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leiA coM AteNÇÃo As iNstrUÇÕes ABAiXo

iNstrUÇÕes GerAis

I. Nesta prova, você encontrará 04 (quatro) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Noções de Informática (10 questões) e
Conhecimentos Específicos (20 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.

III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.

IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.

V. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar o cartão de respostas.

VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 1 (uma) hora após seu início.

VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IbfC, no prazo
recursal contra gabarito.

VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.

IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.

X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.

XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

iNstitUto De DeseNvolviMeNto iNstitUcioNAl DAs ciDADes Do ceArÁ
Processo seletivo

AnAlistA FinAnceiro - Pleno i

AnAlistA FinAnceiro - Pleno ii
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PortUGUês

Para responder às questões de 1 a 4, leia a crônica abaixo.

somos todos vítimas 
ivan Angelo 

Num domingo frio de início do inverno, a população de São
Paulo ficou chocada com uma cena jamais vista na cidade. A
capa do jornal Estadinho trazia uma fotografia que ocupava toda
a largura da página e mostrava uma família de seis pessoas,
homem, mulher e quatro crianças, louros, de olhos azuis,
morando sob o Viaduto do Chá, sem ter o que comer, com
apenas a roupa do corpo e uma cuia de chimarrão que o homem
tomava. O assunto dominou as conversas naquele 2 de junho
de 1918 e invadiu a semana. Como era possível tal cena na
metrópole que mais crescia no país? Que gente era aquela? O
homem, argentino, trabalhara na grande fazenda de café do
milionário Martinho Prado, havia contraído maleita, fora despedido
e depositado com a família na capital, entregue à própria má
sorte.

Noventa e cinco anos depois, as cenas mais vistas na cidade
são de famílias dormindo na rua, sem ter o que comer, sem
roupas e sem chimarrão, e de bandos de miseráveis drogados.
No passado, vimos chocados um caso inédito; hoje, olhamos
com anestesia da indiferença para a malta de zumbis e grupos
de desvalidos, quando não os vemos com silenciosa revolta ou
cauteloso receio. Como deixaram nossa cidade chegar a esse
ponto? Como não fomos capazes de impedir esse horror quando
era possível?

foram vindo. Das injustiças sociais vieram, dos fracassos
pessoais, das famílias desestruturadas, das fugas, das
frustrações, das secas nordestinas e amorosas vieram, do
abandono, das fragilidades e inseguranças, das revoltas sem
rumo vieram, do alcoolismo, dos pais ausentes, da escola
ausente, das bravatas imaturas, dos reformatórios vieram, dos
abusos, dos maus-tratos, dos baratos, das baladas, da má
educação, das carências, da falta de lugar, da doença mental
vieram, da baixa estima, das prisões, do risco mal calculado,
dos refúgios da alma vieram... — e formaram essas multidões
que nos assustam.

Há alguns anos (dez?) dizia-se: é a Cracolândia, estão restritos
à Cracolândia. Aquela água envenenada começou a vazar: Luz,
Sé, brás, bom Retiro, Centro, Parque Dom Pedro, Cambuci,
Mooca, Tatuapé, Campos Elíseos, Santa Cecília, Higienópolis,
Avenida Paulista, baixos dos viadutos Rebouças e Doutor
Arnaldo. Os moradores de Perdizes veem, consternados, que
os caídos já amanhecem dormindo na porta dos seus prédios
e casas. As ações espasmódicas das autoridades o que fizeram
foi espalhá-los pela cidade.

Que fazer?

Pobres de nós, perplexos. brotam sentimentos xenófobos até
nos melhores. São um risco para a saúde pública, dizem,
disseminam doenças, aids, hepatites, tuberculose, sarna,
micoses. Perguntam o que é pior para o conceito de cidade
limpa: uma placa irregular, que vai gerar propina, ou um
maltrapilho defecando e urinando na rua? Se alguém bem vestido
fizer isso,será levado para a delegacia, enquadrado em algum
ato de atentado ao pudor.
Esses bandos de crianças e adolescentes que perambulam
pelas ruas praticando furtos e fumando crack são as peças de
reposição da malta de zumbis, advertem. Perguntam, punitivos:
são infratores, malfeitores, criminosos ou o quê? Em que lei se
enquadram? É enquadrá-los e agir. Afirmam: estão sendo
exportados para São Paulo, as autoridades devem mandá-los
de volta, cuidar dos nossos e mandar o resto de volta.

