VERSÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA

A

EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS TEMPORÁRIOS
(EAOT 2011)
ESPECIALIDADE

CCO - CIÊNCIAS CONTÁBEIS

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1.

Este caderno contém 01 (uma) prova de GRAMÁTICA e INTERPRETAÇÃO DE TEXTO, composta de 30 (trinta) questões objetivas
numeradas de 01 (um) a 30 (trinta), e 01 (uma) prova de CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS, composta de 50 (cinquenta) questões
objetivas numeradas de 31 (trinta e um) a 80 (oitenta). Confira se todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada
alguma anormalidade, solicite ao fiscal de prova a substituição deste caderno.

2.

Verifique se a “VERSÃO” da prova, a “ESPECIALIDADE” e o “NÚMERO DE INSCRIÇÃO” constantes deste caderno de questões
conferem com os campos “VERSÃO”, “ESPECIALIDADE” e “NÚMERO DE INSCRIÇÃO” contidos em seu Cartão de Respostas.

3.

Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.

4.

O caderno de questões pode ser utilizado livremente para fazer rascunhos (cálculos, desenhos, etc.).

5.

Não é permitido ao candidato comunicar-se com outro candidato, bem como utilizar consultas a livros, anotações, agendas eletrônicas,
gravadores, ou usar máquina calculadora, telefone celular e/ou similares, ou qualquer instrumento receptor/transmissor de mensagens.

6.

No CARTÃO DE LEITURA ÓTICA PERSONALIZADO (CARTÃO DE RESPOSTAS), deve-se preencher apenas uma alternativa
(a, b, c, d) de cada questão, com caneta esferográfica azul ou preta, conforme instrução contida.

7.

A questão não assinalada ou assinalada com mais de uma alternativa, emendada, rasurada, borrada ou que vier com outra assinalação,
será anulada.

8.

A prova terá a duração de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o preenchimento do Cartão de Respostas.

9.

É obrigatório que o candidato assine a Lista de Chamada e o Cartão de Respostas.

10. Somente será permitido retirar-se do local de realização das provas decorridas 2 (duas) horas do início das provas. O caderno de
questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no recinto até o horário determinado oficialmente para o término da
prova.
11.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno e no Cartão de Respostas poderá implicar a
anulação de sua prova.

AGENDA (PRÓXIMOS EVENTOS)
DATA

EVENTO

até 03/12/2010

Divulgação das provas aplicadas e dos Gabaritos Provisórios.

até 08/12/2010

Preenchimento da Ficha Informativa sobre Formulação de Questão (FIFQ)
na página do CIAAR, na Internet, até as 15 horas – horário de Brasília.

até 04/01/2011

Divulgação dos gabaritos oficiais e dos pareceres individuais sobre as FIFQ.

até 21/01/2011

Divulgação da relação nominal de candidatos com os resultados obtidos
nas provas escritas dos Exames de Escolaridade e Conhecimentos
Especializados com suas respectivas médias, contendo a classificação
provisória daqueles que obtiveram aproveitamento.

21/02/2011

Concentração Intermediária, das 9 horas às 11 horas (horário local).

GRAMÁTICA e INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
LP – AERONÁUTICA – 20 QUESTÕES
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1.

Artigo de José Saramago
No Dia de Todos os Santos de 1755 Lisboa foi Haiti. A terra tremeu quando faltavam poucos minutos
para ____ dez da manhã. As igrejas estavam repletas de fiéis, os sermões e as missas no auge…
Dos 275 mil habitantes que Lisboa tinha então, crê-se que morreram 90 mil. Conta-se que ___
pergunta inevitável “E agora, que fazer?”, o secretário de Estrangeiros Sebastião José de Carvalho e
Melo, que mais tarde viria a ser nomeado primeiro-ministro, teria respondido “Enterrar os mortos e cuidar
dos vivos”.
Estas palavras, que logo entraram na História, foram efetivamente pronunciadas, mas não por ele.
Disse-as um oficial superior do exército, desta maneira espoliado do seu haver, como tantas vezes
acontece, em favor de alguém mais poderoso.
A enterrar os seus cento e vinte mil ou mais mortos anda agora o Haiti, enquanto a comunidade
internacional se esforça por acudir aos vivos, no meio do caos e da desorganização múltipla de um país
que mesmo antes do sismo, desde gerações, já se encontrava em estado de catástrofe lenta, de
calamidade permanente.
Lisboa foi reconstruída, o Haiti também o será. A questão, no que toca ao Haiti, reside em como se
há-de reconstruir eficazmente a comunidade do seu povo, reduzido não só ___ mais extrema das
pobrezas como historicamente alheio a um sentimento de consciência nacional que lhe permitisse
alcançar por si mesmo, com tempo e com trabalho, um grau razoável de homogeneidade social.
De todo o mundo, de distintas proveniências, milhões e milhões de euros e de dólares estão sendo
encaminhados para o Haiti.
Os abastecimentos começaram a chegar a uma ilha onde tudo faltava, fosse porque se perdeu no
terremoto, fosse porque nunca lá existiu. Como por ação de uma divindade particular, os bairros ricos,
em comparação com o resto da cidade de Porto Príncipe, foram pouco afetados pelo sismo.
Diz-se, e à vista do que aconteceu no Haiti parece certo, que os desígnios de Deus são
inescrutáveis. Em Lisboa as orações dos fiéis não puderam impedir que o teto e os muros das igrejas
lhes caíssem em cima e os esmagassem.
No Haiti, nem mesmo a simples gratidão por haverem salvo vidas e bens sem nada terem feito para
isso, moveu os corações dos ricos a acudir ____ desgraça de milhões de homens e mulheres que não
podem sequer presumir do nome unificador de compatriotas porque pertencem ao mais ínfimo da escala
social, aos não-ser, aos vivos que sempre estiveram mortos porque a vida plena lhes foi negada,
escravos que foram de senhores, escravos que são da necessidade.
Não há notícia de que um único haitiano rico tenha aberto os cordões ou aliviado as suas contas
bancárias para socorrer os sinistrados. O coração do rico é a chave do seu cofre-forte.
Haverá outros terremotos, outras inundações, outras catástrofes dessas a que chamamos naturais.
Temos aí o aquecimento global com as suas secas e as suas inundações, as emissões de CO2 que só
forçados pela opinião pública os governos se resignarão a reduzir, e talvez tenhamos já no horizonte
algo em que parece ninguém querer pensar, a possibilidade de uma coincidência dos fenômenos
causados pelo aquecimento com a aproximação de uma nova era glacial que cobriria de gelo metade da
Europa e agora estaria dando os primeiros e ainda benignos sinais.
Entretanto, olhemos para este Haiti e para os outros mil Haitis que existem no mundo, não só para
aqueles que praticamente estão sentados em cima de instáveis falhas tectônicas para as quais não se
vê solução possível, mas também para os que vivem no fio da navalha da fome, da falta de assistência
sanitária, da ausência de uma instrução pública satisfatória, onde os fatores propícios ao
desenvolvimento são praticamente nulos e os conflitos armados, as guerras entre etnias separadas por
diferenças religiosas ou por rancores históricos cuja origem acabou por se perder da memória em muitos
casos, mas que os interesses de agora se obstinam em alimentar.
Esses são os Haitis que há que salvar. Há quem diga que a crise econômica veio corrigir o rumo
suicida da humanidade. Não estou muito certo disso, mas ao menos que a lição do Haiti possa
aproveitar-nos a todos.
Os mortos de Porto Príncipe foram fazer companhia aos mortos de Lisboa. Já não podemos fazer
nada por eles. Agora, como sempre, a nossa obrigação é cuidar dos vivos.
Adaptado de:
http://www.ihu.unisinos.br/index.php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detalhe&id=29745. Acesso
em: 07 out. 2010.
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto I.
a)
b)
c)
d)

