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CARGO: AS5 – TÉCNICO DE CONTABILIDADE
Texto I para responder às questões de 01 a 05.
Energia nuclear: ontem e hoje
Guerra e paz
O sucesso do primeiro reator nuclear pode ser comparável em importância à descoberta do fogo, à invenção da
máquina a vapor, do automóvel ou avião ou, mais modernamente, à difusão da internet pelo mundo – afinal, tornou
possível usar a enorme quantidade de energia armazenada no núcleo atômico.
As circunstâncias daquele momento fizeram com que essa energia fosse primeiramente empregada na guerra, com
a produção de três bombas atômicas – duas lançadas sobre o Japão, em agosto de 1945, pondo fim ao conflito. Mas,
terminada a “guerra quente” – e iniciada a Guerra Fria –, os reatores nucleares, já a partir de 1950, passaram a ser
construídos com propósitos pacíficos.
Mais potentes e tecnologicamente avançadas, essas máquinas começaram a produzir diversos elementos radioativos
(molibdênio e iodo, por exemplo) que eram incorporados em quantidades adequadas a produtos farmacêuticos
(radiofármacos), que passaram a ser usados na medicina nuclear para diagnóstico e tratamento de doenças.
Na década de 1950, surgiram vários reatores para gerar eletricidade, trazendo bem‐estar e conforto às populações.
O pioneiro foi Obminsk (Rússia), em 1954, e, dois anos depois, Calder Hall (Reino Unido), primeira usina nuclear de larga
(Odilon A. P. Tavares. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br/. Adaptado.)
escala, que funcionou por 50 anos.

01
Dentre as expressões em destaque nos trechos a seguir, há um efeito de sentido diferente dos demais, indicado em
A) “[...] que funcionou por 50 anos.” (4º§)
B) “[...] primeira usina nuclear de larga escala, [...]” (4º§)
C) “Na década de 1950, surgiram vários reatores [...]” (4º§)
D) “[...] duas lançadas sobre o Japão, em agosto de 1945, [...]” (2º§)
E) “[...] já a partir de 1950, passaram a ser construídos com propósitos pacíficos.” (3º§)

02
Em “Na década de 1950, surgiram vários reatores para gerar eletricidade, trazendo bem‐estar e conforto às populações.”
(4º§), o trecho em destaque é introduzido por um termo que expressa um(a)
A) suposta atitude.
D) efeito visado, um propósito.
B) efeito contingente.
E) valor condicional impositivo.
C) situação irreversível.

03
O destaque dado pelo enunciador em “guerra quente” apresenta como razão discursiva
A) marcação de duplo sentido da expressão.
B) destaque de um fato histórico citado no texto.
C) indicação de uma expressão inadequada ao contexto.
D) intensificação de uma informação referente à guerra citada.
E) destaque de denominação atribuída pelo enunciador à guerra mencionada.

04
Em relação às informações do texto, analise as afirmativas a seguir.
I. O sucesso do primeiro reator nuclear é tão ou mais importante que a descoberta do fogo e a difusão da internet pelo
mundo.
II. A energia nuclear teve, a princípio, como principal objetivo, a construção de bombas atômicas utilizadas em guerras.
III. Os terceiro e quarto parágrafos apontam efeitos benéficos obtidos a partir da produção dos reatores nucleares.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
A) I.
B) III.
C) I e II.
D) I e III.
E) II e III.
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05
Sabendo‐se que a reativação do referente em um texto é realizada por meio da função anafórica ou catafórica,
formando‐se cadeias coesivas, é correto afirmar que em “essa energia” (2º§) o termo em destaque
A) antecipa a expressão “energia” (2º§).
D) faz referência à energia de um modo geral.
B) faz referência à energia citada no 1º§.
E) aponta para um elemento ausente no discurso.
C) dá realce ao tipo de energia mencionado.
Texto II para responder às questões de 06 a 10.
A reação brasileira
Ainda em 1954, foi lançado ao mar o primeiro submarino com propulsão nuclear, o Nautilus, dos EUA. Pouco depois,
vieram navios como o Savannah (EUA, 1962) e o Otto Hahn (Alemanha, 1964) – este último era capaz de navegar
impressionantes 40 mil km com apenas 2 kg de urânio‐235.
O Brasil reagiu a esses fatos. Aqui, foram criados, a partir de 1949, institutos e centros de pesquisa voltados
fundamentalmente para as questões nucleares. Nessas instituições, tiveram lugar a construção e operação dos primeiros
reatores nucleares do país, voltados tanto para a produção de radiofármacos quanto para a pesquisa e formação de
pessoal especializado.
Em 1957, o primeiro reator nuclear da América Latina, o IEA‐R1, entrou em operação no então Instituto de Energia
Atômica (IEA) – atualmente, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen) na Universidade de São Paulo.
Em 1960, começou a funcionar o reator Triga Mark‐1, no então Instituto de Pesquisas Radioativas (IPR) – hoje,
Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) –, na Universidade Federal de Minas Gerais. Cinco anos
depois, foi a vez, no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do primeiro reator de pesquisa totalmente
construído por empresa brasileira, o Argonauta, no Instituto de Engenharia Nuclear (IEN).
Em 1988, o Brasil inaugurou seu primeiro reator nuclear genuinamente nacional, o Ipen/MB‐01, resultado de
parceria entre pesquisadores do Ipen e da Marinha do Brasil. O objetivo primordial daquela máquina, além da pesquisa,
é formar recursos humanos.
Atualmente, o Brasil conta com duas unidades nucleares de grande porte para geração de eletricidade: Angra I, em
funcionamento há 30 anos, e Angra II, a partir de 2000. Também localizado em Angra dos Reis (RJ), o reator Angra III,
em construção, está previsto para entrar em funcionamento em 2016.
(Odilon A. P. Tavares. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br/. Adaptado.)

06
O trecho em que é possível identificar a opinião do enunciador acerca de fato mencionado no texto está indicado em
A) “[...] foi lançado ao mar o primeiro submarino com propulsão nuclear, [...]” (1º§)
B) “[...] capaz de navegar impressionantes 40 mil km com apenas 2 kg de urânio‐235.” (1º§)
C) “[...] institutos e centros de pesquisa voltados fundamentalmente para as questões nucleares.” (2º§)
D) “Nessas instituições, tiveram lugar a construção e operação dos primeiros reatores nucleares do país, [...]” (2º§)
E) “Em 1957, o primeiro reator nuclear da América Latina, o IEA‐R1, entrou em operação no então Instituto de Energia
Atômica (IEA) [...]” (3º§)

07
Em “O Brasil reagiu a esses fatos.” (2º§) ocorre
A) comparação implícita.
B) emprego de termos opostos.
C) abrandamento de sentido de um termo indesejável.
D) atribuição de ação própria do ser humano a ser inanimado.
E) a substituição de um termo por outro, havendo uma relação lógica entre eles.

