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– Finanças
PROVA

S06 - P

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 60 (SESSENTA) 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

10

1

Matemática Financeira

10

1

Informática Básica

15

2

Conhecimentos Específicos

25

2

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.

Isso não se usa mais, rapaz, procure se orientar!
– Como não se usa mais? Todos os micreiros
amigos meus têm um Pentium.
– Todos os amigos, não. Eu, por exemplo,
tenho um Pentium II. Isso... Ninguém tem Pentium II!
– Eu tenho. Mas não é grande coisa,
aconselho você a esperar mais um pouco.
– Como, não é grande coisa? Entre todo
mundo que eu conheço é só você tem um e agora
vem me dizer que não é grande coisa.
– Você é um bom escritor, pode crer, digo isto
com sinceridade. Quantos megahertz você tem
nessa sua nova curiosidade?
– 132.
– Hah-ha-ha! Ho-ho-hihi!
– Vem aí o Merced, rapaz, o Pentium 7, não
tem computador no mercado que possa rodar os
programas para ele.
– E como você fica aí, dando risada?
– Eu já estou com o meu encomendado,
500 megahertz, por aí, nada que você possa
entender.
– Mas, mas…
Acordei suando, felizmente era apenas um
pesadelo. Meu amigo Zé Rubem, afinal de contas,
estaria lá, como sempre, para me socorrer. Fui
pressuroso ao telefone, depois de enfrentar mais
senhas do que quem quer invadir os computadores
do Pentágono.
– Alô, Zé! Estou de computador novo!
– Roda Windows 98? Tem chip Merced?
– Clic – fiz eu do outro lado.

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.
Texto 1:
Novos pesadelos informáticos
Outro dia, uma revista me descreveu como
convicto “tecnófobo”, neologismo horrendo inventado
para designar os que têm medo ou aversão aos
progressos tecnológicos. Acho isso uma injustiça. Em
86, na Copa do México, eu já estava escrevendo
(aliás, denúncia pública: este ano não vou à França,
ninguém me chamou; acho que fui finalmente
desmascarado como colunista esportivo) num
computadorzinho arqueológico, movido a querosene,
ou coisa semelhante. Era dos mais modernos em
existência, no qual me viciei e que o jornal, depois de
promessas falsas, me tomou de volta. [...]
Já no final de 86, era eu orgulhoso proprietário
e operador de um possante Apple IIE (enhanced),
com devastadores 140 kb de memória, das quais o
programa para escrever comia uns 120. Mas eu
continuava feliz, com meu monitor de fósforo verde e
minha impressora matricial Emilia, os quais se
transformaram em atração turística de Itaparica, tanto
para nativos quanto para visitantes. Que maravilha,
nunca mais ter de botar papel carbono na máquina ou
ter de fazer correções a caneta – e eu, que sempre fui
catamilhógrafo, apresentava um texto mais sujo do
que as ruas da maioria de nossas capitais. Havia
finalmente ingressado na Nova Era, estava garantido.
Bobagem, como logo se veria. Um ano
depois, meu celebrado computador não só me
matava de vergonha diante dos visitantes, como
quebrava duas vezes por semana e eu, que não dirijo,
pedia à minha heroica esposa que o levasse a
Salvador, poderosíssima razão para minha
conversão pétrea à indissolubilidade do matrimônio.
[...]
[...] Mas ganhei um computador novo! Fui
dormir felicíssimo, pensando em meu lapetope de
última geração, cheio de todas as chinfras. Mas tudo
durou pouco, porque um certo escritor amigo meu me
telefonou.
– Alô! – disse o Zé Rubem do outro lado.
– Você tem tempo para mim? Digo isso
porque, com seu equipamento obsoleto, não deve
sobrar muito tempo, além do necessário para almoçar
apressadamente.
– Ah-ah! – disse eu. – Desta vez, você se deu
mal. Estou com um lapetope fantástico aqui.
– É mesmo? – respondeu ele. – Pentium II?
– Xá ver aqui. Não, Pentium simples, Pentium
mesmo.
– Ho-ho-ho-ho! Ha-ha-ha-ha! Hi-hi-hi hi!
– O que foi, desta vez?
– Daqui a uns quatro meses, esse
equipamento seu estará completamente obsoleto.

( U B A L D O , J o ã o . D i s p o n í v e l e m
<http://www.releituras.com/joaoubaldo_pesadelos.asp>.
Consulta em 06/12/2012. Fragmento adaptado)

Questão 01
De acordo com o texto, é correto afirmar:
A) A evolução tecnológica é tão acelerada que o
narrador não consegue acompanhar.
B) Há visível descrédito na tecnologia, decorrente da
lentidão das pesquisas e dos neologismos.
C) É fácil invadir os computadores do Pentágono,
basta enfrentar as senhas.
D) A redução de colunistas esportivos é
consequência do medo que esses profissionais
têm da tecnologia.
E) O ingresso na Nova Era garantiu ao narrador a
alcunha revolucionária de “tecnófobo”.
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Questão 06

Questão 02
O fragmento transcrito que possui um exemplo de
onomatopeia é:

Em “[...] acho QUE fui finalmente desmascarado
como colunista esportivo”, o QUE, morfologicamente,
é:

A) “– É mesmo? – respondeu ele. – Pentium II?”
B) “Mas tudo durou pouco, porque um certo escritor
amigo meu me telefonou.”
C) “– Clic – fiz eu do outro lado.”
D) “– E como você fica aí, dando risada?”
E) “Bobagem, como logo se veria.”

