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COMANDO DA  AERONÁUTICA

EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS
TEMPORÁRIOS DA AERONÁUTICA DO ANO DE 2008
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1  Este caderno contém 01 (uma) prova de Língua Portuguesa, composta de 20 (vinte) questões objetivas
numeradas de 01 (um) a 20 (vinte),  uma prova de Especialidade, composta por 40 (quarenta) questões numeradas
de 21 (vinte e um) a 60 (sessenta), e, em seu início, um tema para Redação. Confira se todas as questões estão
perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anomalia, solicite ao fiscal de prova a substituição deste caderno.

2  Verifique se a VERSÃO da prova e a ESPECIALIDADE constantes deste caderno de questões
conferem com os campos VERSÃO e ESPECIALIDADE contidos em seu Cartão-Resposta.

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

4  Assine o Cartão-Resposta e assinale corretamente, e sem rasura, as respostas com caneta azul ou preta.

5  Somente será permitido ao candidato retirar-se do local de realização das provas a partir de duas horas do
seu início, sem levar o caderno de questões, que só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no
recinto até o término do tempo total previsto para a realização das provas.

6  Para sua segurança, transcreva, no Gabarito abaixo, as letras das alternativas assinaladas por você no
Cartão-Resposta. As alternativas anotadas no Cartão-Resposta e no Gabarito abaixo devem ser exatamente
iguais.

GABARITO

(TRANSCRIÇÃO DAS ALTERNATIVAS DO CARTÃO-RESPOSTA)

ESPECIALIDADE:
CCO - CIÊNCIAS CONTÁBEIS

VERSÃO  A

SETEMBRO/2007

Nº DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO Nº DA CÉDULA DE
IDENTIDADE (RG)
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INSTRUÇÕES PARA

 
A REDAÇÃO

Leia o tema.

Analise as idéias nele contidas e faça uma redação expondo seus pontos de vista e conclusões.

Dê um TÍTULO adequado ao texto.

Seu texto deverá conter o mínimo de 80 (oitenta) palavras.

A Redação que NÃO contiver o mínimo de 80 (oitenta) palavras terá 1 (hum) décimo deduzido por

omissão de cada palavra, até o limite de 70 (setenta) palavras.

À Redação com número inferior a 70 (setenta) palavras será atribuída nota zero.

A Redação deverá obrigatoriamente ser transcrita do rascunho para a folha de texto definitiva da

Prova de Redação, em tinta azul ou preta.

Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da redação, devendo o candidato

limitar-se a uma única folha padrão recebida, com 30 (trinta) linhas.

Receberá o grau 0 (zero) a redação realizada a lápis, assinada, rubricada ou que contenha palavras

ou marcas que a identifique.

A NÃO obediência ao tema e/ou tipo de texto proposto (dissertativo-argumentativo) anulará   a

redação.

O texto será avaliado a partir do uso adequado da norma culta da língua portuguesa, da coerência

textual, da coesão lexical e gramatical, da argumentação adequada, de acordo com o constante em

Edital.

TEMA DA REDAÇÃO

Linguagem da comunicação on-line, o internetês rompeu os limites a que estava restrito,

invadindo a TV e até a escola. O uso do internetês, no entanto, pode ser muito mais que cacoete

de linguagem e expressar a falta de diálogo contemporânea entre o adulto e o adolescente. O

internetês pode, no futuro, até tornar a comunicação mais eficiente. Ou evoluir para um jargão

complexo, que, em vez de aproximar as pessoas em menor tempo, estimule o isolamento dos

iniciados e a exclusão dos leigos.

Adaptado de: Silvia Marconato.   Disponível em: http://revistalingua.uol.com.br/textos.asp?codigo=11061.  Acesso em: 24 ago. 2007.

Internetês: código da pós-modernidade.

http://revistalingua.uol.com.br/textos.asp?codigo=11061
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TEMA PARA REDAÇÃO

Construa um texto dissertativo sobre o tema Internetês: Código da Pós-Modernidade . O  constante

na página anterior e o texto da prova de Língua Portuguesa fornecem elementos para a análise

dessa questão. Seu texto deverá conter no mínimo 80 palavras, e a versão final deverá ser escrita

com caneta preta ou azul, em letra legível.

