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I N S T R U Ç Õ E S 
 

LEIA   COM   ATENÇÃO 
 
 
 
 

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 15, é constituído de 50 (cinquenta) questões objetivas, 
cada uma com quatro alternativas, assim distribuídas: 

 

01 a 10 – Língua Portuguesa 
11 a 20 – Informática 
21 a 30 – Conhecimentos Diversos 
31 a 50 – Conhecimentos Específicos 

 

2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o 
substitua. 

 

3. Sobre a Marcação do Cartão de Respostas 
 

As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta preta não porosa para o 
Cartão de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não haverá substituição do Cartão de 
Respostas por erro do candidato. 

 

3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da 
alternativa escolhida no CARTÃO DE RESPOSTAS, pinte completamente o campo correspondente.  
    

Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida. 
 

N.º da 
Questão 

 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

 

3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não 
houver marcação. 

 

3.3. Não rasure nem amasse o CARTÃO DE RESPOSTAS. 
 

4. A duração da prova é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do CARTÃO DE 
RESPOSTAS e a coleta de impressão digital de candidatos. 

 

5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 
 

6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridas duas horas e trinta minutos do 
início da prova. Nesse caso, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao fiscal o Caderno de Prova e o 
Cartão de Respostas. 

 

7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas duas horas e trinta minutos do início da 
prova deverá assinar Termo de Ocorrência declarando desistência do Concurso. 

 

8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente quando estiver faltando trinta 
minutos para o término da prova. 
 

9. Na página 15 deste Caderno de Prova encontra-se a Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser 
utilizada para a transcrição das respostas das questões objetivas, destacada e levada pelo candidato para posterior 
conferência com o gabarito. 

 

10. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

INSTRUÇÃO: Leia atentamente o texto a seguir e responda às questões de 01 a 06. 
  

Resgate 
 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

            Recebo de troco uma nota de cinco reais e vejo que nela está escrito, numa letra miúda e meio 

trêmula, o seguinte: “Vai, dinheiro, dizer ao Brasil inteiro que Marilúcia não presta”. O autor não se 

identifica, bastou-lhe apenas soltar na rua, nas asas desse retângulo de papel que normalmente ninguém 

joga fora, a sua dura queixa. 

 Quanto dinheiro com rabiscos já nos passou pelas mãos! Geralmente são bobagens, desenhos 

grosseiros, palavrões. Às vezes, um singelo lirismo: um nome de mulher ou de homem com o famoso 

coração atravessado pela célebre flecha. Às vezes, é um gesto político: a abominação de uma figura 

augusta da república. Nestes cinco reais que recebi de troco, numa frase com ritmo, vem uma acusação 

áspera e nominal – Marilúcia não presta! – com a sutil insinuação de que na origem da maldade está a 

praga do dinheiro. “Vai, dinheiro”, diz o homem amargo. Ele nem procurou gravar seu lamento numa 

nota de mais alto valor, dessas que, por circularem menos, permanecem mais tempo legíveis. Escreveu 

em simples cinco reais, quis que o máximo de pessoas lessem logo a sua opinião sofrida. Quis condenar 

Marilúcia a andar pelo mundo num dinheirinho pobre. 

 [...] 

 E estes cinco reais, me pergunto eu, solto-os outra vez no mundo, a fim de que dando voltas e 

voltas, acabem nas mãos de uma qualquer Marilúcia e de que esta, analisando a letra doentia, faça lá com 

seus pensamentos as ponderações mais íntimas e queime no fogo mais ardente e purificador tão 

irresponsável documento? Ou guardo-os na minha gaveta de curiosidades? Ou quem sabe os destruo? 

 São cinco reais. Alguém dirá que, se fossem cem, talvez eu agisse de outro modo. Pensem o que 

pensarem, vou rasgar bem rasgado esse dinheirinho vil. Em pedacinhos que não permitam a identificação 

de uma só das palavras duras que botaram nele. É o mínimo e o máximo que posso fazer por vocês, 

Marilúcias. 
(CARDOZO, F J. Uns papéis que voam. São Paulo: FTD, 2003.) 

