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CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS ADMINISTRATIVOS

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CADERNO DE QUESTÕES
INSTRUÇÕES
1- Examine seu CADERNO DE QUESTÕES
• Este caderno contém 50 (cinquenta) questões objetivas;
• Se apresentar alguma falha de impressão, dirija - se ao fiscal de sala antes de iniciar a
prova;
• No caso de dúvida sobre alguma questão, procure, ao final da prova, a Coordenação do
concurso e solicite REQUERIMENTO DE RECURSO;
• O fiscal não está autorizado a esclarecer nenhuma dúvida sobre as questões da prova.
2- Deixe para preencher o CARTÃO RESPOSTA após ter respondido às questões
• O CARTÃO RESPOSTA será distribuído depois do início da prova;
• NÃO dobre, não rasure e nem amasse o CARTÃO RESPOSTA;
• NÃO será distribuído novo CARTÃO RESPOSTA;
• Utilize caneta esferográfica de tinta PRETA ou AZUL para preenchimento do CARTÃO
RESPOSTA.
• Assine seu cartão resposta conforme documento oficial de identidade apresentado no
ato da prova. O NÃO CUMPRIMENTO DESTE ITEM DESCLASSIFICARÁ O CANDIDATO.
• Confira todos os seus dados no cartão resposta antes de preenchê-lo. Se houver qualquer
falha nos dados, informe imediatamente ao fiscal de sala, para que sejam tomadas as devidas
providências.
3- Será excluído da prova, e conseqüentemente eliminado, o candidato que usar de meios
fraudulentos. Estão proibidas as consultas de qualquer espécie e a utilização de máquinas de
calcular ou similares (relógios com calculadora) ou aparelhos eletrônicos (telefone celular, bip, ...)
4- Ao terminar a prova, verifique se está levando seus pertences.
5- Observe o preenchimento correto dos alvéolos correspondentes às respostas:
A