TÍTULO

________________________________________________________________________________________________
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4
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Questões de 1 a 20
Língua Portuguesa

A reinvenção da escrita     

Não raro, fico a imaginar o provável espanto de
Gutenberg, autor do gesto inaugural da imprensa
tipográfica, se testemunhasse a escrita digital. Espanto
pela velocidade e disseminação de uma prática que em
sua época __________ submetida ao exílio nas celas
dos monges copistas. Velocidade que é simultaneamente
causa e efeito da modalidade digital, protagonizada por
sujeitos ávidos e urgentes por dizer. Nessa corrida o
dizer abrevia-se, não havendo muito espaço para
consoantes, sílabas completas, morfemas. A própria
noção de palavra parece volatizar-se (ou __________):
tdo blza com vc?

     Preocupação legítima de pais e professores, esses
novos modos de escrever, notadamente no âmbito da
comunicação instantânea, põem em causa o
compromisso com o idioma pátrio. Em que __________
as críticas ........ supostas ameaças representadas pelo
chamado internetês, vale dizer que se trata de um registro
que constitui sua identidade na relação com o suporte
que o veicula e com os sujeitos que nele se marcam. E,
ainda, que se multiplica em progressão aritmética, o que,
diga-se de passagem, é altamente positivo, dado que
talvez nunca se tenha escrito tanto quanto agora.

     Essa modalidade de escrita pode ser pontuada como
retorno, em parte, a uma de suas formas mais primitivas,
a icônica, própria de civilizações mais antigas. Permeada
por símbolos, sintetiza, num misto de uso de imagem e
de representação quase fonética, significados
complexos. Um retrocesso? Talvez não, se considerado
que, por servir a processos de comunicação instantâneos
virtuais, acabou disponibilizando recursos para simbolizar
subjetividades. Daí a presença dos emoticons, os quais,
em muitas situações, sintetizam, em formas grafo-
imagéticas, a densidade ou impossibilidade do dizer.     

O ponto nodal é mensurar em que medida outra
característica desse tipo de escrita, as formas
abreviadas, têm legitimidade ou não no idioma de
Camões. Os lugares de legitimação são constituídos
historicamente, resultado, muitas vezes, de embates e
jogos de força. O uso efetivo da língua por seus
usuários é fator decisivo nessa questão mas não só
........ que se considerar também as posições
ocupadas por esses mesmos usuários. A expressão
Vossa Mercê, empregada no século 18, no tratamento a
reis, encontra-se abreviada hoje como você e destina-se
a tratamentos informais. Esse exemplo aponta para a
possibilidade em um futuro ainda não localizado, a forma
vc não soar tão estranha quanto soa para alguns hoje. E
não é impossível pensar até em sua gramaticalização, o
que implicará, necessariamente, ........ relações de força.

     Pelas evidências de que estamos testemunhando um
modo diferente de a humanidade relacionar-se com essa
coisa já tão sua, a escrita, entendo que esse assunto

merece ser pautado em um espaço onde ela é soberana:
a escola. Não no sentido da censura ou da correção,
mas na perspectiva de se pensar a escrita digital como
lugar de dizer de um contingente significativo de
adolescentes. E também adultos. Pensar ainda sobre
suas peculiaridades, sobre suas marcas e sobre os
sentidos que essas marcas registram em rastros que
muitas vezes se compõem por ausências.

                  Adaptado de: RASIA, Gesualda dos Santos.
Zero Hora, Porto Alegre, 12 ago. 2007.

1. Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas de linha contínua do
texto.

a) jasia  ressegnificar-se  pesem
b) jazia  ressignificar-se  pesem
c) jasia  rescignificar-se  pese
d) jazia  rescignificar-se  pese

2. Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas pontilhadas do texto.

a) às  a  nas
b) às  há  as
c) às  há  às
d) as  às  em

3. Após uma leitura global do texto, pode-se inferir que
o internetês é uma linguagem que se caracteriza
por

a) usar apenas vogais e ser rápida.
b) ser funcional e usar abreviações comuns à língua

portuguesa.
c) ser instantânea e usar a língua padrão.
d) abreviar sílabas e simplificar a grafia.

4. Analise as afirmativas sobre o internetês.

1 - Trata-se de uma ameaça que se multiplica em
progressão aritmética.

2 - A velocidade é ao mesmo tempo causa e efeito
desta nova modalidade digital.

3 - Possibilita comunicação que também revela o
estado de ânimo dos interlocutores.

4 - É um retrocesso, pois se apropria de símbolos
icônicos antigos.

Segundo o texto, está correto o que se afirma

a) apenas em 1 e 3.
b) apenas em 2 e 3.
c) apenas em 2, 3 e 4.
d) em 1, 2, 3 e 4.
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5. Sobre as idéias veiculadas no texto, pode-se afirmar
que

a) a mudança de suporte (computador) é um dos
fatores responsáveis pelo surgimento desta  nova
modalidade de escrever.

b) a preocupação de pais e professores com o
internetês inviabiliza questionamentos.

c) a autora afirma que as formas abreviadas não
foram legitimadas pelos usuários.

d) a maior preocupação da autora é com a censura
e correção da escrita.