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 03

Questão 07

“Digo isso porque, com seu equipamento obsoleto,
não deve sobrar muito tempo, além do necessário
para almoçar apressadamente.” Assinale a assertiva
correta sobre o fragmento, retirado do texto.

Em todas as frases abaixo o termo destacado foi
usado corretamente com valor anafórico, EXCETO:
A) “Digo ISSO porque, com seu equipamento
obsoleto [...]”
B) “– Você é um bom escritor, pode crer, digo ISTO
com sinceridade.”
C) “Era dos mais modernos em existência, NO QUAL
me viciei [...]”
D) “ [ . . . ] E S S E e q u i p a m e n t o s e u e s t a r á
completamente obsoleto.”
E) “Entre todo mundo QUE eu conheço [...]”

A) Os verbos estão flexionados no pretérito perfeito
do modo indicativo.
B) A primeira oração possui um pronome substantivo
demonstrativo.
C) Na segunda oração, MUITO, sintaticamente, é
predicativo do sujeito.
D) Todas as frases podem ser consideradas
períodos simples.
E) Semanticamente, no contexto, OBSOLETO
significa ILIMITADO.

Questão 08
Nos adjuntos adverbiais de meio ou instrumento, até
há bem pouco tempo só se admitia o acento indicativo
de crase se houvesse ambiguidade na frase.
Modernamente, porém, os gramáticos estão
admitindo tal acento em qualquer circunstância.
Dentre as alternativas abaixo, tendo sido usado ou
não o acento grave, qual a frase que exemplifica essa
afirmação?

Questão 04
“Fui pressuroso ao telefone, DEPOIS DE enfrentar
mais senhas do que quem quer invadir os
computadores do Pentágono.”
Na expressão em destaque no período, fica evidente
uma relação de:
A)
B)
C)
D)
E)

pronome relativo.
conjunção subordinativa.
substantivo.
conjunção integrante.
advérbio.

finalidade.
consequência.
tempo.
condição.
concessão.

A) “[...] este ano não vou à França [...]”
B) “[...] pedia à minha heroica esposa que o levasse
[...]”
C) “[...] ter de fazer correções a caneta [...]”
D) “[...] movido a querosene ou coisa semelhante.”
E) “[...] aconselho você a esperar mais um pouco.”

Questão 05
A expressão destacada em “Isso não se usa mais,
rapaz, PROCURE SE ORIENTAR!” significa, no
contexto, que é necessário:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 09
A frase abaixo cujo tempo verbal em destaque é
diferente de todos os demais é:

ocupar-se.
dirigir-se.
indicar a direção.
voltar-se.
atualizar-se.

A)
B)
C)
D)
E)
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“Bobagem, como logo se VERIA.”
“[...] ninguém me CHAMOU.”
“– Ah-ah! – DISSE eu.”
“FUI dormir felicíssimo [...]”
“Desta vez, você se DEU mal.”
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Questão 10

Questão 13

Considere as seguintes afirmações sobre o período
“Acordei suando, felizmente era apenas um
pesadelo.”, transcrito do texto.

Manoel emprestou R$ 5.000,00 para Jaime, pelo
regime de juros simples, com uma taxa de 2% ao
mês. Sabendo que Jaime quitou sua dívida em um
único pagamento, dez meses depois, determine o
valor recebido por Manoel na quitação.

I. O período é composto por subordinação. A
primeira oração (“Acordei suando ...”) é principal
em relação à segunda (“... felizmente era apenas
um pesadelo.”).
II. O período é composto por orações coordenadas
assindéticas.
III. O vocábulo FELIZMENTE, iniciando a segunda
oração, é uma conjunção coordenativa e funciona
como conectivo.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 14

Assinale a alternativa que aponta a(s) afirmativa(s)
correta(s).
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 5.200,00
R$ 5.400,00
R$ 5.600,00
R$ 5.800,00
R$ 6.000,00

Maria foi ao banco para descontar uma nota
promissória para seu marido, João, no valor de
R$ 6.500,00, com vencimento em oito meses.
Sabendo que o banco cobra uma taxa de desconto
racional simples de 3% ao mês, determine,
aproximadamente, o valor recebido por Maria.

Somente a I está correta.
Somente a II está correta.
Somente I e II estão corretas.
Somente I e III estão corretas.
Somente II e III estão corretas.