2.

Quantos Haitis?

às – à – a – à
as – à – à – à
às – a – à – à
as – a – a – a

Analise as afirmações sobre o texto.
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As questões de 1 a 10 referem-se ao texto I.
1.

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto I.
a)
b)
c)
d)

2.

às – à – a – à
as – à – à – à
às – a – à – à
as – a – a – a

Analise as afirmações sobre o texto.
I. Quando escreve “No Dia de Todos os Santos de 1755 Lisboa foi Haiti” (l. 01), Saramago estabelece semelhanças
entre a situação social e política de Lisboa e do Haiti.
II. Pode-se depreender, a partir da leitura dos parágrafos 7, 8 e 9, que as preces do povo do Haiti não foram
ouvidas, o que permitiu que muitas pessoas fossem atingidas pelo terremoto.
III. A expressão “outros mil Haitis que existem no mundo” refere-se a lugares que, à semelhança do Haiti,
apresentam problemas sociais e políticos e/ou são vulneráveis às grandes catástrofes naturais.
Pode-se afirmar que
a)
b)
c)
d)

3.

A expressão “espoliado de seu haver” (l. 08), contextualmente, significa
a)
b)
c)
d)

4.

5.

roubado de sua posse.
explorado em sua ideia.
destituído de seu ter.
privado de seu crédito.

Analise os sufixos presentes em “poderoso” (l. 09), “homogeneidade” (l. 17), “inescrutáveis” (l. 24) e “aquecimento”
(l. 37) e, depois, assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente o tipo de palavras que formam.
(1)
(2)
(3)
(4)

Adjetivos a partir de verbos.
Substantivos a partir de adjetivos.
Substantivos a partir de verbos.
Adjetivos a partir de substantivos.

a)
b)
c)
d)

4–2–1–3
4–3–2–1
3–4–1–2
2–1–4–3

A conjunção que poderia unir corretamente as duas orações que iniciam o 5º parágrafo, sem que houvesse
qualquer mudança de pontuação ou alteração na estrutura sintática de cada uma, é
a)
b)
c)
d)

6.

apenas a afirmação I está correta.
apenas a afirmação II está correta.
apenas a afirmação III está correta.
todas estão corretas.

mas ainda.
e.
porquanto.
conforme.

Assinale a palavra que não tem como referente, no texto, a palavra “Haiti”.
a)
b)
c)
d)

País (l. 11)
Povo (l. 15)
Proveniências (l. 18)
Ilha (l. 20)
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7.

O texto I pode ser dividido em três partes distintas: (1) O terremoto que atingiu Lisboa em 1755; (2) A situação do
Haiti depois do terremoto de janeiro de 2010; e (3) A reflexão sobre outras tantas tragédias em outros tantos Haitis
e sobre as ações que devem ser tomadas para evitá-las.
Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente a relação dos parágrafos que compõem cada
uma das partes.
a)
b)
c)
d)

8.

1 a 3; 4 a 10; 11 a 14.
1 a 5; 6 a 10; 11 a 14.
1 a 3; 4 a 11; 12 a 14.
1 a 5; 6 a 12; 13 a 14.

Assinale a alternativa correta sobre a pontuação do 8º parágrafo.
a) A primeira vírgula está incorreta porque separa orações ligadas por “e”.
b) A segunda vírgula está incorreta porque separa uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
c) A locução “Em Lisboa”, no 2º período, poderia ser separada por vírgula, já que representa um adjunto adverbial
deslocado.
d) O ponto final entre os dois períodos do parágrafo poderia ser substituído por vírgula sem que isso causasse
qualquer problema à estrutura do parágrafo.

9.

Das formas verbais a seguir, qual não seria acentuada graficamente se estivesse na 1º pessoa do plural do tempo
verbal em que se encontra, independentemente de seu emprego no texto?
a)
b)
c)
d)

Viria.
Enterrar.
Permitisse.
Faltava.

10. Em “Quantos Haitis”, José Saramago
I. acredita que acontecimentos como o do Haiti podem servir de lição para todos nós.
II. defende a ideia de que devemos nos preocupar com os vivos, ignorando o destino dos mortos.
III. afirma que o Haiti, à semelhança do que houve em Lisboa, terá a sua homogeneidade social reconstruída.
Qual(is) das afirmações representa(m) o ponto de vista do autor?
a)
b)
c)
d)

