
1 – Técnico em Contabilidade 

 
 
 
 
1) As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem, 
sempre, simultaneamente, quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. 
Esta afirmativa está diretamente relacionada com o princípio da 
 

a) Prudência. 
b) Competência. 
c) Oportunidade. 
d) Continuidade. 
e) Entidade. 

 
 
2) A conta Bancos registrava um saldo de $ 50.000. Houve um ingresso de receita no valor de $ 30.000, um 
pagamento de $ 40.000, um desconto de tarifas bancárias de $ 500 e o desconto de um cheque depositado 
devolvido de $ 10.000. O novo saldo da conta bancos será de 
 

a) 30.500. 
b) 49.500. 
c) 29.500. 
d) 31.500. 
e) 109.500. 

 
 
3) O lançamento contábil que será feito em virtude do pagamento, com cheque, de despesa com 
fornecedores contabilizada no exercício anterior, constante no passivo circulante do balanço patrimonial é: 
 

a) D – Fornecedores   
         C – Contas a pagar 

b) D – Bancos  
         C - Fornecedores 

c) D - Contas a pagar 
         C - Fornecedores 

d) D – Bancos  
         C – Contas a Pagar 

e) D – Fornecedores 
         C – Bancos 
 
 
4) O orçamento público deverá ser elaborado e aprovado, respectivamente, pelo Poderes 
 

a) Legislativo e Executivo. 
b) Executivo e Legislativo. 
c) Executivo e Judiciário. 
d) Legislativo e Judiciário. 
e) Judiciário e Legislativo. 
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5) A técnica de elaboração orçamentária, em que os objetivos são estabelecidos em função das 
necessidades, sem preocupação com os meios, cabendo aos níveis hierárquicos inferiores a elaboração dos 
planos de trabalho de acordo com os objetivos fixados pelos superiores é denominada 
 

a) Legislativa. 
b) Ascendente. 
c) Misto. 
d) Descendente. 
e) Intermediário. 

 
 
6) No decorrer do exercício, houve a necessidade da realização de despesa para a qual não havia dotação 
orçamentária específica. Neste caso, para que possa ser realizada deverá ser aberto crédito 
 

a) suplementar desde que autorizado na lei orçamentária. 
b) especial desde que autorizado previamente por lei específica. 
c) extraordinário independentemente de autorização legislativa. 
d) complementar autorizado previamente em lei específica. 
e) extraorçamentário autorizado previamente na lei orçamentária. 

 
 
7) De acordo com a Lei 4320/64, para que uma despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados seja 
liquidada, é necessário (a) (o) 
 

a) comprovação da existência de saldo financeiro no valor da despesa. 
b) indicação dos recursos orçamentários, suficientes para quitar a obrigação. 
c) declaração de ter sido deduzido do crédito orçamentário o valor da despesa. 
d) comprovante da entrega material ou da efetiva prestação do serviço. 
e) ordem de pagamento exarada em documento pela autoridade competente. 

 
 

8) O estágio da receita que antecede ao momento em que os valores ficam à disposição do tesouro público 
é denominado 
 

a) Arrecadação. 
b) Previsão. 
c) Lançamento. 
d) Recolhimento. 
e) Liquidação. 

 
 
9) A inclusão de dispositivo na lei orçamentária anual, autorizando a abertura de créditos adicionais 
suplementares, não fere ao princípio orçamentário da 
 

a) Exclusividade. 
b) Universalidade.  
c) Unidade.  
d) Especificidade.  
e) Legitimidade.  
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Considere as seguintes informações e responda às questões 10 e 11: 
 
CONTAS SALDO 
Caixa 500 
Contas a pagar 300 
Contas a receber 200 
Terrenos 400 
Vendas 600 
Estoques 300 
Despesas de vendas 200 
Móveis e utensílios 300 
Custo das Mercadorias 
Vendidas 200 
Depreciação acumulada 30 
Despesas Administrativas 100 
Provisão para devedores 
duvidosos 30 

 
 
 
10) O valor do ativo é de 
 

a) 1640. 
b) 1670. 
c) 1700. 
d) 1840. 
e) 1740. 