  

Questão 01 
 

Sobre o texto, analise as afirmativas. 
 

I - O autor da frase escrita na nota de cinco reais revela-se, no segundo parágrafo, um homem ressentido, 

desgostoso. 

II - No penúltimo parágrafo, o cronista mostra-se indeciso entre preservar Marilúcia guardando o dinheiro ou 

condená-la a que os usuários do dinheiro conheçam sua ação. 

III - O cronista decide finalmente rasgar a nota em função de seu pouco valor. 

IV - A partir de um fato comum – nota de real com frase escrita – o autor faz uma crônica com humor e 

reflexão. 
 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, II, III e IV. 

(B) I, II e IV, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I, III e IV, apenas. 

 

Questão 02 
 

No trecho Às vezes, é um gesto político: a abominação de uma figura augusta da república, pode-se entender 

que rabiscos em dinheiro são usados também para  

(A) mostrar desprezo por pessoas do governo. 

(B) falar mal do regime republicano no país. 

(C) protestar contra a política praticada no país. 

(D) posicionar-se politicamente contra a república. 
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Questão 03 
 

A adjetivação é um dos elementos estruturadores de um texto, funcionando como uma das principais estratégias 

discursivas de construção  da opinião de quem escreve em relação àquilo que escreve. Assinale o trecho que 

apresenta o maior número de adjetivos. 

(A) Geralmente são bobagens, desenhos grosseiros, palavrões. 

(B) Às vezes, é um gesto político: a abominação de uma figura augusta da república. 

(C) faça lá com seus pensamentos as ponderações mais íntimas e queime no fogo mais ardente e purificador 

tão irresponsável documento? 

(D) “Vai, dinheiro, dizer ao Brasil inteiro que Marilúcia não presta”. 

 

 

Questão 04 
 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta linguagem conotativa. 

(A) bastou-lhe apenas soltar na rua, nas asas desse retângulo de papel que normalmente ninguém joga fora, a 

sua dura queixa. 

(B) Quis condenar Marilúcia a andar pelo mundo num dinheirinho pobre. 

(C) Quanto dinheiro com rabiscos já nos passou pelas mãos! 

(D) faça lá com seus pensamentos as ponderações mais íntimas e queime no fogo mais ardente e purificador 

tão irresponsável documento?  

 

 

Questão 05 
 

Sobre o trecho É o mínimo e o máximo que posso fazer por vocês, Marilúcias., marque V para as afirmativas 

verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) As palavras mínimo e máximo, além de terem sentidos opostos, mostram a indecisão do autor em 

condenar ou não Marilúcia.  

(      ) O nome Marilúcias, no plural, remete a todas as mulheres que têm seu nome depreciado em notas de 

real.  

(      ) O mínimo e o máximo podem ser entendidos como tudo o que o autor consegue fazer, enquanto escritor, 

para preservar as Marilúcias de exposição pública.  
 

Assinale a sequência correta. 

(A) V, V, F 

(B) V, F, F 

(C) F, F, V 

(D) F, V, V 

 

 

Questão 06 
 

Sobre os recursos linguísticos utilizados no texto, assinale a afirmativa correta. 

(A) Em Quanto dinheiro com rabiscos já nos passou pelas mãos!, a próclise justifica-se pela presença da 

palavra já, monossílabo tônico. 

(B) No trecho Vai, dinheiro, diz o homem amargo, o verbo ir está empregado no presente e o verbo dizer no 

pretérito, ambos indicando ações a acontecer. 

(C) Em Ou guardo-os na minha gaveta de curiosidades? Ou quem sabe os destruo?, o pronome oblíquo os 

estabelece ligação coesiva com o substantivo pensamentos (linha 16). 

(D) Em com a sutil insinuação de que na origem da maldade está a praga do dinheiro., a regência nominal 

adequada dispensa a preposição de, ficando: com a sutil insinuação que na origem da maldade está a praga 

do dinheiro 
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INSTRUÇÃO: Leia o texto abaixo e responda às questões 07 e 08. 
 