08
De acordo com a estrutura do texto, é correto afirmar que sua função principal é
A) expressar a visão subjetiva dos fatos apresentados.
B) informar sobre ações do Brasil referentes à energia nuclear.
C) divulgar conceitos e opiniões sobre o Brasil de ontem e de hoje.
D) ressaltar o valor do primeiro reator nuclear de pesquisa do Brasil.
E) informar sobre a real situação do Brasil referente às energias alternativas.
Cargo: AS5 – Técnico de Contabilidade
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09
Algumas palavras ou expressões indicam o modo como as ideias do texto relacionam‐se entre si. Em “além da
pesquisa” (5º§) a expressão “além de” indica
A) ressalva.
B) conclusão.
C) acréscimo.
D) explicação.
E) confirmação.

10
Diante do exposto no texto, é correto afirmar que o título “A reação brasileira” é uma referência
A) ao efeito advindo de fatos apresentados no 1º§.
B) ao papel do Brasil no atual cenário internacional.
C) à comparação feita entre as ações internacionais e brasileiras.
D) às consequências das ações do Brasil em relação à energia atômica.
E) ao processo de reintegração do Brasil ao grupo de países que pesquisam a energia nuclear.
Texto III para responder às questões de 11 a 17.
O presente e o futuro dos exames de imagem
Para o professor Celso Darío Ramos, do Departamento de Radiologia da Faculdade de Ciências Médicas da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), é da medicina nuclear que vem o que há de mais moderno hoje no que diz
respeito aos exames de imagem. Um exemplo citado por ele é PET‐CT, equipamento que possibilita, ao mesmo tempo,
indicar a função biológica de determinado órgão do corpo, por meio da tecnologia PET (tomografia por emissão de
pósitrons), bem como mostrar a anatomia de várias partes do corpo, com o auxílio do CT (tomografia computadorizada).
Celso explica que tanto a tomografia por emissão de pósitrons quanto a computadorizada utilizam radiação para
produzir imagens. No caso da medicina nuclear, essa radiação é captada dentro do próprio corpo do paciente graças à
injeção de um radiofármaco, uma espécie de glicose que emite uma fraca radiação. “Para analisar um tumor, por
exemplo, quanto mais agressivo, mais ele consome a glicose radioativa, se tornando radioativo também. Com isso, o
equipamento vai identificar as características desse tumor, desde a sua fisiologia ao seu grau de agressividade. Com a
medicina nuclear é possível fazer imagens do cérebro para avaliar doenças, bem como da distribuição do sangue no
coração”, exemplifica o especialista.
(Disponível em: http://redeglobo.globo.com/globociencia/noticia/2013/06/para‐especialistas‐medicina‐nuclear‐ditara‐futuro‐dos‐exames‐de‐imagem.html.)

11
Relacionando o assunto tratado à fonte bibliográfica no final do texto, é correto afirmar que se trata de uma
informação científica em uma linguagem
A) formal e restrita a especialistas da saúde.
B) informal, acessível ao público a que se destina.
C) técnica, específica a um público relacionado à área.
D) acessível a um público sem formação específica na área.
E) precisa e objetiva, destinada exclusivamente a especialistas na área.

12
A transcrição da fala do especialista tem como principal função
A) contrapor a informação anterior.
D) orientar sobre o uso do equipamento mencionado.
B) demonstrar a importância do texto.
E) divulgar o trabalho desenvolvido por um especialista.
C) sustentar as informações expostas.

13
Em “Para o professor Celso Darío Ramos, do Departamento de Radiologia da Faculdade de Ciências Médicas da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), é da medicina nuclear que vem o que há de mais moderno hoje no
que diz respeito aos exames de imagem.” (1º§), o trecho em destaque indica uma
A) afirmação.
D) explicação desnecessária.
B) especificação.
E) suspensão do pensamento.
C) interrupção da coesão.
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14
Em “[...] mais ele consome a glicose radioativa, se tornando radioativo também. [...]” (2º§), o termo em destaque
tem como referente
A) agressivo.
D) glicose radioativa.
B) um tumor.
E) corpo do paciente.
C) análise do tumor.

15
O verbo de elocução “exemplifica”, usado ao final do texto para mencionar a fala do especialista, pode ser substituído,
sem alteração de sentido, por
A) objeta.
B) replica.
C) elucida.
D) assente.
E) determina.
Texto IV para responder às questões de 16 a 20.
A rosa de Hiroshima
Pensem nas crianças
Mudas telepáticas
Pensem nas meninas
Cegas inexatas
Pensem nas mulheres
Rotas alteradas
Pensem nas feridas
Como rosas cálidas
Mas oh não se esqueçam
Da rosa da rosa
Da rosa de Hiroshima
A rosa hereditária
A rosa radioativa
Estúpida e inválida
A rosa com cirrose
A antirrosa atômica
Sem cor sem perfume
Sem rosa, sem nada.
(Vinicius de Moraes. In: Ítalo Moriconi (Org.). Os cem melhores poemas brasileiros do século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.)

16
Considerando que o poema “A rosa de Hiroshima”, de Vinicius de Moraes, faz uma referência ao uso da energia
nuclear citado no texto I “Energia nuclear: ontem e hoje”, por ocasião da guerra, é correto afirmar que, em relação ao
texto III “O presente e o futuro dos exames de imagem”, existe uma
A) abordagem diferente.
D) comparação quanto ao uso da energia nuclear.
B) negação dos fatos apresentados.
E) continuidade, uma sequência do assunto abordado.
C) confirmação dos fatos mencionados.

