
 

 

 

 

 

 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATA: 22/11/2015 
 

HORÁRIO: das 14 às 18 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 
01 A 10 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
21 a 50 

 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta ou azul escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

CARGO 

ANALISTA TÉCNICO – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Realização: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PI 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2015 
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Leia o texto que se segue e responda as questões de 01 a 10. 
 

Sou Marina (até a posse) 
 
 

01 
02 
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20 
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Sou um homem simples: acredito que, a cada quatro anos, é necessário trocar o bandido que nos 
governa. Tira-se um, põe-se outro qualquer em seu lugar. Nunca votei para presidente e, por isso mesmo, 
nunca me arrependi por ter votado num determinado candidato.  

O voto nulo é sempre o melhor – o menos vexaminoso, o menos degradante. Isso não quer dizer que 
não me interesse pelas eleições. Ao contrário: acompanho fanaticamente todas as campanhas e, no tempo 
ocioso, que corresponde a mais ou menos quatro quintos de meu dia, pondero sobre a fanfarronice daquela 
gente pitoresca que pede nosso voto. Além de ponderar sobre a fanfarronice daquela gente pitoresca que 
pede nosso voto, sou um especialista em torcer contra. 

Torci contra Fernando Henrique Cardoso em 1998. Torci contra Lula em 2002. Torci contra Lula – e 
torci muito – em 2006. Torci contra Dilma em 2010. Agora estou torcendo novamente contra ela. Como se 
nota, além de ser um especialista em torcer contra, sou também um especialista em derrotas eleitorais. E 
quem se importa? Com tanto tempo ocioso, aprendi a esperar. 

A candidatura de Marina Silva, para quem só sabe torcer contra, como eu, é muito animadora. Depois 
de 12 anos, há uma perspectiva real de derrotar o PT. E há uma perspectiva real de derrotar o PSDB, sem o 
qual o PT tende a desaparecer, pois perde seu adversário amestrado.  

O conceito segundo o qual é necessário trocar, a cada quatro anos, o bandido que nos governa 
(Montesquieu, "O Espírito das Leis", volume 2), finalmente pode ser aplicado. Tira-se um, bota-se outro 
qualquer em seu lugar. O outro qualquer é Marina Silva? Eu topo.  

A possibilidade de derrotar o PT – toc, toc, toc – é o aspecto mais atraente da candidatura de Marina 
Silva. Com um tantinho de empenho, porém, posso apontar outros. Muitos palpiteiros se alarmaram porque 
seu primeiro passo foi rachar ao meio o PSB; eu, vendo aquela gente pitoresca do PSB, comemorei. De fato, 
espero que ela rache ao meio os outros partidos de sua base.  

Passei 12 anos denunciando os apaniguados de um partido que se empossava criminosamente de 
todos os cargos estatais. O que eu quero, agora, é que os partidos se esfarinhem. Em primeiro lugar, o PT. 
Em seguida, o resto. Outro aspecto animador de Marina Silva é que ela sabe que o eventual apoio de um 
petista ou de um tucano só pode tirar-lhe votos, prejudicando suas chances de ser eleita. Isso deve persuadi-
la a repelir, neste momento, qualquer tentativa exasperada de adesismo. Se ela ganhar, porém, tudo mudará: 
voluntários de todos os partidos irão oferecer seus préstimos, e ela, agradecida, aceitará, claro. 

Assim como aceitará a serventia e a cumplicidade daqueles que, até hoje, sempre lucraram com 
Dilma e o PT: no empresariado, no sindicato, na cultura, na imprensa. Mas esse é outro motivo pelo qual me 
animo com a candidatura de Marina Silva: não espero rigorosamente nada de seu governo, e passarei a torcer 
contra ela um dia depois da posse. Sou um homem simples. 

  
MAINARDI, Diogo. Sou Marina (até a posse). Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/08/1506342-diogo-mainardi-sou-marina-ate-a-posse.shtml. 

Acesso em 10 de outubro de 2015. 

 
 
01. A principal ideia defendida no texto é a de (que) 
 

(A) Marina Silva tem as melhores propostas políticas entre os candidatos à eleição. 
(B) é necessário rotatividade entre os governantes, depois do fim do mandato. 
(C) o voto nulo é a melhor opção. 
(D) criticar o PT somente. 
(E) criticar o PSDB somente. 