A)
B)
C)
D)
E)

MATEMÁTICA FINANCEIRA
Questão 11

R$ 5.200,05
R$ 5.241,93
R$ 4.987,24
R$ 4.905,67
R$ 5.273,86

O valor da prestação do mês 05 de um financiamento
pelo sistema de amortização Francês (PRICE) é
R$ 277,40. O valor da prestação do mês 05, do
mesmo financiamento, pelo sistema de amortização
constante (SAC) é R$ 224,00. Determine o valor da
prestação do mês 05, desse mesmo financiamento,
pelo sistema de amortização mista (SAM).

Determine o montante aproximado da aplicação de
um capital de R$ 12.000,00 no regime de juros
compostos, com uma taxa de 1% ao mês, após três
meses de aplicação.

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 15

R$ 501,40
R$ 250,70
R$ 330,80
R$ 277,40
R$ 224,00

Questão 16

Questão 12

Sabendo que um capital de R$ 4.000,00, aplicado no
regime de juros simples, com uma taxa de 2% ao
mês, durante seis meses, produz um montante de
R$ 4.480,00, determine qual a taxa semestral que
deveria ser aplicada, no regime de juros simples, para
que ao final de um semestre, o capital de R$ 4.000,00
produzisse o mesmo montante.

João foi ao banco para descontar uma nota
promissória de R$ 6.500,00, com vencimento em oito
meses. Sabendo que o banco cobra uma taxa de
desconto racional composto de 3% ao mês,
determine, aproximadamente, o valor recebido por
8
João. (Use: (1,03) = 1,27)
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 12.305,75
R$ 12.276,54
R$ 12.363,61
R$ 12.234,98
R$ 12.291,72

R$ 5.118,11
R$ 5.124,85
R$ 5.187,90
R$ 5.107,43
R$ 5.115,32

A)
B)
C)
D)
E)
04

6%
2%
9%
12%
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INFORMÁTICA BÁSICA

Questão 17
Pedro comprou um carro e financiou R$ 36.000,00
em 36 vezes iguais, com uma taxa de juros de 1,8%
ao mês, sendo a primeira parcela para 30 dias.
Determine o valor aproximado das prestações.
36
(Use: (1,018) = 1,901)
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 21
Existem vários tipos de vírus, um deles é o vírus de
celular que pode realizar diversos danos, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 1.367,20
R$ 1.387,45
R$ 1.337,52
R$ 1.307,02
R$ 1.372,80

destruir ou sobrescrever arquivos.
efetuar ligações telefônicas.
aplicar filtros de Firewall.
drenar a carga da bateria do aparelho.
se propagar para outros celulares.

Questão 22
Questão 18
Considere que o espaçamento entre linhas de um
parágrafo num documento criado no Microsoft Office
Word 2007 seja “1,5 linha”. Isso significa que o
espaçamento entre as linhas do parágrafo é:

Determine a taxa efetiva semestral aproximada
equivalente à taxa de 36% ao ano, capitalizados
bimestralmente.
A)
B)
C)
D)
E)

18,16%
15,42%
19,10%
15,98%
18,76%

A) 1,5 pontos.
B) uma vez e meia maior que o espaçamento de linha
simples.
C) uma vez e meia menor que o espaçamento de
linha simples.
D) pelo menos 1,5 pontos.
E) até 1,5 pontos.

Questão 19
Marcos antecipou o pagamento de uma dívida em
oito meses. Sabendo que devia R$ 65.000,00 e que
foi aplicada uma taxa de desconto comercial simples
de 3% ao mês no ato do pagamento, determine o
desconto recebido por Marcos.
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 23
Observe a planilha abaixo criada no Microsoft Office
Excel 2007.

R$ 15.356,00
R$ 15.375,00
R$ 15.650,00
R$ 15.500,00
R$ 15.600,00

Para alinhar, à direita, os valores da coluna B:

Questão 20
Determine a taxa de juros mensais utilizada em uma
aplicação no regime de juros simples para que o
capital de R$ 1.200,00 produza um montante de
R$ 1.350,00 ao final de cinco meses.
A)
B)
C)
D)
E)

A) clicar no ícone

.

B) clicar no ícone

.

C) utilizar a combinação de teclas CTRL + D.
D) utilizar a função Formatar Células e selecionar a
opção “Número”.

1,5%
2%
2,5%
3%
3,5%

E) duplo-clicar na coluna B.
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Questão 24

Questão 28

Sobre a cópia de arquivos no Windows Explorer, é
correto afirmar:

Considerando os padrões de funcionamento
adotados pelos principais aplicativos de correio
eletrônico existentes no mercado, é correto afirmar
que:

A) Ao copiar um arquivo, a cópia é salva na pasta
Cópias, proprietária do ambiente Windows.
B) A cópia de arquivos somente pode ser feita para a
mesma unidade de armazenamento.
C) O processo de cópia no disco é diferente do
processo de cópia num local de rede.
D) Se algum programa estiver com um arquivo
aberto, esse arquivo não poderá ser copiado.
E) Mais de um arquivo pode ser copiado por vez.

A) mensagens não lidas são destacadas na lista de
mensagens com a cor de fonte azul.
B) um ou mais arquivos podem ser anexados a um
e-mail, ainda que o formato da mensagem seja
“texto sem formatação”.
C) o duplo-clique exclui a mensagem selecionada.
D) destinatários em cópia oculta são conhecidos
somente por quem o enviou e pelo destinatário
principal.
E) destinatários em cópia oculta não possuem
privilégio para reencaminhar uma mensagem.

