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E aí o problema, o inesperado problema. De
repente sentiu vontade de urinar. Muita vontade de
urinar. Que fazer? Se levantasse, perderia o braço da
poltrona e nunca mais o recuperaria. Durante longos
minutos debateu-se em dúvida cruel. E aí,
misericordiosamente, o comandante anunciou que
estavam pousando.
Ela fechou o jornal, voltou-se para ele:
– Você sabe que dia é hoje?
Ele não sabia. Ela sorriu, como mãe diante de
filho travesso, e revelou: era o aniversário de
casamento de ambos. Trinta e cinco anos de
matrimônio. Trinta e cinco anos partilhando sonhos,
angústias, o cuidado dos filhos. E ah, sim, braços de
poltrona em aviões.

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto a seguir e responda às questões
propostas.
Espaço vital
Etiqueta no avião: quem tem direito ao braço da
poltrona? (03/01/2008)
Tão logo sentaram e afivelaram os cintos de
segurança ele sentiu que o conflito começaria a
qualquer momento. O conflito pelo braço da poltrona,
bem entendido, este território que, ao menos na
classe econômica (para executiva ele não tinha
grana), é obrigatoriamente comum. Como a mulher a
seu lado, ele era corpulento; e o braço da poltrona,
estreito, não acolheria os cotovelos de ambos. Breve
estaria desencadeada a luta pelo espaço vital, talvez
não tão sangrenta quanto a Segunda Guerra na
Europa, mas mesmo assim encarniçada.
Ela tomou a iniciativa. Tão logo o avião
decolou, e antes mesmo que a comissária
anunciasse: “Nosso tempo de voo será de...”, ela
abriu o jornal. Um jornal grande, não um tabloide, não
uma revista. Jornalão, com muita coisa para ler,
editoriais, artigos, reportagens. E, o jornal aberto, ela
naturalmente ancorou o cotovelo no braço da
poltrona. Ancorou-o numa posição que não permitiria
o ingresso ali de qualquer outro cotovelo.
Ele também tinha um jornal. Ele também era
um leitor assíduo. Mas a verdade é que ela se
antecipara na manobra, e agora qualquer tentativa
dele no sentido de manifestar interesse nas notícias
do país e do mundo não passaria de uma medíocre, e
até vergonhosa, imitação. Portanto, um a zero para
ela.
Mas ele não desistiria. Desistir? De maneira
alguma. Como se diz no Sul: “Não está morto quem
peleia”, e ele ainda tinha muito a pelear. Agora,
porém, adotaria uma tática diversa. Uma falsa
retirada, destinada a dar à dona do poderoso cotovelo
uma ilusória sensação de definitiva vitória. Inclinou a
poltrona, bocejou, fechou os olhos e fingiu dormir.
Mas, por entre as pálpebras semicerradas,
observava-a. Aparentemente ela continuava
absorvida na leitura. Ele resolveu tentar um ataque
sub-reptício, tipo atentado terrorista. Como se fosse
um movimento automático, colocou o cotovelo sobre
o braço da poltrona. Torceu para que a aeronave
entrasse numa área de turbulência, o que acabou
acontecendo. No primeiro solavanco o cotovelo dele
empurrou, como que por acidente, o cotovelo dela
para fora. E ali ficou triunfante, como aqueles
soldados que, na batalha de Iwo Jima, desfraldaram a
bandeira americana.
Ela continuava lendo o jornal. Mas ele sabia
que, no fundo, ela estava remoendo a raiva e
planejando a vingança. Que planejasse. Ele não
entregaria jamais a sua conquista.

(SCLIAR, Moacyr. Espaço vital. In: Histórias que os jornais não
contam. 2ª ed. Rio de Janeiro: Agir, 2009. pp. 71-73)

Questão 01
No fragmento “Como se fosse um movimento
automático, colocou o cotovelo sobre o BRAÇO DA
POLTRONA.” (§ 4), o termo destacado é uma:
A)
B)
C)
D)
E)

metonímia.
catacrese.
perífrase.
personificação.
comparação.

Questão 02
Em “Ele resolveu tentar um ataque SUB-REPTÍCIO,
tipo atentado terrorista.”, (§ 4) o termo destacado no
fragmento pode ser substituído, sem alteração de
sentido, por:
A)
B)
C)
D)
E)
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furtivo.
fraudulento.
ilegal.
falso.
terrível.
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Questão 06

Questão 03
Quanto à regência verbal, indique a alternativa que
apresenta a correta substituição do termo destacado
no fragmento do texto.

“Como se diz no Sul: ‘Não está morto quem peleia’, e
ele ainda tinha muito a PELEAR.” (§ 4)
O termo “pelear” é uma variante linguística que, como
o próprio texto registra, é predominantemente usada
na região sul do Brasil. Entre as alternativas a seguir,
a única que, ao substituir o termo destacado, altera
seu sentido original no texto, é:

A) “[...] o braço da poltrona, estreito, não acolheria
OS COTOVELOS [...]” (§ 1) / não LHES acolheria.
B) “[...] ela abriu O JORNAL.” (§ 2) / ela LHE abriu.
C) “[...] dar À DONA DO PODEROSO COTOVELO
uma ilusória sensação [...]” (§ 4) / dá-LA uma
ilusória sensação.

A)
B)
C)
D)
E)

D) “Inclinou A POLTRONA [...]” (§ 4) / inclinou-LHE.
E) “[...] como aqueles soldados que, na batalha de
Iwo Jima, desfraldaram A BANDEIRA [...]” (§ 4) /
desfraldaram-NA.