B

C

D

E

CANDIDATO:____________________________________________________

FIGURA PARA RESPONDER À QUESTÃO 28.
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PORTUGUÊS
TEXTO I
Medo de rejeição social determina escolhas adolescentes
Jovens moldam seus gostos com base no que pensa a maioria
07 de abril de 2009 – uol notícias
Em 2009, Miley Cyrus lucrou surpreendentes US$ 25 milhões. A
maior parte desse dinheiro veio da venda de álbuns, aproximadamente
quatro milhões durante o ano. Quatro milhões de... Quatro milhões?! Você
já ouviu Miley Cyrus?! Existem realmente quatro milhões de adolescentes,
dispostos a gastar seu suado dinheiro ganho como babás em um
álbum, só porque amam profundamente ouvi-la cantar? Bem, de acordo
com os resultados de um estudo recentemente publicado no Neuroimage,
vender quatro milhões de álbuns não significa ter quatro milhões de
pessoas ouvindo suas músicas. O estudo relata que existem boas razões
para acreditar que muitas dessas compras foram feitas por medo –
um medo bem conhecido entre adolescentes: terror da rejeição social.
Adolescentes temem ser socialmente rejeitados, pois suas relações
são essenciais para aprender lições que lhes permitirão participar da
sociedade adulta. A fim de fazer isso de forma adequada e eficiente,
os adolescentes vêm equipados com a capacidade de aprender rápida
e furiosamente com seus colegas, sobretudo aqueles que detêm maior
poder social – os mais velhos ou mais populares. Embora esse sistema
seja muito bem desenvolvido, pois ajuda a transição da adolescência
para a idade adulta, tem-se revelado também um excelente princípio
sobre como basear suas decisões econômicas. Adolescentes ditam a
cultura popular jovem, e os aprovados irão vender.
Gregory S. Berns, da cadeira de Neuroeconomia em Emory University,
e seus colegas, realizaram um estudo para compreender mais sobre os
mecanismos neurais e comportamentais da influência social sobre as
decisões musicais adolescentes. A principal questão dos pesquisadores
era: quando os adolescentes mudam seu comportamento com base na
influência social, isso ocorre porque suas preferências reais mudaram
ou simplesmente seu comportamento mudou? A fim de investigar
essa questão, os pesquisadores elaboraram um estudo comportamental
que pôde ser executado enquanto os participantes passavam por
uma tomografia cerebral.
Pesquisadores estudaram adolescentes com idades entre 12 e 17
anos, fase altamente suscetível à influência social, e conhecida por
comprar pelo menos um terço dos álbuns nos Estados Unidos. Cada
participante ouviu um pequeno trecho de uma música baixada da
rede social Myspace. Depois de ouvir o trecho, foram convidados a
realizar duas avaliações, uma indicando a forma como estavam
familiarizados com a música (sempre o refrão) e outra que indicava o
quanto eles gostaram da canção em uma escala de cinco pontos. A
música foi então tocada uma segunda vez, e os adolescentes foram
novamente convidados a avaliar quanto gostaram da música. No
entanto, em dois terços desses ensaios os adolescentes puderam ver
um índice de popularidade estimado com base no número de vezes
em que a música foi baixada.
Quando não há informações sobre a popularidade da canção,
os adolescentes mudam sua classificação de simpatia em 12% do
tempo. Não surpreendentemente, depois de ter sido demonstrada a
popularidade da canção, os adolescentes mudaram seus votos com
mais frequência, em média, 22% do tempo. Esta diferença foi altamente
significativa e é interessante notar que, entre aqueles que mudaram
seus votos, 79% dos adolescentes fizeram de acordo com a
popularidade da canção – seguindo a maioria.
Esses resultados comportamentais validam grande quantidade
de pesquisas anteriores sobre o conformismo e demonstram que esse
medo à rejeição ainda está vivo nos adolescentes.
Isso aponta para a importância da influência dos colegas durante
a adolescência, onde exercem um poder coercitivo considerável – isto
é, os amigos são rápidos para dispensar, desaprovar, provocar e
rejeitar o jovem quando normas sociais não são seguidas. A dor de ser
rejeitado por um grupo de colegas pode ser uma questão de vida ou
morte para um adolescente.
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Responda às questões de 01 a 03 a partir do texto I.
1) Tiramos conclusões, a partir da leitura do texto, sobre os jovens
de hoje. Exceto:
a) Há grupos que ditam normas assim como há grupos que
acatam essas normas.
b) Comportamentos adolescentes variam de acordo com as
influências.
c) Medo de rejeição deixa jovens serem vítimas de coerção.
d) Quando os adolescentes mudam seu comportamento com
base na influência social, isso ocorre porque suas preferências
reais mudaram ou simplesmente seu comportamento mudou.
e) Problemas graves da sociedade moderna como bulling e
violência envolvendo grupos de adolescentes podem ser
gerados a partir do contexto retratado nesse texto.
2) Julgue as sentenças abaixo e marque a opção adequada.
I. Em “Jovens moldam seus gostos com base no que pensa...”
(título do texto), o verbo sublinhado deveria estar no plural,
com base na concordância verbal.
II. Em “suado dinheiro”, o adjetivo posposto ao substantivo
não causaria alteração semântica.
III. Em “Existem realmente quatro milhões de adolescentes,
dispostos a gastar...”, o verbo sublinhado poderia também
ficar no singular por estar empregado no sentido de HAVER.
IV. A vírgula empregada no item III antes do adjetivo sublinhado
está inadequada por se tratar de adjunto adnominal.
V. Em “ouvi-la cantar?” o elemento sublinhado pretende
estabelecer coesão textual através da retomada de algo já
dito.
a) FVFVV
c) FVFFV
e) VVVVV
b) FFFVV
d) VVFVV
3) Analise as assertivas abaixo.
“A fim de fazer isso de forma adequada e eficiente, os
adolescentes vêm equipados com a capacidade de aprender
rápida e furiosamente com seus colegas...”
I. Nesse excerto, a vírgula foi empregada para indicar inversão
da estrutura sintática.
II. Os elementos sublinhados são adjetivo e advérbio de modo,
respectivamente.
III. A 1ª oração desse período exerce função de Adjunto Adverbial.
a) Todos os itens estão corretos.
b) Todos os itens estão incorretos.
c) I e III estão corretos.
d) I e II estão corretos.
e) II e III estão corretos.
TEXTO II
Liberdade feminina - Rosely Sayão - 04/03/2010
Conversei com a mãe de uma garotinha que completa três
anos neste semestre e que foi matriculada na escola pela primeira vez
no início do ano. O problema, segundo a mãe, é que a menina fica
desesperada na hora de ir para a escola e chora o tempo todo que lá
fica.
Durante nossa conversa, essa jovem mulher disse que está
esgotada porque preferiria não levar a filha para a escola, mas não
tem escolha por causa do horário de trabalho e da indisponibilidade
de sua mãe, que, até então, dera conta de ficar com a neta. Essa mãe
não está sozinha ao viver esse dilema, não é verdade?
Uma pesquisa recente apontou que bebês de até quatro
meses têm sido alimentados com comida industrializada com
frequência. Que tal uma lasanha congelada no almoço e umas bolachas
recheadas para o lanche dessas crianças? Mães de todas as classes
sociais têm feito isso e um dos motivos é que não sabem cozinhar.
Um número enorme de mães reclama do cansaço que
provoca a dedicação ao trabalho e o cuidado com os filhos. Elas
querem férias deles também, como têm no trabalho. Babás trabalham
diuturnamente para muitas mulheres que não dispensam folguistas
nem nos feriados. Alguns pediatras informam que muitos bebês e
crianças vão ao consultório acompanhados apenas de suas babás.
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Em salões de beleza, é comum encontrar mulheres
acompanhadas das filhas pequenas que se inquietam, choram, fazem
birra. O mesmo ocorre em restaurantes, shoppings, aeroportos etc.
Com a proximidade do Dia Internacional da Mulher, esses
dados e outros devem nos fazer refletir sobre a liberdade da mulher
no mundo atual.
Em tempos em que a mulher pode marcar presença em
quase todos os segmentos profissionais, pode ter filhos casada ou
não, com parceiro ou não, pode estabelecer e romper relações
amorosas quando quiser, pode cultivar sua aparência de acordo
com seus anseios e disponibilidade financeira, ter autonomia
econômica etc., parece que desfruta de uma liberdade sem fronteiras.
O problema é que nem sempre a mulher reconhece que muito
do que faz não é por escolha. Sim. Na atualidade, ela está submetida
às mais variadas pressões, muitas delas tão sutis que se travestem
de seus propósitos pessoais. Conhece o ditado popular “o que
não tem remédio, remediado está”? Podemos transformar em “o
que não tem escolha, escolhido está” no caso das mulheres.
Como liberdade é poder escolher, conseguir realizar sua opção
e abdicar das outras, podemos dizer que a liberdade feminina anda plena
de restrições. E, depois da fase “mulher maravilha”, o cansaço bateu.
O que fazer com os filhos que precisam da disponibilidade
(não da presença física) em tempo integral da mãe, com os anos
que passam e com a aparência física que perde o frescor, com os
embates competitivos no campo profissional que desgastam e
sugam energia, com as obrigações sociais, com a solidão habitada
por multidões de “amigos”?
E agora, Maria?