6. A oração O uso efetivo da língua por seus
usuários é fator decisivo nessa questão mas não
só ........ que se considerar também as posições
ocupadas por esses mesmos usuários.
(4ºparágrafo), em destaque no texto e,
propositadamente, não pontuada, está
corretamente pontuada na alternativa

a) O uso efetivo da língua por seus usuários é fator
decisivo nessa questão, mas não só, ........ que
se considerar, também, as posições ocupadas
por esses mesmos usuários.

b) O uso efetivo da língua por seus usuários é fator
decisivo nessa questão, mas não só ........ que
se considerar também, as posições ocupadas
por esses, mesmos usuários.

c) O uso efetivo da língua por seus usuários, é fator
decisivo nessa questão, mas não só, ........ que
se considerar, também, as posições ocupadas
por esses mesmos usuários.

d) O uso efetivo da língua por seus usuários é fator
decisivo nessa questão mas, não só ........ que
se considerar, também as posições ocupadas
por esses mesmos usuários.

7. Analise as afirmativas sobre a acentuação gráfica
das palavras do texto.

I. As palavras Daí (3º parágrafo) e já (5º
parágrafo) são acentuadas porque são
monossílabos tônicos.

II. A forma verbal têm (4º parágrafo) está
acentuada graficamente porque concorda com
formas abreviadas (4º parágrafo).

III. As palavras instantânea (2º parágrafo) e
ausências (5º parágrafo) obedecem a mesma

regra de acentuação gráfica.

Está(ão) correta(s)

a) apenas a I.
b) apenas a II.
c) apenas a II e a III.
d) I, II e III.

8. Assinale a alternativa que apresenta a correta
divisão silábica.

a) si  mul  ta  ne  a  men  te
b) i  di  o  ma
c) pe  rs  pec  ti  va
d) si  gni  fi  ca  dos

9. O tempo verbal predominante no 4º parágrafo é o

a) presente do indicativo.
b) futuro do presente do indicativo.
c) presente do subjuntivo.
d) futuro do pretérito do indicativo.

10. Analise as afirmativas sobre a formação das palavras
do texto.

I. As palavras reinvenção (título) e disseminação
(1º parágrafo) são formadas por derivação prefixal.

II. Grafo-imagéticas (3º parágrafo) é composta por
justaposição.

III. A palavra usuários (4º parágrafo) apresenta
sufixo formador de substantivo para formação de
nomes de agente.

Está(ão) correta(s)

a) apenas a I.
b) apenas a I e a II.
c) apenas a I e a III.
d) I, II e III.

11. Sobre o emprego do infinitivo do verbo dizer , em
destaque no texto, encontra-se um exemplo de

a)  infinitivo histórico.
b)  substantivação do infinitivo.
c)  infinitivo flexionado.
d) discurso indireto.

12. Quanto às palavras internetês e gramaticalização ,
pode-se afirmar que

a) são exemplos de neologismo.
b) a primeira é um exemplo de regionalismo.
c) são exemplos de hibridismo.
d) a primeira é um exemplo de neologismo.

13. Classifica-se a palavra monges como um
substantivo biforme. Também é biforme, o
substantivo na alternativa

a) conde.
b) hóspede.
c) constituinte.
d) pessoa.

14. Assinale a alternativa em que a preposição não seja
regida por um nome.

a) do gesto inaugural (1º parágrafo).
b) de  escrita (3º parágrafo).
c) de passagem (2º parágrafo).
d) dos emoticons. (3º parágrafo).
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15. Analise as expressões.

1. que talvez nunca se tenha escrito (2º parágrafo).
2. que esse assunto merece ser pautado (5º

parágrafo).
3. que muitas vezes se compõem (5º parágrafo).

Em qual(is) dele(s), a palavra destacada retoma um
antecedente?

a) Apenas no 1.
b) Apenas no 2.
c) Apenas no 3.
d) 1, 2 e 3.

16. Analise as afirmativas sobre o período se
testemunhasse a escrita digital. (1º parágrafo) e
assinale a alternativa correta.

a) O nexo se poderia ser substituído por caso ,
sendo necessária uma alteração na frase.

b) A relação estabelecida pelo nexo se é de
condição.

c) A relação estabelecida pelo nexo se é de causa.
d) A relação estabelecida pelo nexo se é de

concessão.

