GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAÍBA – CODATA

CONCURSO PÚBLICO para o cargo de

Assistente de Administração e Finanças
PROVA
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ATENÇÃO:
Verifique se o tipo de
prova deste caderno de
questões confere com o
seu cartão de respostas

TRANSCREVA EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS A FRASE
DO ESCRITOR JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA PARA EXAME GRAFOTÉCNICO
“A memória é a repetição da vida que multiplica o passado, mas bom mesmo é esquecer.”
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

ATENÇÃO

Após identificado e instalado na sala, você não
poderá consultar qualquer material, enquanto
aguarda o horário de início da prova.

DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas e 30 minutos.

ESTE CADERNO CONTÉM 50 (CINQUENTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de
preenchimento do Cartão de Respostas,
conforme estabelecido no próprio.
Não haverá substituição do Cartão de Respostas
por erro do candidato.
Por motivo de segurança:

Quantidade
de questões

Valor de cada
questão

Língua Portuguesa

15

1

Matemática Financeira

05

1

Informática Básica

10

2

Conhecimentos Específicos

20

3

Disciplinas

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.
RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

O candidato só poderá retirar-se
definitivamente da sala após 1 (uma) hora
do início efetivo da prova;
Somente faltando 1 (uma) hora para o
término da prova, o candidato poderá
retirar-se levando o seu Caderno de
Questões;
O candidato que optar por se retirar sem
levar o seu Caderno de Questões, não
poderá copiar suas respostas por qualquer
meio. O descumprimento dessa
determinação será registrado em ata e
acarretará a eliminação do candidato; e
Ao terminar a prova, o candidato deverá
retirar-se imediatamente do local, não sendo
possível nem mesmo a utilização dos
banheiros e/ou bebedouros.
Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade
entregar ao fiscal o Cartão de Respostas
assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

BOA PROVA!
www.funcab.org

Os três últimos candidatos deverão permanecer
na sala até que o último candidato entregue o
Cartão de Respostas.
O fiscal de sala não está autorizado a alterar
quaisquer destas instruções. Em caso de dúvida,
solicite a presença do coordenador local.

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01
De acordo com a leitura do texto:

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

A) haverá, futuramente, a necessidade de
comprovação dos dados de um computador.
B) no futuro, as pessoas delegarão ao computador a
detenção do conhecimento.
C) percebe-se que o autor faz previsões otimistas
quanto à relação homem/computador.
D) as informações contidas no primeiro parágrafo
são cientificamente comprovadas.
E) o diálogo que se instaura entre pai e filho
representa a mudança nos relacionamentos
intrapessoais.

Texto 1:
O Último Computador
Um dia, todos os computadores do mundo
estarão ligados num único e definitivo sistema, e o
centro do sistema será na cidade de Duluth, nos
Estados Unidos. Toda memória e toda informação da
humanidade estarão no Último Computador. As
pessoas não precisarão ter relógios individuais,
calculadoras portáteis, livros, etc. Tudo o que
quiserem fazer – compras, contas, reservas – e tudo o
que desejarem saber estará ao alcance de um dedo.
Todos os lares do mundo terão terminais do Último
Computador. Haverá telas e botões do Último
Computador em todos os lugares frequentados pelo
homem, desde o mictório ao espaço. E um dia, um
garoto perguntará ao seu pai:
– Pai, quanto é dois mais dois?
– Não pergunte a mim, pergunte a Ele.
O garoto apertará o botão e, num milésimo de
segundo, a resposta aparecerá na tela mais próxima.
E, então, o garoto perguntará:
– Como é que eu sei que isso está certo?
– Ora, ele nunca erra.
– Mas se desta vez errou?
– Não errou. Conte nos dedos.
– Contar nos dedos?
– Uma coisa que os antigos faziam. Meu avô
me contou. Levante dois dedos, depois mais dois...
Olhe aí. Um, dois, três, quatro. Dois mais dois quatro.
O Computador está certo.
– Bacana. Mas, pai: e 366 mais 17? Não dá
para contar nos dedos. Jamais vamos saber se a
resposta do Computador está certa ou não.
– É...
– E se for mentira do Computador?
– Meu filho, uma mentira que não pode ser
desmentida é a verdade.
Quer dizer, estaremos irremediavelmente
dominados pela técnica, mas sempre sobrará a
filosofia. (Luís Fernando Veríssimo)