“A cada dois dias um homossexual é assassinado no Brasil e
precisamos dar um basta nesta situação”, afirmou Marcelo Cerqueira,
presidente do GGB. Segundo o grupo baiano, o levantamento que
contabilizou o número de gays mortos foi feito em delegacias,
publicações em jornais e revistas, Internet e por outras entidades que
lutam pelos direitos dos homossexuais. “Isto demonstra que o número
deve ser ainda maior, porque muitas famílias têm vergonha de revelar
que possuem parentes homossexuais”, acrescentou Luiz Mott.
O número de gays assassinados no Brasil tem aumentado nos
últimos anos. Em 2007 foram 122. “Depois do Brasil, o México (35)
e os Estados Unidos (25) foram os países mais homofóbicos em 2009”,
disse Marcelo Cerqueira. Os dados do GGB revelam, ainda, que entre
1980 e o ano passado foram mortos 3.196 gays no Brasil. Entre as
vítimas estão padres, pais-de-santo, professores, profissionais liberais,
profissionais do sexo e cabeleireiros. Do total das vítimas, 34% foram
mortas com armas de fogo, 29% (arma branca), 13% (espancamento) e
11% (asfixia). Os demais 13% foram mortos por outras modalidades.
Segundo o professor de filosofia Ricardo Liper, da UFBA, “mesmo
em crimes envolvendo drogas e outros ilícitos, a condição homossexual
da vítima sempre está presente, fruto da homofobia cultural e
institucional que impregna a mente dos assassinos”. “Se a Secretaria
Especial de Direitos Humanos da Presidência da República não
implementar as deliberações do Programa Brasil Sem Homofobia, vamos
denunciar o governo brasileiro junto à Comissão Interamericana de
Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos (OEA), e
à Organização das Nações Unidas (ONU), pelo crime de prevaricação
e lesa humanidade contra os homossexuais”, disse Luiz Mott.