17. O pronome demonstrativo essa (3º parágrafo) refere-se

a) ao que será mencionado.
b) ao que se encontra afastado tanto do falante

como do ouvinte.
c) a um período em que se inclui o momento em

que se fala.
d) ao que foi anteriormente mencionado.

18. Quanto à palavra morfema (1º parágrafo), Evanildo
Bechara, na sua Gramática escolar da Língua
Portuguesa, a define como o elemento mínimo
dotado de significação (p.8). Assinale a alternativa
que apresenta exemplos corretos de morfemas.

a) lua / lápis / menin
b) um / escola / escol
c) cant / menino / sim
d) cas / mar /  pátrio

19. "A expressão Vossa Mercê, empregada no século
18, no tratamento a reis, encontra-se abreviada hoje
como você e destina-se a tratamentos informais.

A afirmativa caracteriza um exemplo da função da
linguagem

a) metalingüística.
b) conotativa.
c) referencial.
d) fática.

20. Em E, ainda, que se multiplica em progressão
aritmética, o que, diga-se de passagem, é
altamente positivo, dado que talvez nunca se tenha
escrito tanto quanto agora. (2º parágrafo), classifica-
se a oração destacada como oração

a) transposta adjetiva.
b) justaposta, intercalada de opinião.
c) substantiva reduzida apositiva.
d) justaposta, intercalada de ressalva.

Questões de 21 a 60
Especialidade

21. Constitui-se no grupo de Contas Contábeis que
registra a movimentação dos bens e direitos
transformáveis em moeda até o final do próximo
exercício social ou ciclo operacional, dos dois o
maior.

Assinale a alternativa que corresponde
corretamente à definição acima.

a) Ativo.
b) Ativo Realizável.
c) Ativo Circulante.
d) Ativo Disponível.

22. Qual o Grupo Contas do Ativo que reúne as contas
que recebem a escrituração da movimentação das
Aplicações de Liquidez Imediata?

Assinale a alternativa que corresponde à resposta
correta.

a) Ativo Circulante  Estoque.
b) Ativo Circulante  Disponível.
c) Ativo Circulante  Direitos.
d) Ativo Investimentos  Participações.

23. Os direitos e títulos de créditos e quaisquer outros
valores mobiliários não classificáveis como
investimentos serão avaliados pelo custo de
aquisição ou pelo valor do mercado, se este for
menor.

Assinale a alternativa que identifica corretamente
o artigo da Lei 6.404/1976 que regula o critério de
avaliação destes ativos.

a) Art. 182, § 1°.
b) Art. 185, letra a.
c) Art. 183, inciso I.
d) Art. 187, § 2°.

24. Nas Sociedades Anônimas, as participações
permanentes relevantes em outras sociedades são
avaliados pelo Método de Equivalência Patrimonial.
Esta forma de avaliação foi introduzido pela Lei 6.404/
1976 e prevê o reconhecimento na Contabilidade da
Investidora do valor atualizado do Patrimônio Líquido
da Investida relativamente ao percentual de
participação daquela.

Assinale a alternativa que identifica corretamente o
artigo da Lei 6.404/1976 que regula o Método da
Equivalência Patrimonial.

a) Art. 248.
b) Art. 246.
c) Art. 203.
d) Art. 197.
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25. "Representa o decréscimo do ativo ou aumento de
Passivo, com conseqüente decréscimo do
Patrimônio Líquido, derivado de ações, decisões e
trocas efetuadas pela administração no esforço de
gerar Receita e de manter a empresa operando .

Assinale a alternativa que corretamente
corresponde à definição acima.

a) Custo.
b) Perda.
c) Ganho.
d) Despesa.

26. Um grupo de investidores decidiu constituir uma
sociedade com capital social de R$ 100.000,00,
totalmente subscrito em 05/01/2007. No dia 20/01/
2007, os investidores integralizaram R$ 20.000,00
em moeda corrente nacional.

Assinale a alternativa que corresponde à escrituração
correta do valor recebido em 20/01/2007.

a) Db  Caixa  R$ 100.000,00.
Cr  Capital Social  R4 100.000,00.

b) Db  Banco  R$ 20.000,00.
Cr  Capital Subscrito  R$ 20.000,00.

c) Db  Caixa  R$ 20.000,00.
Cr  Capital Social a Integralizar  R$ 20.000,00.

d) Db  Capital Social a Integralizar  R$ 100.000,00.
Cr  Capital social Subscrito  R$ 100.000,00.

27. "Constituem-se de valores recebidos de sócios ou
de terceiros, a título gratuito (ou seja, não há
obrigação de devolução), destinados ao reforço do
capital da empresa.