17
Considerando as relações de coerência estabelecidas por determinadas palavras, indique o par de trechos destacados
(textos III e IV) cuja relação indicada pelos termos grifados é a mesma.
A) “... bem como mostrar a anatomia...” (1º§) – “Como rosas cálidas”
B) “Com isso, o equipamento vai identificar...” (2º§) – “Estúpida e inválida”
C) “... diz respeito aos exames de imagem.” (1º§) – “Pensem nas crianças”
D) “Com a medicina nuclear é possível fazer imagens...” (2º§) – “Sem cor sem perfume”
E) “Para o professor Celso Darío Ramos, do Departamento de Radiologia...” (1º§) – “Da rosa de Hiroshima”

18
No texto IV, é correto afirmar que o eu lírico tem como interlocutor
A) o leitor.
B) as crianças.
C) as meninas.

D) as mulheres.
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19
Na linguagem poética, estão presentes recursos estilísticos e efeitos de sentido. Sabendo que o termo “rosa” foi
empregado, predominantemente, no sentido conotativo no texto, assinale o verso a seguir que NÃO confirma tal
afirmação.
A) “A rosa hereditária”
D) “A antirrosa atômica”
B) “Estúpida e inválida”
E) “Sem rosa, sem nada”
C) “A rosa com cirrose”

20
A repetição da palavra “rosa”, empregada como um recurso estilístico, no poema de Vinicius de Moraes,
A) fornece ao leitor um sentido de dinamismo.
B) expressa oposições entre as citações da palavra.
C) enfatiza a palavra acrescentando‐lhe novo significado.
D) evita o duplo sentido pelo uso de conectivos em lugar de “rosa”.
E) estabelece uma comparação entre as várias rosas apresentadas.

LÍNGUA INGLESA
Read text V to answer 21 through 25.
Introducing the perfect chemistry between a green technology and a blue world
There is a formula for a healthy new world. That’s why Braskem invested millions in
research to become the first company in the world to use Brazilian sugar cane as a natural
plastic source, collaborating with the reduction of the GHG emissions. Its commitment to
a sustainable development resulted in a benchmark eco‐efficient process that estimulates
the markets in which Braskem operates and generates new opportunities.
The world dreamed. Braskem made it happen.

(Newsweek/Issues 2012, Special Edition, cover. Adaptado.)

21
The aim of the ad is to
A) announce Braskem’s innovative energy sources.
B) assert Brasken belief in responsible development.
C) generate business opportunities for top research.

D) estimulate the markets in which Braskem operates.
E) make Braskem become the world’s leading company.

22
In “Its commitment to a sustainable development resulted in a benchmark eco‐efficient process […]”, ITS refers to
A) GHG.
B) world.
C) health.
D) Braskem.
E) reduction.

23
The word that does NOT fit the ad’s context is
A) cut.
B) ounce.
C) growth.

D) standard.

E) investigation.

24
In “The world dreamed. Braskem made it happen.” , there is a relation of _______________ between the sentences.
A) result
B) contrast
C) emphasis
D) adding
E) listing

25
In “Braskem operates and generates new opportunities”
A) a gerund form is used.
B) there is a demonstrative.
C) the Simple Present is used.

D) no linking word is present.
E) verbs are in the plural form.
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Read text VI to answer from 26 and 27.
This is the first chapter of the mythic Star Wars saga.
Set thirty years before the original Star Wars film, Episode I introduces young Anakin
Skywalker, a boy with special powers, unaware that the journey he is beginning will
transform him into the evil Darth Vader.
Obi‐Wan Kenobi, the wise old Jedi from the original series, is a determined young
apprentice and Palpatine, well known as the evil Emperor, is an ambitious Senator in the
Galactic Republic.
It is a time when the Jedi Knights are the guardians of peace in a turbulent galaxy and a
young Queen fights to save her people. In the shadows an evil force is waiting for the
right moment to strike.

EVERY GENERATION HAS A LEGEND.
EVERY JOURNEY HAS A FIRST STEP.
EVERY SAGA HAS A BEGINNING.

(Reinildes Dias. Reading Critically in English, 3rd ed. UFMG 2002.)

26
Anakin Skywalker is
A) the new Emperor of the great Galactic Republic.
B) going to become a wicked creature in the future.
C) beginning his apprenticeship to become a dwarf.

D) the same famous original Jedi from the first series.
E) finishing his tough journey before the original film.

27
Match columns according to words’ use in context.
( ) Bad.
1. Saga.
( ) Trip.
2. Unaware.
( ) Attack.
3. Strike.
( ) Tale.
4. Evil.
( ) Oblivious.
5. Wise.
( ) Prudent.
6. Journey.
The correct sequence is
A) 6, 2, 3, 5, 4, 1.
B) 4, 6, 3, 1, 2, 5.
C) 3, 1, 2, 6, 5, 4.

D) 5, 6, 4, 3, 1, 2.

Read text VII to answer 28 through 30.

Montenegro
Ministry of Economy

Government of Montenegro launched first round
for offshore production concession contracts
on 7 August 2013.
The Ministry of Economy of Montenegro launched its
first bid round for a production concession contract.
A total of 3,191 square kilometres of offshore area is
Offered, comprising of 13 blocks in the Adriatic Sea.
More information about the Round, data availability, and
overall procedure can be obtained either by contacting
tender@petroleum.me or at
www.petroleum.me
(The Economist, September 4th, 2013. Page 86.)
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28
The government of Montenegro is looking for
A) offshore foes.
B) possible buyers.
C) concession contracts.

D) business partnership.
E) round trip information.

29
According to the ad
A) the contracts depend on overall procedure.
B) the first bid will ensure a concession contract.
C) over three thousand square miles are offered.

D) a series of bids for oil exploration have opened.
E) thirty blocks of the Adriatic Sea will be available.

30
The area to be explored is located
A) upon the shore.
B) away from shore.
C) close to the edge.

D) towards the shore.
E) opposite the border.

RACIOCÍNIO LÓGICO
31
Considere as seguintes proposições:
 se a geladeira não está ligada, então a água está gelada;
 se a geladeira está ligada, então a garrafa não está cheia.
Ora, a garrafa está cheia. Conclui‐se, então, que a
A) água está gelada.
B) geladeira está ligada.
C) geladeira está ligada e a garrafa está cheia.

D) geladeira está ligada ou a garrafa não está cheia.
E) geladeira não está ligada e a água não está gelada.

32
Quatro veículos – uma moto, um carro, um caminhão e um ônibus – saíram simultaneamente de uma cidade A em
direção a uma cidade B. Considere que, para completar a viagem, o ônibus gastou vinte minutos a mais do que o
carro e meia hora a menos do que a moto. Sabe‐se, também, que o caminhão gastou 50 minutos a mais do que o
carro. Sendo assim, é correto afirmar que o
A) carro não foi o mais rápido.
D) ônibus e o caminhão chegaram juntos.
B) caminhão chegou antes do carro.
E) ônibus foi o último a completar a viagem.
C) caminhão e a moto chegaram juntos.