Responda às questões de 06 a 08 a partir do texto III.
Responda às questões 04 e 05 a partir do texto II.
6) Em relação aos dados expostos no texto 3, só não se pode inferir
4) Infere-se do texto II que:
que:
a) Para as mães é fundamental estar com seus filhos, até os
a) A violência contra homossexuais representa o maior índice de
levam para salões de beleza, restaurantes, shoppings e
fatos de homicídios no Brasil.
aeroportos, como forma de estarem juntos.
b) Em certas profissões e áreas de atuação é mais visível a presença
b) As babás acabam por não ter direito a folgas do trabalho.
de homossexuais.
c) As mães não perdem a chance de tirar férias dos próprios filhos.
c) Em diferentes regiões do país encontram-se casos de violência
d) A presença da figura do pai se tornou algo irrelevante por
praticada contra homossexuais.
esse perfil de mulher mostrado no texto.
d) Não são muito precisos os dados sobre total de vítimas de
e) Ser boa mãe, boa profissional e cuidar da aparência são
homofobia.
situações incompatíveis com uma mesma mulher.
e) Chega a ser o maior índice dos homicídios a homossexuais
causado pelo uso de armas de fogo.
5) Destaque a informação mais inadequada ao texto lido.
a) Lá, até e têm são palavras encontradas no texto II que são
7) Julgue as afirmações abaixo.
acentuadas de acordo com a mesma regra.
I. O emprego de vírgulas no trecho destacado no 2° parágrafo se
b) Se “neste semestre” fosse substituído por nesse semestre,
justifica pela presença de zeugmas.
alteraria o sentido.
II. Em “Mesmo com todos os programas lançados...” temos um
c) As palavras sublinhadas no 1° parágrafo não pertencem à
caso de concessão.
mesma classe gramatical.
III. Poderíamos substituir o elemento sublinhado no item II por
d) As palavras sublinhadas no 1° parágrafo introduzem
alguma conjunção adversativa sem nenhuma alteração
orações subordinadas.
morfossintática.
e) Em “dera conta...” podemos substituir a forma verbal por
a) Todos os itens estão corretos.
tinha dado conta sem alterar semanticamente.
b) Todos os itens estão incorretos.
c) I e III estão corretos.
TEXTO III
d) I e II estão corretos.
Relatório diz que 198 homossexuais foram mortos em atos
e) II e III estão corretos.
homofóbicos no país em 2009 Especial para o UOL Notícias - 05/03/2010
Um relatório divulgado na noite de quinta-feira (4) pelo
GGB (Grupo Gay da Bahia) informa que 198 homossexuais foram 8) Em “... o número deve ser ainda maior, porque muitas famílias...” o
adjetivo sublinhado está:
mortos no Brasil no ano passado por homofobia, nove a mais do
a)
No grau normal.
que em 2008. De acordo com a entidade baiana, que há três décadas
b) No grau comparativo de superioridade sintético.
coleta informações sobre homofobia no país, Bahia e Paraná foram
c) No grau superlativo absoluto sintético.
os Estados que registraram o maior índice de homicídios contra
d) No grau superlativo relativo de superioridade.
homossexuais (25 cada um).
e) No grau comparativo de superioridade analítico.
Segundo o antropólogo Luiz Mott, um dos fundadores
do GGB, dentre os homossexuais assassinados no ano passado,
117 eram gays, 72, travestis, e nove, lésbicas. “Mesmo com todos
os programas lançados pelo governo federal, o Brasil é o país com
o maior número de homicídios contra lésbicas, gays, bissexuais e
travestis”, disse Mott, professor aposentado da UFBA (Universidade
Federal da Bahia).
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TEXTO IV
Cotas ampliam a possibilidade de mobilidade social
A política de cotas, seja racial ou social, representa um dos
mais expressivos avanços da sociedade brasileira com vistas a
reparar a sua histórica e quase naturalizada política de discriminação
e intolerância. Em nosso país “varonil”, democracia, liberdade e
igualdade de direitos e oportunidades, durante muito tempo e para
muitos, só teve sentido quando não conflitava com os interesses
pessoais ou de grupos político, ideológico e economicamente
hegemônicos. As cotas, além de ampliar a possibilidade de
mobilidade social, revigoram o necessário debate sobre lutas de
classe, intolerância e naturalização dos fenômenos históricos.
Na grande teia global, onde a uniformização dos traços materiais
e simbólicos se impõe de modo avassalador, qualquer movimento em
descompasso com a ordem costuma ser intransigentemente
desqualificado. A tônica liberal do estabelecimento por competência
se reafirma e discrimina qualquer perspectiva que culpe o sistema
pelo atual estado de parcelas expressivas das populações negras e
pobres. Para os da “competente e competitiva ordem” os problemas
dessas populações carentes se iniciam e se encerram nelas mesmas,
são elas a raiz e copa da frondosa árvore de maus frutos sociais. Os
discursos que se arvoram na defesa da meritocracia liberal são
excludentes e estão convencidos e comprometidos com o
convencimento de que é democrático e justo tratar com igualdade os
desiguais, oferecendo aos sem oportunidades (leia-se sem qualidade
de educação, sem boa saúde, sem saneamento, sem respeito, sem
etc...), a oportunidade de concorrer e alcançar os mais destacados
papéis e status sociais. Mera quimera!
Incisivas críticas anti-cotas são vociferadas por diversas
instituições privadas de Ensino Médio, que têm nos índices de
aprovação dos vestibulares a pretensa e frágil certificação da sua
qualidade. Aqui, nas terras do cacique Serigy, até passeatas já foram
realizadas pelos que se diziam preocupados com os “riscos” que o
acesso dos negros e pobres poderiam causar à qualidade do Ensino
Superior sergipano. Mas o que realmente se descortina no gesto
“cívico” dos serygienses do Ensino Médio privado é um deslavado
sentimento de posse das vagas do Ensino Superior público.
Professores, alunos e direção, que raciocinam prioritariamente pelo
método falso-verdadeiro como se o maniqueísmo das suas sentenças
fosse um representação válida e coerente da qualidade da boa educação.
Para mim, filho e neto de negros pobres, a ocupação de papéis
e status no ambiente acadêmico não foram resultantes de cotas, pois
elas ainda não estavam estabelecidas, mas se já as tivessem faria
questão de ingressar ao Ensino Superior por esta via, pois entendo
as cotas, raciais ou sociais, como um instrumento, sobretudo, político
e, portanto uma ação de poder que resulta da luta organizada dos
movimentos sociais. Cotas não são um benefício, uma premiação ou
uma demonstração de arrependimento ou piedade, são instrumentos,
tentativas de reparação das injustiças de um cenário em que a pretos