Questão 02
Na frase: “Não pergunte a mim, pergunte a Ele.”, o
uso de letra maiúscula na grafia do pronome ele
indica:
A)
B)
C)
D)
E)

metonímia.
catacrese.
prosopopeia.
hipérbole.
antítese.

Questão 03
De acordo com a norma culta da língua, uma das
frases do texto indica deslize quanto à concordância
verbal. Aponte-a.
A) “– Pai, quanto é dois mais dois?”
B) “– Uma coisa que os antigos faziam.”
C) “Toda memória e toda informação da humanidade
estarão no Último Computador.”
D) “Haverá telas e botões do Último Computador em
todos os lugares frequentados pelo homem [...]”
E) “– Meu filho, uma mentira que não pode ser
desmentida é a verdade.”

Questão 04
No trecho: “Quer dizer, estaremos irremediavelmente
dominados pela técnica, mas sempre sobrará
A FILOSOFIA.”, que função sintática exerce o termo
destacado?
A)
B)
C)
D)
E)
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Objeto direto
Objeto indireto
Complemento nominal
Predicativo
Sujeito
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Questão 05

Questão 08

As palavras destacadas no trecho abaixo pertencem,
correta e respectivamente, às seguintes classes
gramaticais:

Indique a alternativa em que se justifica
INCORRETAMENTE o uso da vírgula.
A) “Um dia, todos os computadores do mundo
estarão ligados num único e definitivo sistema [...]”
(isola o adjunto adverbial antecipado)

“TUDO o QUE quiserem fazer – compras, contas,
reservas – E tudo O que desejarem saber estará ao
alcance DE um dedo.”

B) “– Meu filho, uma mentira que não pode ser
desmentida é a verdade”. (isola o aposto)

A) pronome relativo - conjunção integrante preposição - artigo definido - preposição
B) pronome relativo - pronome relativo - preposição pronome pessoal oblíquo - conjunção
subordinativa
C) pronome demonstrativo - conjunção integrante preposição - artigo definido - conjunção
coordenativa
D) pronome indefinido - pronome relativo - conjunção
coordenativa - pronome demonstrativo preposição
E) pronome indefinido - pronome relativo preposição - pronome pessoal oblíquo conjunção subordinativa

C) “– Não pergunte a mim, pergunte a Ele.” (separa
orações de um mesmo período)
D) “[...] os computadores do mundo estarão ligados
num único e definitivo sistema, e o centro do
sistema será na cidade de Duluth [...]” (separa
orações coordenadas, unidas pela conjunção E,
que têm sujeitos diferentes)
E) “[...] estaremos irremediavelmente dominados
pela técnica, mas sempre sobrará a filosofia.”
(separa a oração coordenada sindética)

Questão 06
Em: “Jamais vamos saber se a resposta do
Computador está certa ou não.”, a conjunção SE
introduz oração subordinada:
A)
B)
C)
D)
E)

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.
Texto 2:

adverbial condicional.
adverbial conformativa.
adverbial consecutiva.
substantiva objetiva direta.
substantiva subjetiva.

Para além dos modismos que nascem e morrem na
grande rede mundial de computadores, o advento do
microblog Twitter extrapolou essa esfera para cair na
boca de grandes homens de letras, muitas vezes
avessos a novidades tecnológicas, como o escritor
José Saramago, que chegou a declarar: “Os tais 140
caracteres reflectem algo que já conhecíamos: a
tendência para o monossílabo como forma de
comunicação. De degrau em degrau, vamos
descendo até o grunhido”. Por mais que autores
torcessem o nariz para a ferramenta, muitos deles
aderiram, dando corpo ao que se chamou de
“tuiteratura”. No Brasil, escritores como Fabrício
Carpinejar, Marcelino Freire, Carlos Seabra, entre
muitos outros, aderiram ao novo gênero,
emprestando-lhe uma dicção própria.