 
02. O trecho que confirma a resposta correta da questão anterior é: 
 

(A) “A candidatura de Marina Silva, para quem só sabe torcer contra, como eu, é muito animadora” (linha 13). 
(B) “E há uma perspectiva real de derrotar o PSDB” (linha 14). 
(C) “O voto nulo é sempre o melhor – o menos vexaminoso, o menos degradante” (linha 04). 
(D) “A possibilidade de derrotar o PT – toc, toc, toc – é o aspecto mais atraente da candidatura de Marina Silva” 

(linhas 19 e 20). 
(E) “Tira-se um, bota-se outro qualquer em seu lugar” (linhas 17 e 18). 

 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/08/1506342-diogo-mainardi-sou-marina-ate-a-posse.shtml
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03. A expressão „Nunca votei para presidente‟ (linha 02) permite afirmar, a partir da leitura global do texto, que 
 

(A) o autor do texto é alienado politicamente. 
(B) o autor do texto não acredita nos políticos que nos governam. 
(C) o autor do texto só votou para governador. 
(D) o autor do texto só votou para prefeito. 
(E) o autor do texto só votou para Senador. 

 
04. A expressão entre parênteses, no título, levando em conta a compreensão global do texto, permite algumas 

leituras, EXCETO: 
 

(A) O autor do texto acredita que, se Marina Silva vencer, ela será cooptada. 
(B) O apoio tem prazo para acabar. 
(C) A expressão permite antever o posicionamento do autor sobre as eleições. 
(D) A palavra „posse‟ na expressão é um trocadilho do autor para a posse dos bens públicos pela candidata, se 

eleita. 
(E) O apoio é, ao fim e ao cabo, mais uma forma de ser do contra. 

 
05. O vocábulo „apaniguados‟ (linha 23), no contexto em que ocorre, tem o sentido mais próximo de: 
 

(A) emuladores. 
(B) contendores. 
(C) protegidos. 
(D) adversários. 
(E) antagonistas. 

 
06. Com a expressão “mais ou menos quatro quintos de meu dia” (linha 06), o autor quer 
 

(A) fazer um chiste com o leitor. 
(B) demonstrar que dispõe de pouco tempo ao longo do dia. 
(C) afirmar que não faz nada da vida. 
(D) sugerir que dispõe de muito tempo ao longo do dia para, por exemplo, reflexões sobre política. 
(E) fazer um jogo matemático infundado com o leitor. 

 
07. A paráfrase para o trecho “Como se nota, além de ser um especialista em torcer contra, sou também um 

especialista em derrotas eleitorais” (linhas 10 e 11) que mantém o sentido original e a correção gramatical é: 
 

(A) Como se percebe, além de ser um especialista em torcer contra, também o sou em derrotas eleitorais. 
(B) Como se há, mais do que de ser um especialista em torcer contra, sou também um especialista em derrotas 

eleitorais. 
(C) Como se nota, para muito além de ser um especialista em torcer contra, sou também um especialista em 

derrotas eleitorais. 
(D) Como se viu, além de ser um especialista em torcer contrariamente, sou também um especialista em 

derrotas eleitorais. 
(E) Como se nota, além de ser o especialista em torcer contra, sou também um especialista nas derrotas 

eleitorais. 
 
08. A partir do trecho “Depois de 12 anos, há uma perspectiva real de derrotar o PT” (linhas 13 e 14), julgue os itens 

abaixo: 
 

I. A vírgula depois da palavra „anos‟ se justifica porque separa uma expressão adverbial que inicia o período; 
II. A troca da forma verbal „há‟ por „existe‟ não acarreta nenhuma modificação no verbo substituto; 
III. A troca do artigo „uma‟ pelo artigo „a‟ acarreta mudança de sentido. 

 
(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
09. A partir do trecho “De fato, espero que ela rache ao meio os outros partidos de sua base” (l inhas 21 e 22), julgue 

os itens abaixo: 
 

I. O pronome „ela‟ retoma o nome de Marina Silva; 
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II. Se a palavra „meio‟ for substituída por „metade‟, deve ser usado o acento grave; 
III. Se a expressão „De fato‟ for colocada no fim do período, haverá mudança de sentido em relação ao trecho 

original. 
 

(A) Somente o item I está correto. 
(B) Somente o item II está correto. 
(C) Somente o item III está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Todos os itens estão incorretos. 

 
10. Quanto à forma „persuadi-la‟ (linhas 26 e 27), é CORRETO afirmar: 
 

(A) Deveria vir com acento agudo na forma pronominal. 
(B) Não deve vir com acento porque a forma verbal é uma palavra oxítona terminada em vogal „i‟. 
(C) Deve vir com acento porque a forma verbal é uma palavra oxítona terminada em vogal. 
(D) Não há regra de acentuação para este caso. 
(E) Deveria vir com acento agudo na forma verbal, especificamente na vogal „u‟, que compõe um hiato. 