LEGISLAÇÃO
11) A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações
internacionais pelos seguintes princípios, exceto:
a) Autodeterminação dos povos;
b) Não-intervenção;
c) Igualdade entre os Estados;
d) Cooperação entre os povos para o desenvolvimento;
e) Solução pacífica dos conflitos.
12) Nos termos da Constituição Federal, a seguinte afirmação está
contida entre os direitos e deveres individuais e coletivos:
a) São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios
ilícitos;
b) A lei não poderá restringir a publicidade dos atos processuais
quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;
c) O civilmente identificado não será submetido a identificação
criminal;
d) A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o autor;
e) Não haverá juízo ou tribunal de exceção, salvo nos casos
previstos em lei.
13) É um direito social previsto na Constituição Federal:
a) Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário,
com a duração de cento e cinquenta dias;
b) Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um
terço a mais do que o salário mínimo;
c) Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua
retenção culposa;
d) garantia de salário, nunca inferior ao piso, para os que
percebem remuneração variável;
e) Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo
empregatício permanente e o trabalhador avulso.
14) Considere os itens abaixo:
I. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites
definidos em lei específica;
II. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
indeterminado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público;
III.
Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e
do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo
Poder Executivo;
IV.É permitida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies
remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do
serviço público.
A seguir, responda, nos termos da Constituição Federal, a resposta
correta:
a) I, II, III estão corretos;
d) I e IV estão corretos;
b) II, III e IV estão corretos;
e) II e IV estão corretos.
c) I e III estão corretos;

e pobres sempre foram reservadas cotas nos papéis de bandidos.
(Antonio Bittencourt Júnior, Coordenador do curso de História da
Unit, graduado em História pela UFS e mestre em Comunicação e
15) Considerando os termos da Constituição Federal, responda a
Cultura pela UFRJ. 12/08/2008 – INFONET)

Responda às questões 09 e 10 a partir do texto IV.
9) Em “...o acesso dos negros e pobres poderiam causar à qualidade
do Ensino Superior sergipano...”, só não se pode afirmar que
a) O elemento grifado exerce função de adjunto adnominal.
b) Houve um desvio da norma culta.
c) O sujeito desse fragmento é classificado como determinado
composto.
d) A conjunção está indicando ideia de adição.
e) O adjetivo sergipano tem locução adjetiva correspondente.
10) Ainda sobre o texto se conclui:
a) O autor não apresenta um discurso de neutralidade.
b) O ingresso no nível superior deve respeitar o mérito do candidato.
c) As cotas servem de benefícios a negros e pobres.
d) As cotas prejudicam a rede privada de ensino.
e) O nível superior terá seu nível comprometido pelas cotas.
CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS ADMINISTRATIVOS

alternativa incorreta:
a) A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra
do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Região Costeira são
patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da
lei, dentro de condições que assegurem a preservação do
meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais;
b) São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos
Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção
dos ecossistemas naturais;
c) As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua
localização definida em lei federal, sem o que não poderão
ser instaladas;
d) Entende-se como entidade familiar a comunidade formada
por qualquer dos pais e seus descendentes;
e) O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após
prévia separação judicial por mais de um ano nos casos
expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais
de dois anos.
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16) Nos termos da Lei nº 8.112/90, a vacância do cargo público 23) Considerando os sistemas operacionais windows XP e Linux,
decorrerá das seguintes possibilidades, à exceção de:
assinale a opção CORRETA:
a) Exoneração;
a) O Linux é um sistema operacional monotarefa, enquanto que
b) Reversão;
o Windows é multitarefa.
c) Promoção;
b) O KDE e o Gnome são dois gerenciadores de usuários do Linux.
d) Readaptação;
c) A única maneira de executar um programa de usuário no
e) Aposentadoria.
windows é através de um ícone na área de trabalho.
d) O Linux é um sistema operacional gratuito, de código aberto,
17) Considere os itens abaixo:
desenvolvido e lançado ao mundo pela primeira vez por Linus
I. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais
Benedict Torvalds, enquanto que o Windows é um sistema
insalubres podem fazer jus a um adicional sobre o vencimento
operacional de código fechado e pago.
do cargo efetivo;
e) O painel de controle de ambos os sistemas permitem a criação
II. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade
de arquivos e pastas.
cessa com a melhoria das condições ou dos riscos que deram
24) Com relação ao Windows XP, assinale a alternativa INCORRETA:
causa a sua concessão;
a) As teclas Alt e Tab, quando pressionadas simultaneamente,
III. Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de
permitem alternar entre os programas do usuário que estão abertos.
insalubridade e de periculosidade, serão observadas as
b) A lixeira é o local de armazenamento temporário para
situações estabelecidas em legislação específica;
arquivos excluídos.
IV.O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e
c) Através do botão iniciar é possível finalizar o sistema.
de periculosidade deverá optar por um deles.
d) A barra de tarefas apresenta, dentre outras informações, os
Nos termos da Lei nº 8.112/90, responde a opção adequada:
aplicativos (programas de usuário) que estão em execução.
a) I e IV estão certos;
e) A única maneira de fechar um programa de usuário é clicar
b) II e III estão certos;
com o botão direito do mouse na barra de título e escolher a
c) I e II estão certos;
opção fechar do menu.
d) II e IV estão certos;
e) III e IV estão certos.
25) Assinale a alternativa INCORRETA com relação ao BrOffice.
a) O corretor ortográfico para o idioma português (pt_BR)
18) Considerando os exatos termos da Lei nº 8.112/90, concederestá integrado ao pacote de aplicativos.
se-á ao servidor licença:
b)
O editor de textos pode ser usado para escrever páginas HTML.
a) Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;
c) O pacote de aplicativos também inclui uma ferramenta de
b) Para atividade política;
banco de dados.
c) Para capacitação;
d)
A planilha eletrônica pode ser usada para fazer cálculos em
d) Para tratar de interesses particulares;
tabelas, construir gráficos e ordenar listas.
e) Para desempenho de atividade classista.
e) O Firefox é o navegador incluído no pacote de aplicativos,
usado para acessar páginas na WEB.
19) Ao servidor é proibido, conforme a Lei nº 8.112/90:
a)
b)
c)
d)
e)