33
Três automóveis, sendo um esportivo, um conversível e um sedan, serão utilizados para transportar 8 crianças. De
quantas maneiras as crianças poderão se agrupar para entrar nos 3 veículos, considerando que 2 crianças devem
entrar no automóvel esportivo, 3 no conversível e 3 no sedan?
A) 480.
B) 560.
C) 630.
D) 720.
E) 810.

34
A seguir estão representados um triângulo equilátero e um quadrado, cujos perímetros são iguais.

Se a diferença entre os lados dessas 2 figuras é igual a 3 cm, então, o perímetro de cada uma delas mede
A) 24 cm.
B) 28 cm.
C) 32 cm.
D) 36 cm.
E) 40 cm.
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35
A negação da proposição “André não é solteiro ou Bruno é casado” é
A) André é casado ou Bruno é solteiro.
D) André não é casado e Bruno é solteiro.
B) André é solteiro e Bruno não é casado.
E) André é solteiro ou Bruno não é casado.
C) André é casado e Bruno não é solteiro.

36
Use a lógica para descobrir os números que faltam no quadro apresentado.

A soma desses números é igual a
A) 431.
B) 482.

C) 503.

D) 527.

E) 544.

37
Márcio jogou basquete durante um certo período, tendo começado numa segunda‐feira, de acordo com a frequência
representada a seguir:
Segunda‐feira, Quinta‐feira, Domingo, Quarta‐feira, Sábado, Terça‐feira, Sexta‐feira,...
Se no total ele jogou basquete 150 vezes, então o último dia em que praticou o esporte caiu num(a)
A) domingo.
D) sexta‐feira.
B) segunda‐feira.
E) sábado.
C) quarta‐feira.

38
Sejam as proposições:
 Se a porta está fechada, então a janela está aberta ou a porta está fechada;
 Se a porta está fechada, então a janela está fechada e a porta não está fechada;
 Se a porta ou a janela estão fechadas, então a porta está fechada e a janela está aberta;
Tais proposições são, respectivamente, exemplos de
A) tautologia, contingência e contradição.
D) contradição, contingência e tautologia.
B) contingência, contradição e tautologia.
E) contingência, tautologia e contradição.
C) tautologia, contradição e contingência.

39
Num grupo com 50 adolescentes: 18 usam aparelho ortodôntico; 7 usam óculos e aparelho ortodôntico; e, 10 não
usam aparelho ortodôntico nem óculos. A probabilidade de se escolher um adolescente que use óculos e não use
aparelho ortodôntico é igual a
A) 32%.
B) 40%.
C) 44%.
D) 52%.
E) 56%.

40
João disse: “Se eu acordo cedo, então eu não durmo de tarde.” Considerando que João mentiu, é correto afirmar que
ele
A) dormiu de tarde.
D) não acordou cedo e não dormiu de tarde.
B) não acordou cedo.
E) não acordou cedo ou não dormiu de tarde.
C) não acordou cedo e dormiu de tarde.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
41
Os registros contábeis de uma entidade são efetuados mediante a verificação de documentos comprobatórios dos
fatos contábeis ocorridos no período. São exemplos de documentos que constituem a base dos registros contábeis,
EXCETO:
A) Recibo.
B) Duplicata.
C) Nota fiscal.
D) Orçamento.
E) Cópia de cheque.

42
Uma empresa comercial fez uma compra de mercadorias para seu estoque. O pedido foi realizado no dia 01/02/20x5;
a nota fiscal foi emitida com data de 10/02/20x5; a data de pagamento foi fixada para 15/02/20x5; as mercadorias
foram entregues em 12/02/20x5; e, o pagamento foi efetuado com atraso, no dia 16/02/20x5. Considerando as
informações apresentadas e os procedimentos para o registro contábil adequado, é correto afirmar que a data de
registro da entrada da mercadoria é
A) 01/02/20x5.
B) 10/02/20x5.
C) 12/02/20x5.
D) 15/02/20x5.
E) 16/02/20x5.

43
A contabilidade é uma ciência que, dentre suas inúmeras características, adota diversos procedimentos para aferir a
real evolução patrimonial das entidades. Considerando esta premissa, é correto afirmar que o procedimento no qual
se adequa os saldos do razão à efetiva situação patrimonial é definido como
A) registro.
B) conciliação.
C) lançamento.
D) equiparação.
E) consolidação.

44
O contador de uma determinada empresa comercial verifica, ao final de um período que os saldos da conta Banco nos
livros diário e razão estão divergentes do extrato bancário no valor a maior de R$ 24,50, devido a despesas bancárias.
Para efetuar a conciliação da conta Banco com o extrato, o contador deverá realizar o seguinte lançamento:
A) Despesas bancárias
D) Banco
a Banco
a Caixa
B) Banco
a Despesas bancárias

E) Diversos
a Banco
Caixa
Despesas bancárias

C) Caixa
a Banco

45
O departamento de recursos humanos de um município, atendendo ao disposto em uma lei recém‐editada terá, no
mês de janeiro de 20x4, que conceder a todos os servidores um aumento de 5% retroativo a setembro de 20x3.
Considerando que o orçamento vigente já é o de 20x4, o setor de contabilidade deverá contabilizar a despesa
referente aos meses do ano de 20x3 à conta da dotação
A) pessoal e encargos.
D) despesa de exercício anterior.
B) suprimento de fundos.
E) restos a pagar não processados.
C) restos a pagar processados.

46
A Câmara dos Deputados realizou leilão de móveis e equipamentos não mais utilizados. Foi auferido montante da
ordem de $ 5.000.000,00. De acordo com as normas para a programação e execução orçamentária e financeira da
União, os recursos deverão ser recolhidos à(ao)
A) conta da Câmara.
B) conta do Tesouro Nacional.
C) Fundo indicado pelo Legislativo.
D) conta de dedução dos duodécimos recebidos da União.
E) conta do Senado, que por força da CRFB detém a prerrogativa de controlar o orçamento legislativo.