Assinale a alternativa que corretamente
corresponde à definição acima.

a) Reservas de Lucros.
b) Reservas de Capital.
c) Lucros Acumulados.
d) Capital Realizado.

28. "Constituem-se em valores decorrentes da própria
atividade da empresa.

Constituem-se de recursos obtidos para a
ampliação e desenvolvimento da empresa, tais como
os decorrentes de debêntures e empréstimos de
longo prazo.

Assinale a alternativa que corresponde à seqüência
correta e respectiva das definições acima.

a) Créditos de Financiamento / Débitos de
Financiamento.

b) Débitos de Financiamento / Créditos de
Funcionamento.

c) Créditos de Financiamento / Créditos de
Financiamento.

d) Créditos de Funcionamento / Débitos de
Financiamento.

29. Assinale a alternativa composta apenas por Bens
de Renda.

a) Imóveis para Alugar, Máquinas e Equipamentos.
b) Participações Societárias em Controladas,

Imóveis para alugar.
c) Aplicações Financeiras de Liquidez não imediata.

Veículos (produção).
d) Ferramentas (produção), Veículos (comerciais).

30. "Tem por objetivo controlar o patrimônio das
empresas e apurar o resultado (variação do
patrimônio). Ela deve também prestar informações
a usuários externos que tenham interesse em
acompanhar a evolução da empresa.

Assinale a alternativa que corresponde
corretamente à definição acima.

a) Contabilidade Gerencial.
b) Contabilidade de Custos.
c) Contabilidade Financeira.
d) Contabilidade Ambiental.

31. "Representa um gasto não intencional decorrente
de fatores externos fortuitos ou da atividade produtiva
normal.

Constitui-se de gastos com bens e serviços não
utilizados nas atividades produtivas e consumidos
com a finalidade de obtenção de receitas.

Assinale a alternativa que corresponde à seqüência
correta das definições acima.

a) Despesa / Custo.
b) Custo / Gasto.
c) Investimento / Custo.
d) Perda / Despesa.

32. "Aqueles cujos valores são os mesmos em qualquer
volume de produção da empresa.

Assinale a alternativa que corresponde
corretamente à definição acima.

a) Custos Indiretos.
b) Custos Fixos.
c) Custos Variáveis.
d) Custos Diretos.

33. "Constitui-se no sistema que controla e apropria
todos os custos à produção do período. Não integram
este controle os gastos não fabris.

Assinale a alternativa que identifica corretamente
a definição acima.

a) Custeio Padrão.
b) Custeio Variável.
c) Custeio por Atividade.
d) Custeio por Absorção.
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34. "Refere-se, simultaneamente, à tempestividade e à
integridade do registro do patrimônio e das suas
mutações, determinando que este seja feito de
imediato e com a extensão correta,
independentemente das causas que as originam.

Assinale a alternativa que identifica o Princípio
Contábil correspondente à definição acima.

a) Oportunidade.
b) Registro pelo Valor Original.
c) Continuidade.
d) Entidade.

35. "Reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial. A
necessidade de diferenciação de um Patrimônio
particular no universo dos patrimônios dos
patrimônios existentes,...

Assinale a alternativa que identifica o Princípio
Contábil correspondente à definição acima.

a) Oportunidade.
b) Registro pelo Valor Original.
c) Continuidade.
d) Entidade.

36. Assinale a alternativa composta apenas por
Princípios Fundamentais de Contabilidade que
compõem a Resolução CFC 750/1993.

a) Entidade, Objetividade.
b) Materialidade, Competência.
c) Oportunidade, Continuidade.
d) Atualização Monetária, Conservadorismo.

37. Assinale a alternativa composta apenas por contas
do Passivo.

a) Adiantamento de Clientes, Clientes a Receber.
b) Adiantamento de Fornecedores, Empréstimos a

Pagar.
c) Salários a Pagar, Fornecedores.
d) Retenções Contratuais, Despesa com Salários.

38. A provisão para crédito de Liquidação Duvidosa deve
ser constituída para cobrir prováveis perdas
estimadas na cobrança das contas a receber da
empresa.

Assinale a alternativa certa em relação aos limites
legais para constituição desta provisão.

a) Não haja garantia de valor para os créditos de
até R$ 10.000,00 (dez mil reais) por operação,
vencidos há mais de seis meses.

b) Acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$
30.000,00 (trinta mil reais), por operação e
vencidos há mais de um ano que estejam em
processo de cobrança administrativa.

c) Acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$
30.000,00 (trinta mil reais), por operação e
vencidos há mais de um ano que estejam em
processo de cobrança judicial.

d) Não haja garantia de valor para os créditos de
até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por operação,
vencidos há mais de um ano.