Representar contra ilegalidade;
26) Considere as seguintes afirmações:
Apor fé em documentos públicos;
I. A impossibilidade de salvar um documento é um problema
Ausentar-se do serviço durante o expediente;
associado com o esgotamento da memória principal.
Promover manifestação de apreço no recinto da repartição;
II.Para ter acesso a recursos compartilhados em uma rede local, como
Opor resistência ao andamento de documento e processo
disco e impressora, o usuário precisa ser autenticado e autorizado.
ou execução de serviço.
III. BrOffice é um conjunto de aplicações de escritório com licença
livre. Tanto o usuário doméstico quanto o usuário corporativo
20) Nos termos da Lei nº 8.112/90, responda alternativa incorreta:
podem adquiri-lo sem necessariamente ter que pagar pelo
a) Advertência;
uso da licença.
b) Suspensão;
Assinale a alternativa CORRETA.
c) Afastamento;
a) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
d) Destituição de cargo em comissão;
b) Apenas as afirmações I e III estão corretas.
c) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
e) Destituição de função comissionada.
d) Todas as afirmações estão corretas.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
e) Todas as afirmações estão erradas.
21) Com relação aos conceitos de hardware e software, assinale a
27) Considere a planilha eletrônica ilustrada abaixo:
afirmativa CORRETA:
a) A ROM é uma memória volátil que perde o seu conteúdo
quando o computador é desligado.
b) Firmware é um software gravado em memória RAM que
não pode ser modificado sem o uso de um processo especial
de gravação.
c) A tecnologia Intel core duo possibilita o uso de memórias de
Os valores apresentados nas células B3, B4 e B5 são resultantes
núcleo duplo, o que aumenta o desempenho do computador.
de uma fórmula que foi inserida na célula B3 e propagada para as
d) A USB (Universal Serial Bus) é um tipo de barramento
células B4 e B5. Assinale a alternativa que contém esta fórmula.
usado para conectar dispositivos periféricos de diferentes
a) =A3+(A3*$B1)
d) =A3*(A3+$B$1)
categorias, tais como câmeras, mouse, teclado e outros.
b) =A3*B1
e) =A3+(A3*B1)
e) Impressora e monitor de vídeo são exemplos de periféricos
c) =A3+(A3*$B$1)
de entrada de dados.
22) São comandos válidos no sistema Linux, EXCETO:
a) mkdir, cat, passwd.
d) ct, whereis, which
b) ls, tree, man
e) du, cd, ls
c) rmdir, cd, pwd
CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS ADMINISTRATIVOS
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28) De acordo com a figura abaixo indique a opção

34) Assinale a alternativa que somente contém contas cujos saldos
no Balanço Patrimonial são devedores.
a) Impostos a Pagar / Fornecedores
b) Capital Social / Aluguéis a Pagar
c) Seguros a Vencer / Duplicatas a Receber
A FIGURA A QUE SE REFERE ESTA QUESTÃO
d) Lucros Acumulados / INSS a Recolher
ENCONTRA-SE NO VERSO DA CAPA.
e) Seguros a Pagar / Prejuízos Acumulados