Estamos precisados de tanta coisa para nos tornar melhores e
vem essa coisa a nos empurrar para o lado mais escuro de nós.
Precisamos nos lembrar de que há uma mãe procurando seu
menino desaparecido no meio daqueles bandos, para oferecer-
lhe um banho quente entre uma queda e outra; há uma irmã
que guardou a boneca da caçula para quando a encontrar; há
uma filha tentando salvar o pai já idoso e perdido; há uma esposa
com filho à procura do marido, ainda com esperança... Há
histórias... Há lágrimas... Há vítimas dos dois lados.

1) considere as afirmativas a seguir.
I. No início do século XX, a família na rua chocou a

população apenas porque o homem era estrangeiro.
II. O autor apoia integralmente as medidas higienizadoras

da cidade, que expulsam os moradores da rua.
De acordo com o texto, está correto o que se afirma em
a) somente I c)  I e II
b) somente II d)  nenhuma

2) considere as afirmativas abaixo.
I. No título, ao colocar o verbo na primeira pessoa do plural,

o autor se inclui como vítima.
II. De acordo com o texto, hoje estamos acostumados com

os moradores de rua, por isso eles não nos provocam
mais sentimentos.

está correto o que se afirma em
a) somente I c)  I e II
b) somente II d)  Nenhuma

3) A palavra “imaturas” é formada por
a) justaposição c)  derivação
b) aglutinação d)  abreviação

4) considere o período e as afirmativas a seguir.
Os moradores de Perdizes veem, consternados, que os
caídos já amanhecem dormindo na porta dos seus prédios
e casas.
I. A locução “de Perdizes” e o adjetivo “consternados”

exercem a mesma função sintática.
II. O período é composto por subordinação.
está correto o que se afirma em
a) somente I c)  I e II
b) somente II d)  nenhuma

5) o texto abaixo foi compartilhado em redes sociais.

considere as afirmativas abaixo.
I. Há um erro de concordância verbal.
II. Há um problema de regência.
III. Há problemas na pontuação.
IV. A palavra “se” é um pronome reflexivo nas duas vezes

em que é utilizada.
está correto que se afirma em
a) I, II, III e IV. c)  I e III, apenas.
b) I, II e III, apenas. d)  II e IV, apenas.
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Para responder às questões 6 e 7, observe a charge abaixo.

6) considere as afirmativas a seguir.
I. As falas da professora e do aluno indicam que ambos

entenderam a palavra “sujeito” no mesmo sentido.

II. O termo “mané” foi empregado no sentido conotativo.

está correto o que se afirma em
a) I c)  I e II

b) II d)  nenhuma

7) considere as afirmativas a seguir.
I. Sintaticamente, o sujeito da oração na lousa é classificado

como simples.

II. O verbo empregado na oração escrita na lousa é transitivo
direto.

está correto o que se afirma em
a) I c)  I e II

b) II d)  nenhuma

8) considere os períodos abaixo.
I. Tratam-se de questões polêmicas.

II. Consertou-se os aparelhos.

A concordância está correta em
a) I c)  I e II

b) II d)  nenhuma

9) considere a oração e as afirmativas a seguir.
Precisa-se de funcionário com experiência.

I. A oração encontra-se na voz passiva.

II. O sujeito é indeterminado.

está correto o que se afirma em
a) I c)  I e II

b) II d)  nenhuma

10) Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna.
O rapaz contou uma história ________ não acreditei.

a) que c)  em que

b) a qual d)  onde

NoÇÕes De iNForMÁticA

11) os botões de ação do Microsoft PowerPoint 2007, no
modo de apresentação de slides, além de executarem
filmes ou sons, contêm formas como setas para direita
e para esquerda e símbolos de fácil compreensão
referentes às ações:
a) De finalização de toda a apresentação.
b) De temporização de cada slide da apresentação.
c) De transição entre cada slide da apresentação.
d) De ir para o próximo, anterior, primeiro e último slide.