 

É a da novela 
 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

Publicado por Monica 

Eu achando a música uma gracinha, melodia fácil e gostosa de ouvir, dessas que grudam na cabeça e a 

gente cantarola distraída no chuveiro, presa no engarrafamento ou enquanto espera o elevador. Letra 

bonitinha, tudo me fazendo lembrar um pouco as composições bacaninhas  do Jim Croce no começo dos 

anos 70, antes daquele avião dele se espatifar. Nada muito original, ok, mas o tipo de música que daqui a 

muitos anos a gente vai continuar ouvindo e gostando e achando fofa. Só que eu sempre pegava a música 

pela metade ‘na rádia’, quando pegava do começo o moço não dizia o nome, nem quem estava cantando. 

Quando eu estava do lado de alguém e perguntava ‘que música é essa? quem tá cantando?’, a resposta era 

sempre ‘ah, essa é a música da novela!’. Da novela! Gente, eu não vejo novela desde aquela que tinha a 

Odete Roitman (e não foi a reprise não, hein, foi a original, sei lá há quantos anos), não dava pra ser um 

cadinho mais específico? Todo mundo achando a música bonitinha mesmo, mas informação pra me 

ajudar, que é bom, nadinha. Mas eu só precisei de uma coisa, uma coisinha só, pra resolver o meu 

problema: uma adolescente. Que me deu nome, título, letra, link pra baixar e tudo mais. Adolescente, 

meus amiguinhos. É tudo de que preciso para sobreviver no universo das musiquinhas pop da atualidade. 
 

(Disponível em http://cronicasurbanas.wordpress.com/. Acesso em 30/07/13.) 

 

 

Questão 07 
 

Assinale a alternativa que apresenta características da informalidade do texto. 

(A) Estrutura frasal incompleta, a exemplo de Mas eu só precisei de uma coisa, uma coisinha só, pra resolver o 

meu problema: uma adolescente; uso de interjeição, como em e não foi a reprise não, hein, foi a original. 

(B) Repetição de palavras, a exemplo de precisei de uma coisa, uma coisinha só; redução de palavras, como 

em pra e cadinho; uso de diminutivo, por exemplo, bonitinha, bacaninha, amiguinhos. 

(C) Regência verbal própria da linguagem informal, como É tudo de que preciso para sobreviver no universo 

das musiquinhas pop da atualidade; uso de exagero nas explicações, por exemplo, gente cantarola 

distraída no chuveiro, presa no engarrafamento ou enquanto espera o elevador. 

(D) Uso de expressões vagas, a exemplo de todo mundo, uma coisa; escrita em primeira pessoa do singular, 

como Eu achando, eu não vejo novela; uso de diminutivos, como nadinha, cadinho. 

 

 

Questão 08 
 

Sobre o trecho Só que eu sempre pegava a música pela metade ‘na rádia’, quando pegava do começo o moço 

não dizia o nome, nem quem estava cantando., marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) A expressão Só que pode ser substituída pela conjunção mas, sem prejuízo do sentido original. 

(      ) Ao dizer o moço não dizia o nome, a autora refere-se ao cantor da música citada no texto.  

(      ) O uso de aspas em ´na rádia´ indica que é do conhecimento da autora a forma culta dessa expressão, 

mas usou ‘na rádia’ jocosamente.  

(      ) As formas verbais pegava e estava, no pretérito imperfeito, exigem que o verbo dizer esteja no 

pretérito perfeito. 
 

Assinale a sequência correta. 

(A) V, V, F, V 

(B) F, F, V, V 

(C) F, V, V, F 

(D) V, F, V, F 

 

 

 

http://cronicasurbanas.wordpress.com/2013/04/16/e-a-da-novela/
http://cronicasurbanas.wordpress.com/author/mveado/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jim_Croce
http://cronicasurbanas.wordpress.com/
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INSTRUÇÃO: Leia o anúncio publicitário abaixo e responda às questões 09 e 10. 
 

 
 

Questão 09 
 

Sobre o anúncio, assinale a afirmativa INCORRETA. 

(A) O texto verbal conclama os leitores a não desperdiçar o recurso esgotável água, a fim de garantir a 

sustentabilidade do planeta. 