39. Assinale a alternativa composta apenas por crédito
de funcionários.

a) Adiantamento para Viagens, Despesas com
Viagens.

b) Antecipações de Salários, Comissões a pagar.
c) Antecipações de Férias, Empréstimos a

Empregados.
d) Adiantamento para Despesas, 13° salário a

pagar.

40. "Os direitos que tiverem por objeto mercadorias e
produtos do comércio da companhia, assim como
matérias-primas, produtos em fabricação e bens em
almoxarifado, serão avaliados pelo custo de aquisição
ou produção, deduzido de provisão para  ajustá-lo
ao valor de mercado, quando este for inferior.

Assinale a alternativa que identifica corretamente
o Artigo da Lei 6.404/1976 que define, conforme
enunciado acima, o critério básico de avaliação dos
estoques.

a) Art. 183, inciso II.
b) Art. 185, caput.
c) Art. 184, inciso I.
d) Art. 187, inciso II.

41. Dentre os vários critérios de atribuição de valores
aos estoques, o critério mais utilizado pelas
empresas no Brasil é o do Custo Médio Ponderado .
O parecer CST n° 6, de 26/01/1979, determina que

a) a Contabilidade seja separada do Controle dos
Estoques.

b) o uso do Critério dispense a Escrituração
Contábil.

c) a Contabilidade de Custos não deve ser integrada
à Contabilidade Financeira.

d) seja mantido o Registro Permanente dos
Estoques.

42. O custeio por _____________ é indicado quando o
___________ de produção é contínuo e fabricam-se
produtos homogêneos.

Assinale a alternativa cujas palavras preenchem
corretamente e respectivamente as lacunas acima.

a) produção / produto
b) processo / processo
c) produto / processo
d) processo / produção
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43. Assinale a alternativa correta em relação à
classificação contábil das despesas e receitas
financeiras, segundo a Lei 6.404/1976, em seu Art.
187, inciso III.

Para a Lei 6.404/1976, as despesas financeiras
deduzidas das receitas financeiras devem ser
consideradas na estrutura da Demonstração do
Resultado do Exercício, como

a) Despesa Não Operacional.
b) Custo de Produção.
c) Não afeta o Resultado.
d) Despesa Operacional.

44. Assinale a alternativa errada em relação à
transcrição dos Artigos da Lei 8.666/1993.

a) Art. 98. Obstar, impedir ou dificultar,
injustamente, a inscrição de qualquer interessado
nos registros cadastrais ou promover
indevidamente a alteração, suspensão ou
cancelamento de registro do inscrito: Pena 
detenção, de 2 (dois) anos a 5 (cinco) anos, e
multa.

b) Art. 100. Os crimes definidos nesta Lei são de
ação penal pública incondicionada, cabendo ao
Ministério Público promovê-la.

c) Art. 103. Será admitida ação penal provada
subsidiária da pública, se esta não for ajuizada
no prazo legal, aplicando-se, no que couber, o
disposto dos Arts. 29 e 30 do Código de Processo
Penal.

d) Art. 105. Ouvidas as testemunhas da acusação
e da defesa, as diligências instrutórias deferidas
ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á,
sucessivamente, o prazo de 5 (cinco) dias a cada
parte para alegações finais.

45. Segundo as letras do Inciso II do Art. 10 da Lei 8.666/
1993, as obras e serviços poderão ser executados
nos seguintes regimes, exceto

a) empreitada por preço global.
b) empreitada por preço unitário.
c) tarefa global.
d) tarefa.

46. Art. 13. Para os fins da Lei 8.666/1993, consideram-
se serviços técnicos profissionais especializados os
trabalhos relativos

I. aos estudos técnicos, planejamentos e projetos
básicos ou executivos.

II. aos pareceres, perícias e avaliações em geral.
III. às assessorias ou consultorias técnicas e

auditorias financeiras.
IV. à restauração de obras de arte e à encenação

de peças artístico-culturais.

Assinale a alternativa que identifica item(ns)
errado(s).

a) Somente a I e a III.
b) Somente a II.
c) Somente a II e a IV.
d) Somente a IV.