35) Ao final do mês de abril, algumas contas da empresa JC Ltda
1. Barra de Menu 2. Barra de Ferramentas Padrão 3. Barra
registravam os seguintes saldos:
de Formatação 4. Régua 5. Barra de Rolagem 6. Barra de
- Salários: R$ 11.000, 00
Formas 7. Barra de Status
- Salários a Pagar: R$ 12.000,00
b) 1. Barra de Menu 2. Barra de Ferramentas Padrão 3. Barra
- Despesas de Seguros a Vencer: R$ 5.000,00
de Formatação 4. Barra de Rolagem 5. Régua 6. Barra de
- Despesas de Seguros: R$ 16.500,00
Desenhos 7. Barra de Status
Com esses dados, afirma-se que a JC Ltda tinha:
c) 1. Barra de Menu 2. Barra de Ferramentas Padrão 3. Barra
a) Despesas de R$ 39.500,00
d) Despesas de 27.500,00
de Formatação 4. Régua 5. Barra de Rolagem 6. Barra de
b) Dívidas de R$ 39.500,00
e) Dívidas de R$ 17.000,00
Desenhos 7. Barra de Status
c) Despesas de R$ 44.500,00
d) 1. Barra de Menu 2. Barra de Ferramentas Padrão 3. Barra
de Formatação 4. Régua 5. Barra de Rolagem 6. Barra de 36) Seguindo os valores do Balanço Patrimonial da Empresa BETA
Cores 7. Barra de Informação
S.A, em 31/12/XX, assinale a alternativa correta:
e) 1. Barra de Menu 2. Barra Configuração Padrão 3. Barra de
Itens
R$
Formatação 4. Regulagem 5. Barra de Rolagem 6. Barra de
Caixa
30,00
Desenhos 7. Barra de Status
Bancos Conta Movimento
20,00
Estoque de Mercadorias para Revenda
40,00
29) Quando um arquivo é salvo usando o Writer, Calc e o Base do
Duplicatas a Receber
30,00
Pacote BrOffice, teremos arquivos com as respectivas extensões:
Duplicatas a Pagar
60,00
a) .odt, .ods e .odb
d) .rtf, .ods e .odb
Duplicatas Descontadas
40,00
b) .doc, .xls e .mdb
e) .txt, .rtf e .mdb
Tributos a Recolher
30,00
c) .odt, .xls e .odb
Capital Social Realizado
70,00
Ações em Tesouraria
30,00
30) Para armazenar dados permanentes em um computador usa-se
* Lucros / Prejuízos Acumulados
?
o seguinte componente:
Com base nos dados acima, o valor (credor ou devedor) da conta
a) Hard disk
c) Pen drive
e) Disquete
Lucros ou Prejuízos Acumulados é de:
b) Memória RAM
d) CD
a) Devedor de R$ 50,00
d) Credor de R$ 50,00
b) Devedor de R$ 110,00
e) Credor de R$ 20,00
c) Devedor de R$ 20,00
a)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) Dentre os princípios que orientam a prática contábil encontrase o Princípio da Competência regendo que as despesas e receitas
devem ser registradas nos período em que ocorrerem. Esse
princípio resulta da observância do Princípio da:
a) Oportunidade
d) Atualização Monetária
b) Prudência
e) Continuidade
c) Entidade

37) São instrumentos de planejamento da Administração Pública:
I – Transferências Governamentais;
II – Plano Plurianual;
III – Lei de Diretrizes Patrimoniais;
IV – Lei Orçamentária Anual
V – Lei de Diretrizes Orçamentárias
a) I, V, II
c) II, VI, V
e) II, IV, V
b) III, IV, V
d) II, III, IV

32) A informação contábil deve ser revestida de atributos necessários
38) O Orçamento de Investimento, previsto no art. 165, § 5º, da
ao entendimento pelo usuário do que está registrado. De acordo
Constituição Federal será referente:
com a NBC T 1 não faz parte dos atributos da informação contábil:
a) Às diretrizes e prioridades estabelecidas pelo Poder Público.
a) Confiabilidade
d) Compreensibilidade
b) Aos fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder
b) Tempestividade
e) Comparabilidade
Público.
c) Continuidade
c) A todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração
direta ou indireta.
33) Ao final de cada exercício, a entidade elaborará, obrigatoriamente,
d)
Às empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha
as seguintes demonstrações financeiras, exceto:
a maioria do capital social com direito a voto.
a) Balanço Patrimonial
e) À Saúde, Previdência e Assistência Social.
b) Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados
c) Demonstração do Resultado do Exercício
d) Demonstração dos Fluxos de Caixa
e) Balanço do Exercício Adicionado

CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS ADMINISTRATIVOS

39) Assinale a alternativa correta a respeito dos créditos orçamentários:
a) Os créditos especiais são abertos por medida provisória.
b) Os créditos especiais são destinados a atender despesas
urgentes e imprevisíveis, em caso de guerra, comoção interna
ou calamidade pública.
c) Depende da existência de recursos disponíveis para a abertura
de créditos extraordinários.
d) Os créditos extraordinários são destinados a atender despesas
para reforço da dotação orçamentária.
e) Os créditos suplementares são destinados a atender despesas
para as quais haja dotação orçamentária.
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40) Identifique a chamada “Regra de Ouro” prevista na Lei de
Responsabilidade Fiscal:
a) A contratação de operação de crédito em cada exercício
fica limitada ao montante de despesa de capital.
b) O empenho da despesa não poderá exceder o montante de
créditos concedidos.
c) É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.
d) A transparência na administração pública é o principal
instrumento para o controle das contas governamentais.
e) Nenhum ato que provoque aumento de despesa de pessoal
poderá ser editado nos 180 dias anteriores ao final da
legislatura ou mandato dos chefes do Poder Executivo.