(B) O logotipo, um adulto segurando a mão de uma criança e, com a outra mão, um galho, incentiva a 

preservação das florestas para garantir o futuro das crianças. 

(C) A frase Não compre gato por lebre pode significar Não seja enganado, levando um produto inferior ao 

esperado. 

(D) A frase Não compre gato por lebre representa um alerta ao consumidor, para que ele adquira somente o 

que for durável e de qualidade. 

 

Questão 10 
 

Sobre os recursos linguísticos do anúncio, assinale a afirmativa correta. 

(A) Em todo o anúncio, foi utilizada linguagem denotativa, porque as informações devem ser objetivas e claras. 

(B) A relação de sentido entre É preciso fazer algo. e É possível fazer muito. é de causa-consequência. 

(C) Com a frase Não compre gato por lebre, o anúncio estabelece uma ordem, uma imposição de ação ao 

leitor. 

(D) Em Por que devemos aprender a consumir produtos que duram mais?, a escrita da palavra porque está de 

acordo com a gramática normativa. 
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INFORMÁTICA 
 

Questão 11 
 

A figura abaixo ilustra parte da barra de ferramentas do Windows Explorer do Windows 7 (idioma Português), 

em sua configuração padrão de instalação. 
 

 
 

Pressionando-se o botão identificado pelo número 1, é mostrado/ocultado o painel 

(A) da Biblioteca. 

(B) de Navegação. 

(C) de Visualização. 

(D) de Detalhes. 

 
 

Questão 12 
 

Pequenos arquivos gravados no computador do usuário quando são acessados sites na Internet que são 

utilizados para manter informações e preferências de navegação do usuário. A descrição refere-se a: 

(A) Blacklist. 

(B) Cookies. 

(C) Publishing. 

(D) Banners. 

 
 

Questão 13 
 

Programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para 

terceiros. Trata-se de: 

(A) Firewall. 

(B) Bug. 

(C) Spam. 

(D) Spyware. 

 
 

Questão 14 
 

Sobre formas e meios de consulta no site de pesquisa do Google, marque V para as afirmativas verdadeiras e F 

para as falsas. 
 

(      ) As pesquisas padrão do Google são sensíveis a acentos ou sinais como til e cedilha. 

(      ) O sinal + pode ser usado para incluir palavras descartáveis na pesquisa. 

(      ) Para conseguir resultados mais precisos, o Google não utiliza radicais de palavras nem caracteres 

curingas. 

(      ) A pesquisa no Google é sensível a caracteres maiúsculos e minúsculos. 
 

Assinale a sequência correta. 

(A) F, V, V, F 

(B) F, V, F, V 

(C) V, F, V, F 

(D) V, F, F, V 
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Questão 15 
 

A coluna da esquerda apresenta comandos utilizados no Microsoft Word 2007 (idioma Português) e a da 

direita, a função de cada um deles. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

 1 -  

 

(      ) Salvar 

2 -  

 

(      ) Abrir 

3 -  
 

(      ) Colar 

4 - 
 

(      ) Imprimir 

5 - 
 

(      ) Desfazer 

 

Assinale a sequência correta. 

(A) 3, 1, 4, 2, 5 

(B) 5, 1, 2, 3, 4 

(C) 3, 5, 1, 2, 4 

(D) 2, 5, 1, 4, 3 

 

 

Questão 16 
 

A planilha abaixo foi desenvolvida no Microsoft Excel 2007 (idioma Português). 
 

 
 

Se as células D1, D2 e D3 contivessem respectivamente as seguintes fórmulas:  
 

= (A1+B2+C3)/B3-A2+B1 

= C1+B1+A1*B3-A3+B3+C3 

=A3*C3*C1/A2+B2-B3-C3 
 

quais valores seriam exibidos? 

(A) 0, 10 e 20 

(B) 25, 28 e 14 

(C) 25, 120 e 14 

(D) 0, 28 e 20 

 

 

Questão 17 
 

Qual memória é considerada memória de armazenamento volátil? 