Cargo: AS5 – Técnico de Contabilidade
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47
A contabilidade pública possui características próprias que
depreciação, a amortização e a exaustão. Na contabilidade
convertendo o investimento em custo ou despesa
A) mês a mês.
B) bimestralmente.
C) trimestralmente.

a distingue da contabilidade comercial, dentre elas, a
pública, os valores do ativo permanente são baixados,
D) ao final de cada exercício.
E) no ato da aquisição do bem.

48
Uma autarquia criou por força de lei novos cargos públicos para sua estrutura de pessoal, com a devida previsão no
plano plurianual. As despesas decorrentes dessa criação de cargos são consideradas
A) de capital.
D) de repasse compulsório.
B) vinculadas.
E) obrigatórias de caráter continuado.
C) de exercícios futuros.

49
Com a necessidade de financiamento do governo, cada ente passou a adotar a indicação de resultados fiscais na LDO.
Dentre os resultados obtidos neste processo, está o superávit primário, representado pela equação
A) receitas primárias = despesas primárias.
D) receitas primárias > despesas não financeiras.
B) receitas financeiras > despesas primárias.
E) receitas primárias = despesas não financeiras.
C) receitas não financeiras < despesas primárias.

50
Despesas obrigatórias são aquelas que, por força constitucional, legal ou judicial são consignadas no orçamento. São
despesas obrigatórias, EXCETO:
A) Convênios.
D) Benefícios previdenciários.
B) Encargos sociais.
E) Fundo de participação dos estados.
C) Despesas de pessoal.

51
Após a edição da lei orçamentária, iniciado o exercício financeiro, a administração dá início à execução orçamentária.
Sobre a execução orçamentária, é correto afirmar que
A) não é admitida alteração das despesas fixadas na lei do orçamento.
B) caso a receita estimada ultrapasse as despesas fixadas, haverá resultado primário equilibrado.
C) os repasses ao Legislativo e ao Judiciário serão definidos mês a mês de acordo com a arrecadação das receitas e sua
variação.
D) após a edição da lei do orçamento, o Executivo dispõe de 30 dias para estabelecer a programação financeira e o
cronograma de desembolso.
E) caso a realização das receitas ao final do primeiro bimestre do exercício não comportar o cumprimento das metas
fiscais deverá ser aberto crédito especial.

52
Ao final do exercício financeiro de um órgão da administração direta extraiu‐se do Balanço Orçamentário os seguintes
saldos de receita:
 IPTU: $ 1.500.000,00;
 IRRF: $ 250.000,00;
 Transferências: $ 5.000.000,00;
 INSS servidores: $ 400.000,00;
 ITBI: $ 700.000,00.
O total das receitas extraorçamentárias é
A) $ 400.000,00.
D) $ 5.650.000,00.
B) $ 650.000,00.
E) $ 1.900.000,00.
C) $ 5.250.000,00.

Cargo: AS5 – Técnico de Contabilidade
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53
A Lei Federal nº 4.320/64 é o principal diploma legal que norteia a contabilidade e o orçamento público. Dentre as
disposições está a que normatiza a cooperação financeira da União com entidade ou empresa pública ou privada.
Essa cooperação ocorre por meio das seguintes operações, EXCETO:
A) Auxílio.
D) Inversão financeira.
B) Contribuição.
E) Subvenção econômica.
C) Subvenção social.

54
Segundo a Lei Federal nº 4.320/64, as despesas pertencem ao exercício financeiro quando legalmente empenhadas.
São consideradas despesas legalmente empenhadas as que sejam, EXCETO:
A) Extraorçamentárias.
B) Previamente empenhadas.
C) Autorizadas no orçamento.
D) Submetidas ao processo licitatório.
E) Ordenadas por agente legalmente investido do poder de autorizar despesa.

55
Ao final do exercício financeiro, o gestor pode se deparar com empenhos emitidos sem que as respectivas despesas
tenham sido liquidadas. Neste caso, o empenho não liquidado deve ser anulado em 31 de dezembro, com algumas
exceções. Configura‐se condição para que a despesa não liquidada tenha seu empenho quando
A) não há disponibilidade de caixa.
B) corresponder a compromisso assumido no exterior.
C) vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor.
D) destinar‐se a atender a transferências a instituições públicas ou privadas.
E) estando em curso a liquidação, for de interesse da Administração exigir o cumprimento da obrigação assumida pelo
credor.

56
Para que uma despesa seja empenhada, liquidada e paga, a Administração deve assumir sua contratação, seja de
serviço ou obra. Para tanto deverá realizar o respectivo processo licitatório que, por sua vez, elenca os casos em que
a licitação é dispensável. São hipóteses em que a licitação pode ser dispensada, EXCETO:
A) Nos casos de guerra e perturbação da ordem.
B) A compra de armas e equipamentos para as forças policiais e armadas.
C) A aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo internacional aprovado pelo Congresso Nacional.
D) Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços e normalizar abastecimento.
E) A aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades
do órgão.

57
A escrituração contábil é uma exigência para as entidades, sejam públicas ou privadas. São sistemas de escrituração
contábil, EXCETO:
A) Online.
B) Manual.
C) Mecanizado.
D) Maquinizado.
E) Informatizado.

58
Uma empresa comercial recebeu duplicatas no valor de $ 25.000,00 com desconto de 10% pelo vencimento
antecipado. Considerando que o setor de contabilidade utiliza o sistema mecanizado de escrituração, o registro desse
fato será:
D – Caixa;
D – Descontos Concedidos;
C – Duplicatas a Receber.
“Este lançamento corresponde à _________ fórmula.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa
anterior.”
A) 1ª
B) 2ª
C) 3ª
D) 4ª
E) 5ª
Cargo: AS5 – Técnico de Contabilidade
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59
Desde 2008, a SRFB vem implantando o Sistema SPED – Sistema Público de Processamento de Dados, para a
escrituração contábil. Estão obrigadas a realizar a escrituração pelo SPED:
A) Todas as empresas.
D) Tributadas pelo Simples Nacional.
B) Tributadas pelo lucro real.
E) Formadas por sociedades simples.
C) Tributadas pelo lucro presumido.

60
Dentre a escrituração há os livros fiscais, trabalhistas, sociais e contábeis. O livro fiscal no qual as empresas de grande
porte calculam o imposto de renda a pagar sobre seus lucros é o
A) LAIR.
D) Registro de Apuração de IPI.
B) LALUR.
E) Registro de Compras e Vendas.
C) Registro de Inventários.