Questão 07
“Ela fechou o jornal, voltou-se para ele:
– Você sabe que dia é hoje?” (§ 7 e 8)
No texto, a pergunta feita pela mulher parece estar
deslocada da sequência de ações. Esse é o clímax da
narração. Quanto ao efeito no texto, a principal ideia
transmitida por esse momento é a de:

Questão 04
A alternativa que apresenta palavra acentuada por
regra diferente das demais é:
A)
B)
C)
D)
E)

lutar.
combater.
insistir.
disputar.
polemizar.

econômica.
pálpebras.
automático.
terrível.
tática.

A) mudança da situação, pois, após a pergunta,
revela-se ao leitor uma alteração inesperada nas
características das personagens.
B) neutralidade da situação, pois, mesmo após a
pergunta, a situação se mantém conflitante entre
o homem e a mulher.
C) descaso com a situação, pois, com a pergunta, a
mulher demonstra que não está preocupada com
a disputa pelo braço da poltrona.
D) irritação com a situação, pois, com a pergunta, é
possível perceber a ironia da mulher que reclama
de maneira velada.
E) ignorância da situação, pois, com a pergunta,
revela-se ao leitor que a mulher não sabia das
atitudes do homem.

Questão 05
“O conflito pelo braço da poltrona, bem entendido,
este território QUE, ao menos na classe econômica
(para executiva ele não tinha grana), é
obrigatoriamente comum.” (§ 1)
Entre as alternativas a seguir, indique a que traz a
palavra QUE com a mesma função usada no
fragmento destacado.
A) “Tão logo sentaram e afivelaram os cintos de
segurança ele sentiu QUE o conflito começaria a
qualquer momento.”
B) “Tão logo o avião decolou, e antes mesmo QUE a
comissária anunciasse: ‘Nosso tempo de voo será
de...’, ela abriu o jornal.”
C) “Ancorou-o numa posição QUE não permitiria o
ingresso ali de qualquer outro cotovelo.”
D) “Mas ele sabia QUE, no fundo, ela estava
remoendo a raiva e planejando a vingança.”
E) “E aí, misericordiosamente, o comandante
anunciou QUE estavam pousando.”

Questão 08
A partir de pequenas alterações em trechos do texto,
indique em qual das alternativas a seguir o acento
indicativo de crase é empregado corretamente.
A) O conflito pelo braço da poltrona, à princípio, é
comum.
B) Prender-se à notícias do país não passaria de
uma medíocre imitação.
C) Ela continuava à ler o jornal.
D) Ele não entregaria jamais a sua conquista à
mulher sentada ao lado.
E) À propósito, você sabe que dia é hoje?
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Questão 09

Questão 13

Indique, dentre as alternativas a seguir, o fragmento
de texto que é construído por uma gradação.

Indique a alternativa a seguir que apresenta aposto:
A) “Jornalão, com muita coisa para ler, editoriais,
artigos, reportagens.” (§ 2)
B) “[...] não passaria de uma medíocre, e até
vergonhosa, imitação.” (§ 3)
C) “Como se fosse um movimento automático,
colocou o cotovelo sobre o braço da poltrona.”
(§ 4)
D) “E aí, misericordiosamente, o comandante
anunciou que estavam pousando.” (§ 6)
E) “E ah, sim, braços de poltrona em aviões.” (§ 9)

A) “Jornalão, com muita coisa para ler, editoriais,
artigos, reportagens.” (§ 2)
B) “Inclinou a poltrona, bocejou, fechou os olhos e
fingiu dormir.” (§ 4)
C) “Torceu para que a aeronave entrasse numa área
de turbulência, o que acabou acontecendo.” (§ 4)
D) “E aí o problema, o inesperado problema.” (§ 6)
E) “Trinta e cinco anos partilhando sonhos,
angústias, o cuidado dos filhos.” (§ 9)

Questão 14

Questão 10

“E, O JORNAL ABERTO, ela naturalmente ancorou o
cotovelo no braço da poltrona.” (§ 2)

De acordo com o processo de formação de palavras,
o vocábulo destacado em “[...] talvez não tão
sangrenta quanto a Segunda Guerra na Europa, mas
mesmo assim ENCARNIÇADA.”, (§ 1) é um caso de
derivação:
A)
B)
C)
D)
E)

Indique a alternativa que substitui a oração
subordinada adverbial temporal reduzida de
particípio, destacada no fragmento, sem alteração de
sentido em relação ao texto.

imprópria.
regressiva.
parassintética.
sufixal.
prefixal.

A) Por causa do jornal aberto, ela naturalmente
ancorou o cotovelo no braço da poltrona.
B) Pelo fato de o jornal ter sido aberto, ela
naturalmente ancorou o cotovelo no braço da
poltrona.
C) Ainda que com o jornal aberto, ela naturalmente
ancorou o cotovelo no braço da poltrona.
D) Depois que o jornal foi aberto, ela naturalmente
ancorou o cotovelo no braço da poltrona.
E) Enquanto o jornal era aberto, ela naturalmente
ancorou o cotovelo no braço da poltrona.

Questão 11
No fragmento “E aí, misericordiosamente, o
c o m a n d a n t e a n u n c i o u Q U E E S TAVA M
POUSANDO.”, (§ 6), a oração destacada é
classificada como:
A)
B)
C)
D)
E)

oração subordinada substantiva objetiva direta.
oração coordenada sindética explicativa.
oração subordinada adjetiva restritiva.
oração coordenada sindética conclusiva.
oração subordinada substantiva subjetiva.