(A) FLASH 

(B) SSD 

(C) HD 

(D) DDR 
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Questão 18 
 

Sobre os recursos disponíveis no LibreOffice Write 4.0.4 (idioma Português) em sua configuração padrão de 

instalação, analise as afirmativas. 
 

I - Permite exportar um arquivo no formato PDF nativamente. 

II - Dá suporte a assinaturas digitais em um documento. 

III - Dá suporte a controle de versões de arquivos salvos. 
 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, II e III. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) I e III, apenas. 

 

 

Questão 19 
 

Considere a fórmula abaixo no LibreOffice Calc 4.0.4 (idioma Português). 
 

=SE(A2>=A3;ABS($A$2); ALEATÓRIO()) 
 

De acordo com a fórmula, analise as afirmativas. 
 

I - A função ABS() retorna o valor absoluto de um número. 

II - A função ALEATÓRIO() retorna um número aleatório entre 0 e 1. 

III - A finalidade da função SE() é testar se A2 é menor ou igual a A3. 
 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, II e III. 

(B) I e II, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I e III, apenas 

 

 

Questão 20 
 

Sobre conceito e uso de e-mail, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) No e-mail candidato@ufmt.br, o caractere que separa o usuário do domínio é o @ 

(      ) Para enviar um e-mail com cópia oculta, deve-se utilizar o recurso CC 

(      ) Em e-mail não é possível utilizar assinatura digital. 
 

Assinale a sequência correta. 

(A) V, F, V 

(B) F, V, V 

(C) V, F, F 

(D) F, V, F 
 

CONHECIMENTOS DIVERSOS 
 

Questão 21 
 

Numa organização, quando um funcionário é oficialmente investido de autoridade e poder organizacional, 

geralmente com o título de gerente, diretor ou supervisor, é denominado líder 

(A) formal. 

(B) carismático. 

(C) informal. 

(D) coercitivo.  
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Questão 22 
 

A respeito da motivação humana, analise as afirmativas. 
 

I - Os indivíduos altamente motivados desenvolverão suas atividades com satisfação, o que reduzirá 

substancialmente faltas, atrasos e queixas. 

II - A insatisfação de um indivíduo na organização não gera qualquer tensão.  

III - A motivação é afetada pela idade e por circunstâncias pessoais pelas quais o indivíduo está passando em 

determinado momento. 
 

Está correto o que se afirma em 

(A) I e III, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I, II, e III. 

(D) I, apenas. 

 
 

Questão 23 
 

As pessoas estabelecem relações entre si no dia a dia através de trocas, comunicações e contatos, interagindo 

uns com os outros nas mais diferentes situações. Essa afirmativa diz respeito ao conceito de: 

(A) Inteligência Emocional. 

(B) Relações Interpessoais. 

(C) Competência Interpessoal. 

(D) Desenvolvimento Interpessoal. 

 
 

Questão 24 
 

A coluna da esquerda apresenta tipos de conflitos na organização e da direita, a característica de cada conflito. 

Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

1 - Conflitos internos 

2 - Conflitos entre indivíduos 

3 - Conflitos entre indivíduos e grupos 

4 - Conflitos entre grupos 

(      ) Ocorre devido à competição pelos recursos e os                                                                         

estilos gerenciais diferentes. 

(      ) O indivíduo se depara com duas escolhas, 

igualmente boas ou igualmente ruins. 

(      ) São vistos como o resultado de diferença de 

personalidade entre os indivíduos. 

(      ) O indivíduo não concorda com as normas do grupo 

ou com a cultura organizacional. 
 

Marque a sequência correta. 

(A) 2, 1, 3, 4 

(B) 1, 3, 4, 2 

(C) 3, 4, 1, 2 

(D) 4, 1, 2, 3 

 
 

Questão 25 
 

De acordo com o Decreto N.º 1.171, de 22 de junho de 1994, é uma regra deontológica:  

(A) Zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança 

coletiva. 

(B) Alterar ou deturpar o teor de documentos que deve encaminhar para providências. 

(C) O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a 

moralidade do ato administrativo. 