47. Assinale a alternativa que contém a transcrição
errada do artigo da Lei 8.666/1993.

a) Art. 16. Fechado o negócio, será publicada a
relação de todas as compras feitas pela
Administração Direta ou Indireta, de maneira a
clarificar a identificação do bem comprado, seu
preço unitário, a quantidade adquirida, o nome
do vendedor e o valor total da operação.

b) Art. 18. Na concorrência para venda de bens
imóveis, a fase de habilitação limitar-se-á à
comprovação do recolhimento de quantia
correspondente a 5% (cinco por cento) da
avaliação.

c) Art. 19. Os bens imóveis da Administração
Pública, cuja aquisição haja derivado de
procedimentos judiciais ou de dação em
pagamento, poderão ser alienados por ato da
autoridade competente, observadas as seguintes
regras: I  avaliação dos bens alienáveis, II 
comprovação da necessidade ou utilidade da
alienação, III  adoção do procedimento licitatório.

d) Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos
editais das concorrências e tomadas de preços,
quando realizados no local da repartição
interessada, não terão a obrigatoriedade de
publicação com antecedência, durante 3 (três)
dias consecutivos.

48. Pode-se dizer que a licitação está dispensada

I. nos casos de guerra ou grave perturbação da
ordem.

II. quando houver possibil idade de
comprometimento da segurança nacional, nos
casos estabelecidos em Lei pelo Congresso
Nacional, sob a chancela do Conselho de Defesa
Nacional.

III. para aquisição ou restauração de obras de arte
e objetos históricos, de autenticidade certificada,
desde que compatíveis ou inerentes às
finalidades do órgão ou entidade.

IV. quando acudirem interessados à licitação anterior
e esta, justificadamente, puder ser repetida sem
prejuízo para a Administração Pública, mantidas
neste caso, todas as condições
preestabelecidas.

Assinale a alternativa que somente contém item(ns)
errado(s) em relação às normas estabelecidas nos
incisos do Artigo 24 da Lei 8.666/1993, em relação
à dispensa de licitação.

a) II.
b) II e IV.
c) I.
d) I e III.
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49. Art. 27. Para habilitação nas licitações exigir-se-á
dos interessados, exclusivamente, documentação
relativa à

I. habilitação jurídica.
II. qualificação técnica.
III. qualificação contábil.
IV. qualificação tributária.

Assinale a alternativa que contém item(ns) com
transcrição errada dos incisos do artigo 27 da Lei
8.666.

a) Somente a I.
b) Somente a I e a IV.
c) Somente a III.
d) Somente a III e a IV.

50. Para a Lei Complementar 101, em seu Artigo 2°,
entende-se como

I. ente da Federação: a União, cada Estado, as
Autarquias Federais e cada fundação Pública
dos Municípios.

II. empresa controlada: sociedade cuja maioria do
capital social com direito a voto pertença, direta
ou indiretamente, a ente da Federação.

III. empresa estatal dependente: empresa
controlada que receba do ente controlador
recursos financeiro para pagamento de despesas
com pessoal ou de custeio em geral ou de
capital, excluídos, no último caso, aqueles
provenientes de aumento de participação
acionária.

IV. receita corrente líquida: somatório das receitas
de serviços, de contribuições assistenciais,
patrimoniais, comerciais, de serviços e outras
receitas de capital.

Assinale a alternativa que contém somente item(ns)
com transcrição errada dos incisos do artigo 2° da
Lei complementar 101/2000.

a) I.
b) I e IV.
c) III.
d) III e IV.

51. Assinale a alternativa que contém a transcrição
correta do parágrafo do artigo 5° da Lei
complementar 101/2000.

a) § 1° As despesas correntes relativas à Ação
Pública, e as receitas que as atenderão,
constarão da Lei de Planejamento Plurianual.

b) § 2° O refinanciamento da dívida pública constará
separadamente na lei orçamentária e nas de
crédito adicional.

c) § 3° A atualização monetária do principal da dívida
imobiliária refinanciada poderá superar a variação
do índice de preços previsto na lei de diretrizes
orçamentárias, ou em legislação específica.

d) § 4° Poderá ser consignado na lei orçamentária
crédito com finalidade imprecisa ou com dotação
ilimitada, desde que justificado perante o
Congresso Nacional.

52. Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art.
169 da Constituição, 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, a seguir discriminados:

I. União: 50% (cinqüenta por cento).
II. Estados: 65% (sessenta e cinco por cento).
III. Municípios: 70% (setenta por cento).

Assinale a alternativa que identifica somente o(s)
item(ns) que contém a transcrição errada dos
percentuais dos incisos do art. 19 da Lei
complementar 101/2000.

a) I e II.
b) II.
c) II e III.
d) III.

53. O artigo 22 da Lei Complementar 101/2000 prevê a
periodicidade de verificação do cumprimento dos
percentuais de gastos com pessoal nos Entes
Federativos.