Apenas a I.
Apenas a I e a III.
Apenas a I e a II.
I, II e III.
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b) Apenas a I e a III.
c) Apenas a I e a II.
d) I, II, III.
TEXTO II
General Armando Félix, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República, disse ao iG que todos os esforços das tropas, agora, estão centrados na ajuda às vítimas da
catástrofe. Mas explicou que a ajuda humanitária não faz parte das atribuições da força de paz.
Uma coisa é o trabalho da força de paz no Haiti, centrado na questão da segurança, cujo mandato é
outorgado pela ONU. Outra coisa é o auxílio humanitário. Mas, pela absoluta falta de quem faça, as
tropas brasileiras estão fazendo.
De acordo com Félix, existe a ideia de, agora, ampliar as atribuições da força de paz e permitir que,
passado o período mais crítico, as tropas atuem oficialmente na reconstrução do país, inclusive com
assistência humanitária. Mas tudo depende da concordância e aprovação das Nações Unidas. O país
deve propor a ampliação dessas atribuições para a ONU, que é quem dá as diretrizes da atuação,
afirmou.
Para Geraldo Cavagnari, especialista em estratégia militar do Núcleo de Estudos Estratégicos da
Unicamp, na prática as missões de paz já levam consigo um componente humanitário. Desde o dia em
que a missão chegou ao Haiti, _____ com ela médicos e dentistas. E foram montados hospitais de
campanha, que atualmente estão sendo muito bem utilizados, disse.
O professor acredita que a importância do trabalho brasileiro crescerá muito. Provavelmente, o Brasil
terá de comandar a missão de reconstruir o Haiti. Salvo alguma reviravolta, a ONU pressionará para que
isso ocorra, principalmente por conta do excelente trabalho que foi feito naquele país, atesta. De acordo
com o estrategista, os vértices do trabalho de recuperação do Haiti _____ França, Estados Unidos e
Brasil. E o comando das operações será brasileiro.
A primeira missão de paz da ONU que teve a participação de tropas brasileiras ____ na chamada
Crise do Canal de Suez, em 1956. A força foi criada para garantir um cessar fogo entre israelenses e
árabes. Israel havia declarado guerra ao Egito por conta da nacionalização do canal de Suez e do
fechamento do porto de Eilat. Com a intervenção internacional e reabertura do canal, Israel recuou e a
ONU instalou a missão de paz para garantir a segurança local.
O pesquisador da Unicamp afirma que, no Haiti, as tropas brasileiras fizeram um trabalho ímpar ao
controlar, por exemplo, a maior favela do país, a Cité Soleil, que é muito pior do que qualquer favela do
Rio de Janeiro. Com a destruição de presídios pelo terremoto, a fuga de criminosos e a violência
inerente a essas catástrofes, o trabalho brasileiro é ainda mais necessário. Por isso, Cavagnari acredita
que o Brasil ainda liderará por muito tempo a missão no Haiti.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
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11
12
13
14
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19
20
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23
24
25
26
27
28
29
30

Adaptado de:
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/brasil+deve+consolidar+lideranca+na+reconstrucao+do+haiti+dizem+especialistas/n1237591
692832.html. Acesso em 07 out. 2010.

11. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto.
As questões de 11 a 20 referem-se ao texto II.
a) chegou – será – foi
b) chegaram– serão – foram
c) chegaram
– serão
– foi
11. Assinale
a alternativa
que
completa correta e respectivamente as lacunas do texto.
d) chegou– será – foram
a) chegou – será – foi
12.b)Assinale
a alternativa
que apresenta a numeração correta das palavras em que há ocorrência de hiato.
chegaram–
serão – foram
c) chegaram – serão – foi
Muito será – foram
d)(1)chegou–
(2) Auxílio

12. Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta das palavras em que há ocorrência de hiato.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Muito
Auxílio
Ideia
Período
Pior

a)
b)
c)
d)

2–3
4–5
2–4
3–5
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13. Analise as palavras a seguir, extraídas do texto.
I. Reviravolta
II. Internacional
III. Terremoto
Qual(is) delas é (são) formada(s) por mais de um radical?
a)
b)
c)
d)

Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a III.
Apenas a I e a III.

14. A palavra “para”, que inicia o 4º parágrafo, poderia ser corretamente substituída por
a)
b)
c)
d)

dizendo.
conforme.
a fim de.
em se tratando de.

15. Qual das formas verbais a seguir não tem a mesma predicação das demais?
a)
b)
c)
d)

Existe (l. 07)
Ampliar (l. 07)
Comandar (l. 17)
Instalou (l. 25)

16. Analise os períodos a seguir, extraídos do texto.
I. Mas explicou que a ajuda humanitária não faz parte das atribuições da força de paz. (l. 03)
II. Mas, pela absoluta falta de quem faça, as tropas brasileiras estão fazendo. (l. 05-06)
III. Mas tudo depende da concordância e aprovação das Nações Unidas. (l. 09)
Pode-se afirmar que a pontuação dos períodos acima está correta
a)
b)
c)
d)

apenas em I.
apenas em II.
apenas em I e II.
em todas.

17. Em “cujo mandato é outorgado pela ONU” (l. 04-05), a palavra destacada introduz uma oração
a)
b)
c)
d)

subordinada adjetiva restritiva.
coordenada sindética explicativa.
subordinada adverbial consecutiva.
subordinada adjetiva explicativa.

18. Analise os trechos a seguir, extraídos do texto e, depois, assinale a alternativa que apresenta afirmação (afirmações)
que, apenas pela leitura do texto, não se pode atribuir às declarações feitas pelo ministro-chefe do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República e/ou pelo pesquisador da Unicamp.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

“a ajuda humanitária não faz parte das atribuições da força de paz” (l. 03)
“as tropas brasileiras estão fazendo” (l. 05-06)
“Provavelmente, o Brasil terá de comandar a missão de reconstruir o Haiti.” (l. 16-17)
“E o comando das operações será brasileiro.” (l. 20)
“A força foi criada para garantir um cessar fogo entre israelenses e árabes.” (l. 22-23)
“que é muito pior do que qualquer favela do Rio de Janeiro.” (l. 27-28)

a)
b)
c)
d)