61
Uma empresa comercial recebeu uma duplicata com cheque no valor de $ 5.000,00, sendo que nesse recebimento foi
concedido ao cliente desconto de 20%. Qual lançamento o técnico/contador deverá realizar na escrituração do livro
diário?
A) D – Duplicatas a receber
5.000.00
C – BCM
5.000,00
C – Descontos concedidos 1.250,00
B) D – Duplicadas a receber
C – Caixa

6.250,00
6.250,00

C) D – Caixa
D – Descontos concedidos
C – Duplicatas a receber

5.000,00
1.250,00
6.250,00

D) D – BCM
C – Duplicatas a receber
C – Caixa

6.250,00
5.000,00
1.250,00

E) D – Caixa
C – Duplicatas a receber

5.000,00
5.000,00

62
O auditor, ao analisar a escrituração contábil de uma empresa S/A, verifica no livro diário o seguinte lançamento:
D – Lucros acumulados;
C – Dividendos a pagar.
Sobre esse lançamento, é correto afirmar que
A) aumenta o capital de terceiros.
D) é um lançamento de terceira fórmula.
B) é um lançamento de contas do ativo.
E) está escriturado de maneira invertida.
C) se trata de fato contábil permutativo.

63
O livro diário é um dos principais livros contábeis, possuindo suas características, requisitos e formalidades.
Representa(m) formalidade imprescindível do livro diário:
A) Organização em fichas.
D) Reserva de uma folha para cada conta.
B) Escrituração sistemática.
E) Ajustes dos saldos pela correção monetária.
C) Termos de abertura e encerramento.

64
Dentre os diversos livros exigidos para a escrituração há os contábeis. É exemplo de livro contábil:
A) LAIR.
D) Registro de Inventários.
B) Caixa.
E) Registro de Empregados.
C) LALUR.
Cargo: AS5 – Técnico de Contabilidade
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65
Verifica‐se na escrituração de uma entidade, um lançamento de $ 100.000,00 a crédito da conta duplicatas a pagar.
Este lançamento representa, contabilmente,
A) aumento do ativo.
D) redução do patrimônio líquido.
B) redução do passivo.
E) um aumento do patrimônio líquido.
C) uma redução do ativo.

66
Na escrituração contábil de uma empresa foi verificado o seguinte lançamento:
 diversos;
 a duplicatas a pagar;
 material de expediente;
 estoque de mercadorias.
Este lançamento é o registro de um fato
A) misto.
B) diminutivo.
C) modificativo.
D) permutativo.

E) aumentativo.

67
No departamento de contabilidade da empresa Só Lucros S/A estão arquivados os seguintes livros:
 Caixa;
 LALUR;
 Registro de Inventário;
 Diário;
 Razão;
 Contas Correntes;
 Registro de Entradas;
 Atas do Conselho Fiscal.
É correto afirmar que o total de livros contábeis é
A) 2.
B) 3.
C) 4.
D) 5.
E) 6.

68
O contador efetua o seguinte lançamento no diário da empresa Dividendos Ltda.:
D – Despesas bancárias;
C – Banco Conta Movimento.
Em relação a este lançamento, é INCORRETO afirmar que
A) reduz o capital próprio.
B) não altera o capital de terceiros.
C) é um fato modificativo diminutivo.
D) é um lançamento de primeira fórmula.
E) é um lançamento específico para empresas com regime de competência.

69
No recebimento de uma duplicata no valor de $ 1.500,00, o contador efetuou o seguinte lançamento:
D – Caixa;
C – Duplicatas a pagar $ 1.500,00.
O lançamento estava errado e foi efetuada a seguinte correção:
D – Duplicatas a pagar;
C – Duplicatas a receber $ 1.500,00.
Esta correção denomina‐se
A) estorno.
B) ressalva.
C) retificação.
D) transferência.
E) complementação.

70
Dentre os livros utilizados para a escrituração das entidades, há um livro obrigatório, principal e cronológico. Este
livro é definido como
A) Caixa.
B) Diário.
C) Razão.
D) LALUR.
E) Contas Correntes.
Cargo: AS5 – Técnico de Contabilidade
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*Analise as seguintes informações para responder às questões de 71 a 73.
A folha de pagamento de órgão do Poder Legislativo apresenta os seguintes dados:
Servidor
Adriana Cláudia
Maria do Carmo
Leandro Paulo
João José
Fernanda Maria
Maria Fernanda
Isabel dos Santos
TOTAL

Vencimentos
Brutos
4.500,00
5.200,00
3.100,00
2.900,00
9.750,00
5.300,00
1.900,00
32.650,00

IRRF

INSS

Pensões

675,00
780,00
465,00
435,00
1.462,50
795,00
285,00
4.897,50

495,00
572,00
341,00
319,00
1.072,50
583,00
209,00
3.591,50

1.350,00

Empréstimos
Consignados
150,00

930,00
125,00
310,00
2.280,00

585,00

Valor Líquido
1.980,00
3.698,00
1.364,00
2.146,00
7.090,00
3.612,00
1.406,00
21.296,00

71
O empenho da despesa dessa folha de pagamento será emitido na modalidade
A) global.
B) ordinário.
C) estimativa.
D) suplementar.

E) extraordinário.

72
O valor total do empenho será
A) $ 21.296,00.
B) $ 24.161,00.

C) $ 32.650,00.

D) $ 41.139,00.

E) $ 65.300,00.

73
Sobre a execução dessa despesa, é correto afirmar que
A) o valor do INSS descontado é receita orçamentária.
B) trata‐se de caso de despesa unicamente orçamentária.
C) há ocorrência de receita e despesa extraorçamentárias.
D) as pensões constituem‐se apenas uma receita extraorçamentária.
E) os valores descontados não entram no computo do total da despesa para fins de empenho.

74
Na contabilidade de custos, a entidade deve adotar sistemas que possibilitem a aferição e contabilização de seus
custos. O sistema que utiliza os métodos de Custeio por Atividade, Custeio Direto ou Marginal e Custeio por Absorção
é conhecido como sistema
A) ABC.
B) ADA.
C) PEPS.
D) global.
E) por rateio.

75
A Lei Federal nº 6.404/76 estabelece como critério de avaliação e manutenção de custos e valores do estoque a
Provisão para Ajuste ao Valor de Mercado. Esta provisão deverá ocorrer quando houver
A) majoração das metas de lucro.
D) erros na avaliação contábil do estoque.
E) perdas de materiais perecíveis no estoque.
B) oscilação dos preços de mercado.
C) inflação acima da meta do governo.