 
 
 

 
11. Assinale a opção referente ao nome do tipo de memória que serve para armazenar os dados mais 

frequentemente usados pelo processador, evitando, na maioria das vezes, que ele tenha que recorrer à memória 
RAM. 

 
(A) BIOS            (B)  ROM           (C)  Cache            (D)  HD       (E)  Virtual 

   
12. Sobre sistemas operacionais (Windows e Linux) assinale a opção CORRETA. 

 
(A) Os sistemas operacionais utilizam sempre o mesmo sistema de arquivos, no caso o chamado NTFS. 
(B) Os programas desenvolvidos para Linux, funcionam normalmente, sem necessitar de adaptações no 

Windows e vice-versa. 
(C) O sistema operacional é um software cuja função é gerenciar os recursos do sistema, fornecendo uma 

interface entre o computador e o usuário e fornecendo suporte para que os demais programas possam 
funcionar. 

(D) Firefox e Chrome são exemplos de sistemas operacionais. 
(E) A multitarefa é um recurso do sistema operacional que permite ele seja executado em máquinas diferentes. 

 
13. Considere as seguintes afirmativas sobre os recursos de manipulação de arquivos no Windows: 

 
i. Quando se usa os comandos recortar e colar em um arquivo selecionado, ele é movido de sua pasta de 

origem para sua pasta de destino; 
ii. O comando do teclado para eliminar um arquivo selecionado definitivamente sem a necessidade de passar 

pela lixeira é realizado através da combinação das teclas Shift e Delete; 
iii. Quando se cria um atalho para um arquivo ele é transferido para a chamada “Área de Transferência” 

ficando disponível para que seja acessado enquanto o atalho existir. 
 
São CORRETAS apenas as afirmativas: 
 
(A) i                 (B)  ii                        (C)  i e ii              (D)  i e iii       (E)  ii e iii 

 
14. No Word 2013 em português a combinação de teclas para colocar em texto selecionado em negrito, salvar 

arquivo, abrir um arquivo e selecionar todo o texto é dada pela combinação das seguintes teclas, 
respectivamente: 

 
(A) Ctrl + N, Ctrl + S, Ctrl + A, Ctrl + T  (D)  Ctrl + N, Ctrl + S, Ctrl + O, Ctrl + T 
(B) Ctrl + N, Ctrl + B, Ctrl + A, Ctrl + T  (E)   Ctrl + N, Ctrl + S, Ctrl + O, Ctrl + A 
(C) Ctrl + B, Ctrl + S, Ctrl + A, Ctrl + T 

 
 
 
 
 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
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15. Assinale a opção que corresponde ao significado da expressão =SOMA(Carro!B4:F4) no Excel 2013. 

 
(A) Soma dos conteúdos das células D4 até F4 da planilha chamada Carro. 
(B) Soma dos conteúdos das células D4 e F4 da planilha chamada Carro. 
(C) A expressão retorna um erro, pois em uma fórmula não pode haver nomes como Carro, somente números e 

nomes de células. 
(D) A expressão retorna um erro, pois no lugar dos dois pontos (:) deveria ter um sinal de mais (+). 
(E) A expressão retorna um erro, pois existe um ponto de exclamação na fórmula que inviabiliza qualquer 

cálculo.  
 

16. Considere as seguintes afirmativas sobre a suíte de aplicativos de escritório Microsoft Office: 

 
i. O Excel, a partir de sua versão 2007, pode salvar e ler uma planilha usando a extensão .xls e .xlsx; 
ii. No MS- ord 2   , ao salvar um documento através da opção “Salvar como ...”, pode-se escolher extensões 

do tipo “.doc”, “.rtf”, “.htm”, “.dot”, entre outras, o que pode permitir que outras versões do  ord e até mesmo 
outros processadores de textos possam utili á-lo; 

iii. No Power Point, a partir de sua versão 2007, o primeiro slide de uma apresentação é chamado de slide 
mestre. 

 
São CORRETAS apenas as afirmativas: 
 
(A) i                 (B)  ii                        (C)  iii              (D)  i e ii              (E)  ii e iii 
 

17. Assinale a opção que representa o nome do protocolo de comunicação entre computadores em rede. 
 

(A) USB                 (B)  TCP/IP                       (C)  Ethernet  (D)  Wifi  (E)  WAN 
 

18. Dado o seguinte conceito: “programa malicioso que se oculta dentro de outro, legítimo, com a finalidade de abrir 
uma porta para que o hacker mal intencionado tenha acesso ao computador infectado”. Assinale a opção que 
corresponde a este conceito. 