12) Url é basicamente um endereço de um recurso
disponível em uma rede com a seguinte estrutura:
protocolo://máquina/caminho/recurso. Portanto, em
'protocolo' nÃo pode ser iniciado com:   
a) ftp. c)  usb.
b) http. d)  HTTPS.

13) Após a instalação do suplemento salvar como PDF
ou XPs para o 2007 Microsoft office system, pode-se
gravar arquivos em PDF dos seguintes aplicativos:
a) Word 2007, Excel 2007 e PowerPoint 2007.
b) Somente do Word 2007 e Excel 2007.
c) Somente o Word 2007 e PowerPoint 2007.
d) Somente o PowerPoint 2007 e Excel 2007.

14) quanto ao correio eletrônico, assinalar (F) Falso ou (v)
verdadeiro nas afirmações abaixo:
(  ) A sigla ‘Cco’, em português, é utilizada para identificar

'cópia oculta'.
(  ) Abrir arquivos ‘EXE’ anexados num email não exige

maiores cuidados de segurança.
a) V - V. c)  f - V.
b) V - f. d)  f – f.

15) Utiliza-se ‘referências absolutas’ para fazer referência
a células que não devem ser alteradas quando a
fórmula for copiada. Para tanto, se uma célula tem a
fórmula  =  c4*D9  e queremos criar uma referência
absoluta para a coluna D e linha 9, devemos usar:
a) D$9$. c)  $D9$.
b) $D$9. d)  D$9.

16) quanto aos conceitos básicos de manipulação de
arquivos e pastas do Microsoft Windows identifique a
alternativa abaixo que esteja incorretA:
a) Uma pasta eventualmente pode ficar vazia. 
b) Uma das pastas comuns que o próprio Windows cria

automaticamente é a pasta ‘Meus Documentos’. 
c) O Windows utiliza ícones para representar e identificar

o tipo de um arquivo. 
d) Não se pode criar uma pasta dentro de outra pasta.

17) quanto a classificação de uma coluna de dados
alfanuméricos no Microsoft excel 2007, assinalar (F)
Falso ou (v) verdadeiro nas afirmações abaixo:
(  ) é possível classificá-la em ordem alfanumérica

decrescente.
(  ) pode-se classificar por diferenciação entre maiúsculas

e minúsculas. 
a) V - V. c)  f - V.
b) V - f. d)  f - f.

18) Por padrão, ao iniciar o Microsoft PowerPoint 2007 ele
abre, onde se cria e se trabalha em slides, no modo de
exibição chamado: 
a) Apresentação de Slides. c)  Normal.
b) Anotações. d)  Padrão.
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19) No Microsoft Windows (XP, vistA e 7) ao se clicar com
o botão direito do mouse na área de trabalho temos
condições de acessar: 

a) Configurações de rede.

b) Windows Explorer.

c) Configurações do monitor.

d) Internet Explorer.

20) quanto à impressão de documentos no Microsoft Word
2007, assinalar (F) Falso ou (v) verdadeiro nas
afirmações abaixo:

(  ) No Microsoft Word 2007 existe somente a opção
‘impressão rápida’ para o processo de impressão
de documentos.

(  ) Para exibir a caixa de diálogo ‘impressão rápida’
deve-se pressionar CTRL+R.

a) V - V. c)  f - V.

b) V - f. d)  f - f.

coNHeciMeNtos esPecíFicos

21) A organização da administração pública do Brasil
_______________ é composta por serviços integrados à
Presidência da república e ministérios, governos
estaduais, prefeituras, câmaras legislativas em geral e ao
Judiciário Federal e estadual.

a) independente.

b) indireta.

c) dependente.

d) direta.

22) “É o procedimento administrativo formal em que a
Administração Pública convoca, por meio de condições
estabelecidas em ato próprio (edital ou convite), empresas
interessadas na apresentação de propostas para o
oferecimento de bens e serviços." 

Assinale a alternativa que conceitua a afirmação
descrita acima: 

a) Licitação.

b) Convite.

c) Contrato Pessoa Jurídica.

d) Contrato Administrativo de Revisão.