Questão 15
Entre as alternativas a seguir, indique a opção em que
a palavra SE é uma conjunção.
A) “Mas a verdade é que ela SE antecipara na
manobra [...]” (§ 3)
B) “Como SE diz no Sul: ‘Não está morto quem
peleia’, e ele ainda tinha muito a pelear.” (§ 4)
C) “SE levantasse, perderia o braço da poltrona e
nunca mais o recuperaria.” (§ 6)
D) “Durante longos minutos debateu-SE em dúvida
cruel.” (§ 6)
E) “Ela fechou o jornal, voltou-SE para ele [...]” (§ 7)

Questão 12
“Aparentemente ela continuava absorvida na leitura.”
(§ 4)
Indique a alternativa em que a pontuação adotada
conserva o sentido expresso no texto.
A) Aparentemente
leitura.
B) Aparentemente
leitura.
C) Aparentemente
leitura.
D) Aparentemente,
leitura.
E) Aparentemente
leitura.

ela continuava, absorvida, na
ela continuava, absorvida na
ela continuava absorvida, na
ela continuava absorvida na
ela, continuava absorvida na
04
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ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questão 20
Segundo a Lei nº 9.784/1999, é correto afirmar que o
processo administrativo:

Questão 16
A vigente Constituição Federal estabelece
expressamente como um dos objetivos fundamentais
da República Federativa do Brasil:

A) admite recurso, que tramitará no máximo por três
instâncias administrativas.
B) inicia-se apenas por provocação de organizações
e associações representativas de interesses
coletivos.
C) comporta a adoção de forma escrita ou verbal.
D) pode ser decidido por ato do perito que tenha
participado de sua instrução.
E) inadmite hipótese de delegação ou avocação da
competência administrativa.

A) a erradicação da utilização da energia nuclear.
B) o reconhecimento e a promoção das
desigualdades sociais e regionais.
C) a promoção do bem de todos e de todas as formas
de discriminação.
D) o c o m p r o m i s s o c o m u m a e c o n o m i a
eminentemente agrária.
E) a erradicação da marginalização e da pobreza.

Questão 21
São modalidades licitatórias:

Questão 17
Conforme artigo 5º da Constituição Federal vigente,
são exemplos de direitos e garantias fundamentais:

A)
B)
C)
D)
E)

A) inviolabilidade domiciliar e soberania.
B) inviolabilidade de dados e direito de herança.
C) inviolabilidade da intimidade e tratamento
favorecido.
D) acesso à informação e obrigatoriedade de
associação.
E) direito de herança e de associação para fins
paramilitares.

Questão 22
Ao contrário do que ocorre nas demais modalidades
de licitação, a homologação é realizada após a
adjudicação na seguinte modalidade:

Questão 18

A)
B)
C)
D)
E)

O princípio administrativo que impõe o controle de
resultados da Administração Pública, a redução do
desperdício e a execução do serviço público com
rendimento funcional é denominado princípio da:
A)
B)
C)
D)
E)

convite e sondagem.
concurso e promoção.
leilão e permissão.
consulta e concessão.
pregão e concorrência.

legalidade.
impessoalidade.
eficiência.
publicidade.
moralidade.

tomada de preços.
concorrência.
convite.
pregão.
concurso.

Questão 23
Conforme a Lei n° 8.429/1992 (Lei de Improbidade
Administrativa) se um agente público deixa de
praticar, indevidamente, um ato de ofício, sua
conduta:

Questão 19
A) não pode ser considerada ato de improbidade
caso não resulte em enriquecimento ilícito.
B) pode ser considerada ato de improbidade mesmo
que dela não resulte enriquecimento ilícito ou
lesão ao erário.
C) pode ser considerada ato de improbidade
somente se dela resultar lesão ao erário.
D) não pode ser considerada ato de improbidade
caso não resulte em lesão ao erário e
enriquecimento ilícito.
E) não pode ser considerada ato de improbidade
porque não há interesse lesivo ou sentimento
pessoal que justifique sua omissão.

O servidor estatutário estável cuja demissão for
invalidada por sentença judicial:
A) será reintegrado apenas se não existir novo
ocupante estável de sua vaga.
B) não será reintegrado, mas tão somente
indenizado.
C) será reintegrado em seu cargo sem porém fazer
jus aos direitos correspondentes ao período do
afastamento.
D) ficará em disponibilidade caso seu cargo tenha
sido declarado desnecessário ou extinto.
E) ficará em disponibilidade caso exista novo
ocupante estável de sua vaga.
05
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Questão 27

Questão 24

No início do século XX, após alguns conflitos e
assinaturas de tratados, o Acre foi decretado
Território Federal. Atualmente, goza do status de
Estado, sendo uma das unidades da federação. O
Acre foi elevado à condição de Estado por meio da
Lei nº 4.070/1962, assinada pelo Presidente da
República:

As informações consideradas ultrassecretas pela Lei
de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) têm
prazo máximo de sigilo, contado da data de sua
produção, de:
A)
B)
C)
D)
E)

vinte e cinco anos.
dez anos.
quinze anos.
vinte anos.
cinco anos.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 25
O funcionário público que, em razão de sua função,
sabendo inequivocamente da sustação por ordem
judicial da cobrança de tributo, ainda assim o exige
empregando meio que a lei não autoriza comete o
crime de:
A)
B)
C)
D)
E)

Jânio Quadros.
João Goulart.
Ernesto Geisel.
Juscelino Kubitschek.
Tancredo Neves.

Questão 28
O relevo do estado do Acre possui características
semelhantes ao de parte significativa da região Norte,
onde existem diferentes unidades de relevo. Algumas
delas são encontradas no Acre. Entre as unidades de
relevo a seguir, a que ocupa a maior extensão
territorial do estado do Acre é:

corrupção passiva.
excesso de exação.
condescendência criminosa.
peculato.
advocacia administrativa.