 
(A) Cavalo de Troia   (D)  Roteador 
(B) Antivírus    (E)  Firewall 
(C) Switch 

 
19. Observe o texto abaixo formatado no Word 2013: 

 
 

Com relação à formatação de fonte e de parágrafos do texto acima, assinale a opção CORRETA. 
 

(A) Primeiro parágrafo com fonte sublinhada, centralizado – Segundo parágrafo em negrito, justificado – 
Terceiro parágrafo com fonte em itálico, alinhado à direita. 

(B) Primeiro parágrafo com fonte tachada, centralizado – Segundo parágrafo com fonte em negrito, justificado – 
Terceiro parágrafo com fonte em itálico, alinhado à direita. 

(C) Primeiro parágrafo com fonte sublinhada, centralizado – Segundo parágrafo com fonte em negrito, alinhado 
a direita – Terceiro parágrafo com fonte em itálico, alinhado à direita. 

(D) Primeiro parágrafo com fonte tachada, centralizado – Segundo parágrafo com fonte em negrito, alinhado a 
direita – Terceiro parágrafo com fonte em itálico, alinhado à direita. 
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(E) Primeiro parágrafo com fonte sublinhada, justificado – Segundo parágrafo com fonte em negrito, alinhado a 
direita – Terceiro parágrafo com fonte em itálico, alinhado à direita. 

 
20. Assinale a opção que representa o profissional cuja atividade tem como finalidade a realização de estudos de 

processos e necessidades do cliente a fim de encontrar o melhor caminho racional para que a informação possa 
ser processada. 

 
(A) WebDesign     (D)  Analista de Sistemas     
(B) SEO      (E)  Analista de Suporte 
(C) Blogger 

 
 
 
 
 
21. Administração é o processo de tomar e colocar em prática decisões sobre objetivos e utilização de recursos, é 

ainda o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar objetivos, tendo 
como objetivo maior produtividade e/ou lucratividade, sem nunca perder o foco na qualidade do produto e a 
satisfação do cliente (ROBBINS, 2010). A partir do exposto, assinale a opção CORRETA. 

 
(A) Planejamento é o processo de definir objetivos, atividades e recursos, é uma função administrativa que 

determina antecipadamente o que se deve fazer e quais os objetivos não devem ser atendidos. 
(B) Organização é o processo de agrupamento das atividades necessárias para atingir os objetivos da empresa 

e a atribuição de cada agrupamento a um executivo com devida autoridade para atingir tais atividades, é 
também o processo de distribuir os recursos indisponíveis. 

(C) Direção é processo que se preocupa com que as operações sejam executadas de forma minimizada e os 
objetivos atingidos. Para dirigir subordinados, o administrador deve motivar, comunicar e liderar sua equipe. 

(D) Controle é o processo que atua no sentido de ajustar as operações a determinados padrões previamente 
estabelecidos e funciona de acordo com a informação que recebe. Essa informação permite a oportunidade 
de ação corretiva, ou seja, de identificar a necessidade de modificá-la quando preciso, que é a base do 
controle.  

(E) Previsão é a tentativa de avaliar o que se está fazendo agora por meio de um plano e fazer previsões para 
realizar este plano, esta função administrativa deu origem a função planejamento. 

 
22. As empresas operam em um ambiente extremamente dinâmico. Portanto, necessitam constantemente realizar 

análises das ameaças e oportunidades presentes neste ambiente. As variáveis e entidades que fazem parte do 
ambiente remoto de uma empresa são: 

 
(A) Cultura; Recursos Naturais; Clima; Demografia. 
(B) Sociedade; Clientes; Sindicatos; Acionistas. 
(C) Sociedade; Concorrentes; Comunidades; Legislação e Tributos. 
(D) Demografia; Clima; Acionistas; Recursos Naturais. 
(E) Concorrentes; Clientes; Sindicatos; Governo. 

 
23. A estratégia da empresa consiste no conjunto de mudanças competitivas e abordagens comerciais que os 

gerentes executam para atingir o melhor desempenho da empresa. A estratégia é o planejamento do jogo de 
gerência para reforçar a posição da organização no mercado, promover a satisfação dos clientes e atingir os 
objetivos de desempenho (PORTER, 2011). Assinale a opção que NÃO trata de motivo para a criação de uma 
estratégia. 