23) A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá a alguns princípios. Assinale a
alternativa que contém estes princípios.

a) Parcialidade, legalidade, eficiência.

b) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência.

c) Ilegalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência.

d) Impessoalidade, moralidade, publicidade, efetividade.

24) o regime contábil define-se como um sistema de
escrituração contábil, subdividindo-se. Assinale a
alternativa que nÃo classifica uma forma de
regime contábil:

a) Regime de Caixa.

b) Regime de Competência.

c) Regime Misto.

d) Regime de Compensação.

25) A contabilidade Aplicada ao setor Público é organizada
na forma de sistema de informações, que está estruturado
nos seguintes subsistemas de informações:
a) Orçamentário, financeiro, patrimonial, custos e

compensação.
b) Orçamentário, patrimonial e compensatório.
c) financeiro, custos e compensação.
d) financeiro, patrimonial, custos e compensação.

26) Dentro da contabilidade aplicada ao setor Público, o
subsistema de informação orçamentário:
I. Registra, processa e evidencia os atos e os fatos

relacionados ao planejamento e à execução orçamentária.
II. Registra, processa e evidencia os fatos não financeiros

relacionados com as variações qualitativas e quantitativas
do patrimônio público.

a) A alternativa I está correta e a II está incorreta.
b) A alternativa I está incorreta e a II está correta.
c) As alternativas I e II estão corretas.
d) As alternativas I e II estão incorretas.

27) Preencha a lacuna: _________________ 2012-2015 é
instrumento de planejamento governamental que define
diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar
a implementação e a gestão das políticas públicas, orientar
a definição de prioridades e auxiliar na promoção do
desenvolvimento sustentável.
a) Planejamento da União.
b) Plano de bens e Serviços.
c) Plano Plurianual (PPa).
d) Plano Tetranual (PTA).

28) leia as sentenças abaixo sobre operação de crédito por
Antecipação de receita orçamentária, espécie do gênero
operação de crédito, e assinale a alternativa correta: 
I. Destina-se a atender insuficiência de caixa durante o

exercício financeiro e deverá cumprir as exigências da Lei
de Responsabilidade fiscal (LRf) aplicáveis às operações
de crédito. 

II. O banco Central do brasil manterá sistema de
acompanhamento e controle do saldo do crédito aberto e,
no caso de inobservância dos limites, aplicará as sanções
cabíveis à instituição credora.

a) A alternativa I está correta e a II está incorreta.
b) A alternativa I está incorreta e a II está correta.
c) As alternativas I e II estão corretas.
d) As alternativas I e II estão incorretas.

29) A União, os estados, o Distrito Federal e os Municípios
poderão instituir tributos. Assinale a alternativa que nÃo
corresponde a um destes tributos:
a) Impostos.
b) Taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela

utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos
específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos
a sua disposição.

c) Contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.
d) Taxas com bases de cálculos próprias dos impostos.

30) Preencha a lacuna: “__________________ é toda prestação
pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito,
instituída em lei e cobrada mediante atividade
administrativa plenamente vinculada.”
a) Tributo.
b) Pecúlio. 
c) Impostos.
d) IPVA.
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31) leia abaixo as afirmativas sobre receita Pública, e assinale
a alternativa correta:

I. Receita Pública é o somatório dos recebimentos de
impostos, taxas e todas as receitas individuais dos cidadãos
para atender às despesas originadas pelos órgãos públicos.

II. Receita Pública é a soma de ingressos, impostos, taxas,
contribuições e outras fontes de recursos, arrecadados
para atender às despesas públicas.

a) A afirmativa I está correta e a II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a II está correta.

c) As afirmativas I e II estão corretas.

d) As afirmativas I e II estão incorretas.

32) leia a definição abaixo e assinale a alternativa que a
completa corretamente a lacuna:

“São __________________ as provenientes da realização de
recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da
conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos
recebidos de outras pessoas de direito público ou privado,
destinados a atender despesas classificáveis em Despesas
de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente.” 

a) Receitas Correntes.

b) Receitas Públicas.

c) Receitas de Capital.

d) Receitas financeiras.