(D) A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de censura e sua fundamentação constará 

do respectivo parecer. 
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Questão 26 
 

Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil (Decreto N.º 1.171/1994), NÃO é dever 

fundamental do servidor público: 

(A) Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público. 

(B) Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, pleiteando vantagem de qualquer espécie. 

(C) Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. 

(D) Retardar jamais qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão de bens, direitos e serviço da 

coletividade. 

 

 

Questão 27 
 

Sobre os direitos e vantagens do Servidor Público, segundo a Lei N.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é 

correto afirmar:  

(A) A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, não podendo exceder a importância 

correspondente a 6 (seis) meses. 

(B) O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las 

integralmente no prazo de 2 (dois) dias. 

(C) A gratificação natalina deverá ser paga, obrigatoriamente, até o primeiro dia do mês de dezembro de cada 

ano. 

(D) Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou 

provento. 

 

 

Questão 28 
 

De acordo com a Lei N.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o Regime Disciplinar determina que ao servidor é 

PROIBIDO:  

(A) Levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior. 

(B) Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. 

(C) Receber comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições. 

(D) Ausentar-se do serviço durante o expediente com prévia autorização do chefe imediato. 

 

 

Questão 29 
 

Em relação aos dias de efetivo trabalho acadêmico na educação superior, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei N.º 9.394/1996), em seu Artigo 47, estabelece que o ano letivo regular tenha, no 

mínimo: 

(A) 200 dias, independente do ano civil, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. 

(B) 263 dias, independente do ano civil, incluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. 

(C) 200 dias, incluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. 

(D) 263 dias, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. 

 

 

Questão 30 
 

Conforme o Art. 44 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei N.º 9.394/1996), a educação 

superior abrange cursos e programas: 

(A) de graduação, de pós-graduação, supletivo e técnico integrado. 

(B) sequenciais, de graduação, de pós-graduação e de extensão. 

(C) sequenciais, de graduação, de pós-graduação e propedêutico. 

(D) de extensão, de graduação, técnico integrado e supletivo. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
 

Questão 31 
 

Com base no Artigo 35 da Lei N.º 4.320/1964 e regime orçamentário, marque a afirmativa que apresenta uma 

operação que deve ser contabilizada obrigatoriamente no exercício financeiro de X1.  

(A) Uma receita prevista no Orçamento de X1, cujo fato gerador ocorreu em X1, mas a arrecadação ocorreu em 

X2.  

(B) Um serviço foi prestado em X1, mas o empenho correspondente somente foi feito em X2.  

(C) O empenho da despesa foi feito em X0, a liquidação, em X0 e o efetivo pagamento, em X1.  

(D) Uma receita inscrita em Dívida Ativa em X0, mas efetivamente recolhida aos cofres públicos em X1.  

 

Questão 32 
 

Assinale o evento cujo lançamento contábil é realizado apenas no âmbito da Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público. 

(A) Aprovação do Orçamento no Legislativo 

(B) Aquisição de Imóveis 

(C) Cancelamento de Dívida Ativa 

(D) Emissão de Debêntures 

 

Questão 33 
 

Em relação à Contabilidade Aplicada ao Setor Público, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 

falsas. 
 

(      ) O Balanço Patrimonial tem por finalidade evidenciar qualitativa e quantitativamente a situação 

patrimonial da entidade. 

(      ) O registro de um evento de arrecadação de receita de alienação de bem imóvel envolve contas de 

natureza Financeira, Orçamentária, Patrimonial e de Controle. 

(      ) O registro contábil de uma despesa já realizada, mas ainda não paga, exemplo despesa de salário, 

representa uma variação patrimonial diminutiva. 

(      ) O Balanço Orçamentário evidencia sinteticamente o movimento financeiro da entidade, registrando 

todas as despesas e receitas, tanto orçamentárias como extraorçamentárias e os saldos que se 

transferem para o exercício seguinte. 
 

Assinale a sequência correta. 

(A) V, F, V, F 

(B) F, V, V, F 

(C) V, F, F, V 

(D) F, V, F, V 

 

Questão 34 
 

Em relação a Despesas Públicas, marque a alternativa que evidencia corretamente a diferença entre despesas 

efetivas e não efetivas. 