A)
B)
C)
D)
E)

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE
Questão 26
“O Tratado de Petrópolis foi considerado por Gastão
da Cunha e muitos outros como o mais importante de
todos os ajustes diplomáticos do Brasil desde a
Independência. O Barão do Rio Branco pensava da
mesma forma, pois tinha consciência de que se
tratava de difícil construção política, que havia
requerido excepcional competência no manejo do
poder, na dosagem bem proporcionada de força e
compromisso.”

Tabuleiros do Norte da Amazônia.
Chapadas do Meio-Norte.
Depressão do Rio Amazonas.
Tabuleiros Interioranos.
Depressão do Norte da Amazônia.

Questão 29
Entre os Municípios a seguir, o que possui fronteira
com a Bolívia é:
A)
B)
C)
D)
E)

(RICUPERO, Rubens. Rio Branco: o Brasil no mundo. Rio de
Janeiro: Contraponto-Petrobrás, 2000, p. 31).

Tarauacá.
Rio Branco.
Porto Acre.
Plácido de Castro.
Santa Rosa do Purus.

O episódio que antecedeu, a assinatura do Tratado
de Petrópolis foi:
A) a proclamação do Estado Independente do Acre
por Luís Gálvez.
B) a eleição do Barão do Rio Branco como
Presidente do Brasil.
C) a construção da Ferrovia Madeira-Mamoré entre o
Acre e o Amazonas.
D) a criação de uma Reserva Extrativista de látex na
fronteira com o Peru.
E) o acordo com o governo da Colômbia para apoio
no litígio fronteiriço.
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Questão 33

Questão 30

No Linux, o comando que retira um arquivo da fila de
impressão é:

Abrange áreas do centro-leste do vale do Acre, sendo
drenadas por rios da bacia hidrográfica do Purus (rio
Acre e seus afluentes) e da bacia hidrográfica do
Madeira (rio Abunã e seus afluentes). É a
microrregião mais populosa; economicamente, a
mais importante. Por estas condições, centraliza a
principal praça comercial e as poucas indústrias
locais. Ademais, é nesta região que alguns
municípios apresentam os maiores índices de áreas
desmatadas. Disto provém ser esta região área de
grande expansão das atividades agrícolas e
pecuárias no Estado.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 34
É um gerenciador de arquivos no Linux.

(SILVA, Silvio Simione da. Das “Microrregiões Geográficas” às
“Regionais de Desenvolvimentos”: regionalização das terras
acreanas e as possibilidades de novos rearranjos no princípio do
século XX. NERA-FCT/UNESP, 2005).

A)
B)
C)
D)
E)

A microrregião acima descrita é:
A)
B)
C)
D)
E)

Brasileia.
Tarauacá.
Rio Branco.
Cruzeiro do Sul.
Sena Madureira.

Analise as seguintes sentenças em relação ao
Sistema Operacional Linux.
I. Sockets são arquivos utilizados para representar
dispositivos de hardware do computador.

Questão 31

II. Ao renomear um arquivo, é possível inserir
espaços no meio de um nome do arquivo.

No gerenciamento do sistema de arquivos do Linux
há dois tipos de partições. São elas:

III. Os inodes são os elementos essenciais do
sistema de arquivos do Linux.

lilo e grub.
init e setup.
mount e dev.
primária e estendida.
boot e fdisk.

É(são) verdadeira(s) apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 32
No Linux, o comando que adiciona a todos (dono do
arquivo, grupo e outros) a permissão para executar
um arquivo XPTO, é:
A)
B)
C)
D)
E)

vi.
konqueror.
CUPS.
pico.
mcedit.

Questão 35

INFORMÁTICA BÁSICA

A)
B)
C)
D)
E)

lprm.
printcap.
lpq.
append.
lpr.

I
II
III
I e II
II e III

chmod a + r XPTO
chown g + x XPTO
chmod a + x XPTO
chown g + u XPTO
chowd o + x XPTO
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Questão 38

Questão 36

São exemplos de correio eletrônico do tipo webmail:

Alguns termos relacionados com tecnologias,
navegadores, ferramentas e aplicativos associados à
Internet estão disponibilizados na Coluna I.
Estabeleça a correta correspondência com os seus
significados, disponibilizados na Coluna II.

A)
B)
C)
D)
E)

Coluna I
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Archie
Firefox
Google
Plug-in
Skype
Eudora

Questão 39

Das opções seguintes, assinale aquela que NÃO está
disponível como opção de fator de zoom no
BrOffice.org 3.0 Writer:
A)
B)
C)
D)
E)

Coluna II
(
(
(
(

)
)
)
)

aplicativo de correio eletrônico
serviço de procura de informações em sites FTP
serviço de VoIP
aplicação auxiliar que atua em conjunto com o
browser
( ) site de busca
( ) navegador da Internet

ideal.
página inteira.
largura de página.
colunas.
150%.

Questão 40

No BrOffice.org 3.0 Writer, para fechar um programa e
todos os documentos que estiverem abertos, basta
clicar no comando “sair” do menu ou pressionar a
seguinte combinação de teclas de atalho:

A sequência correta é:
A)
B)
C)
D)
E)

Gopher e Facebook.
Yahoo e Hotmail.
Gmail e Netmeeting.
Safari e Outlook Express.
Mosaic e Skype.

1, 6, 4, 5, 3 e 2.
5, 1, 6, 4, 3 e 2.
6, 1, 5, 4, 3 e 2.
3, 4, 5, 6, 1 e 2.
2, 6, 1, 3, 5 e 4.

A)
B)
C)
D)
E)

Ctrl + Shift + J
Ctrl + T
Ctrl + Shift + S
Ctrl + E
Ctrl + Q

Questão 37
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

No tocante à segurança da informação, a
manipulação de pessoas para obtenção e acesso de
informações importantes, podendo inclusive
utilizar-se de identidades falsas, é conhecido como
ataque de:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 41
Reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a
necessidade da diferenciação de um Patrimônio
particular no universo dos patrimônios existentes,
independentemente de pertencer a uma pessoa, um
conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição
de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins
lucrativos. O Princípio a que se faz referência é o da:

engenharia social.
spoofing.
negação de serviço.
cookies.
vírus polimórfico.