Questão 25
No Microsoft Office Word 2007, há três recursos que
alteram o texto enquanto alguém digita:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 29

AutoFormatação, AutoCorreção e AutoCompletar.
AutoFormatação, Correção Ortográfica e Ajuste.
AutoCorreção, Digitação Dinâmica e Ajuste.
AutoCompletar, Digitação Rápida e Ajuste.
AutoFormatação, Ajuste e AutoCompletar.

Sobre sistemas antivírus, é correto afirmar:
A) Garantem integralmente a segurança das
informações em seu computador.
B) Distribuem os arquivos contaminados pela rede
do seu computador, visando a enfraquecer o
vírus.
C) Por padrão, movem para a lixeira arquivos
contaminados do seu computador.
D) Os programas antivírus examinam os arquivos
antes de abri-los e notificam o usuário do
computador, caso encontrem um arquivo
potencialmente não seguro.
E) Garantem a recuperação de arquivos danificados
por Cavalo de Troia.

Questão 26
Ao fechar um documento Word, o Windows XP exibiu
a mensagem abaixo:
“Você colocou uma imagem na Área de
Transferência. Deseja que essa imagem esteja
disponível para outros aplicativos depois que
encerrar o Word?”
Ao responder que sim, a função que permitirá a
reutilização dessa imagem é:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 30

Copiar.
Recortar.
Colar.
Transferir.
Mover.

Suponha que você imprima regularmente um mesmo
conjunto de células de sua planilha. O recurso do
Microsoft Office Excel 2007 que facilita esse tipo de
impressão é:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 27
No funcionamento padrão do Microsoft Office
Excel 2007, um clique no botão direito do mouse
sobre uma célula selecionada:
A)
B)
C)
D)
E)

Seleção.
Área de Impressão.
Intervalo padrão.
Planilhas selecionadas.
Autoimpressão.

remove a célula da planilha.
exibe as propriedades da célula.
exibe tela de ajuda.
cria uma cópia da célula.
exibe menu com as funções disponíveis para uma
célula.
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Questão 31

Questão 34

Sobre a criação de tabelas no Microsoft Office Word
2007, é correto afirmar que:

Para acessar as informações disponíveis na Internet,
é indispensável o uso de:

A) todas as linhas têm a mesma altura.

A)
B)
C)
D)
E)

B) todas as colunas têm a mesma largura.
C) não é possível ocultar células; somente linhas e
colunas.

Questão 35

D) ao limpar o conteúdo de uma tabela, ela é
removida automaticamente de um documento.
E) o ícone que cria uma tabela é

uma fibra ótica.
um framework.
um Firewall.
um browser.
uma ferramenta de busca.

Considerando os padrões de funcionamento
adotados pelos principais navegadores da Internet
existentes no mercado, é correto afirmar:

.

A) A tecla F5 abre uma nova guia.
B) A Home Page corresponde à página inicial de um
site.
C) O recurso “Favoritos” lista as últimas páginas
acessadas.
D) A navegação entre sites somente pode ser feita
abrindo uma nova janela.
E) Ao digitar um texto na Barra de Endereços, o
navegador utilizará o provedor de pesquisa
padrão para realizar a pesquisa.

Questão 32
Observe abaixo que o botão “Sim” está em destaque
na janela de mensagens exibida no ambiente
Windows.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 36

A tecla que executa o botão destacado é:
A)
B)
C)
D)
E)

As quatro funções do administrador, no contexto da
Escola do Processo Administrativo, devem ser
utilizadas na mesma sequência determinada pelo
ciclo administrativo, para que sejam obtidas eficácia,
eficiência e efetividade na resolução de um problema.

ENTER.
ESC.
Seta para baixo.
F2.
TAB.

Considerando a evolução dos modelos
organizacionais, a quarta função da sequência do
ciclo administrativo é mais marcante no modelo:

Questão 33
Sobre a função “Salvar” no Microsoft Office Excel
2007, é INCORRETO afirmar:

A)
B)
C)
D)
E)

A) O processo de salvamento será o mesmo,
independente da unidade de armazenamento na
qual o documento será salvo.
B) A função Salvar é representada pelo ícone

gerencial.
burocrático.
governança.
patrimonialista.
empreendedor.

.