Apenas 1 e 3.
Apenas 4.
Apenas 5.
Apenas 2 e 6.
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19. No 5º parágrafo, o tempo verbal predominante é o
b) Apenas 4.
a) presente do indicativo.
c) Apenas 5.
b) pretérito perfeito do indicativo.
d) Apenas 2 e 6.
c) pretérito imperfeito do indicativo.
do presente
do indicativo.
19. d)Nofuturo
5º parágrafo,
o tempo
verbal predominante é o
20. Analise
as afirmações
sobre o texto II.
a) presente
do indicativo.
b) pretérito perfeito do indicativo.
I.c)Apretérito
participação
na reconstrução
do Haiti consolidará a liderança que o Brasil já vem exercendo na força de paz
imperfeito
do indicativo.
instalada
naquele
país.
d) futuro do presente do indicativo.
II. A ajuda humanitária, na opinião tanto do militar quanto do especialista em estratégia militar, é inerente às
atribuições
da força de
paz.texto.
20. Analise
as afirmações
sobre
III. A missão de paz no Haiti é a mesma que foi criada para a Crise do Canal de Suez.
I. A participação na reconstrução do Haiti consolidará a liderança que o Brasil já vem exercendo na força
de paz
instalada
naquele
Qual(is)
está(ão)
correta(s)
depaís.
acordo com o texto?
II. A ajuda humanitária, na opinião tanto do militar quanto do especialista em estratégia militar, é inerente às
atribuições
a) Apenas
a I. da força de paz.
A missão
b)III.Apenas
a II.de paz no Haiti é a mesma que foi criada para a Crise do Canal de Suez.
c) Apenas a II e a III.
Qual(is)
está(ão) correta(s) de acordo com o texto?
d)
I, II e III.
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) III
Apenas II e III.
TEXTO
d) I, II e III.
TEXTO III

Jobim elogia atuação da FAB no Haiti
Soldados brasileiros se preparam para embarcar para o Haiti, no Aeroporto do Galeão, no Rio

01
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O Ministro da Defesa, Nelson Jobim, afirmou que a atuação da Força Aérea Brasileira na ajuda às
vítimas do terremoto no Haiti tem sido extraordinária. Após desembarcar na Base Aérea de Brasília na
madrugada desta sexta-feira, Jobim falou que o Hospital de Campanha (HCAMP) irá gerar um impacto
positivo em Porto Príncipe, proporcionando atendimento médico à população.
"A atuação da FAB tem sido extraordinária. Vamos instalar o Hospital de Campanha no Campo
Charle. Ele pode ser montado em até quatro a seis horas. Por meio dele, vamos ter condições de avaliar
a necessidade de enviar um módulo hospitalar da Marinha", disse.
Jobim também disse que outra preocupação é com a alimentação da população local. "O problema
básico é que não se resolve enviar alimentos que dependam de ______, ou seja, arroz, feijão que se
tenha que cozinhar. Tem que ser alimentos que se possa comer de imediato, enlatados, um chocolate,
um biscoito, um pão", afirmou.
O ministro da Defesa, Nelson Jobim, e comandantes do Exército chegaram ____ noite de quartafeira à base brasileira no país para liderar os trabalhos do contingente militar brasileiro no Haiti. O
Ministério das Relações Exteriores do Brasil anunciou que o país enviará até US$ 15 milhões para ajudar
a reconstruir o país. Além dos recursos financeiros, o Brasil doará 28 t de alimentos e água para a
população do país. A Força Aérea Brasileira (FAB) disponibilizou oito aeronaves de transporte para
ajudar as vítimas.
O Brasil chefia a missão de paz da ONU no país (Missão das Nações Unidas para a Estabilização no
Haiti, ou Minustah, na sigla em francês), que conta com cerca de 7 mil integrantes. Segundo o Ministério
da Defesa, 1.266 militares brasileiros servem na força. Ao todo, são 1.310 brasileiros no Haiti. A missão
de paz foi criada em 2004, depois que o então presidente Jean-Bertrand Aristide foi deposto durante
uma rebelião. Além do prédio da ONU, o prédio da Embaixada Brasileira em Porto Príncipe também
ficou danificado, mas segundo o governo, não ____ vítimas entre os funcionários brasileiros.
Adaptado de: http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI4206915-EI14687,00.html. Acesso em:
07 out. 2010.
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As questões de 21 a 30 referem-se ao texto III.
21. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto (l. 09, 12, 23).
a)
b)
c)
d)

cocção – na – há
cocsão – à – há
cocção – na – a
cocsão – a – a

22. Relacione as colunas de acordo com a classificação morfológica das palavras destacadas nos trechos extraídos
do texto. Depois, assinale a alternativa que completa correta e respectivamente os parênteses. Alguns números
poderão ser usados mais de uma vez; outros poderão nem ser usados.
(1)
(2)
(3)
(4)
( )
( )
( )
( )
a)
b)
c)
d)

Pronome Relativo
Conjunção Integrante
Conjunção Explicativa
Preposição
afirmou que a atuação da Força Aérea Brasileira na ajuda às vítimas do terremoto no Haiti tem sido
extraordinária. (l. 01-02)
O problema básico é que não se resolve (l. 08-09)
Tem que ser alimentos que se possa comer de imediato (l. 10)
a missão de paz da ONU no país (Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, ou Minustah, na
sigla em francês), que conta com cerca de 7 mil integrantes (l. 18 e 19)
2–1–4–2
2–3–3–1
3–2–2–1
2–2–4–1

23. Analise as modificações sugeridas para a colocação dos pronomes em frases do texto.
I. Soldados brasileiros se preparam (subtítulo) – Soldados brasileiros preparam-se
II. arroz, feijão, que se tenha que cozinhar (l. 09-10) – arroz, feijão que tenha-se que cozinhar
III. alimentos que se possa comer de imediato (l. 10) – que possa-se comer de imediato
Qual(is) delas não violaria(m) o que preceitua a gramática normativa da língua portuguesa?
a)
b)
c)
d)

Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a III.
I, II e III.

24. Assinale a substituição que causaria problemas de significado ao período original.
a)
b)
c)
d)

Irá gerar (l. 03) – gerará
Vamos instalar (l. 05) – instalaremos
Vamos ter condições de avaliar (l. 06) – avaliaremos
Doará 28 t de alimentos e água (l. 15) – vai doar

25. Assinale a alternativa em que o trecho extraído do texto não esteja na voz passiva.
a)
b)
c)
d)

A atuação da FAB tem sido extraordinária (l. 05).
Ele pode ser montado em até quatro a seis horas. (l. 06)
A missão de paz foi criada em 2004 (l. 20-21).
o então presidente Jean-Bertrand Aristide foi deposto durante uma rebelião (l. 21-22).
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26. Às vezes, na pronúncia de algumas palavras, há acréscimo ou supressão de fonemas.
Assinale a alternativa em que nenhum desses processos aconteça.
a)
b)
c)
d)

Brasileira.
Contingente.
Impacto.
Outra.

27. Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente a classificação das orações - sem levar em conta
se estão reduzidas ou desenvolvidas - que compõem o período a seguir:
O Ministério das Relações Exteriores do Brasil anunciou que o país enviará até US$ 15 milhões para ajudar a
reconstruir o país. (l. 13 – 15)
a) Oração subordinada substantiva subjetiva – Oração principal – Oração subordinada adverbial final – Oração
subordinada objetiva indireta.
b) Oração principal – Oração subordinada substantiva objetiva direta – Oração subordinada adverbial final –
Oração subordinada substantiva objetiva indireta.
c) Oração principal – Oração subordinada substantiva subjetiva – Oração subordinada substantiva objetiva indireta
- Oração subordinada adverbial consecutiva.
d) Oração subordinada adverbial final – Oração principal – Oração subordinada substantiva subjetiva - Oração
subordinada objetiva indireta.
28. Informe se a significação contextual de palavras e/ou de expressões do texto III é falsa (F) ou verdadeira (V).
Depois, assinale a alternativa que completa correta e respectivamente, de cima para baixo, os parênteses.
(
(
(
(

)
)
)
)

a)
b)
c)
d)

extraordinária (l. 02) – rara
necessidade (l. 07) – urgência
local (l. 08) – nativa
conta com (l. 19) – abrange
F–F–V–V
F–V–F–F
F–F–F–V
V–V–V–F

29. A afirmação apresentada no título do texto III é retomada nos parágrafos
a)
b)
c)
d)

1, 2 e 3 apenas.
1 e 2 apenas.
2 e 3 apenas .
2, 3 e 5 apenas.

30. Pelo que se depreende a partir da leitura atenta do texto III, a situação que não pode ser atribuída exclusivamente
à FAB é a
a)
b)
c)
d)

instalação do Hospital de Campanha em Porto Príncipe.
disponibilização de aeronaves para transporte de vítimas.
elogiada ajuda às vítimas do terremoto no Haiti.
presença de 1310 militares brasileiros no Haiti.
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CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS
31. Relacione o princípio citado com sua caracterização.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(
(
(

(

Princípio da entidade		
Princípio da continuidade
Princípio da oportunidade
Princípio do registro pelo valor original
Princípio da atualização monetária
Princípio da competência
Princípio da prudência

) Determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior para os do passivo, sempre
que se apresentarem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que
alterem o patrimônio líquido.
) Refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir
informações íntegras e tempestivas.
) Reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da
diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de
pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou
finalidade, com ou sem fins lucrativos.
) Determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se
referem, independentemente do recebimento ou pagamento.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

D–G–B–E
E–F–C–A
G–C–A–F
B–D–A–C

32. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas .
As Normas Brasileiras de Contabilidade classificam-se em ____________ e__________, sendo enumeradas
sequencialmente.
a)
b)
c)
d)

profissionais / técnicas
profissionais / éticas
técnicas / éticas
econômicas / técnicas

33. Relacione o atributo e seu significado.
(A)
(B)
(C)
(D)
(
(
(
(

Atributo da confiabilidade		
Atributo da tempestividade
Atributo da compreensibilidade
Atributo da comparabilidade

) atributo que faz com que o usuário aceite a informação contábil e a utilize como base de decisões,
configurando, pois, elemento essencial na relação entre aquele e a própria informação.
) deve possibilitar ao usuário o conhecimento da evolução entre determinada informação ao longo do tempo,
numa mesma Entidade ou em diversas Entidades, ou a situação destas num momento dado, com vista a
possibilitar-se o conhecimento das suas posições relativas.
) concerne à clareza e objetividade com que a informação contábil é divulgada, abrangendo desde elementos
de natureza formal, a organização espacial e recursos gráficos empregados, até a redação e técnica de
exposição utilizadas.
) refere-se ao fato de a informação contábil dever chegar ao conhecimento do usuário em tempo hábil, a fim
de que este possa utilizá-la para seus fins.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

A–B–C–D
A–D–C–B
D–A–B–C
D – C – A – B 												
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34. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo.
(
(
(
(
(

) A escrituração geralmente será executada em idioma e moeda corrente nacionais, com exceção dos fatos
contábeis relacionados a exportação e importação.
) A escrituração será executada em forma contábil.
) A escrituração será executada em ordem cronológica de dia, mês e ano.
) A escrituração será executada com ausência de espaços em branco, entrelinhas, borrões, rasuras, emendas
ou transportes para as margens.
) A escrituração será executada com base em documentos de origem externa ou interna ou, na sua falta, em
elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

V–V–V–V–V
F–V–F–V–F
V–F–V–F–V
F–V–V–V–V

35. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
São formas de retificação de lançamento: _____________, ___________ e ___________.
a)
b)
c)
d)

estorno / transferência / anulação
substituição / anulação / emendas
substituição / emendas / complementação
estorno / transferência / complementação

36. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

As contas do ativo são dispostas em ordem crescente dos prazos esperados de realização.
As contas do passivo são dispostas em ordem crescente dos prazos de exigibilidade.
O ativo compreende as origens de recursos representados por bens e direitos.
O passivo compreende as aplicações de recursos representados pelas obrigações para com terceiros.
O patrimônio líquido compreende os recursos próprios da Entidade e seu valor é a diferença entre o valor do
ativo e o valor do passivo (ativo menos passivo). Portanto, o valor do patrimônio líquido pode ser positivo,
nulo ou negativo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

V–V–V–V–V
F–F–F–V–F
F–F–V–F–V
V–V–F–F–V

37. Assinale a alternativa que apresenta apenas contas classificadas como contas patrimoniais.
a)
b)
c)
d)

Aplicação de liquidez imediata, adiantamento a fornecedores e Cofins a recuperar.
Estoque de mercadorias, estoque de matérias-primas e vendas canceladas.
INSS a pagar, prêmios de seguro a apropriar e Cofins sobre faturamento.
Descontos concedidos, Cofins a recolher e despesa com depreciações.

38. Quanto à sociedade limitada, é correto afirmar que
a) a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela
integralização do capital social.
b) o capital social divide-se obrigatoriamente em quotas iguais.
c) a responsabilidade de cada sócio é ilimitada, independentemente do valor de suas quotas.
d) os administradores necessariamente deverão ser sócios.
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39. Considerando-se apenas os dados fornecidos, o resultado com mercadoria (RCM) é
estoque inicial
compras
estoque final
vendas
a)
b)
c)
d)

R$ 800,00
R$ 1.300,00
R$ 400,00
R$ 3.000,00

R$ 3.000,00.
R$ 1.300,00.
R$ 500,00.
R$ 2.600,00.