Analise os dados abaixo e assinale as questões de número 47 e 48.
- Despesa Orçada
R$ 4.000,00
- Despesa Empenhada Liquidada
R$ 2.800,00
- Despesa Empenhada
R$ 3.000,00
- Despesa Paga
R$ 2.500,00
47) Informe o valor inscrito em Restos a Pagar Processados:
a) R$ 200,00
c) R$ 300,00
e) R$ 1.200,00
b) R$ 1.000,00
d) R$ 500,00
48) Informe o valor de Restos a Pagar Não Processados:
a) R$ 200,00
c) R$ 300,00
e) R$ 1.200,00
b) R$ 1.000,00
d) R$ 500,00

41) Não está elencado no art. 2º da Lei 4.320/64 como princípio
orçamentário inerente à Lei Orçamentária Anual o:
49) Considerando os dados abaixo assinale a alternativa correta.
a) Princípio da Anualidade
Balanço Orçamentário
b) Princípio da Unidade
Receitas Correntes Previstas
500,00
c) Princípio da Universalidade
Despesas Correntes Fixadas
600,00
d) Princípio da Contabilidade
Receitas Correntes Executadas
900,00
e) N.R.A
Despesas Correntes Executadas
500,00
Receitas
de
Capital
Previstas
2.000,00
42) Com enfoque na Lei 4.320/76, o regime contábil adotado pela
Despesas
de
Capital
Fixadas
1.900,00
contabilidade pública é:
Receitas de Capital Executadas
1.800,00
a) Misto, sendo de caixa para as receitas e despesas correntes,
Despesas de Capital Executadas
1.900,00
e de competência para as receitas de capital.
b) De caixa, para as receitas e despesas.
c) De competência para receitas e despesas.
d) Misto, sendo de competência para as receitas, e de caixa
para as despesas.
e) Misto, sendo de caixa para as receitas, e de competência
para as despesas.

a) Superávit Corrente R$ 400,00 / Déficit de Capital R$ 300,00
b) Resultado Orçamentário Geral R$ 300,00 /Déficit Corrente R$ 400,00
c) Superávit de Capital R$ 300,00 / Economia de Despesa R$ 200,00
d) Resultado Orçamentário Geral R$ 300,00 / Economia de
Despesa R$ 100,00
e) Superávit Corrente R$ 500,00 / Economia de Despesa R$ 200,00

43) O empenho emitido para um credor relativo a uma única 50) Considerando os dados abaixo, assinale a alternativa correta.
prestação, de valor indivisível, referente ao fornecimento de
R$
material, à prestação de certo serviço ou à execução de uma
Receitas Correntes
3.000,00
obra, sem que haja parcelamento na liquidação, é denominado:
Receitas de Capital
1.700,00
a) Empenho Global
d) Empenho Anulado
Despesas Correntes
2.800,00
b) Empenho Estimativo
e) Empenho Reforçado
Despesas de Capital
1.400,00
c) Empenho Ordinário
Construção de Bens Imóveis
2.100,00
Empréstimos Tomados
2.500,00
44) Dentre as etapas da despesa pública, a verificação de direito
Cancelamento da Dívida Passiva
2.000,00
adquirido pelo credor com base em documentos comprobatórios
Alienação de Bens Moveis
1.400,00
do respectivo crédito é denominado(a):
Inscrição Dívida Ativa
980,00
a) Empenho
c) Homologação
e) Liquidação
Cancelamento de Dívida Ativa
680,00
b) Pagamento
d) Adjudicação
Cobrança Dívida Ativa
700,00
O Resultado Patrimonial é:
45) A Dívida Pública é desdobrada em:
a) R$ 2.100,00
a) Interna ou Externa.
b) R$ 2.980,00
b) Flutuante e Consolidada
c) R$ 9.780,00
c) Despesas de Exercícios Anteriores e Restos a Pagar
d) R$ 680,00
d) Fundada e Consolidada
e) R$ 300,00
e) Serviços da Dívida e Restos a Pagar
46) Assinale a alternativa correta sobre os Demonstrativos Públicos.
a) O Balanço Orçamentário evidenciará as receitas e despesas
previstas em confronto com as realizadas, como também o
Resultado Orçamentário do Exercício.
b) O Balanço Financeiro demonstra as entradas e saídas de
recursos financeiros, apurando-se o Superávit Financeiro
do Exercício.
c) O Balanço Patrimonial evidencia a posição das contas que
constituem o ativo e o passivo, apurando-se o Resultado
Patrimonial do Exercício.
d) A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as
alterações ocorridas no patrimônio, apurando-se o
Resultado Financeiro do Exercício.
e) N.R.A
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