Questão 07
Apenas em uma das opções abaixo o substantivo se
flexiona no plural da mesma forma que a palavra
destacada em: “Haverá telas e BOTÕES do Último
Computador [...]”. Aponte-a.
A)
B)
C)
D)
E)

bênção.
órfão.
cristão.
cidadão.
melão.

O texto na era digital, Edgard Murano. In:
<http//www.revistalingua.wol.com.br/textos/64/artigo249031-1.asp>
(Fragmento)
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Questão 09

Questão 13
Assinale a única opção em que, de acordo com a
norma culta, está correta a construção com o
pronome relativo.

De acordo com o texto acima:
A) O escritor português, José Saramago, esclarece o
porquê de ser adepto da comunicação no twiter.
B) Aqueles que se comunicam de forma
monossilábica não se ajustam ao uso do twiter.
C) O comentário de José Saramago resume uma
crítica negativa quanto ao uso do twiter.
D) O uso dos verbos NASCER e MORRER, no início
do texto, configura linguagem denotativa.
E) O autor faz uso da linguagem formal culta para se
adaptar aos “grandes homens de letras”.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 14
Assinale a opção em que o verbo destacado foi
corretamente grafado.

Questão 10
Em: “No Brasil, escritores como Fabrício Carpinejar,
Marcelino Freire, Carlos Seabra, entre muitos outros,
aderiram ao novo gênero, emprestando-lhe uma
dicção própria.”, o pronome LHE retoma, no contexto,
à palavra:
A)
B)
C)
D)
E)

Foi interessante a palestra que assisti.
Desconheço o lugar que nos dirigimos.
Essa era a situação a que ele se referira.
Era importante a posição que aspirava.
Essa foi a questão que te esqueceste.

A) TEM sempre muito interesse nesse assunto os
dois empresários.
B) É preciso POR ordem nessa repartição.
C) Todos os funcionários VEM recebendo ajuda da
empresa.
D) Os dois consultores TÊM respondido com
presteza às solicitações.
E) Há algum tempo eles VEEM trazendo novas
informações sobre o assunto.

Brasil.
gênero.
outros.
dicção.
escritores.

Questão 15
Apenas uma das opções abaixo está correta quanto à
colocação pronominal. Assinale-a.

Questão 11
Em: “[...] novidades TECNOLÓGICAS [...]”, o radical
TECNO- significa:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

arte.
estrela.
dedo.
novo.
eletricidade.

Comprarei-o amanhã cedo.
Faria-o saber toda a verdade.
Ainda que peçam-me, não irei à reunião.
Tudo aborrece-me e nada me agrada.
Ninguém havia se lembrado de fazer reservas.

MATEMÁTICA FINANCEIRA
Questão 12

Questão 16

Em qual das frases abaixo o acento indicativo de
crase foi corretamente colocado?
A)
B)
C)
D)
E)

Um auxiliar de administração e finanças selecionou
documentos para análise. No primeiro dia selecionou
400 documentos, no segundo dia selecionou 300
documentos, no terceiro dia selecionou 200
documentos e no quarto dia os 25% restantes. O total
de documentos selecionados por esse auxiliar
durante esses quatro dias foi:

Eles aderiram à manifestação.
À tarde estava muito fresca.
Daqui à pouco eles sairão da sala.
Tomaram o remédio gota à gota.
Eles assistiam à tudo, indiferentes.