 
 
11) O resultado do exercício é 
 

a) 570. 
b) 370. 
c) 150. 
d) 400. 
e) 600. 
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Considere as seguintes receitas e responda às questões 12 e 13 

RECEITAS 
VALORES 
EM REAL 

IPTU 12.000 
ISS 8.000 
CONTRIBUIÇÃO 
S/INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 
ECONÔMICO 4.000 
ROYALTIES DE PETRÓLEO 5.000 
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
PARA A PREVIDÊNCIA 2.000 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.000 
CONCESSÕES DE USO DE 
BENS PÚBLICO 4.000 
TAXAS DE CONTROLE E 
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 2.000 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.000 
ALIENAÇÃO DE BENS 2.000 
CONTRIBUIÇÃO PARA O 
CUSTEIO DO SERVIÇO DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.000 
AMORTIZAÇÃO DE 
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 3.000 

 
12) O valor da receita de capital é 
 

a) 12.000. 
b) 11.000. 
c) 10.000. 
d) 9.000. 
e) 7.000. 

 
13) As receitas Correntes são equivalentes a 
 

a) 38.000. 
b) 37.000. 
c) 40.000. 
d) 42.000. 
e) 39.000. 

 
14) Os juros e multas de impostos pagos em atraso pelos contribuintes são classificados como 
 

a) Receitas de capital / juros e multas. 
b) Receitas correntes/tributárias. 
c) Receitas correntes/outras receitas correntes. 
d) Receitas de capital/aplicações financeiras. 
e) Receitas correntes/patrimoniais. 
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15) Os recursos que podem ser utilizados para abertura de créditos adicionais e que são calculados a partir 
de dados do balanço patrimonial do exercício anterior são 
 

a) o excesso de arrecadação, considerando-se a tendência do exercício. 
b) a diferença acumulada mês a mês entre receitas previstas e as realizadas. 
c) o superávit financeiro. 
d) o resultado patrimonial. 
e) os créditos orçamentário não utilizados. 

 
 
16) Para as despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento, é permitido o empenho 
 

a) Estimativo. 
b) Ordinário. 
c) Suplementar. 
d) Extraordinário. 
e) Global. 

 
 
17) A Função e Subfunção das despesas com a construção de estações de tratamento esgotos na cidade 
do Rio de Janeiro, bem como uma ação desenvolvida para alcançar os objetivos do programa são, 
respectivamente, 
 

a) Saneamento/Saneamento Urbano/projeto. 
b) Urbanismo/Infraestrutura urbana/projeto. 
c) Gestão Ambiental / Preservação e Conservação Ambiental/Atividade. 
d) Saúde/Vigilância Sanitária/Projeto. 
e) Gestão Ambiental / saneamento Urbano / atividade. 

 
 
18) A categoria econômica e o grupo da despesa com a aquisição de equipamentos para os hospitais 
públicos são, respectivamente 
 

a) Corrente/Investimentos. 
b) Capital/Investimentos. 
c) Saúde /Investimentos. 
d) Capital /Inversões Financeiras. 
e) Capital/Assistência Sanitária. 

 
 
19) As despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um 
produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços compreendem 
 

a) Programas. 
b) Atividades. 
c) Projetos. 
d) Operações Especiais. 
e) Encargos Gerais. 
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20) A identificação do órgão e a respectiva unidade orçamentária que a realiza compreende a classificação 
denominada 
 

a) Funcional. 
b) Programática. 
c) Econômica. 
d) Funcional-programática. 
e) Institucional. 

 
 
21) O elemento da despesa identificada pelo código 339030 é denominado 
 

a) Material de consumo. 
b) Outros serviços de terceiros pessoa física. 
c) Pessoal e encargos. 
d) Juros da dívida. 
e) Obras e instalações. 

 
 
22) O empenho da despesa cria para o Estado obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento 
de condição, conforme estabelece a Lei n.º 4320/64. A sua contabilização durante o exercício, enquanto a 
despesa não é liquidada, constitui uma obrigação 
 

a) de curto prazo registrada no passivo financeiro. 
b) de longo prazo registrada no passivo permanente. 
c) financeira registrada no passivo financeiro. 
d) orçamentária registrada no sistema orçamentário. 
e) patrimonial registrada na dívida fundada. 