76
Na conciliação mensal das contas da entidade, o contador irá verificar a Conta Clientes. Assim, o saldo contábil da
Conta Clientes deverá corresponder ao total dos(das)
A) duplicatas a pagar.
D) pedidos de mercadoria.
B) duplicatas recebidas.
E) cheques pré‐datados a receber.
C) duplicatas a receber.

77
Na conciliação mensal das contas da entidade, o contador irá verificar a Conta Impostos e Contribuições. Assim, o
saldo contábil da Conta Impostos e Contribuições deverá corresponder ao total dos impostos
A) a lançar.
D) pagos no período.
B) restituídos.
E) que esteja devendo ao final do período.
C) a recuperar.
Cargo: AS5 – Técnico de Contabilidade
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78
A mais corriqueira das conciliações é a bancária, na qual se afere o saldo da conta BCM do razão com os extratos
bancários. São elementos fundamentais para a perfeita conciliação bancária, EXCETO:
A) Controle das promissórias.
B) Controle das tarifas bancárias.
C) Controle das antecipações de recebíveis.
D) Controle dos depósitos não identificados.
E) Conferência das entradas referentes às vendas com cartão de crédito.

79
Para uma perfeita escrituração, o contador deverá conhecer a composição e a definição de cada grupo de contas,
bem como sua natureza e classificação no Balanço. Diante do exposto, assinale a alternativa correta.
A) A conta Lucros Acumulados é uma conta do Ativo.
B) A conta Receita de Vendas é uma conta de natureza devedora.
C) A conta Duplicatas a Receber é uma conta patrimonial e de natureza devedora.
D) A conta Caixa é uma obrigação, pois nela se contabilizam o capital de terceiros.
E) As contas do Ativo são de natureza credora, pois representam direitos a receber.

80
Na contabilização e escrituração dos impostos a recuperar, o contador deverá estar atento aos lançamentos, como na
conta ICMS a recuperar. São características da conta ICMS a Recuperar, EXCETO:
A) É conta do ativo.
B) Constitui direito.
C) Tem natureza devedora.
D) Se for debitada diminui seu saldo.
E) É utilizada na contabilidade de empresas comerciais.

81
Para realizar a correta contabilização da movimentação de uma entidade, é fundamental dominar as técnicas
contábeis. Diante do exposto, relacione adequadamente as colunas.
( ) Visa verificar a fidelidade das informações contábeis.
1. Demonstrações.
( ) Visa estudar a situação econômica da entidade.
2. Escrituração.
3. Auditoria.
( ) Visa registrar os fatos contábeis.
4. Análise de demonstrações.
( ) Quadros técnicos que evidenciam a situação patrimonial da entidade.
A sequência está correta em
A) 4, 3, 1, 2.
B) 3, 4, 1, 2.
C) 4, 2, 3, 1.
D) 2, 1, 4, 3.
E) 4, 3, 2, 1.

82
As entidades consolidam sua contabilidade com a elaboração das demonstrações contábeis. Para as sociedades
anônimas, o prazo para a elaboração das demonstrações contábeis é
A) 30 de junho.
D) o fixado em assembleia.
B) trimestralmente.
E) o fim do exercício social.
C) dezembro de cada ano.

83
Ao conciliar os saldos do razão, verificou‐se que o saldo da Conta Caixa é de $ 3.200,00. Contudo, observou‐se,
também, que havia lançamentos errados e lançamentos a realizar. Eram eles:
 não foram contabilizadas vendas a prazo de $300,00;
 uma venda à vista foi contabilizada como sendo uma compra, no valor de $700,00;
 o pagamento de uma duplicata no valor de $ 150,00 foi lançado três vezes;
 um recolhimento para depósito no valor de $ 100,00 não foi contabilizado.
Após as devidas correções, é correto afirmar que o saldo da Conta Caixa é
A) $ 4.100,00.
B) $ 4.400,00.
C) $ 4.500.00.
D) $ 4.800,00.
E) $ 5.100,00.

Cargo: AS5 – Técnico de Contabilidade
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84
Um contador, ao analisar as demonstrações de uma empresa comercial, verificou que está configurado no Balanço o
Passivo a Descoberto. Esta situação ocorreu porque o(a)
A) situação líquida é positiva.
B) situação líquida é negativa.
C) capital próprio equivale ao capital de terceiros.
D) ativo imobilizado é menor que o passivo exigível.
E) soma de direitos é menor que a soma de obrigações.

85
No balancete de verificação da entidade, foram identificados com saldo:
 duplicatas a pagar;
 impostos a recuperar;
 provisões para devedores duvidosos;
 marcas e patentes;
 móveis e utensílios;
 juros a pagar;
 fornecedores;
 adiantamento a clientes;
 prêmio de seguro a vencer.
Das informações anteriores, quantas são contas do ativo?
A) 4.
B) 5.
C) 6.
D) 7.

E) 8.

*Com base nas informações apresentadas, responda às questões de 86 a 90.
Do balanço patrimonial devidamente registrado no livro diário da empresa Dividendos S/A, extraiu‐se as seguintes
contas e saldos:
 Caixa – $ 8.000,00;
 Duplicatas a pagar – $ 12.000,00;
 Adiantamentos – $ 6.000,00;
 Capital social – $ 12.000,00;
 Impostos a recuperar – $ 2.000,00;
 Móveis e utensílios – $ 3.000,00;
 Fornecedores – $ 2.000,00;
 Salários a pagar – $ 3.000,00;
 Veículos – $ 10.000,00;
 Prêmio de seguros a vencer – $ 1.000,00;
 Provisões – $ 4.000,00.

86
A situação líquida patrimonial da empresa é
A) nula.
B) positiva.

C) lucrativa.

D) negativa.

E) deficitária.

C) $ 12.000,00.

D) $ 15.000,00.

E) $ 18.000,00.

C) $ 16.000,00.

D) $ 17.000,00.

E) $ 18.000,00.

C) 50%.

D) 55%.

E) 60%.

87
O total do patrimônio líquido é
A) – $ 10.000,00.
B) – $ 3.000,00.

88
O total das contas do passivo circulante é
A) $ 12.000,00.
B) $ 14.000,00.

89
O percentual do capital de terceiros é
A) 45%.
B) 49%.
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O total do ativo é
A) $ 29.000,00.

B) $ 31.000,00.

C) $ 33.000,00.