A)
B)
C)
D)
E)
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950
1.000
1.100
1.200
1.400
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INFORMÁTICA BÁSICA

Questão 17
Um assistente de administração e finanças fez um
investimento de R$ 1.200,00 a juros simples com uma
taxa mensal de 3% ao mês durante seis meses. O
valor, em reais, dos juros gerados pelo investimento
nesse período será de:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 21
Existem diversos tipos de vírus, um deles é o vírus de
script. Sobre o mesmo é INCORRETO afirmar:
A) É um vírus escrito em linguagem de script.
B) Pode ser recebido por e-mail, como arquivo anexo
ou como parte do corpo do e-mail.
C) Pode ser recebido ao acessar uma página web.
D) Pode ser executado automaticamente,
dependendo da configuração do navegador web.
E) Seus principais meios de propagação são as
tecnologias Bluetooth e MMS.

R$ 176,00
R$ 186,00
R$ 196,00
R$ 206,00
R$ 216,00

Questão 18
Um cliente de um banco aplicou R$ 5.000,00 a uma
taxa de juros simples de 2% ao mês durante doze
meses. O valor, em reais, do montante do
investimento desse cliente, após o período de
capitalização, será:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 22
No Microsoft Office Word 2007, o ícone que
representa o alinhamento Justificado é:
A)

R$ 6.200,00
R$ 6.800,00
R$ 7.000,00
R$ 7.200,00
R$ 7.400,00

B)
C)

Questão 19
Uma dívida de R$ 1.000,00 foi paga mensalmente em
dez parcelas fixas de R$ 140,00 pelo sistema de
capitalização de juros simples. O valor da taxa
mensal de juros cobrada foi:
A)
B)
C)
D)
E)

D)
E)

1,5%
2,0%
4,0%
4,5%
5,0%

Questão 23
Sobre a movimentação de arquivos no Windows
Explorer, é correto afirmar:

Questão 20

A) Ao mover um arquivo, o arquivo é copiado para
um novo local, mas uma cópia é mantida no local
original.
B) A movimentação de arquivos somente pode ser
feita para a mesma unidade de armazenamento.
C) O processo de movimentação no disco é diferente
do processo de movimentação em um local de
rede.
D) Se algum programa estiver com um arquivo
aberto, esse arquivo não poderá ser movido.
E) Somente um arquivo pode ser movido por vez.

Qual deve ser o tempo, em meses, para que um
capital inicial de R$ 50.000,00 gere um montante de
R$ 70.355,00 quando aplicado a uma taxa de 5% ao
mês no sistema de juros compostos?
Valores aproximados de 1,05t, com t em meses.
t
t

1,05

A)
B)
C)
D)
E)

4

5

6

7

8

1,2155

1,2763

1,3401

1,4071

1,4775

8 meses.
7 meses.
6 meses.
5 meses.
4 meses.
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FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 24

Questão 28
Ao selecionar a opção “Imprimir” no Microsoft Office
Word 2007, é exibida uma tela que permite
especificar diversas parametrizações para a
impressão do documento. As opções abaixo se
referem a:

Diversos aplicativos possuem recursos que permitem
automatizar tarefas através de linguagens de macros.
Entre eles NÃO se inclui:
A)
B)
C)
D)
E)

Excel
Word
Powerpoint
Bloco de Notas
Outlook

Questão 25
No Windows Internet Explorer, a tecla ou combinação
de teclas de atalho que permite localizar uma palavra
ou expressão no conteúdo de uma página web é:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

CTRL + F
CTRL + L
Page Down
Esc
F1

Questão 29
Quanto à segurança da informação, o tipo de arquivo
que representa maior risco de contaminação e danos
ao seu computador é:

Questão 26
Observe a planilha abaixo criada no Microsoft Office
Excel 2007.

A)
B)
C)
D)
E)

arquivo de texto.
arquivo executável.
arquivo de imagem.
arquivo de som.
arquivo de vídeo.

Questão 30

A fórmula que permite retornar o valor máximo das
células B2 até B9 é:
A)
B)
C)
D)
E)

tipo da impressora.
tipo do papel.
tamanho do papel.
qualidade da impressão.
resolução.