 
(A) As organizações precisam de estratégias para orientar-se sobre como atingir os objetivos e como seguir a 

missão da organização. 
(B) Uma estratégia bem concebida destina-se a captar as melhores oportunidades de crescimento da empresa 

e promover a defesa do desempenho futuro contra ameaças externas. 
(C) Além de interpretar o ambiente da empresa, a estratégia como é restrita a alta administração, deve ser 

perseguida e os objetivos traçados atingidos. 
(D) Na elaboração de uma estratégia dentre as muitas opções factíveis, o gerente forja uma resposta para as 

mudanças do mercado, procura novas oportunidades e sintetiza as diferentes mudanças e abordagens 
tomadas várias vezes em várias partes da organização. 

(E) Cada unidade de negócio na corporação precisa elaborar sua própria estratégia de negócios, que 
estabelece sua missão e objetivos individuais, bem como definir como pretende competir em seus 
mercados, em consonância com a estratégia global. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 
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24. Processo consiste em um conjunto integrado e sincrônico de insumos, infraestruturas, regras e transformações, 
que adiciona valor às pessoas que fazem uso dos produtos e/ou serviços gerados. A respeito da Gestão por 
processos, é CORRETO afirmar: 

 
(A) Uma característica importante dos processos é a interfuncionalidade, pois, embora existam processos 

realizados inteiramente em uma unidade funcional, os principais processos de uma instituição atravessam 
as fronteiras das áreas funcionais. 

(B) A estrutura vertical dos processos é explorada por abordagens de gestão organizacional baseadas no 
gerenciamento de processos de negócio. 

(C) Deve-se desenvolver um plano e uma estratégia dirigida a processos para a organização, onde sejam 
analisadas suas estratégias e metas, fornecendo uma estrutura e o direcionamento para gerenciamento 
contínuo de processos centrados no concorrente. 

(D) É de suma importância a contínua medição e monitoramento dos processos de negócio, fornecendo 
informações-chave para os clientes de como está a fase de ajustes de recursos a fim de atingir os objetivos 
dos processos. 

(E) A etapa de gerenciamento de desempenho também pode ser chamada de “simulação e emulação”, sendo 
responsável pela aferição e validação do processo como forma de garantir que o mesmo está representado 
conforme o modelo conceitual. 

 
25. Quanto às ferramentas de planejamento, é INCORRETO afirmar: 
 

(A) A Análise SWOT é um sistema simples, que serve para posicionar ou verificar a posição estratégica da 
empresa no ambiente onde está inserida. 

(B) O Balanced Scorecard - BSC é uma ferramenta de planejamento que tem como função traduzir a estratégia 
da empresa na forma de medidas de desempenho, porém não pode ser usada como um sistema de 
controle, mas somente como um sistema de gestão estratégica, tornando claras para todos os níveis 
hierárquicos a visão, a missão e a estratégia da empresa. 

(C) O Planejamento Estratégico Situacional – PES constitui um sistema, que possibilita: decidir e atuar de forma 
efetiva, alterar metas e objetivos no curso da implantação e administrar conflitos. 

(D) A ferramenta 5W2H funciona como um mapeamento das atividades de uma empresa, devendo ficar 
estabelecido o que será feito, quem fará o quê, em qual período de tempo, em qual área da empresa e 
todos os motivos pelos quais esta atividade deve ser feita. 

(E) Matriz GUT é uma ferramenta bastante utilizada pelas empresas, principalmente, com o intuito de priorizar 
os problemas e consequentemente tratá-los, levando em conta suas gravidades, urgências e tendências. 

 
26. Sobre Administração Pública, é CORRETO afirmar: 
 

(A) Na Administração Pública Direta, a atividade administrativa é exercida por órgãos colegiados que atuam 
como auxiliares na execução dos serviços públicos. 

(B) A Administração Pública Descentralizada é a atuação estatal de forma direta na prestação dos serviços 
públicos que se dá por meio de outras pessoas jurídicas, distintas da própria entidade. 

(C) Autarquias são empresas públicas de direito privado, criadas por lei e que fazem parte da Administração 
Indireta. 

(D) A expressão entidade paraestatal é amplamente utilizada para denominar as organizações sociais 
autônomas que funcionam de forma paralela ao Estado sem integrá-lo, realizando uma atividade de 
interesse privado, sem se confundir com o serviço público próprio do Estado. 

(E) Somente com a Administração Pública Direta, o Estado não seria capaz de administrar todo o território 
nacional, tanto pela sua extensão quanto pela complexidade e volume das relações sociais existentes entre 
o administrado e o Governo. 