C) É possível salvar o arquivo em um formato
diferente de “Pasta de Trabalho Excel”.
D) A combinação de teclas de atalho para a função
Salvar é CTRL + B.
E) O Excel permite salvar uma cópia do documento,
desde que seja na mesma unidade de
armazenamento do documento original.
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Questão 40

Questão 37

Para Levinson, a Administração por Objetivos e os
processos de avaliação de desempenho são
inerentemente autodestrutivos a longo prazo, por se
basearem em uma psicologia de recompensa e
punição que intensifica a pressão exercida sobre
cada indivíduo, proporcionando-lhe uma escolha de
objetivos muito limitada. Tais processos podem ser:

Ao servidor público é vedada a percepção de mais de
uma aposentadoria à conta do regime de previdência
de caráter contributivo e solidário:
A) em qualquer caso, independentemente dos
cargos acumulados.
B) exceto no caso de acumulação de dois cargos da
área da saúde, com profissões regulamentadas.
C) exceto no caso de acumulação de um cargo da
área da saúde e de um cargo de assistente em
administração.
D) exceto no caso de acumulação de um cargo de
professor e de um cargo de assistente em
administração.
E) nos casos de acumulação de dois cargos da área
da saúde, com profissões regulamentadas.

A) melhorados de forma a incluir a avaliação coletiva
e dando-se prioridade às metas pessoais dos
funcionários, com a necessidade de elevados
padrões éticos na organização e
responsabilidade pessoal em alto grau.
B) piorados com a avaliação coletiva, ao se dar
prioridade às metas pessoais dos funcionários,
mesmo com a exigência de elevados padrões
éticos na organização e responsabilidade pessoal
em alto grau.
C) melhorados de forma a incluir a avaliação
individual e dando-se prioridade às metas
pessoais dos funcionários. Essas práticas exigem
que haja, na organização, elevados padrões
éticos e responsabilidade pessoal em alto grau.
D) melhorados de forma a incluir a avaliação coletiva
e dando-se prioridade às metas coletivas dos
funcionários. Essas práticas exigem que haja, na
organização, elevados padrões éticos e
responsabilidade pessoal em alto grau.
E) piorados, mesmo com a inclusão da avaliação
individual, com prioridade para as metas pessoais
dos funcionários, pois essas práticas exigiriam da
organização elevados padrões éticos e
responsabilidade pessoal em alto grau.

Questão 38
De acordo com a CLT, após cada período de doze
meses de vigência do contrato de trabalho, o
empregado terá direito a férias, na seguinte
proporção:
A) vinte dias corridos, quando houver tido de seis a
dez faltas.
B) dezoito dias corridos, quando houver tido de onze
a quatorze faltas.
C) quinze dias corridos, quando houver tido de
quinze a vinte e três faltas.
D) dez dias corridos, quando houver tido de vinte e
quatro a trinta e duas faltas.
E) trinta dias corridos, quando não houver faltado ao
serviço mais de cinco vezes.

Questão 39
O treinamento NÃO:
A) pode ser facilitado pelo estudo dos tempos e
movimentos.
B) deve ser provido quando se realiza uma
descentralização.
C) consegue evitar a confusão com as linhas
divididas de autoridade.
D) pode ter seus custos minimizados pela
simplificação no desenho dos cargos.
E) gera a aquisição de habilidades em decorrência
da necessidade de especialização.
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Questão 41

Questão 43

Em relação à gestão por projetos, é INCORRETO
afirmar:

As agências reguladoras são reputadas autarquias
“especiais” por possuírem características peculiares.
Considerando essas características, é correto
afirmar:

A) A definição/identificação de indicadores de
diagnóstico, de monitoramento e de avaliação é
fundamental para o gerenciamento de um projeto,
que pode ser definido como a aplicação de
conhecimentos, habilidades, ferramentas e
técnicas às atividades do projeto, a fim de atender
a seus requisitos.
B) A definição/identificação de indicadores de
diagnóstico, de monitoramento e de avaliação é
fundamental para o gerenciamento de um projeto,
devendo-se considerar as demandas conflitantes
de qualidade, escopo, tempo e custo.
C) A definição/identificação de indicadores de
diagnóstico, de monitoramento e de avaliação é
fundamental para o gerenciamento de um projeto,
devendo-se identificar as necessidades da
organização e se estabelecer objetivos claros e
alcançáveis.
D) Da análise de indicadores de recursos, de
processos, de desenvolvimento, de programas e
projetos, de produtos e de resultados se obtêm
indicadores de qualidade, eficiência, eficácia na
adaptação das especificações às diferentes
preocupações e expectativas dos stakeholders.
E) Um sistema de informações gerenciais adequado,
visando à produção de bases sustentáveis para a
tomada de decisões, deve ser especificado e
implantado, observando-se as necessidades da
organização, sem a preocupação imediata com as
diferentes expectativas dos stakeholders.

A) Possuem poder regulador e independência
política dos seus dirigentes, que são investidos de
mandatos com estabilidade no cargo por
determinado prazo.
B) Possuem função de poder concedente, por
delegação, nos processos de outorgas de
concessão, autorização e permissão, exceto no
caso das agências que atuam nos setores de
infraestrutura.
C) Os seus dirigentes são indicados e nomeados
pelo Senado Federal, após aprovação do
Presidente da República, com independência
decisória, na medida em que suas decisões não
são passíveis de recursos hierárquicos.
D) O mandato dos dirigentes das agências termina
quando o Presidente da República assim o
determina, em caso de renúncia, de indiciamento
ou de processo administrativo disciplinar.
E) O mandato dos dirigentes das agências termina
apenas em caso de renúncia, de condenação
judicial transitada em julgado ou de determinação
do Presidente da República, exceto nos casos de
processo administrativo disciplinar.