 
 
23) Código estruturado que identifica o fluxo contábil completo de atos ou fatos administrativos e substitui, 
de forma automática, o tradicional procedimento de registro contábil, mediante a indicação das contas 
devedoras e credoras que constituem um determinado lançamento, utilizado pelo SIAFI é 
 

a) o programa. 
b) o elemento da despesa. 
c) o evento. 
d) o lançamento. 
e) a função da despesa. 

 
 
24) O documento utilizado pelo SIAFI que permite registrar o comprometimento de despesa, bem como os 
casos em que se faça necessário o reforço ou a anulação desse compromisso é a nota de 
 

a) dotação. 
b) movimentação de crédito. 
c) lançamento. 
d) apropriação. 
e) empenho. 
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Considere as seguintes informações e respondas as questões 25, 26 e 27. 

DESPESAS 
VALORES 
EM REAL 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSUMO 5.000 
RESTITUIÇÃO DE CAUÇÕES EM 
DINHEIRO 1.000 
APOSENTADORIAS E REFORMAS 9.000 
CONSTRUÇÃO DE PONTES 6.000 
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 
FUNDADA 5.000 
PESSOAL E ENCARGOS 8.000 
PENSÕES 2.000 
RESTOS A PAGAR 5.000 
PAGAMENTO DAS 
CONSIGNAÇÕES RETIDAS NA 
FOLHA DE PAGAMENTO 2.000 
SUBVENÇÕES CONCEDIDAS A 
INSTITUIÇÕES EM FINS 
LUCRATIVOS 5.000 
AUXÍLIOS CONCEDIDOS A 
EMPRESAS 3.000 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE 4.000 
SERVIÇOS DE LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO 7.000 
RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS 
JUDICIAIS 3.000 

 
 
25) O valor das despesas correntes é 
 

a) 39.000. 
b) 41.000. 
c) 34.000. 
d) 36.000. 
e) 42.000. 

 
 
26) O valor das despesas de capital integrantes do grupo Investimentos é 
 

a) 6.000. 
b) 10.000. 
c) 15.000. 
d) 12.000. 
e) 11.000. 
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27) As despesas de capital são no valor de 
 

a) 20.000. 
b) 22.000. 
c) 15.000. 
d) 18.000. 
e) 11.000. 

 
 
28) No Plano de Contas da Administração Financeira, as contas estão estruturadas por níveis de 
desdobramento, classificadas e codificadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação 
orçamentária, financeira e patrimonial. O quarto nível de desdobramento das contas é conhecido como 
 

a) Classe. 
b) Elemento. 
c) Grupo. 
d) Item. 
e) Categoria. 

 
 
29) De acordo com o Plano de Contas da Administração Pública Federal, o sistema contábil que indica as 
contas que pertencem ao grupo do Ativo e Passivo Compensado, e que tenham interferência direta no 
controle do detalhamento da execução orçamentária da Receita e da Despesa é o 
 

a) Compensado. 
b) Orçamentário. 
c) Financeiro. 
d) Patrimonial. 
e) Extra-orçamentário. 

 
 
30) Seguindo a estrutura das contas do Plano de Contas da Administração Pública Federal, a conta 
“Bancos Conta Movimento” está classificada no nível de 
 

a) Item. 
b) Subitem. 
c) Subelemento. 
d) Elemento. 
e) Grupo. 

 
 
31) O grupo de contas no qual se inserem as contas, as representativas das variações negativas da 
situação líquida do patrimônio e da apuração do resultado respectivo é 
 

a) Passivo Financeiro. 
b) Passivo Permanente. 
c) Exigível a Longo Prazo. 
d) Resultado de Exercícios Futuros. 
e) Resultado Diminutivo do Exercício. 
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32) As cotas, repasses e sub-repasses recebidos constituem 
 

a) Interferências Passivas do resultado orçamentário. 
b) Mutações Ativas do resultado extraorçamentário. 
c) Mutações Ativas do resultado orçamentário. 
d) Interferências Ativas do resultado orçamentário. 
e) Interferências Passivas do resultado extraorçamentário. 