D) $ 34.000,00.

E) $ 35.000,00.

91
O livro razão é ferramenta essencial da contabilidade e sua utilização é de grande importância nas entidades. São
características do livro razão, EXCETO:
A) Sistemático.
B) Livro contábil.
C) Livro principal.
D) Obrigatório para empresas S/A.
E) Seus registros não precisam corresponder aos do livro diário.

92
Na escrituração do livro razão, é necessário obedecer às formalidades e exigências de sua utilização. No momento da
escrituração do razão, é dispensável:
A) Data.
D) Conta a ser debitada.
B) Local.
E) Conta a ser creditada.
C) Título.

93
Uma empresa comercial de sociedade Ltda., ao final do exercício, apresentou lucro de $ 2.000.000,00. O lançamento
do resultado obtido será na conta:
A) Reservas.
D) Patrimônio Líquido.
B) Capital Social.
E) Lucros Acumulados.
C) Patrimônio Social.

94
Uma empresa atacadista, ao final do ano de 20x3, apresentava os seguintes registros contábeis:
 Receita de vendas – $ 56.000,00;
 Duplicatas a pagar – $ 22.000,00;
 Custos mercadorias vendidas – $ 6.000,00;
 Despesas diversas – $ 2.000,00.
Considerando que o lucro registrado foi de $ 48.000,00 no período, é correto afirmar que
A) deverá ser feita conciliação.
B) houve, na verdade, prejuízo.
C) há despesas não computadas.
D) o regime utilizado é o de competência.
E) o resultado obtido não reflete a realidade da empresa.

95
Na contabilização de uma venda a prazo com desconto o contador efetua o seguinte lançamento:
D – Duplicatas a receber;
D – Descontos concedidos;
C – Estoque.
Sobre esse lançamento é correto afirmar que
A) é de primeira fórmula.
B) é lançamento do caixa.
C) creditou‐se uma conta de resultado.
D) debitou‐se uma conta de resultado e outra patrimonial.
E) está invertido: as contas debitadas deveriam ser creditadas.
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Considere o fragmento de texto produzido com a ferramenta Microsoft Office Word 2007 (configuração padrão –
idioma Português Brasil):
Criada em 10 de fevereiro de 1994, a Agência Espacial Brasileira (AEB) é responsável por formular e coordenar a
política espacial brasileira. Autarquia federal vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI),
a AEB tem dado continuidade aos esforços empreendidos pelo governo brasileiro, desde 1961, para promover a
autonomia do setor espacial.
Ao copiar a expressão GOVERNO FEDERAL, uma forma de colá‐la no fim do texto, sem a sua formatação (colar somente
o texto), é: clicar onde deseja colar o texto, pressionar Ctrl + V, clicar em
A) Definições de Colagem
(aparece após colar o texto) e clicar em Manter Texto.
B) Ajustes de Colagem
(aparece após colar o texto) e clicar em Colar Somente Texto.
C) Configurações de Colagem
(aparece após colar o texto) e clicar em Manter Texto.
D) Opções de Colagem
(aparece após colar o texto) e clicar em Manter Somente Texto.
E) Ferramentas de Colagem
(aparece após colar o texto) e clicar em Manter Somente Texto.

97
Considere as seguintes imagens do ambiente da ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão).
I.
II.
III.
Os componentes apresentados são, respectivamente,
A) Botão Iniciar, Célula e Botão do Microsoft.
B) Botão Compatibilidade, Célula e Botão de Ajuda do Microsoft Office Excel.
C) Botão de Ajuda do Microsoft Office Excel, Barra de Fórmulas e Botão Compatibilidade.
D) Botão do Microsoft Office, Caixa de Nome e Botão de Ajuda do Microsoft Office Excel.
E) Botão do Microsoft Office, Barra de Fórmulas e Botão de Ajuda do Microsoft Office Excel.

98
O setor de Departamento Pessoal de uma empresa possui uma planilha de seus funcionários e respectivos salários,
produzida com a ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão), conforme a imagem a seguir.

A planilha anterior deve ser repassada ao setor de segurança com a coluna do salário não visível. Considere que a
coluna “C” contém o salário dos funcionários e já se encontra selecionada. O procedimento para escondê‐la é
A) na guia Inserir, no grupo Colunas, clicar em Ocultar.
B) clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Ocultar.
C) clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Esconder.
D) na guia Página Inicial, no grupo Formatar, clicar em Esconder Coluna.
E) na guia Página Inicial, no grupo Formatação, clicar em Ocultar Coluna.
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Sobre a ferramenta Microsoft Office Word 2007 (configuração padrão – idioma Português Brasil), analise as afirmativas.
I. Para aplicar o efeito de criar letras pequenas acima da linha do texto, o usuário deve na guia Página Inicial (Início),
no grupo Fonte, clicar em Subscrito.
II. O alinhamento horizontal determina a aparência e a orientação das bordas do parágrafo. São opções deste tipo de
alinhamento: à esquerda, à direita, centralizado e justificado.
III. Para inserir uma quebra de página manual deve‐se clicar no local desejado e na guia Página Inicial (Início), no grupo
Parágrafo, clicar em Quebra de Página.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) II e III.

100
Utilizando a ferramenta Microsoft Office PowerPoint 2007 (configuração padrão), é possível realizar a impressão de
até nove slides em uma única folha de forma reduzida. Tal recurso de impressão da ferramenta é conhecido como
A) cartões.
B) folhetos.
C) rascunho.
D) miniaturas.
E) guia de leitura.
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INSTRUÇÕES
1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em
local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha, corretivo.
Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, ipad, ipod, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de
alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc.
3. Durante a prova, o candidato não deve levantar‐se, comunicar‐se com outros candidatos e nem fumar.
4. A duração da prova é de 05 (cinco) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).
5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente
calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término
da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.
6. O Caderno de Provas consta de 100 (cem) itens de múltipla escolha. Leia‐o atentamente.
7. Os itens das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta
correta.
8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito)
que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha
qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única
e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
10. O candidato poderá retirar‐se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua
realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas no
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de
aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado
Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo coordenador da
unidade.
RESULTADOS E RECURSOS
‐ As provas aplicadas, assim como os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet,
no site www.idecan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.
‐ O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 02
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao
Concurso Público no site www.idecan.org.br.
‐ A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com
acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao IDECAN, conforme
disposições contidas no site www.idecan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público.