A)
B)
C)
D)
E)
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entidade.
continuidade.
competência.
registro pelo valor original.
individualismo.
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Questão 42

Questão 45

Qual das alternativas a seguir identifica os recursos
controlados pela entidade como resultado de eventos
passados e do qual se espera que resultem para a
entidade benefícios econômicos futuros ou potencial
de serviços?
A)
B)
C)
D)
E)

O Plano de Contas objetiva, em geral, o
estabelecimento de normas e procedimentos para o
registro contábil pelas entidades do setor público, de
forma a viabilizar a consolidação das contas públicas.
De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado
ao Setor Público, são diretrizes do PCASP:

Superávit
Ativo
Passivo
Patrimônio Líquido
Saldo Patrimonial

1. Harmonização dos procedimentos contábeis com
os princípios e normas de contabilidade, sempre
observando a legislação vigente.
2. Existência da necessária vinculação entre as
classificações orçamentária e patrimonial.
3. As contas devem ser construídas, estritamente
dentro do padrão estabelecido, ou seja, as
necessidades dos entes devem se adequar a
esse padrão.
4. Possibilidade de extração de informações de
modo a atender seus usuários.

Questão 43
Segundo a Lei nº 4.320/1964, uma das alternativas
abaixo, denomina a atividade que consiste na
verificação do direito adquirido pelo credor tendo por
base os títulos e documentos comprobatórios do
respectivo crédito, ou seja, é a verificação de uma
obrigação já existente. Aponte-a.
A)
B)
C)
D)
E)

A alternativa que apresenta um conjunto de diretrizes
corretas é:
A)
B)
C)
D)
E)

Pré-empenho
Empenho
Fixação
Liquidação
Previsão

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

Questão 46

Questão 44

A LRF determina que o Anexo de Metas Fiscais
demonstre a real evolução do patrimônio líquido do
exercício e dos:

De acordo com a NBC T 16.6 – Demonstrações
Contábeis, a Demonstração das Variações
Patrimoniais, evidencia as variações quantitativas, o
resultado patrimonial e as variações qualitativas
decorrentes da execução orçamentária. Pode-se
dizer que as variações patrimoniais quantitativas são
aquelas que decorrem:

A)
B)
C)
D)
E)

A) de transações que alteram a composição dos
elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio
líquido.
B) de transações que aumentam ou diminuem o
patrimônio líquido.
C) s o m e n t e d a s v a r i a ç õ e s p a t r i m o n i a i s
aumentativas.
D) somente das variações patrimoniais diminutivas.
E) da diferença entre as variações aumentativas e
diminutivas.

três exercícios anteriores.
quatro exercícios anteriores.
cinco exercícios anteriores.
seis exercícios anteriores.
oito exercícios anteriores.

Questão 47
Uma das alternativas abaixo listadas caracteriza o
processo que consiste em determinar os valores
pelos quais os elementos das demonstrações
contábeis devem ser reconhecidos e apresentados
nas demonstrações contábeis. Assinale-a.
A)
B)
C)
D)
E)
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Avaliação.
Reavaliação.
Mensuração.
Valor de Mercado.
Valor Residual.
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Questão 50

Questão 48
De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada
ao Setor Público, Parte II – Procedimento Contábil,
em sua 5ª edição conceitua:

A contabilização da despesa de depreciação deverá
ser efetuada da seguinte forma: Débito: Depreciação
e Crédito: Depreciação Acumulada. Esse lançamento
é efetuado na contabilidade do setor público, no
seguinte subsistema de informações:

I. Avaliação patrimonial: a atribuição de valor
monetário a itens do ativo e do passivo
decorrentes de julgamento fundamentado em
consenso entre as partes e que traduza, com
razoabilidade, a evidenciação dos atos e dos fatos
administrativos.
II. Influência significativa: o poder de uma entidade
do setor público participar nas decisões de
políticas financeiras e operacionais de outra
entidade que dela receba recursos financeiros a
qualquer título ou que represente participação
acionária, sem controlar de forma individual ou
conjunta essas políticas.
III. Mensuração: a constatação de valor monetário
para itens do ativo e do passivo decorrente da
aplicação de procedimentos técnicos suportados
em análises qualitativas e quantitativas.
IV. Reavaliação: a adoção do valor de mercado ou de
consenso entre as partes para bens do ativo.
V. Redução ao valor recuperável (impairment): É a
redução nos benefícios econômicos futuros ou no
potencial de serviços de um ativo, que reflete um
declínio na sua utilidade além do reconhecimento
sistemático por meio da depreciação.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 51
As alternativas abaixo, de acordo com a
Lei nº 4.320/1964 em art. 105, apresentam as
informações que o Balanço Patrimonial demonstrará,
EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

As informações apresentadas nas demonstrações
contábeis devem ser entendidas pelos usuários. Para
esse fim, presume-se que estes já tenham
conhecimento do ambiente de atuação das entidades
do setor público. Todavia, as informações relevantes
sobre temas complexos não devem ser excluídas das
demonstrações contábeis, mesmo sob o pretexto de
que são de difícil compreensão pelos usuários. Essa
característica do registro e da informação contábil
denomina-se:

I e II, apenas.
II e III, apenas.
III e IV, apenas.
I, II e IV, apenas.
I, II, III, IV e V.