Observe abaixo a imagem parcial do cabeçalho da
caixa postal do Microsoft Office Outlook.

>B2:B9
=MAX(B)
=MÁXIMO(B2:B9)
=MÁXIMO(B,2:9)
>B(2,9)

Questão 27

Por padrão, ao clicar na área do texto “Recebido em”:

Sobre a função “Abrir um arquivo” no Microsoft Office
Excel 2007, é INCORRETO afirmar:

A) as mensagens serão ordenadas em ordem
decrescente de data de recebimento.
B) as mensagens serão ordenadas em ordem
crescente de data de recebimento.
C) a coluna será removida da lista.
D) a coluna será alterada para modo Edição.
E) a primeira mensagem da lista será aberta.

A) É possível abrir um arquivo original para edição.
B) A função “Abrir” é representada pelo ícone

.

C) É possível abrir um arquivo como “somente
leitura”.
D) A combinação de teclas de atalho para a função
“Abrir” é CTRL + A.
E) Ao abrir um arquivo como cópia, o arquivo original
é removido do computador.
06
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 33
Em relação à gestão, à preservação de documentos e
à apuração de responsabilidade, é correto afirmar:

Questão 31
Em uma redação oficial, o uso adequado de
elementos como coesão, polidez, clareza, concisão e
harmonia, é fundamental para que sejam atingidos os
objetivos do redator.

A) A preservação também faz parte do projeto de
gestão, buscando a conscientização do usuário
no manuseio do documento, dando a devida
importância ao que é sua ferramenta de trabalho.
B) A preservação não faz parte do projeto de gestão,
mas busca a conscientização do usuário no
manuseio do documento, dando a devida
importância ao que é sua ferramenta de trabalho.
C) Aquele que desfigurar ou destruir documentos de
valor permanente ou considerado como de
interesse público e social ficará sujeito somente à
responsabilidade civil e administrativa, na forma
da legislação em vigor.
D) Aquele que desfigurar ou destruir documentos de
valor permanente ou considerado como de
interesse público e social ficará sujeito somente à
responsabilidade penal e administrativa, na forma
da legislação em vigor.
E) É imputada àquele que desfigurar ou destruir
documentos de valor permanente ou considerado
como de interesse público e social a
responsabilidade penal e administrativa, na forma
das normas de cada órgão.

Considerando o texto a seguir, assinale a alternativa
que contém os elementos que completam,
respectivamente, as lacunas nele existentes.
Uma mensagem com_______________ é elegante,
ou seja, soa bem aos nossos ouvidos, enquanto
muitos fatores, como o hiatismo e a cacofonia, a
prejudicam; o texto com _______________ revela
civilidade e cortesia, busca impressionar o
destinatário de forma positiva, expressa respeito,
mas sem rebaixamento próprio.
A)
B)
C)
D)
E)

coesão - polidez.
clareza - coesão.
clareza - concisão.
harmonia - polidez.
concisão - harmonia.

Questão 32
Considerando o sistema de arquivos e a gestão
integrada de informações, é INCORRETO afirmar:

Questão 34

A) O diferencial para o tratamento das informações
acontece por intermédio de instrumentos
arquivísticos.
B) O sistema de arquivos permite a racionalização e
a qualificação do volume de informações das
organizações.
C) A gestão integrada de informações permite a
racionalização e a qualificação do volume de
informações das organizações.
D) Os instrumentos arquivísticos viabilizam a
identificação, a classificação, o armazenamento
ou o descarte de informações inúteis de todos os
suportes documentais.
E) A gestão de documentos e um sistema de
arquivos inferem em poucas ações da
organização, suficientes para reduzir custos e
possibilitar eficiente resgate de informações.