Questão 42

O SCM (supplychain management), ou gestão da
cadeia de suprimentos, envolve fornecedores,
produtores, distribuidores e clientes, em contraponto
à tradicional e conflitante relação entre vendedor e
comprador. Em relação a essa tradicional
abordagem, é INCORRETO afirmar que:
A) o varejista só focava o cliente que comprava o
produto.
B) o fornecedor só focava a fábrica que utilizaria a
sua matéria-prima.
C) o atacadista só focava o varejista que comprava
os seus estoques.
D) os diversos atores envolvidos no processo tinham
uma relação sistêmica entre si.
E) a fábrica produzia seu produto acabado somente
focando a sua expedição ou o distribuidor dos
seus produtos.
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Questão 44

Questão 46

A Administração Pública em sua totalidade deve
obedecer aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e cuidar para que:

São itens do projeto necessários a um edital de
licitação, EXCETO:
A) informações que possibilitem o estudo e a
dedução de métodos construtivos, instalações
provisórias e condições organizacionais para a
obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua
execução.
B) subsídios para montagem do plano de licitação e
gestão da obra, compreendendo a sua
programação, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalização e outros dados
necessários em cada caso.
C) soluções técnicas globais e localizadas,
suficientemente detalhadas, de forma a minimizar
a necessidade de reformulação ou de variantes
durante as fases de elaboração do projeto
executivo e de realização das obras e montagem.
D) desenvolvimento da solução escolhida de forma a
fornecer visão detalhada da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com
clareza, incluindo o conjunto dos elementos
necessários e suficientes à execução completa da
obra.
E) identificação dos tipos de serviços a executar e de
materiais e equipamentos a incorporar à obra,
bem como suas especificações que assegurem
os melhores resultados para o empreendimento,
sem frustrar o caráter competitivo para a sua
execução.

A) os cargos, empregos e funções públicas sejam
acessíveis exclusivamente aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em lei,
vedando aos estrangeiros qualquer possibilidade
de acesso.
B) a investidura em cargo ou emprego público seja
sempre por aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos, de acordo
com a natureza e a complexidade do cargo ou
emprego, sem ressalvas.
C) o prazo de validade do concurso público seja de
até doze meses, prorrogável uma vez, por igual
período e para que aquele aprovado em concurso
público seja convocado com prioridade sobre
novos concursados.
D) os cargos em comissão e as funções de confiança
sejam exercidos sempre por servidores
ocupantes de cargo de carreira técnica ou
profissional, nos casos e condições previstos em
lei.
E) os casos de contratação por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público sejam viabilizados,
em conformidade com a legislação pertinente.
Questão 45

Em conformidade com a Lei n° 10.520/2002, que
institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal
e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, a modalidade de licitação
denominada pregão, é correto afirmar que o prazo
fixado para a apresentação das propostas, contado a
partir da publicação do aviso deverá ser de, no
mínimo:
A)
B)
C)
D)
E)

oito dias úteis.
cinco dias úteis.
oito dias corridos.
cinco dias corridos.
quinze dias corridos.
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Questão 49

Questão 47

É com a execução das despesas públicas que
programas e ações de Governo são realizados e as
necessidades da população são atendidas. Tendo
como base essa afirmativa, assinale a opção que
melhor conceitua “despesa pública”.

Considerando o processo de geração de informações
pela entidade pública, a NBC T 16.1 (Conceituação,
Objeto e Campo de Aplicação) nos informa que a
Unidade Contábil é a entidade organizacional que
possui patrimônio próprio. Caso ocorra a
descentralização desse patrimônio, estaremos diante
de nova Unidade Contábil. Assim, identifique nas
opções abaixo, a sequência que associa
corretamente os conceitos às respectivas Unidades
Contábeis.
I. Originárias

(a)

II. Descentralizadas

(b)

III. Unificadas

(c)

IV. Consolidadas

(d)

A)
B)
C)
D)
E)

A) São despesas que contribuem diretamente para a
formação ou aquisição de um bem de capital.
B) É aquela paga à margem da lei orçamentária e,
portanto, independente de autorização legislativa.
C) É aquela cuja realização depende de autorização
legislativa, integra o orçamento, e se apresenta
fixada e discriminada no orçamento público.
D) São gastos fixados na forma da lei orçamentária
ou em leis especiais e destinadas à execução, por
exemplo, dos serviços públicos e dos aumentos
patrimoniais.
E) São aquelas que não contribuem diretamente
para a formação ou aquisição de um bem de
capital; na verdade, são gastos realizados pelas
instituições públicas para a manutenção e o
funcionamento dos seus órgãos.

que representam a
soma de elementos
patrimoniais de duas
ou mais unidades
de natureza contábil.
que representam a
soma de duas ou mais
entidades públicas.
que representam
parcelas do patrimônio
de uma mesma
entidade pública.
que possuem
patrimônio próprio.