 
27. O enunciado a seguir se refere ao Princípio de Contabilidade:  
 

“Pressupõe o emprego de certo grau de precaução no exercício dos julgamentos necessários às estimativas em 
certas condições de incerteza, no sentido de que ativos e receitas não sejam superestimados e que passivos e 
despesas não sejam subestimados, atribuindo maior confiabilidade ao processo de mensuração e apresentação 
dos componentes patrimoniais.” 

 
(A) Oportunidade. 
(B) Entidade. 
(C) Prudência. 
(D) Competência. 
(E) Registro pelo Valor Original. 
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28. Reconhecimento é o processo que consiste na incorporação ao balanço patrimonial ou à demonstração do 
resultado de item que se enquadre na definição de elemento e que satisfaça os critérios de reconhecimento: (a) 
for provável que algum benefício econômico futuro associado ao item flua para a entidade ou flua da entidade; e 
(b) o item tiver custo ou valor que possa ser mensurado com confiabilidade. CPC 00 (R1). Com base nessa 
informação, marque a opção INCORRETA. 

 
(A) O conceito de probabilidade deve ser adotado nos critérios de reconhecimento de um item, para determinar 

o grau de incerteza com que os benefícios econômicos futuros referentes ao mesmo venham a fluir para a 
entidade ou a fluir da entidade.  

(B) O uso de estimativas razoáveis é parte essencial da elaboração das demonstrações contábeis e não 
prejudica a sua confiabilidade.  

(C) Um item que, em determinado momento, deixe de se enquadrar nos critérios de reconhecimento pode 
qualificar-se para reconhecimento em data posterior, como resultado de circunstâncias ou eventos 
subsequentes.  

(D) Um ativo deve ser reconhecido no balanço patrimonial mesmo que os gastos incorridos não proporcionem a 
expectativa provável de geração de benefícios econômicos para a entidade além do período contábil 
corrente, pois poderão mudar a expectativa no futuro.  

(E) Um passivo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que uma saída de recursos 
detentores de benefícios econômicos seja exigida em liquidação de obrigação presente e o valor pelo qual 
essa liquidação se dará puder ser mensurado com confiabilidade. 

 
Com base nas informações a seguir responda às questões de 29 a 32: 

 
Determinada empresa apresentou os seguintes saldos no final do seu exercício social: R$ 720.000,00 na conta 
de Capital Social; R$120.000,00 na conta Bancos; R$ 230.000,00 em Contas a Receber; R$ 474.000,00 
referente a aquisição realizada junto a fornecedores; R$ 75.000,00 de depreciação acumulada; R$ 100.000,00 
na conta Caixa; R$ 950.000,00 na conta de Imobilizado; R$ 150.000,00 com Investimentos em participação 
societária; R$ 41.000,00 de Reservas de Lucros; R$ 500.000,00 com estoques de mercadorias; R$ 460.000,00 
em empréstimos, Impostos e Contribuições a Recolher no valor de R$ 70.000,00; Contas a pagar no valor de R$ 
120.000,00 e Duplicatas descontadas no valor de R$ 90.000,00. 

 
29. O valor total do Ativo corresponde a: 
 

(A) R$ 2.050.000,00 
(B) R$ 1.975.000,00 
(C) R$ 1.885.000,00 
(D) R$ 1.150.000,00 
(E) R$ 1.900.000,00 

 
30. O valor do Patrimônio Líquido, com base na equação patrimonial é: 
 

(A) R$   720.000,00 
(B) R$   810.000,00 
(C) R$   901.000,00 
(D) R$ 1.975.000,00 
(E) R$   761.000,00 

 
31. O valor do Passivo total é: 
 

(A) R$ 1.124.000,00 
(B) R$ 1.214.000,00 
(C) R$ 1.975.000,00    
(D) R$ 1.890.000,00 
(E) R$  1.199.000,00  

 
32. A despesa com depreciação que foi registrada no mês de dezembro, levando em consideração o percentual de 

10% ao ano para o bens depreciáveis, que corresponde a 60% do total do imobilizado, é: 
 

(A) R$   57.000,00 
(B) R$   75.000,00 
(C) R$    4.750,00 
(D) R$    6.250,00 
(E) R$   81.250,00 
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33. É considerado instrumento de planejamento da Administração Pública: 
 

(A) o Plano Plurianual, que é considerado estratégico de longo prazo e que tem por finalidade estabelecer de 
forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública. 

(B) a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é de iniciativa do poder Executivo. 
(C) a Descentralização Orçamentária, que pode ser considerado o planejamento operacional. 
(D) a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece que a responsabilidade na gestão pública pressupõe a 

ação planejada e transparente. 
(E) o Balanço Orçamentário, pois evidencia a previsão e a execução das receitas e despesas. 