Considerando que para Chiavenato (2005) os
estoques podem ser classificados de acordo com os
mesmos critérios de classificação dos materiais, é
correto afirmar que os estoques são de:
A) matérias-primas; materiais em processamento;
materiais semiacabados; materiais acabados; e
produtos acabados.
B) matérias-primas; materiais em processamento;
materiais semiacabados; componentes; e
materiais acabados.
C) materiais de segurança; matérias-primas;
materiais em processamento; materiais
semiacabados; e produtos acabados.
D) matérias-primas; materiais em processamento;
materiais semiacabados; componentes; e
materiais acabados vendidos.
E) matérias-primas; materiais em processamento;
materiais semiacabados; componentes; e
materiais acabados encomendados.
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Questão 37

Questão 35
A necessidade de treinamento está presente em
qualquer organização e tem em si fatores
importantes, EXCETO:

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, e somente para os bens necessários ao
atendimento da situação emergencial ou calamitosa
e para as parcelas de obras e serviços que possam
ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados
da ocorrência da emergência ou da calamidade, e
vedada a prorrogação dos respectivos contratos,
deve-se aplicar a:

A) Bons profissionais têm necessidade de aprender
e de evoluir; uma organização que não treina não
os agrada.
B) Em função da constante evolução do
conhecimento, as pessoas se obrigam ao
constante aprendizado e atualização.
C) O bom profissional, recém-admitido, dispensa
treinamento, dadas as suas qualificações gerais,
consideradas no momento da seleção.
D) O treinamento é um benefício que contribui para a
atração e a retenção de bons profissionais, a
estes proporcionando um ambiente desafiador e
motivador.
E) O ensino formal nas escolas ainda não prepara o
cidadão para a realidade prática das
organizações, havendo sempre, em função disso,
a necessidade de treinamento interno nessas
organizações.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 36

dispensa de licitação.
inexigibilidade de licitação.
modalidade pregão eletrônico.
modalidade concorrência pública.
dispensa de licitação, mas somente nos casos
abaixo de R$ 15.000,00.

Questão 38

Considerando as três esferas de governo, assinale a
alternativa correta.

Um dos requisitos necessários para que uma
prefeitura possa licitar obras e serviços, é a existência
de:

A) As autarquias só podem existir na esfera federal;
as fundações e as empresas de economia mista
só podem existir na esfera municipal.
B) A Administração Pública municipal é totalmente
indireta, cabendo à União a administração direta
para determinar as políticas e diretrizes da
administração municipal.
C) As empresas públicas desempenham atividade
econômica, sob a forma de sociedade anônima,
cujas ações com direito a voto pertençam em sua
maioria à União ou à entidade da administração
indireta.
D) As autarquias possuem patrimônio e receita
próprios, para executar atividades típicas da
administração; as fundações desenvolvem
atividades que não exijam execução por órgãos
ou entidades de direito público.
E) Somente a Administração Pública municipal pode
ser dividida em direta e em indireta, visando
facilitar o uso de fundações para dar celeridade na
administração dos recursos financeiros e
operacionalizar as ações locais.

A) orçamento apresentado em planilhas que
expressem a composição dos seus principais
custos globais.
B) orçamento detalhado em planilhas que
expressem a composição de todos os seus
principais custos globais.
C) projeto básico aprovado pela autoridade
competente e disponível para exame dos
interessados em participar do processo licitatório.
D) provisão de recursos orçamentários que
assegurem o pagamento das obrigações, com a
definição da forma de captação dos recursos
necessários.
E) previsão de recursos orçamentários que
assegurem o pagamento das obrigações
decorrentes de obras ou serviços a serem
executados no exercício financeiro em curso, de
acordo com o respectivo cronograma.
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Questão 42

Questão 39
Nos contratos administrativos, a Administração
Pública tem a prerrogativa de:

A preparação do plano de contas de uma empresa é
norteada por diversos aspectos e algumas técnicas,
entre os quais podemos citar, respectivamente, o
“tamanho da empresa” e o “ordenamento sistemático
das contas”. Entre as opções abaixo, assinale aquela
que confere ao plano e contas a condição de bem
elaborado.

