(D)

8,0.

(E)

6,0.

_________________________________________________________

58.

Uma taxa efetiva bimestral de 4,04% corresponde a uma
taxa nominal anual, com capitalização mensal, de
(A)

24,00%.

(B)

24,24%.

(C)

[(1,0202)12 − 1].

(D)

[(1,02)12 − 1].

(E)

[(1,04)6 − 1].

_________________________________________________________

59.

Um capital é aplicado a juros compostos, durante 2 anos,
com uma taxa de 8% ao ano. Se, no final do período de
aplicação, o valor dos juros foi de R$ 3.744,00, então o
montante, em R$, foi igual a
(A)

25.868,00.

(B)

25.284,00.

(C)

25.448,00.

(D)

24.944,00.

(E)

26.244,00.

_________________________________________________________

60.

Todo primeiro dia de um ano um investidor deposita em
uma instituição financeira a quantia de R$ 10.000,00. Considerando que esta instituição remunera os depósitos a
uma taxa de juros compostos de 10% ao ano, quando o
investidor realizar o terceiro depósito verificará, imediatamente, que a soma dos juros de todos os depósitos realizados é, em R$, igual a
(A)

4.641,00.

(B)

3.100,00.

(C)

3.210,00.

(D)

3.310,00.

(E)

2.100,00.
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