33) “A seguridade social compreende um conjunto integrado
de ações de iniciativa dos poderes públicos e da
sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à saúde,
à previdência e à assistência social.” ela deve obedecer
a alguns princípios e diretrizes. Assinale abaixo a
alternativa que nÃo representa nenhum destes princípios
e diretrizes estabelecidos:

a) Universalidade da cobertura e do atendimento.

b) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às
populações urbanas e rurais.

c) Ausência de seletividade e distributividade na prestação
dos benefícios e serviços.

d) Diversidade da base de financiamento.

34) As atividades de saúde são de relevância pública e sua
organização obedecerá a alguns princípios e diretrizes
descritos abaixo. leia com atenção e assinale a
alternativa incorretA.

a) Acesso universal e igualitário.

b) Provimento das ações e serviços através de rede
regionalizada e hierarquizada, integrados em sistema único.

c) Atendimento integral, com prioridade para as atividades
preventivas.

d) Participação inativa da iniciativa privada na assistência à
saúde, obedecidos os preceitos constitucionais.

35) Preencha a lacuna: “____________________________”,
mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus
beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por
motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço,
desemprego involuntário, encargos de família e reclusão
ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.

a) A Assistência Social.

b) A Previdência Social.

c) O Conselho Estadual de Securidade.

d) Ao Plano de Saúde.

36) A Previdência social assegura benefícios. Alguns deles
estão descritos abaixo. Assinale a alternativa que nÃo
apresenta benefício oferecido pela Previdência social: 
a) Aposentadoria por invalidez.

b) Auxílio-doença.

c) Salário-família por filho até o mesmo completar 21 anos
ou inválido de qualquer idade.

d) Pensão por morte.

37) leia as sentenças abaixo sobre a inscrição na Previdência
social, e assinale a alternativa correta:
I. Todo trabalhador com carteira assinada é automaticamente

filiado à Previdência Social. 

II. Quem trabalha por conta própria precisa se inscrever e
contribuir mensalmente para ter acesso aos benefícios
previdenciários. 

a) A afirmativa I está correta e a II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a II está correta.

c) As afirmativas I e II estão corretas.

d) As afirmativas I e II estão incorretas.

38) os encargos trabalhistas correspondem aos valores
pagos ao empregado em cada mês ou ao término do
contrato. leia as alternativas abaixo, e assinale a
alternativa que nÃo representa um exemplo de
encargo trabalhista: 
a) Auxílio-doença.

b) férias.

c) 13° Salário.

d) Repouso Remunerado (também conhecido como
Descanso Semanal Remunerado – DSR).

39) recrutamento e seleção tem por objetivo atrair e
selecionar os profissionais mais adequados para o
desempenho de uma determinada função. com base no
que foi descrito, leia as sentenças abaixo e assinale
a alternativa incorretA:
a) Os processos seletivos podem ser compostos por

entrevistas, dinâmicas de grupo e testes psicológicos, entre
outros, ou por conjugação de vários destes, dependendo
da política ou prática da organização. 

b) Recrutamento é o conjunto de técnicas e procedimentos
que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e
capazes de ocupar cargos dentro da organização. 

c) O recrutamento é feito a partir das necessidades individuais
dos candidatos apresentados para presentes e futuras
vagas de Recursos Humanos dentro da organização.

d) Seleção de pessoal é a escolha dos candidatos recrutados
que melhor se ajustam no cargo em aberto. O objetivo
básico da seleção de pessoal é escolher e classificar os
candidatos adequados às necessidades da organização.

40) Pode-se definir avaliação de desempenho como a
identificação e mensuração das ações que os
colaboradores de uma organização realizaram durante
determinado período. com base neste tema, leia as
sentenças abaixo e assinale a alternativa correta:
I. A avaliação de desempenho tem como objetivo diagnosticar

e analisar o desempenho individual e grupal dos
funcionários, promovendo o crescimento pessoal e
profissional, bem como melhor desempenho. 

II. A avaliação de desempenho fornece à Administração de
Recursos Humanos informações para tomadas de decisões
acerca de salários, bonificações, promoções, demissões,
treinamento e planejamento de carreira.

a) A afirmativa I está correta e a II está incorreta.

b) A afirmativa I está incorreta e a II está correta.

c) As afirmativas I e II estão corretas.

d) As afirmativas I e II estão incorretas.