Questão 50
A entidade pública pode contrair dívidas por um breve
ou por indeterminado período de tempo, quer para
atender a eventuais insuficiências de caixa, quer
como administrador dos bens e valores de terceiros.
Esses são débitos de curto prazo, que variam
constantemente de valor e cujo pagamento é feito
independentemente de autorização legislativa.
Considerando o exposto, identifique nas opções
abaixo, que tipo de dívida possui essas
características.

III-a; IV-b; II-c; I-d
II-a; I-b; IV-c; III-d
I-a; III-b; IV-c; II-d
IV-a; I-b; III-c; II-d
I-a; III-b; II-c; IV-d

Questão 48

O reconhecimento da receita orçamentária, segundo
o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público,
deverá ser efetuado sob o enfoque patrimonial e sob
o enfoque orçamentário. Nesse contexto, identifique,
nas opções abaixo, como são conhecidos, na prática,
os enfoques patrimonial e orçamentário
respectivamente.

A)
B)
C)
D)
E)

Dívida Fundada.
Dívida Flutuante.
Dívida Mobiliária.
Dívida Consolidada.
Dívida não Administrativa.

A)
B)
C)
D)
E)

A dívida pública, fundada ou consolidada, constituída
de empréstimos e financiamentos internos ou
externos, deve receber periodicamente lançamentos
no sistema contábil, com o objetivo de atender às
recomendações das atuais normas sobre o assunto,
no que diz respeito à exata adequação monetária
dessas dívidas. Nesse caso, que tipo de registro
contábil está sendo mencionado?

Questão 51

Receita Corrente e Receita de Capital.
Receita Tributária e Receita Patrimonial.
Regime de Competência e Regime de Caixa.
Regime Arrecadatório e Regime de Competência.
Regime Orçamentário e Regime
Extraorçamentário.

A)
B)
C)
D)
E)
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Do resgate da dívida pública.
Do resgate dos juros e encargos.
Da constituição da dívida pública.
Do ajustamento da dívida pública.
Da contratação da operação de crédito.
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Questão 52

Questão 55

Imediatamente após a promulgação da Lei do
Orçamento e com base nos limites nela fixados, o
Poder Executivo aprovará um quadro de despesas
que cada unidade orçamentária ficará autorizada a
utilizar. Esse quadro é conhecido como:
A)
B)
C)
D)
E)

Na mesma linha de outras tantas ciências sociais
aplicadas, a Contabilidade também mantém um
conjunto de estruturas, com o objetivo de atender aos
diversos tipos de demandas de informações.
Relacione os termos numerados aos seus
respectivos conceitos e, em seguida, assinale a
opção correta.

Quadro anual de despesas.
Quadro mensal de despesas.
Quadro trimestral de despesas.
Quadro bimestral de despesas.
Quadro semestral de despesas.

I. Contabilidade
Fiscal

(a) As informações geradas
são utilizadas para a
formação do preço de
venda, necessário para
cobrir os custos e
despesas e remunerar o
capital aplicado no
empreendimento.

II. Contabilidade
Financeira ou
Societária

(b) S u a s t é c n i c a s s ã o
necessárias para a exata
mensuração dos
recursos aplicados na
produção dos produtos
vendidos e serviços
prestados.

III. Contabilidade
Gerencial

(c) As informações geradas
têm por objetivo atender
as exigências do Poder
Público em relação a
tributação das empresas.

IV. Contabilidade
de Custos

(d) Sua informação, a priori,
é destinada ao público
externo à Empresa, e
busca orientar
investidores e credores
ao decidirem onde alocar
seus recursos.

Questão 53
“Até trinta dias após a publicação dos orçamentos,
nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, o Poder Executivo estabelecerá a
programação financeira e o cronograma de execução
mensal de desembolso. Os recursos legalmente
vinculados à finalidade específica, como os fundos
especiais, por exemplo, serão utilizados
exclusivamente para atender ao objeto de sua
vinculação, ainda que em exercício diverso daquele
em que ocorrer o ingresso”. Esse trecho, que faz
referência à programação financeira da execução da
despesa pública, está consignado na Lei:
A)
B)
C)
D)
E)

Complementar n° 101/2000.
de Diretrizes Orçamentária.
Federal n° 4.320/1964.
de Orçamento Anual.
do Plano Plurianual.

Questão 54
A NBC T 16.4 – Transações no Setor Público – Trata
dos atos e fatos que promovem alterações no
patrimônio das entidades públicas, as quais são
objeto de registro contábil e são classificadas em
duas naturezas. Identifique, nas opções abaixo,
aquela que faz referência à classificação
administrativa dessas transações.