A) ocupar, em caráter definitivo, bens móveis e
imóveis, nos casos de serviços essenciais
vinculados ao objeto do contrato, nos casos de
faltas contratuais pelo contratado.
B) modificá-los, em conjunto com o contratado, para
melhor adequação às finalidades de interesse
público, respeitados os direitos do contratado,
mantendo as cláusulas econômico-financeiras.
C) ocupar, em caráter provisório, bens imóveis
vinculados ao objeto do contrato, nos casos de
faltas contratuais do contratante, exceto nos
casos de rescisão do contrato administrativo.
D) aplicar sanções motivadas somente pelos casos
de inexecução total do seu objeto e alterar as
cláusulas econômico-financeiras e monetárias
dos contratos administrativos, desde que com
prévia concordância do contratado.
E) modificá-los, unilateralmente, para melhor
adequação às finalidades de interesse público,
respeitados os direitos do contratado, com revisão
das cláusulas econômico-financeiras, para que se
mantenha o equilíbrio contratual.

A) A indicação do funcionamento das contas.
B) A indicação do volume de operações suportado
por ele.
C) A possibilidade de ser operado num sistema
informatizado.
D) A codificação das contas do ativo, passivo, receita
e despesa.
E) A indicação do volume de pessoas necessárias
para processar a escrituração.

Questão 43
Uma Empresa comercial que apura IR e CSLL com
base no Lucro Presumido procedeu a uma operação
de compra à vista de mercadorias para revenda em
uma indústria. Identifique, nas opções abaixo, a
forma correta da complementação de contabilização
dessa operação, excluindo o pagamento efetuado.

Questão 40

A) Débito de estoques – Débito de IPI a recuperar.
B) Débito de estoques – Débito de ICMS a recuperar.
C) Débito de estoques – ICMS a recuperar – Débito
de IPI a recuperar.
D) Débito de estoques – Débito de IPI a recuperar –
Débito de Pis/Cofins a recuperar.
E) Débito de estoques – Débito de ICMS a recuperar
– Débito de Pis/Cofins a recuperar.

O mundo empresarial se caracteriza por diversos
tipos de decisões que são necessárias na condução
dos negócios. Nesse sentido, a Contabilidade exerce
papel fundamental. Assinale, nas alternativas abaixo,
o segmento da Contabilidade que fornece
informações necessárias para dirigir e controlar as
operações da empresa.
A)
B)
C)
D)
E)

Contabilidade Fiscal.
Contabilidade Gerencial.
Contabilidade de Custos.
Contabilidade Financeira.
Contabilidade Empresarial.

Questão 44
Uma instituição financeira está analisando a
possibilidade de atender a uma solicitação de
empréstimo feita por uma pessoa jurídica. Portanto,
uma análise no balanço dessa pessoa jurídica é
fundamental para se decidir pela concessão do
empréstimo. Identifique nas opções abaixo, o
conjunto de indicadores mais relevantes para essa
decisão.

Questão 41
Existe a possibilidade das Companhias adquirirem,
no mercado, ações de sua própria emissão. Para
esse tipo de operação, é uma das partes do
lançamento contábil a ser efetuado:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Crédito na Conta de Reserva de Capital no PL.
Débito na Conta de Ações em Tesouraria no PL.
Crédito na Conta de Ações em Tesouraria no PL.
Débito na Conta de Outros Investimentos no Ativo.
Crédito na Conta de Outros Investimentos no
Passivo.
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Indicadores de Lucratividade e Operacionais.
Indicadores de Rentabilidade e Lucratividade.
Indicadores de Endividamento e Lucratividade.
Indicadores Operacionais e de Capital de Giro.
Indicadores de Capital de Giro e de
Endividamento.
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Questão 45

Questão 48

Identifique, nas opções abaixo, o sistema de
custeamento aceito pela Receita Federal do Brasil,
na apuração do Imposto de Renda e da Contribuição
Social das Pessoas jurídicas, por atender
plenamente ao regime de competência.
A)
B)
C)
D)
E)