 
 
33) Os eventos da classe 40 são relativos a 
 

a) empenho da despesa. 
b) receita. 
c) liquidação da despesa. 
d) Movimentação de Crédito. 
e) Restos a Pagar. 

 
 
34) Observe o registro contábil a seguir: 
D - Crédito Disponível 
C - Crédito Empenhado a Liquidar 
 
O registro representa 
 

a) Estorno do empenho da despesa. 
b) Liquidação da despesa. 
c) Cancelamento da Liquidação. 
d) Empenho da despesa. 
e) Pagamento da despesa no sistema orçamentário. 

 
 
35) O Balanço Público que conjuga as receitas e despesas de natureza orçamentária e extraorçamentária, 
com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício 
seguinte é 
 

a) Balanço Orçamentário. 
b) Balanço Financeiro. 
c) Balanço Patrimonial. 
d) Demonstração das Variações Patrimoniais. 
e) Demonstração do Resultado do Exercício. 
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36) Complete a sequência exata da disposição contida na Lei de Responsabilidade Fiscal: 
“A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos 
e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de 
resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange 
a_________________, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas 
consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, ______________e 
inscrição em Restos a Pagar.” 
 

a) concessão de garantia / arrecadação da receita 
b) previsão da receita / despesas obrigatórias 
c) despesas de caráter  continuado/elaboração dos balanços 
d) concessão de empréstimos/dívida flutuante 
e) renúncia de receita/concessão de garantia 

 
37) O limite da despesa com pessoal estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal na esfera estadual 
no Poder Legislativo é 
 

a) 3% da  receita corrente liquida. 
b) 2,5% da receita corrente líquida. 
c) 6% da receita corrente. 
d) 2% da receita corrente líquida. 
e) 2,5% da receita corrente. 

 
38) De acordo com a Constituição Federal, 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 (a) 
 

a) Ministério Público Federal e pelo Tribunal de Contas da União. 
b) Controladoria Geral da União e pela Secretaria Federal de Controle. 
c) Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder 
d) Tribunal de Contas e pelo sistema de controle interno da cada poder e órgão. 
e) Secretaria da Receita Federal e pelo Secretaria do Tesouro Nacional. 

 
39) É correto afirmar sobre restos a pagar que 
 

a) integram as receitas orçamentárias do balanço financeiro. 
b) constituem despesas de exercícios anteriores não empenhadas na época própria. 
c) representam obrigações integrantes da dívida flutuante. 
d) compreendem despesas do exercício em que forem pagos. 
e) compõem a dívida pública fundada. 

 
40) De acordo com a Lei 8666/93, a licitação para a seleção do registro de preços deverá ser na 
modalidade de 
 

a) Tomada de Preços. 
b) Convite. 
c) Pregão. 
d) Leilão. 
e) Concorrência. 
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  TEXTO I  

CONTRA O BOM SENSO 

 

  Há uma espécie de vício de origem na proposta do Ministério do Esporte de criar uma carteirinha 
para o torcedor frequentar os estádios. Trata-se, antes de tudo, de desrespeito ao direito de locomoção do 
cidadão ― que, por aval da Constituição, é livre para ir a qualquer lugar. Mas, ainda que não esbarrasse 
nesse pressuposto, a idéia de burocratizar o saudável hábito de acompanhar o time do coração deveria ser 
arquivada sob a rubrica de providências infelizes.  

A proposta do ministério é adoçada pela palatável intenção de implantar no país uma política de 
segurança e prevenção da violência nos estádios de futebol. A ideia seria cadastrar os torcedores para, 
adicionalmente, desenhar o perfil de quem vai aos estádios e, dessa forma, municiar os clubes com 
informações que ajudariam na elaboração de políticas para atrair mais público aos jogos.  