A)
B)
C)
D)
E)

A) São as que resultem na modificação do
orçamento provocado pela sua execução.
B) Apresentam a movimentação financeira da
entidade pública, provocada pelos fundos,
programas, projetos etc...
C) São as que afetam o patrimônio público, em
função da sua realização, em decorrência da
execução do orçamento.
D) São originadas de fatos praticados pelos gestores
das entidades públicas, provocando alterações no
patrimônio da mesma.
E) Atos praticados por gestores públicos, com o
objetivo de dar cumprimento às metas
programadas e o funcionamento das atividades
da entidade pública.
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IV-a; II-b; I-c; III-d
III-a; IV-b; I-c; II-d
IV-a; III-b; II-c; I-d
II-a; III-b; IV-c; I-d
II-a; IV-b; I-c; III-d
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Questão 56

Questão 58

A partir de 2008, com a aplicação da Lei n° 11.638/07,
o CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis –
estabeleceu os pressupostos básicos da
contabilidade que, em linhas gerais, são
considerados como fundamentais para o
entendimento do processo contábil. Identifique, nas
opções disponibilizadas abaixo, esses pressupostos
básicos.
A)
B)
C)
D)
E)

As técnicas de análise vertical e de análise horizontal
permitem informar, por exemplo, quais são os
principais tipos de ativos e como a
participação/relevância de cada ativo se alterou nos
últimos exercícios. Esse mesmo raciocínio pode ser
estendido para os itens do Passivo + Patrimônio
Líquido e também para as contas de Resultado.
Neste contexto, marque a opção que contém o
conjunto de respostas corretas.

Confiabilidade e Materialidade.
Relevância e Compreensibilidade.
Relevância e Regime de Competência.
Regime de Competência e Continuidade.
Natureza da Informação e Materialidade.

A) Através da análise vertical, é possível detectar os
motivos pelos quais o resultado de uma empresa
melhora ou piora de um período para outro.
B) As análises vertical e horizontal devem ser
empregadas de forma complementar, a fim de
obter uma visão mais completa da situação da
empresa.
C) A análise vertical compara os valores de uma
demonstração em determinado exercício social
com as demonstrações em exercícios anteriores.
D) O objetivo da análise horizontal concentra-se na
verificação da estrutura de composição de itens
dos demonstrativos e a sua evolução no tempo.
E) As análises vertical e horizontal da demonstração
do resultado permitem avaliar a participação de
cada elemento na formação do lucro ou prejuízo
do período.

Questão 57
A Lei n° 11.638/07, que iniciou a convergência ao
padrão internacional de contabilidade (IFRS),
instituiu a aplicação do teste de impairment no ativo
imobilizado. Em linhas gerais, a aplicação desse teste
consiste no agrupamento do imobilizado em
unidades geradoras de caixa e os fluxos futuros de
caixa são trazidos a valor presente, tomando como
base a vida útil desses itens do imobilizado.
Identifique nas opções abaixo, o procedimento
correto a ser adotado, nas diversas situações
propostas, para aplicação do impairment test.

Questão 59
A Contabilidade, de um modo geral, presta-se a dar
informações sobre a posição patrimonial de uma
empresa. Para tanto, apresenta a posição dos ativos
da empresa, dos seus passivos e também como o seu
resultado foi formado num determinado período.
Nesse sentido, é importante que as contas que
compõem os demonstrativos estejam bem apuradas
e analisadas. Marque a opção que indica o
conhecimento básico necessário para a boa
qualidade da informação contida nas contas
contábeis.

A) No caso da diferença positiva dos fluxos futuros
de caixa trazidos a valor presente em relação ao
valor contábil das unidades geradoras de caixa,
essa diferença é contabilizada.
B) No caso da diferença negativa dos fluxos futuros
de caixa trazidos a valor presente em relação ao
valor contábil das unidades geradoras de caixa,
essa diferença não é contabilizada.
C) Só deverá ser contabilizada, a título de
impairment test, a diferença negativa entre os
fluxos futuros de caixa trazidos a valor presente
em relação ao valor contábil das unidades
geradoras de caixa.
D) No caso de não haver diferença entre os fluxos
futuros de caixa trazidos a valor presente em
relação ao valor contábil das unidades geradoras
de caixa, todo o valor do imobilizado deverá ser
baixado.
E) No caso de diferença positiva ou negativa entre os
fluxos futuros de caixa trazidos a valor presente e
as unidades geradoras de caixa, essa diferença
necessariamente deverá ser contabilizada a título
de impairment test.

A)
B)
C)
D)
E)
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Saber debitar e creditar.
Apurar os indicadores econômicos.
Saber agrupar corretamente as contas.
Apurar mensalmente indicadores financeiros.
Conhecer a função e o funcionamento das contas.
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Questão 60
A Lei n° 11.638/07, que promoveu alterações na
Lei n° 6.404/76, com o objetivo de iniciar o processo
de convergência da contabilidade brasileira ao
padrão internacional (IFRS), entre muitas mudanças,
determinou que a dívida dos contratos de leasing
financeiro passasse a figurar no passivo da empresa
contratante e que o item integrante do contrato fosse
contabilizado no ativo imobilizado. Esse
procedimento exemplifica uma das abordagens mais
importantes a serem aplicadas ao processo de
registro contábil. Assinale a alternativa que contém
essa abordagem.
A)
B)
C)
D)
E)

Avaliação a Valor Justo.
Avaliação ao valor presente.
Aplicação do Impairment test.
Equilíbrio entre custo e benefício.
Primazia da essência sobre a forma.
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