O ciclo orçamentário compreende o período de tempo
em que se processam as quatro atividades típicas do
Orçamento Público. A execução orçamentária é a
fase em que:
A) o Poder Legislativo aprova o orçamento
apresentado pelo Poder Executivo.
B) são avaliados os padrões de economicidade,
eficiência, eficácia e efetividade na execução do
orçamento público.
C) se busca controlar a aplicação do orçamento de
acordo com o seu dimensionamento apresentado
ao Legislativo.
D) o orçamento se desenvolve no exercício definido
como o ano civil, isto é, de janeiro a dezembro,
conforme determinação legal.
E) são retratadas as ideias centrais da Administração
Pública, no que diz respeito aos créditos
necessários à realização das políticas públicas de
médio e curto prazo.

Custo Padrão.
Custo Direto ou Variável.
Custeamento por Absorção.
Custeamento Orçado ou Estimado.
Custo Baseado em Atividades (ABC).

Questão 46
No âmbito da Administração Pública Federal,
encontram-se regulamentadas, no Decreto
n° 99.658/1990, as diversas modalidades de
movimentação dos bens públicos permanentes,
assim como o estabelecimento de alguns conceitos.
Identifique, nas opções abaixo, aquela em que todos
os exemplos podem ser considerados como
modalidades de movimentação dos bens públicos
permanentes.
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 49
Estudos efetivados pela ONU (Organização das
Nações Unidas) concluíram pela adoção de um
Sistema de Planejamento Integrado, com o objetivo
de determinar as ações prioritárias,
compatibilizando-as com os meios e recursos
disponíveis nos países subdesenvolvidos.

Alienação, Cessão e Fragilidade.
Transferência, Cessão e Alienação.
Alienação, Cessão e Transformação.
Transferência, Cessão e Incorporação.
Alienação, Outras formas de desfazimento e
Incorporação.

No Brasil, esse processo de planejamento,
encontra-se consubstanciado nos seguintes
instrumentos:
Questão 47

A) Plano Plurianual, Lei de Orçamentos Anuais e
Orçamento programa.
B) Plano Plurianual, Lei de Responsabilidade Fiscal
e Lei de Orçamentos Anuais.
C) Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias
e Lei de Orçamentos Anuais.
D) Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias
e Lei de Responsabilidade Fiscal.
E) Lei de Diretrizes Orçamentárias, Orçamento
programa e Lei de Orçamentos Anuais.

O artigo 2º da Lei n° 4.320/1964 determina que a Lei
Orçamentária contenha a discriminação da receita e
da despesa de forma a evidenciar a política
econômica financeira do governo, obedecendo aos
princípios de unidade, universalidade e anualidade.
NÃO integrará a Lei Orçamentária:
A) Quadro das dotações por órgãos do Governo e da
Administração.
B) Quadro discriminativo da receita por fontes e
respectiva legislação.
C) Sumário geral da receita por fontes e das
despesas por funções do governo.
D) Quadro demonstrativo da receita e planos de
aplicação dos fundos especiais.
E) Quadro demonstrativo da receita e da despesa
segundo as categorias econômicas.
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Questão 50
Uma determinada empresa reconhece,
contabilmente, as férias e os encargos trabalhistas
incorridos mensalmente com seus empregados.
Identifique, nas opções disponibilizadas abaixo,
como essa empresa deverá tratar contabilmente, por
ocasião do pagamento, via crédito em conta corrente
bancária dos empregados, dessas férias.
A) Débito de Caixa – Crédito de Férias e Encargos a
Pagar.
B) Crédito de Banco – Crédito de Férias e Encargos a
Pagar.
C) Débito de Férias e Encargos a Pagar – Crédito de
Caixa.
D) Débito de Banco – Crédito de Férias e Encargos a
Pagar.
E) Débito de Férias e Encargos a Pagar – Crédito de
Banco.
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