Questão 49

A)
B)
C)
D)
E)

Compreende os bens, tais como edifícios ou
terrenos, destinados a serviço ou estabelecimento da
administração federal, estadual ou municipal,
inclusive os de suas autarquias e fundações públicas,
como imóveis residenciais, terrenos, glebas,
aquartelamento, aeroportos, açudes, fazendas,
museus, hospitais, hotéis dentre outros:
A)
B)
C)
D)
E)

as contas de compensações.
o saldo patrimonial.
o lucro do exercício.
o ativo financeiro.
o passivo permanente.

Questão 52

Os conceitos apontados corretamente são:
A)
B)
C)
D)
E)

Orçamentárias.
Custos.
Financeiras.
Econômicas.
Patrimoniais.

Confiabilidade.
Comparabilidade.
Compreensibilidade.
Objetividade.
Visibilidade.

Bens Imóveis em andamento.
Bens de uso comum do povo.
Bens Dominiais.
Bens de uso especial.
Bens em poder de terceiros.
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Questão 58

Questão 53
O resultado do período apurado pelo confronto entre
as variações patrimoniais quantitativas aumentativas
e diminutivas denomina-se:
A)
B)
C)
D)
E)

Observe os dados abaixo:

Dados
Caixa e Equivalentes Caixa
Créditos à Curto Prazo
Bens Móveis
Bens Imóveis
Dívida Ativa

Resultado Patrimonial.
Resultado de Compensação.
Resultado Financeiro.
Resultado Orçamentário.
Ganho ou Perdas Orçamentárias.

R$
600,00
250,00
300,00
150,00
190,00

O Valor do Ativo Financeiro corresponde a:
Questão 54

A)
B)
C)
D)
E)

No que tange à classificação das receitas públicas,
indique a opção que NÃO se enquadra como Receita
de Capital.
A)
B)
C)
D)
E)

Amortização do Empréstimo.
Transferências de Capital.
Receitas por Alienação de Bens.
Operações de Crédito.
Receitas Agropecuárias.

Questão 59
O Subsistema de informação ________________
registra, processa e evidência os fatos financeiros e
não financeiros relacionados com as variações
qualitativas e quantitativas do patrimônio público.
Uma das alternativas abaixo apresenta o subsistema
a que se está fazendo referência e que completa o
espaço vazio.

Questão 55
Identifique nas alternativas abaixo, aquela que
apresenta a classificação da despesa pública, quanto
à afetação patrimonial.
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 600,00
R$ 640,00
R$ 850,00
R$ 1.240,00
R$ 1.490,00

A)
B)
C)
D)
E)

Orçamentária e Extraorçamentária.
Efetiva e por Mutação.
Ordinária e Extraordináira.
Econômico e Jurídico.
Corrente e de Capital.

Financeiro
Patrimonial
Custos
Compensação
Orçamentário

Questão 60
Questão 56
A LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece
limites para despesas com pessoal e determina, caso
exceda esse limite, eliminá-los no(s):

Uma das alternativas abaixo, NÃO apresenta um dos
atributos da conta contábil, segundo o Manual de
Contabilidade Aplicado ao Setor Público – Parte IV.
Aponte-a.

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

1º quadrimestre.
2 primeiros quadrimestres.
1/3 no final do 2º quadrimestre.
50% no final do 1º quadrimestre.
95% no primeiro semestre.

Título
Código
Natureza do saldo
Classe
Função

Questão 57
Uma das alternativas abaixo denomina as
descentralizações financeiras de recursos internos,
ou seja, dentro do mesmo ministério. Identifique-a.
A)
B)
C)
D)
E)

Provisão
Destaque
Dotações
Repasse
Sub-repasse
11
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Questão 61

Questão 63
Faça a correlação entre a coluna 1 e a coluna 2.

Em uma das alternativas abaixo, encontra-se
identificado o Principio Contábil, que faz menção ao
processo de mensuração e apresentação dos
componentes patrimoniais no sentido de produzir
informações integras e tempestiva. Aponte-a.
A)
B)
C)
D)
E)

Coluna 1
1. Ativo
2. Passivo
3. Patrimônio Líquido

Competência
Continuidade
Entidade
Oportunidade
Prudência

Coluna 2
( ) Representa a origem de recursos, provenientes
dos recursos financiados pelos sócios, bem como
pelos resultados positivos retidos na entidade.
( ) Representa os compromissos presentes da
entidade, derivados de eventos já ocorridos, cujo
pagamento se espera que resulte em saída de
recursos da entidade.
( ) Representa os recursos controlados por uma
entidade em consequência de eventos passados
e dos quais se espera que resultem fluxos de
benefícios econômicos para a empresa.

Questão 62
Determinado Princípio Contábil, determina a adoção
do menor valor para os componentes patrimoniais do
Ativo e do maior para os componentes do Passivo,
sempre que se apresentem alternativas igualmente
válidas para a quantificação das mutações
patrimoniais que alterem o Patrimônio Líquido. O
Princípio Contábil ao qual se faz referência é o da:
A)
B)
C)
D)
E)

Identifique a alternativa que apresenta a sequência
correta.

prudência.
entidade.
continuidade.
oportunidade.
competência.