Instrução: As próximas três questões referem-se ao texto a seguir.
A empresa Piripiri Ltda efetua o controle de seus estoques pelo regime de inventário permanente e, após um
levantamento dos fatos contábeis ocorridos durante o mês de outubro/2010, obteve as seguintes informações:
Data
01/10
02/10
03/10
04/10
05/10

Operação
compra de 30 unidades a R$ 60,00 cada
venda de 10 unidades
venda de 20 unidades
compra de 30 unidades a R$ 70,00 cada
venda de 10 unidades

40. Considerando-se que a empresa Piripiri Ltda adotou o método Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair, o custo da
mercadoria vendida (CMV) obtido foi
a)
b)
c)
d)

R$ 3.900,00.
R$ 1.600,00.
R$ 2.500,00.
R$ 1.800,00.

41. Considerando-se que a empresa Piripiri Ltda adotou o método Último a Entrar, Primeiro a Sair, o estoque final
obtido foi
a)
b)
c)
d)

R$ 2.100,00.
R$ 1.800,00.
R$ 1.400,00.
R$ 700,00.

42. Considerando-se que a empresa Piripiri Ltda adotou o método do custo médio ponderado móvel, o custo da
mercadoria vendida (CMV) e o estoque final obtido foram, respectivamente,
a)
b)
c)
d)

R$ 3.900,00 e R$ 2.100,00.
R$ 1.600,00 e R$ 1.800,00.
R$ 1.800,00 e R$ 700,00.
R$ 2.500,00 e R$ 1.400,00.

43. O objetivo da contabilidade é
a)
b)
c)
d)

o estudo das entidades, com ou sem fins lucrativos.
o estudo do fluxo de caixa da entidade.
o estudo das variações do patrimônio líquido da entidade.
o estudo e o controle do patrimônio e de suas variações, quantitativamente e qualitativamente, visando ao
fornecimento de informações que sejam úteis para a tomada de decisões.
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44. Relacione a primeira coluna com a segunda. Depois, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta
de letras, de cima para baixo.
(A) Títulos de crédito		
(B) Valores mobiliários
(C) Aplicações financeiras
(D) Investimentos
(
(
(
(

)
)
)
)

caderneta de poupança e depósitos a prazo fixo.
ouro e obras de arte.
certificados de depósitos bancários e debêntures.
bônus de subscrição ou partes beneficiárias.

a) C – D – A – B
b) A – B – C – D
c) C – D – B – A
d) A – B – D – C
							
45. Conforme as determinações da Lei nº 6.404/76, as aplicações em instrumentos financeiros, inclusive derivativos,
e em direitos e títulos de crédito, classificados no ativo circulante ou no realizável a longo prazo, serão avaliadas
pelo
a)
b)
c)
d)

valor provável de realização , no caso de títulos de crédito.
seu valor justo, quando se tratar de aplicações não destinadas à negociação ou não disponíveis para venda.
seu valor justo, quando se tratar de aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para venda.
valor de custo de aquisição ou valor de emissão, atualizado conforme disposições legais ou contratuais,
ajustado ao valor provável de realização, quando este for superior, no caso das demais aplicações e os direitos
e títulos de crédito.

46. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir sobre ações ordinárias.
(
(
(
(
(

) As ações ordinárias conferem ao acionista direito de voto na empresa durante as assembléias de acionistas.
) As ações ordinárias não conferem ao acionista direito de voto na empresa durante as assembléias de
acionistas.
) As ações ordinárias apresentam menor liquidez que as ações preferenciais.
) As ações ordinárias apresentam maior liquidez que as ações preferenciais.
) As ações ordinárias garantem aos acionistas maior participação nos resultados da empresa.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

F–V–F–V–V
F–V–V–F–F
V–F–V–F–F
V–F–F–V–V

47. Relacione o tipo de sociedade da primeira coluna com os capitais citados na segunda coluna.
( A ) Sociedade por Ações		
( B ) Sociedade Limitada
(
(
(
(

)
)
)
)

capital social dividido em ações.
capital social dividido em quotas.
a affectio societatis é considerada na constituição da empresa.
pode ser de capital aberto ou de capital fechado.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a) B – A – A – B
b) A – B – B – A
c) A – B – A – A
d) B – A – B – B
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48. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
A Lei nº 6.404/76, art. 15, § 2º, determina que o número de ações preferenciais ______________ não pode
ultrapassar ______________ do total das ações emitidas.
a)
b)
c)
d)

sem direito a voto / 50 %
com direito a voto / 25 %
sem direito a voto / 25 %
com direito a voto / 50 %

49. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
A Lei nº 6.404/76, art. 243, § 1º, preconiza que são coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência
significativa. Assim, é presumida influência significativa quando a investidora for titular de ________ ou mais do
capital votante da investida, ________________.
a)
b)
c)
d)

50% / controlando-a
20% / sem controlá-la
20% / controlando-a
50% / sem controlá-la

50. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

No século XV, já havia sociedades com características de uma joint venture .
São empresas em que o controle acionário é compartilhado por vários investidores.
As principais modalidade de joint ventures são sociedade anônimas de capital aberto.
As principais modalidade de joint ventures são sociedade anônimas de capital fechado.
A joint venture é uma companhia fundada por duas ou mais existentes, para um empreendimento não
concretizável por uma só, com finalidade e duração limitadas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

F–F–F–F–V
V–V–F–F–V
V–V–V–F–F
F–F–V–V–F

51. Conforme as determinações da Lei nº 6.404/76, a incorporação é a operação pela qual
a) uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
b) a sociedade passa, independentemente de dissolução e liquidação, de um tipo para outro.
c) se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e
obrigações.
d) a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou
já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se
o seu capital, se parcial a versão
52. Relacione a definição com sua característica.
(A) Investimentos
(B) Custos
(C) Despesas
(D) Perdas
(
(
(
(

)
)
)
)

gastos com bens ou serviços aplicados diretamente na produção.
gastos com bens de uso.
bem ou serviço consumidos de forma anormal e involuntária.
gastos decorrentes do consumo de bens e da utilização de serviços nas áreas administrativa, comercial e
financeira, que direta ou indiretamente visam à obtenção de receitas.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a) B – A – D – C
b) A – B – C – D
c) C – D – B – A
d) D – C – A – B
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53. A regra contábil que desobriga de um tratamento mais rigoroso os itens cujo valor monetário é irrisório quando
englobado nos gastos totais, refere-se ao princípio da
a)
b)
c)
d)

materialidade.
prudência.
uniformidade.
conservadorismo.

54. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
Os custos podem ser classificados de várias formas. Custos_______são todos que podem ser apropriados
diretamente aos produtos fabricados, enquanto os custos__________dependem de rateios ou estimativas para
serem apropriados aos diferentes produtos. Custos ________ independem do volume de produção, enquanto os
custos_______variam em função das quantidades produzidas.
a)
b)
c)
d)

diretos / indiretos / fixos / variáveis
variáveis / diretos / indiretos / fixos
fixos / variáveis / diretos / indiretos
indiretos / fixos / variáveis / diretos

55. Certa indústria apresentou os seguintes dados extraídos da sua escrituração:
Material direto
Material indireto
Mão-de-obra direta
Mão-de-obra indireta
Aluguel da fábrica
Seguro da fábrica
Depreciação das máquinas

R$ 150.000,00
R$ 25.000,00
R$ 100.000,00
R$ 15.000,00
R$ 20.000,00
R$ 10.000,00
R$ 30.000,00

De acordo com os dados fornecidos, analise as afirmações a seguir.
I. O custo de fabricação foi R$ 350.000,00.
II. O custo primário foi R$ 250.000,00.
III. O custo de transformação foi R$ 200.000,00.
IV. O custo de fabricação foi R$ 330.000,00.
V. O custo de transformação foi R$ 175.000,00.
Quais estão corretas?
a)
b)
c)
d)

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

56. Observe os dados a seguir, representativos dos custos de uma empresa industrial ( fábrica de roupas).
CONTAS

VALOR

Energia elétrica da fábrica
Mão-de-obra direta
Matéria-prima
Encargos de depreciação ( método linear)
Material de embalagem
Aluguéis da fábrica
Administração da fábrica

R$ 10.000,00
R$ 30.000,00
R$ 100.000,00
R$ 15.000,00
R$ 30.000,00
R$ 5.000,00
R$ 20.000,00

Qual o montante referente aos custos fixos dessa empresa?
a)
b)
c)
d)

R$ 25.000,00.
R$ 20.000,00.
R$ 70.000,00.
R$ 40.000,00.
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57. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
O Custeio Direto consiste em considerar como custo de fabricação somente os custos________, sendo os custos
__________considerados despesas.
a)
b)
c)
d)

fixos / variáveis
invariáveis / variáveis
variáveis / diretos
variáveis / fixos

58. Considere os itens da primeira coluna e faça a relação com as ações da segunda coluna.
		
( A ) Investimentos
( B ) Custos
( C ) Despesas
( D ) Perdas
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

aquisição de móveis e utensílios.
aquisição de marcas e patentes.
danificação de matérias-primas em função de incêndio.
salário do pessoal da produção.
energia elétrica consumida na administração.
aluguel da fábrica.
manutenção dos equipamentos da administração.
aquisição de matéria-prima.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

B–C–C–A–B–C–B–C
A–A–D–C–A–B–C–B
B–C–D–C–C–C–B–C
A–A–D–B–C–B–C–A

59. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir.
(
(
(
(

)
)
)
)

As sucatas não devem aparecer, no final do período, no grupo de estoques, pois seu valor é irrelevante.
As sucatas devem ser lançadas, no final do período, no grupo de matérias primas.
Sucatas e subprodutos são expressões sinônimas.
Co-produtos são itens de produção que nascem de forma normal durante o processo de fabricação, porém
não influenciam no faturamento global da empresa.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

V–F–F–F
F–V–V–V
F–F–F–F
V–F–V–V

60. De acordo com a lei nº 10.180/2001, o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal tem as seguintes
finalidades, exceto
a) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos
orçamentos da união.
b) evidenciar a situação patrimonial do ente público e suas variações.
c) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da união.
d) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
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61. A Auditoria Contábil é considerada
a)
b)
c)
d)

o objeto da contabilidade.
um dos meios para atingir a finalidade da contabilidade.
a finalidade da contabilidade.
ciência destinada a estudar e controlar o patrimônio das entidades.

62. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo.
(
(
(
(

) O parecer do auditor independente tem por limite os próprios objetivos da auditoria das demonstrações
contábeis.
) O parecer do auditor representa uma garantia de viabilidade futura da entidade.
) O parecer do auditor representa um atestado de eficácia da administração na gestão dos negócios.
) O parecer é de exclusiva responsabilidade de contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

F–F–F–V
V–V–V–V
V–F–F–V
V–F–V–F

63. Relacione o conceito da primeira coluna com a respectiva característica descrita na segunda coluna.
					
( A ) Inspeção
( B ) Observação
( C ) Investigação e confirmação
( D ) Cálculo
( E ) Revisão analítica
(
(
(
(
(

) acompanhamento de processo ou procedimento quando de sua execução.
) verificação do comportamento de valores significativos, mediante índices, quocientes, quantidades absolutas
ou outros meios, com vistas à identificação de situação ou tendências atípicas.
) exame de registros, documentos e de ativos tangíveis.
) conferência da exatidão aritmética de documentos comprobatórios, registros e demonstrações contábeis e
outras circunstâncias.
) obtenção de informações junto a pessoas ou entidades conhecedoras da transação, dentro ou fora da
entidade.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a) A – B – C – E – D
b) C – A – B – D – E
c) D – E – C – A – B
d) B – E – A – D – C
							
64. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
Os procedimentos de auditoria são o conjunto de técnicas que permitem ao auditor obter evidências ou provas
suficientes e adequadas para fundamentar sua opinião sobre as demonstrações contábeis auditadas e abrangem
testes de observância e testes substantivos. Os testes substantivos visam à obtenção de evidência quanto à
suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelo sistema contábil da entidade, dividindo-se em:
___________ e _____________ .
a)
b)
c)
d)

cálculos / testes de inspeção
testes de transações e saldos / procedimentos de revisão analítica
procedimentos de observação / cálculos
testes de transações e saldos / testes de inspeção
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65. Quanto às diversas formas em que a Auditoria Contábil se apresenta, assinale a alternativa correta.
a) De acordo com a extensão do trabalho, a Auditoria pode ser classificada apenas como geral ou parcial.
b) De acordo com a profundidade dos exames, a Auditoria pode ser classificada apenas como integral ou por
amostragem.
c) De acordo com sua natureza, a Auditoria pode ser classificada apenas como permanente ou eventual.
d) A auditoria permanente somente será realizada de forma continuada.
66. As técnicas utilizadas na auditoria incluem os seguintes procedimentos, exceto
a)
b)
c)
d)

confirmação externa.
inspeção física.
avaliação dos controles externos.
contagem dos itens físicos.