 
34. A Lei Orçamentária Anual compreende os orçamentos fiscal, de seguridade social e de investimento das 

empresas estatais, pois o orçamento é uno, corroborando, portanto, o Princípio Orçamentário da(o): 
 

(A) Universalidade. 
(B) Legalidade. 
(C) Unidade. 
(D) Exclusividade. 
(E) Orçamento Bruto. 

 
35. A arrecadação da Receita é uma das etapas, conhecidas também como estágios ou fases da receita pública. 

Bom Jesus arrecada R$10.800,00 de receita de IPTU, tendo concedido uma redução de 10% para pagamento 
em cota única que consistiu em uma renúncia de receita equivalente a R$ 1.200,00. O registro correto dos 
lançamentos no momento da arrecadação da receita é: 

 
(A) Débito – Receita a realizar: R$10.800,00  

Débito – Dedução da receita realizada: R$1.200,00  
Crédito – Receita realizada: R$ 12.000,00 

 
(B) Débito-Previsão inicial da receita: R$10.800,00 

Crédito-Receita realizada: R$10.800,00 
 

(C) Débito-Previsão inicial da receita: R$10.800,00 
Débito – Renúncia de Receita: IPTU – R$ 1.200,00 
Crédito-Receita a realizar: R$12.000,00 

 
(D) Débito- Receita a realizar: R$1.200,00 

Crédito-Receita realizada: R$1.200,00 
 

(E) Débito- Controle da disponibilidade de recursos: R$1.200,00 
Crédito-Receita a realizar: R$ 1.200,00 

 
36. Quanto aos ingressos Extraorçamentários, é CORRETO afirmar: 
 

(A) São recursos financeiros de caráter ordinário, do qual o Estado é mero agente Depositário. 
(B) Por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extraorçamentários em geral têm 

reflexos no Patrimônio Líquido da Entidade. 
(C) Sua devolução não se sujeita à autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária 

Anual(LOA). 
(D) Operações de crédito, em regra, são ingressos extraorçamentárias, pois classificam-se como não efetivas, 

não impactando no resultado líquido da entidade. 
(E) As cauções, operações de crédito e restos a pagar, são exemplos de ingressos extraorçamentários.  

 
Com base nas informações a seguir responda às questões 37 a 41: 

 

Discriminação R$ 

Impostos arrecadados 900.000,00 

Recebimento de Aluguéis  10.000,00 

Operação de Crédito 320.000,00 

Dívida ativa – amortização do principal dos empréstimos pagos em atraso 120.000,00 

Salários pagos 750.000,00 

Aquisição de material de consumo  140.000,00 

Obras realizadas para ampliação da instalação 200.000,00 

Alienação de bens imóveis 85.000,00 
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37. O valor da Receita Corrente corresponde a: 
 

(A) R$    995.000,00 
(B) R$ 1.435.000,00 
(C) R$    900.000,00 
(D) R$      10.000,00 
(E) R$    910.000,00 

 
 
38. O valor do superávit corrente é: 
 

(A) R$    345.000,00 
(B) R$    325.000,00  
(C) R$    890.000,00 
(D) R$      20.000,00 
(E) R$     10.000,00 

 
39. O total das receitas não efetivas consistem em: 
 

(A) R$    525.000,00 
(B) R$    200.000,00 
(C) R$   450.000,00 
(D) R$   440.000,00 
(E) R$   330.000,00 

 
40. O total das receitas derivadas corresponde a: 
 

(A) R$   910.000,00 
(B) R$ 1.020.000,00 
(C) R$  1.435.000,00  
(D) R$   900.000,00 
(E) R$   525.000,00 

 
41. O total das despesas efetivas correspondem a: 
 

(A) R$   750.000,00 
(B) R$    140.000,00  
(C) R$ 1.090.000,00    
(D) R$   890.000,00 
(E) R$ 1.010.000,00 

 
42. Sobre dispêndios na administração pública, assinale a opção que completa correta e respectivamente a 

afirmação a seguir: 
 

“O pagamento de salário e o(a) _________________correspondem a uma despesa efetiva, aquisição de bens 
móveis é despesa______________ e pagamento de ___________________é uma despesa extraorçamentária.” 

 
(A) obtenção de empréstimos; não-efetiva; cauções. 
(B) consumo de material de expediente; orçamentária; pensão alimentícia.  
(C) aquisição de material de expediente; efetiva; cauções. 
(D) locação de mão-de-obra; efetiva; restos a pagar. 
(E) locação de mão-de-obra; orçamentária; precatórios. 