A)
B)
C)
D)
E)

1–2–3
2–3–1
3–2–1
2–1–3
3–1–2

Questão 64
A equação patrimonial (Ativo = Passivo + Patrimônio
Líquido), esta fundamentada no método das partidas
dobradas, ou seja, uma operação contábil pode
alterar um ou ambos os lados da equação. Suponha o
registro contábil de um contrato de criação de uma
determina empresa, cujo valor do capital foi
estipulado em R$ 120.000,00 e que só será
integralizado um mês após a assinatura do contrato.
Uma das alternativas abaixo identifica como se
apresentará a equação patrimonial após o registro
desse contrato. Aponte-a.
A)
B)
C)
D)
E)
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120.000,00 = 120.000,00 + 0
0=0+0
120.000,00 = 0 + 120.000,00
120.000,00 = 60.000,00 + 60.000,00
0 = 120.000,00 – 120.000,00
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Questão 65

Questão 67

Determinada empresa teve creditado, no dia
01.07.2012, em sua conta corrente no banco Itaú, o
valor de R$ 34.200,00, referente a um empréstimo
concedido por esse banco. O valor da solicitação foi
de R$ 40.000,00, os juros da transação foram
cobrados antecipadamente e a empresa deverá
pagar esse empréstimo, em um único pagamento,
num prazo de 20 meses de sua contratação.
Identifique, nas alternativas disponibilizadas, o
lançamento a ser efetuado na contratação desse
empréstimo.

A essência das transações ou outros eventos, nem
sempre é consistente com sua forma legal de
apresentação. Nesse sentido, seguindo o padrão
internacional, a contabilidade brasileira adotou para o
registro da informação contábil, privilegiar a essência
sobre a forma. Uma das alternativas abaixo
apresenta uma transação onde o registro tendo como
base a substância do negócio, é um exemplo
clássico. Assinale-a.
A) Constituição de Reservas para Contingências.
B) Contabilização de Perdas em Investimentos.
C) Contabilização dos Contratos de Leasing
Financeiro.
D) Apropriação de Receitas Antecipadas.
E) Contabilização do Ajuste a Valor Justo.

A) Débito de Banco: 34.200,00: Débito de
Financeiras antecipadas: 5.800,00 e Crédito de
Empréstimos bancários (L/P): R$ 40.000,00.
B) Débito de Banco: 34.200,00; Crédito Financeiras
antecipadas: 5.800,00 e Crédito de Empréstimos
bancários( L/P): 34.200,00.
C) Débito de Banco: 40.000,00; Crédito de
Financeiras antecipadas: 5.800,00 e Crédito de
Empréstimos bancários: 34.200,00.
D) Débito de Banco: 34.200,00 e Crédito de
Empréstimo bancário: 34.200,00.
E) Débito de Banco: 34.200,00: Débito de
Financeiras antecipadas: 5.800,00 e Crédito de
Empréstimos bancários (C/P): R$ 40.000,00.

Questão 68
A Demonstração do Valor Adicionado informa a
riqueza gerada pela entidade empresarial, durante
determinado período, tendo sempre em conta que
essa riqueza pertence a toda sociedade. Sob esse
ponto de vista, relacione a 2ª coluna de acordo com a
1ª coluna e, logo após, identifique a alternativa que
apresenta a sequência correta para distribuição do
valor adicionado.
1ª Coluna

Questão 66
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC), através
da Resolução nº 1.055/2005 criou uma entidade com
o objetivo de estudar, preparar e emitir documentos
técnicos sobre contabilidade, centralizando e
padronizando seu processo de produção, tendo
sempre como referência a convergência ao padrão
internacional. Essa entidade denomina-se:

1.
2.
3.
4.

Empregados
Governo
Financiadores
Acionistas

2ª Coluna
(
(
(
(
(

A)
B)
C)
D)

CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis.
CVM – Comissão de Valores Mobiliários.
CRC - Conselho Regional de Contabilidade.
CCNC – Comissão Consultiva de Normas
Contábeis.
E) ABRASCA – Associação Brasileira de
Companhias Abertas.

)
)
)
)
)

A)
B)
C)
D)
E)
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Salários dos colaboradores
Parcela do lucro não distribuído
Juros pagos aos bancos
Dividendos pagos
Imposto de renda e contribuição social
1–4–4–3–2
1–2–3–2–3
4–2–3–1–4
1–4–3–4–2
4–3–3–4–2
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Questão 69

Questão 71

Identifique nas alternativas disponibilizadas abaixo, a
Demonstração Contábil que tem sua preparação e
divulgação exigidas pelas normas contábeis
brasileiras para as companhias abertas, embora não
sejam exigidas pelas normas internacionais editadas
pelo IASB.

Segundo o Regime de Competência, os atos e fatos
contábeis devem ser reconhecidos quando ocorrem
as transações e os eventos econômicos, isto é,
independentemente de sua realização financeira.
Considere as seguintes informações:
1. Contratação em 01/09/2012, seguro contra
incêndio no valor de R$ 24.000,00, pagos no ato,
para cobertura por um ano.
2. Aproveitando uma folga de caixa, um dos clientes
pagou de R$ 150.000,00, por conta de serviços a
serem prestados no próximo exercício.
3. O aluguel do mês de dezembro de 2012, no valor
de R$ 10.000,00 foi pago em fevereiro de 2013.
4. Alguns serviços prestados e faturados em outubro
de 2012, no valor de R$ 70.000,00, ainda não
foram pagos pelos clientes.
5. Segundo os advogados, uma demanda
trabalhista, no valor de R$ 6.000,00, teve seu risco
de perda considerado como possível.

A) Demonstração do resultado abrangente.
B) Demonstração das mutações do patrimônio
líquido.
C) Demonstração dos fluxos de caixa.
D) Demonstração do valor adicionado.
E) Demonstração do resultado do exercício.
Questão 70
Dentre as mudanças trazidas pela
Lei nº 11.638/2007, a preparação da (DFC)
Demonstração dos Fluxos de Caixa se tornou
obrigatória em substituição a (DOAR) Demonstração
das Origens e Aplicações de Recursos.
As
informações da DFC devem ser estruturadas, no
sentido de apresentar informações basicamente
sobre as seguintes atividades:

Identifique em qual das alternativas abaixo está
consignado o lucro apurado no exercício de 2012, a
partir somente das informações acima.
A)
B)
C)
D)
E)

A) Econômicas e de Investimentos.
B) O p e r a c i o n a i s , I n v e s t i m e n t o s e d e
Financiamentos.
C) Econômicos e Operacionais.
D) Econômicos, Investimentos e Financiamento.
E) Financeiros e Econômicos.