67. Relacione o tipo de administração da primeira coluna com as respectivas instituições na segunda coluna.
( A ) Administração direta
( B ) Administração indireta
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

Ministérios Federais.
Secretarias Estaduais.
Autarquias.
Empresas Públicas.
Sociedades de Economia Mista.
Secretarias Municipais.
Fundações.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a) B – B – A – A – A – B – A
b) B – B – B – A – A – B – B
c) A – A – B – B – B – A - B
d) A – A – A - B – B – A – A
												
68. Assinale a alternativa que apresenta apenas princípios orçamentários.
a)
b)
c)
d)

Programação, unidade, universalidade e anualidade.
Exclusividade, clareza, equilíbrio e afetação da receita.
Moralidade, programação, clareza e afetação da receita.
Unidade, equilíbrio, coercibilidade e anualidade.

69. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo.
(
(
(
(

) O ciclo orçamentário é a seqüência das etapas: elaboração, estudo, aprovação e avaliação.
) O Poder Executivo deverá enviar o projeto de lei orçamentária, ao Poder Legislativo dentro dos prazos
estabelecidos.
) O estudo do projeto de lei orçamentária é da competência do Poder Executivo.
) A avaliação deverá ser feita com base nos dados relativos à execução orçamentária que são apurados.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

V–F–V–F
F–V–V–V
F–V–F–V
V–F–V–V
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70. Relacione a segunda coluna com a primeira coluna.
( A ) Receita corrente
( B ) Receita de capital
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

receita patrimonial.
receita agropecuária.
operações de crédito.
alienação de bens.
amortização de empréstimos.
receita de contribuições.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

A–A–B–B–B–A
B–B–A–A–A–B
A–B–B–B–B–A
B–A–A-A–A–A

71. Relacione a segunda coluna com a primeira coluna.
( A ) Despesas corrente
( B ) Despesas de capital
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Despesas de Custeio.
Investimentos.
Transferências Correntes.
Inversões Financeiras.
Transferências de Capital.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

B–A–B–A–A
A–B–A–B–B
A–A–A–B–B
B–B–A-A–A

72. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
Consideram-se Restos a Pagar as despesas __________, mas não pagas até o dia _________, distinguindo-se
as processadas das não processadas.
a)
b)
c)
d)

executadas / 31 de janeiro
programadas / 31 de março
empenhadas / 31 de dezembro
executadas / 15 de janeiro

73. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo.
(
(
(
(
(

)
)
)
)

O empenho da despesa poderá exceder o limite dos créditos concedidos.
É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.
O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.
A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja
empenhada.
) Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante esteja em atraso.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

V – F – F- V – V
F– V – V – F – F
F–F–F–V–V
V–V–V–F–F
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74. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.
A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no ____________, resultantes
ou _________ da execução ___________, e indicará o resultado patrimonial do exercício.
a)
b)
c)
d)

patrimônio / dependentes / patrimonial
ativo / independentes / patrimonial
ativo / dependentes / orçamentária
patrimônio / independentes / orçamentária

75. Assinale a alternativa correta.
a) O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação independa de
autorização legislativa.
b) O Passivo Financeiro compreenderá somente as dívidas fundadas.
c) O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que independam de autorização legislativa
para amortização ou resgate.
d) O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização
orçamentária e os valores numerários.
76. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e
em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida de:
a)
b)
c)
d)

União: 50%; Estados: 60%; Municípios: 40%.
União: 60%; Estados: 50%; Municípios: 40%.
União: 50%; Estados: 60%; Municípios: 60%.
União: 60%; Estados: 50%; Municípios: 50%.

77. Relacione a segunda coluna com a primeira.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(
(
(
(
(

Dívida pública consolidada ou fundada
Dívida pública mobiliária
Operação de crédito
Concessão de garantia
Refinanciamento da dívida mobiliária

) dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados
e Municípios.
) emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária.
) compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou
entidade a ele vinculada.
) montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em
virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização
em prazo superior a doze meses.
) compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título,
aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens
e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos
financeiros.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

A–C–E–B–D
B–E–D–A–C
E–D–A–C–B
C–A–B–D–E

78. De acordo com a lei nº 10.180/2001, integra(m) o Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, exceto
a) o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
b) os órgãos setoriais, representados pelas unidades de planejamento e orçamento dos Ministérios, da AdvocaciaGeral da União, da Vice-Presidência e da Casa Civil da Presidência da República.
c) o Ministério Público Federal.
d) os órgãos específicos, vinculados ou subordinados ao órgão central do Sistema, cuja missão está voltada para
as atividades de planejamento e orçamento.
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79. De acordo com a lei nº 10.180/2001, o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal compreende as
atividades de
a) avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual, da execução dos programas de governo
e dos orçamentos da União e de avaliação da gestão dos administradores públicos federais, utilizando como
instrumentos a auditoria e a fiscalização.
b) elaboração, acompanhamento e avaliação de planos, programas e orçamentos, e de realização de estudos e
pesquisas sócio-econômicas.
c) programação financeira da União, de administração de direitos e haveres, garantias e obrigações de
responsabilidade do Tesouro Nacional e de orientação técnico-normativa referente à execução orçamentária e
financeira.
d) registro, de tratamento e de controle das operações relativas à administração orçamentária, financeira e
patrimonial da União, com vistas à elaboração de demonstrações contábeis.
80. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo.
(
(
(

(
.

) Compete ao Tribunal de Contas da União, apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da
República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em noventa dias a contar de seu recebimento.
) Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar
irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.
) A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções
e renúncia de receitas, será exercida pelo Supremo Tribunal Federal, mediante controle externo, e pelo
sistema de controle interno de cada Poder.
) Compete ao Tribunal de Contas da União aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou
irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa
proporcional ao dano causado ao erário.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta de letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

V–F–V–F
F–V–F–V
V–V–V–V
F–F–F–F
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