(A) A despesa efetiva não altera o patrimônio líquido enquanto a despesa não efetiva constitui fato contábil 

permutativo. 

(B) A despesa efetiva constitui um fato modificativo diminutivo enquanto a despesa não efetiva constitui fato 

contábil permutativo. 

(C) A despesa efetiva constitui um fato permutativo enquanto a despesa não efetiva constitui um fato contábil 

modificativo. 

(D) A despesa efetiva altera o patrimônio líquido enquanto a despesa não efetiva constitui um fato contábil 

modificativo. 
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Questão 35 
 

Os Atos Potenciais são registrados no subsistema de informações denominado: 

(A) Orçamentário. 

(B) Compensação. 

(C) Patrimonial. 

(D) Custos. 

 

 

Questão 36 
 

A Dívida Ativa é classificada em: 

(A) Corrente e de Capital. 

(B) Ordinária e Extraordinária. 

(C) Tributária e Não Tributária. 

(D) Orçamentária e Extraorçamentária. 

 

 

Questão 37 
 

Assinale a alternativa que apresenta uma Variação Patrimonial Diminutiva.  

(A) Descontos Obtidos 

(B) Juros e Encargos de Empréstimos Concedidos 

(C) Pagamento de Pessoal e Encargos 

(D) Alienação de Bens Móveis 

 

 

Questão 38 
 

Uma despesa foi inscrita em Restos a Pagar, cancelada no final do exercício e o credor reclamou o seu 

recebimento. Essa despesa, entretanto, depois de reconhecida, poderá ser paga à conta de dotação: 

(A) Despesas de Exercícios Anteriores. 

(B) Despesa Extraordinária. 

(C) Despesa Orçamentária do Exercício Vigente. 

(D) Obrigações de Exercícios Anteriores. 

 

 

Questão 39 
 

São Princípios Orçamentários: 

(A) Universalidade, Competência e Não Afetação da Receita. 

(B) Unidade, Anualidade e Entidade. 

(C) Unidade, Tempestividade e Exclusividade.  

(D) Universalidade, Equilíbrio e Não Afetação da Receita. 

 

 

Questão 40 
 

Em relação aos estágios da Receita e Despesa Pública, assinale a afirmativa correta. 

(A) A inscrição da despesa na Dívida Ativa é um estágio obrigatório. 

(B) A despesa inscrita em Restos a Pagar constitui o segundo estágio da despesa. 

(C) Na Arrecadação, verifica-se o direito do credor. 

(D) Na verificação da procedência do crédito fiscal, ocorre o estágio Lançamento. 
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Questão 41 
 

A receita de Alienação de Bens Móveis e Imóveis classifica-se como: 

(A) de Transferências. 

(B) de Capital. 

(C) Tributária. 

(D) Patrimonial. 

 

 

Questão 42 
 

É exemplo de Dispêndios Extraorçamentários: 

(A) Pagamento da folha de salário dos servidores ao final do mês de competência. 

(B) Amortização do principal da dívida pública de longo prazo. 

(C) Amortização do principal de uma operação de crédito por antecipação de receita. 

(D) Amortização de empréstimos tomados. 

 

 

Questão 43 
 

Qual lei traz o demonstrativo com as metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, 

despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para 

os dois seguintes?  

(A) Lei Orçamentária Anual 

(B) Lei N.º 4.320/1964, Anexo 6 

(C) Lei de Responsabilidade Fiscal 

(D) Lei de Diretrizes Orçamentárias 

 

 

Questão 44 
 

A coluna da esquerda apresenta denominações contidas na Lei N.º 4.320/1964 e a da direita, a caracterização de 

cada uma. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

1 - Registro Contábil da receita e despesa 

2 - Regime de Adiantamento 

3 - Registro Analítico 

4 - Dívida Ativa 

5 - Registro dos Restos a Pagar 

6 - Créditos Adicionais 

(      ) Ocorrerá para todos os bens de caráter permanente, 

com indicação dos elementos necessários para a 

perfeita caracterização de cada um e dos agentes 

responsáveis pela sua guarda e administração. 