R$ 46.000,00
R$ 196.000,00
R$ 52.000,00
R$ 126.000,00
R$ 110.000,00

Questão 72
A partir da edição da Lei nº 11.638/2007, na
escrituração contábil brasileira, não foi mais
permitida a adoção de um determinado
procedimento, que, ao contrário das normas do
(IASB) International Accounting Standards Board, é
permitida nas IFRS´S. A afirmação se refere à
contabilização:
A)
B)
C)
D)
E)
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Do leasing operacional.
Da provisão para créditos de liquidação duvidosa.
Do ajuste a valor presente.
Do ajuste a valor justo.
Da reavaliação espontânea de ativos.
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Questão 76

Questão 73
O lado do Ativo do Balanço Patrimonial é composto
de Circulante e Não Circulante. Uma das alternativas
abaixo especifica uma composição correta do Ativo
Não Circulante. Identifique-a:
A) Realizável
Imobilizado
B) Realizável
Intangível
C) Realizável
Intangível
D) Realizável
Intangível
E) Realizável
Intangível

Uma das alternativas abaixo apresenta um conta
contábil que tem como função demonstrar que é
provável a utilização de recursos no futuro, para
liquidar obrigação presente, cuja constituição está
amparada por estimativa confiável.

C/P, Permanente, Investimento e
A)
B)
C)
D)
E)

C/P, Imobilizado, Investimento e
L/P, Permanente, Imobilizado e
L/P, Investimento, Permanente e

Questão 77

L/P, Investimento, Imobilizado e

A preparação das (DC´S) Demonstrações Contábeis
parte do pressuposto que a entidade não tem a
intenção de reduzir materialmente a escala de suas
operações. Se esse fosse o caso, seriam adotados
critérios alternativos de mensuração dos
componentes patrimoniais, bem como, requeridas as
divulgações pertinentes. Identifique em uma das
alternativas abaixo, o princípio contábil que deverá
ser adotado na preparação das DC`S sobre
condições normais.

Questão 74
Uma das alternativas disponibilizadas abaixo
apresenta um conceito que a NBC TG 26 –
Apresentação das Demonstrações Contábeis excluiu
das Demonstrações Contábeis, particularmente na
que se refere ao Resultado do Exercício.
Identifique-a.
A)
B)
C)
D)
E)

Contingências trabalhistas.
Provisão para créditos de liquidação duvidosa.
Perdas de crédito.
Depreciação acumulada.
Despesas pagas antecipadamente.

A)
B)
C)
D)
E)

Outras despesas/receitas operacionais
Reserva de Reavaliação
Despesas/receitas não operacionais
Ajuste de avaliação patrimonial
Resultado de avaliação patrimonial

Prudência.
Oportunidade.
Relevância.
Competência.
Continuidade.

Questão 78
Questão 75

A NBC TG 26 – Estrutura Conceitual determina que
todos os itens de receita e despesa reconhecidas no
período devem ser incluídos no resultado do
exercício, a menos que outra norma contábil exija de
outro modo. Identifique a alternativa que apresenta
uma dessas exceções.

Determinada indústria utiliza o método das cotas
constantes, para o reconhecimento do custo de
depreciação da máquina utilizada no processo
produtivo. Considerando uma vida útil de 5 anos, um
custo de aquisição no valor de R$ 70.000,00 e valor
residual equivalente a 8% do valor de aquisição,
identifique, nas alternativas abaixo, o valor da
depreciação anual dessa máquina.
A)
B)
C)
D)
E)

A) Perdas de crédito em clientes.
B) Ajustes a valor presente, aplicado sobre contas a
receber e a pagar.
C) Ganhos em investimentos, avaliados pelo MEP.
D) Variação cambial de investimentos no exterior,
avaliados pelo MEP.
E) Perdas em investimentos, avaliados pelo MEP.

R$ 14.000,00
R$ 7.000,00
R$ 6.440,00
R$ 12.880,00
R$ 15.120,00
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Questão 79
O processo de análise das demonstrações contábeis
corresponde à interpretação das informações
evidenciadas nos relatórios contábeis. Assim,
relacione a 2ª coluna com a 1ª e, logo após,
identifique a alternativa que apresenta a sequência
correta.
1ª Coluna
1.
2.
3.
4.

Análise por indicadores
Indicadores de liquidez
Análise da lucratividade
Indicadores de prazos médios

2ª Coluna
( ) Compara variáveis de natureza diferentes.
( ) Mede a composição do resultado da entidade,
compara o lucro com a receita.
( ) Mede a gestão do capital de giro da entidade.
( ) Mede a capacidade de pagamento da entidade.
A)
B)
C)
D)
E)

1–3–2–4
4–2–1–3
1–3–4–2
2–3–1–4
1–4–3–2

Questão 80
Um aspecto importante para o analista das
demonstrações contábeis encontra-se no objetivo de
sua análise. Essa identificação é fundamental, para
que a análise enfatize aqueles indicadores que
tenham uma relação mais próxima ao objetivo
identificado. Portanto, diante do objetivo de avaliar se
vale a pena ou não investir numa empresa, identifique
nas alternativas abaixo, que conjuntos de indicadores
seriam mais prioritários.
A)
B)
C)
D)
E)

Liquidez e Endividamento.
Rentabilidade e Lucratividade.
Estrutura de Capital e Endividamento.
Gestão e Prazos Médios.
Liquidez e Lucratividade.
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