 
43. Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de 

um bem de capital (Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700, de 10 
de dezembro de 2014). Portanto, pagamento de verbas indenizatórias são classificadas no grupo de despesa: 

 
(A) Juros e Encargos da Dívida 
(B) Pessoal e Encargos Sociais 
(C) Outras Despesas Correntes 
(D) Amortização de dívidas 
(E) Devolução de Verbas 
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44. A autorização legislativa para a realização da despesa constitui crédito orçamentário, que poderá ser inicial ou 
adicional. Sobre Créditos Adicionais, assinale a opção CORRETA. 

 
I. O orçamento anual pode ser alterado por meio de créditos adicionais, que são autorizações de despesas 

não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária;  
II. Os créditos adicionais suplementares são destinados a reforço de dotação orçamentária, enquanto os 

créditos especiais são os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica; 
III. O produto de operações de crédito por antecipação da receita orçamentária poderá ser utilizado para fins de 

abertura de créditos adicionais. 
 

(A) apenas os itens I e II estão corretos. 
(B) apenas os itens II e III estão corretos.  
(C) apenas os itens I e III estão corretos. 
(D) apenas o item I está correto. 
(E) todos os itens estão corretos. 

 
A partir dos dados a seguir responda as questões de 45 a 48: 
 
Uma entidade arrecadou receitas tributárias no valor de R$1.000,00; autorizou o empenho de despesas no valor 
de R$ 900,00; houve liquidação de despesa corrente no valor de R$700,00. 

 
45. O valor do superávit financeiro é: 
 

(A) R$   300,00 
(B) R$   850,00 
(C) R$   150,00 
(D) R$   200,00 
(E) R$   100,00 

 
46. O valor do total dos restos a pagar que serão inscritos ao encerramento do exercício é: 
 

(A) R$    700,00 
(B) R$    900,00 
(C) R$    200,00 
(D) R$ 1.000,00 
(E) R$    300,00 

 
47. O valor dos restos a pagar processados que serão inscritos ao encerramento do exercício é: 
 

(A) R$    700,00 
(B) R$    200,00 
(C) R$    100,00 
(D) R$    150,00  
(E) R$    300,00 

 
48. O valor dos restos a pagar não processados que serão inscritos ao encerramento do exercício, caso ocorra o 

pagamento de despesas no valor de R$150,00, corresponde a: 
 

(A) R$    900,00 
(B) R$    100,00 
(C) R$    200,00 
(D) R$    150,00  
(E) R$    300,00 

 
49. Analise as sentenças e assinale a opção INCORRETA. 
 

(A) Influência significativa é 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. 

(B) Redução ao valor recuperável pode ser entendida como uma perda dos futuros benefícios econômicos ou 
do potencial de serviços de um ativo, além da depreciação. Se o valor recuperável for menor que o valor 
líquido contábil, este deverá ser ajustado. 
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(C) O reconhecimento da depreciação encontra-se vinculado à identificação das circunstâncias que 
determinaram o seu registro, de forma que esse valor seja reconhecido no resultado do ente através de uma 
variação patrimonial diminutiva (VPD). 

(D) Um passivo deve ser reconhecido no Balanço Patrimonial quando for provável que uma entrada de recursos 
envolvendo benefícios econômicos seja exigida em liquidação de uma obrigação futura e o valor pelo qual 
essa liquidação se dará possa ser determinado em bases confiáveis. 

(E) Suprimento de fundos é caracterizado por ser um adiantamento de valores a um servidor público para o fim 
de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Constitui despesa 
orçamentária, no entanto não representa uma despesa pelo enfoque patrimonial, pois, no momento da 
concessão, não ocorre redução no patrimônio líquido.  

 
 
50. O município de Bom Jesus no final do exercício financeiro, de determinado período, apresentou alguns dados do 

Balanço Patrimonial: 
 

Informações R$ 

Superávit Financeiro 150.000,00 

Ativo Real 800.000,00 

Ativo Financeiro (Circulante) 500.000,00 

Ativo Permanente (Não Circulante) ? 

Passivo Compensado 180.000,00 

Passivo real a descoberto 10.000,00 

Ativo Compensado ? 

Passivo Financeiro (Circulante) ? 

 
Com base nas informações, assinale a opção CORRETA. 
 
(A) O valor do Ativo Permanente é igual a R$ 350.000,00. 
(B) O valor do Passivo Financeiro é igual a R$ 300.000,00. 
(C) O valor do Ativo Compensado é igual a R$180.000,00. 
(D) O valor do Ativo Compensado é igual a R$ 190.000,00. 
(E) O valor do Ativo Permanente é igual a R$ 260.000,00. 

 