(      ) Far-se-á por exercício e por credor, distinguindo-se 

as despesas processadas das não processadas. 

(      ) Autorização de despesas não computadas ou 

insuficientemente dotadas na Lei do Orçamento. 

(      ) Far-se-á de acordo com as especificações constantes 

da Lei de Orçamento e dos Créditos Adicionais. 

(      ) Aplicável em caso de despesas expressamente 

definidas em lei, consistindo na entrega de numerário 

a servidor, sempre precedida de empenho na dotação 

própria. 

(      ) Pode ser de natureza tributária ou não tributária, 

escriturada como receita do exercício em que for 

arrecadada na respectiva dotação orçamentária. 

Marque a sequência correta. 

(A) 3, 5, 6, 1, 2, 4 

(B) 3, 6, 5, 2, 1, 4 

(C) 4, 1, 5, 3, 6, 2 

(D) 4, 3, 2, 1, 6, 5 
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INSTRUÇÃO: Com base nos dados abaixo referentes ao Exercício Financeiro de X1, responda as 

questões 45 e 46. 
 

 

 

Questão 45 
 

Qual o valor total das Despesas Orçamentárias e Extraorçamentárias, respectivamente? 

(A) R$ 260.500,00 e R$ 31.000,00. 

(B) R$ 261.600,00 e R$ 29.900,00. 

(C) R$ 266.800,00 e R$ 24.700,00. 

(D) R$ 276.700,00 e R$ 14.800,00. 

 

Questão 46 
 

Qual o valor total das Despesas Correntes e de Capital, respectivamente? 

(A) R$ 47.700,00 e R$ 220.300,00. 

(B) R$ 59.700,00 e R$ 207.100,00. 

(C) R$ 53.400,00 e R$ 213.400,00. 

(D) R$ 53.900,00 e R$ 212.900,00. 

 

INSTRUÇÃO: Com base nas informações do quadro abaixo, responda às questões de 47 a 50. 
 

 

RECEITAS DESPESAS 

Títulos 
Previstas 

em R$ 

Realizadas 

em R$ 
Títulos 

Fixadas 

em R$ 

Realizadas 

em R$ 

Pagas em 

R$ 

Correntes 85.000,00 112.000,00 Correntes 95.000,00 93.000,00 82.000,00 

Capital 180.000,00 201.000,00 Capital 170.000,00 163.000,00 156.000,00 
 

 

Questão 47 
 

O Resultado do Orçamento Corrente foi: 

(A) Déficit de R$ 8.000,00. 

(B) Déficit de R$ 10.000,00. 

(C) Superávit de R$ 17.000,00. 

(D) Superávit de R$ 19.000,00. 

 

Questão 48 
 

O Resultado da Execução Orçamentária foi: 

(A) Excesso de Arrecadação de R$ 48.000,00. 

(B) Superavitário de R$ 19.000,00. 

(C) Economia Orçamentária de R$ 7.000,00. 

(D) Superavitário de R$ 57.000,00. 

DESPESAS PAGAS Valor em R$ 

Salários de Pessoal da Ativa  40.200,00 

Despesas de Exercícios Anteriores 6.300,00 

Locação de Veículos 5.800,00 

Aluguéis de Imóveis 7.400,00 

Devolução de Depósito 3.700,00 

Aquisição de Imóveis 180.000,00 

Serviços da Dívida a Pagar 1.100,00 

Luz e Água empenhadas em X0 9.400,00 

Consignações 10.500,00 

Amortização da Dívida  19.100,00 

Aquisição de Equipamentos  8.000,00 
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Questão 49 
 

Qual o valor da Economia Orçamentária? 

(A) R$ 7.000,00 

(B) R$ 2.000,00 

(C) R$ 9.000,00 

(D) R$ 14.000,00 

 

Questão 50 
 

Qual o valor de Restos a Pagar? 

(A) R$ 18.000,00 

(B) R$ 9.000,00 

(C) R$ 27.000,00 

(D) R$ 14.000,00 
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