Assinale a alternativa que contém o prazo correto
da periodicidade da verificação prevista no texto legal
acima referido.

a) Ao final de cada mês.
b) Ao final de cada bimestre.
c) Ao final de cada trimestre.
d) Ao final de cada quadrimestre.

54. "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.

Assinale a alternativa correta que identifica a
definição acima transcrita do Inciso I do Art. 29 da
Lei Complementar 101/2000.

a) Dívida pública consolidada e fundada.
b) Dívida pública mobiliária.
c) Dívida pública de operações de crédito.
d) Dívida pública constituída e fundamentada.
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55. Art. 38. A operação de crédito por antecipação de
receita destina-se a atender insuficiência de caixa
durante o exercício financeiro e cumprirá as
exigências mencionadas no art. 32 e mais as
seguintes:

I. realizar-se-á somente a partir do décimo dia do
inicio do exercício.

II. deverá ser liquidada, com juros e outros encargos
incidentes, até o dia 31 de dezembro do ano
seguinte ao da contratação.

III. não será autorizada se forem cobrados outros
encargos que não a taxa de juros da operação,
obrigatoriamente pós-fixada ou indexada à taxa
básica, ou à que vier a esta substituir.

IV. estará proibida: a) enquanto existir operação
anterior da mesma natureza não integralmente
resgatada, b) no último ano de mandato do
Presidente, Governador ou Prefeito Municipal.

Assinale a alternativa que identifica somente o(s)
item(ns) que contém(êm) transcrição errada dos
incisos do art. 38 da Lei complementar 101/2000.

a) I.
b) I e II.
c) II.
d) II e III.

56. "São receitas ______________________as receitas
tributárias, de contribuições patrimonial,
agropecuária, industrial, de serviços, e outras e,
ainda, as provenientes de recursos financeiros
recebidos de outras pessoas de direito público ou
privado, quando destinadas a atender despesas
classificáveis em Despesas _____________.

Assinale a alternativa que preenche as lacunas na
seqüência correta, para completar a redação do §
2° do Art. 11 da Lei 4.320/1964.

a) de capital / correntes
b) correntes / correntes
c) de caixa / correntes
d) de capital / de caixa

57. § 1° Classificam-se como Despesas de
____________ as dotações para manutenção de
serviços anteriormente criados, inclusive as
destinadas a atender a obras de _____________ e
adaptação de bens imóveis.

Assinale a alternativa que preenche as lacunas na
seqüência correta, para completar a redação do §
1° do Art. 12 da Lei 4.320/1964.

a) Manutenção / investimentos
b) Investimentos / capital
c) Custeio / conservação
d) Reforma / custeio

58. "Art. 19. Lei de ______________ não consignará
ajuda financeira, a qualquer título, à empresa de fins
lucrativos, salvo quando se tratar de subvenção cuja
concessão tenha sido expressamente autorizada em
Lei ____________.

Assinale a alternativa que preenche as lacunas na
seqüência correta e respectiva para completar a
redação do Art. 19 da Lei 4.320/1964.

a) Orçamento / de Investimentos
b) Finanças / Ordinária
c) Complementar / Ordinária
d) Orçamento / Especial

59. Art. 81. O Controle da execução orçamentária, pelo
Poder _____________, terá por objetivo verificar a
probidade da administração, a guarda e legal
emprego dos dinheiros público e o cumprimento da
Lei de _______________.

Assinale a alternativa que preenche as lacunas na
seqüência correta e respectiva para completar a
redação do Art. 81 da Lei 4.320/1964.

a) Executivo / Investimento
b) Judiciário / Custeio
c) Legislativo / Orçamento
d) Concedente / Custeio

60. Assinale a alternativa que contém a transcrição
errada de artigo do Capítulo II do Controle Interno,
da Lei 4.320/1964.

a) Art. 76. O Poder executivo exercerá os quatro
tipos de controle a que se refere o artigo 85,
sem prejuízo das atribuições do Tribunal de
Contas ou outro órgão fiscalizante.

b) Art. 77. A verificação da legalidade dos atos de
execução orçamentária será prévia,
concomitante e subseqüente.

c) Art. 78. Além da prestação ou tomada de contas
anual, quando instituída em lei, ou por fim de
gestão, poderá haver, a qualquer tempo,
levantamento, prestação ou tomada de contas
de todos os responsáveis por bens ou valores
públicos.

d) Art. 79. Ao órgão incumbido da elaboração da
proposta orçamentária, ou a outro indicado na
legislação, caberá o controle estabelecido no
inciso III do art. 75.