No entanto, se o intento, por princípio, é correto, a ferramenta fere o bom senso. Garantir a 
segurança dos torcedores, e por extensão dos cidadãos, é dever constitucional do estado, seja em estádios 
ou em qualquer outro local do país. No caso específico da violência no futebol, é salutar que o poder público 
se preocupe com as condições em que o contribuinte vá exercer seu direito ao entretenimento. Mas é 
inconcebível que o ônus de uma política de segurança caia sobre quem deve ser preservado de selvagerias, 
o que, em última análise, aconteceria com a implantação da carteirinha. 

Tal papel cabe às autoridades constituídas. Não há de ser com ações burocráticas ―ademais de 
afrontarem direitos constituídos ― que se erradicará a violência nos estádios. Isso se faz, entre outras 
providências, com uma política séria de segurança coletiva, com programas que envolvam o torcedor nessa 
preocupação comum, com uma legislação que puna exemplarmente os bagunceiros e com outros exemplos 
que propugnem pela paz nos campos, em vez de estapafúrdios projetos de controle do cidadão.  

Além disso, a proposta ministerial embute um ataque ao bolso do contribuinte: se, como se cogita, o 
governo tiver de arcar com o custo das carteiras, eis aí outro exemplo de malversação de idéia. É justo o 
torcedor pagar pelo espetáculo do seu time, mas não é correto levá-lo a compulsoriamente financiar a 
leniência do poder público e delírios burocráticos. 

 

 

41) A finalidade do texto I é  
 

a) descrever os aspectos mais significativos de nova medida constitucional.  
b) aconselhar as pessoas sobre atitudes adequadas ao tema proposto.  
c) caracterizar o perfil do novo torcedor e suas reais necessidades.  
d) apresentar um problema da atualidade com possível solução.  
e) expor um ponto de vista contrário à decisão recente.  
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42) Considerando a estrutura do texto e seu propósito comunicativo, o texto I é caracterizado como  
 

a) editorial. 
b) carta do leitor. 
c) notícia de jornal. 
d) entrevista de torcedor. 
e) crônica futebolística.   

 
 

43) No primeiro parágrafo, as expressões que ratificam o ponto de vista defendido pelo produtor do texto 
em relação ao tema central são 
 

a)  “esbarrassem nesse pressuposto” / “providências infelizes”. 
b)   “criar uma carteirinha” /” saudável hábito”. 
c)  “Ministério do Esporte” /” Constituição”. 
d)  “vício de origem “/ “desrespeito ao direito”. 
e) “qualquer lugar” / “time do coração”. 

 
 

44)  Além da seleção de palavras e expressões para marcar seu ponto de vista, o produtor do texto lança 
mão de alguns recursos discursivos para desenvolver seus argumentos. Predominantemente, é utilizado o 
seguinte elemento de ligação para marcar a contraposição do tema proposto:  
 

a) E  
b) Se 
c) Mas  
d) Que 
e) Como  

 
 

45) Em “Há uma espécie de vício na origem”, de acordo com a norma padrão, a substituição adequada da 
palavra sublinhada, sem alteração de sentido, ocorre com a palavra 
 

a) Existe  
b) Tem 
c) É  
d) Parece ter 
e) Deve representar 

 
 

46) Em “Tal papel cabe às autoridades constituídas”, a expressão, em destaque, resume a seguinte ideia 
inferida do  §3°: 
 

a) Capacidade de implantação da carteirinha 
b) Preservador da segurança pública 
c) Condições favoráveis ao torcedor 
d) Dever constituinte do estado 
e) Êxito em evitar a selvageria 
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47) É correto afirmar que o produtor do texto discorda do (da) 
 

a) necessidade de informação nos clubes sobre os torcedores. 
b) premência de preservação dos torcedores contra a violência. 
c) princípio que rege a medida de expedição de carteirinhas.  
d) erradicação da violência nos estádios futebolísticos. 
e) modo como a medida será posta em execução.  

 

48) O texto I apresenta, na verdade, uma segunda crítica que é consequência da primeira. Esta crítica 
contundente está, claramente, apresentada no parágrafo 
 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 
 

49) O título do texto  ― Contra o Bom senso ― é justificado porque o locutor julga a medida 
 

a) um delírio burocrático. 
b) um vício do poder ministerial.  
c) uma leniência do poder público. 
d) uma prevenção contra a violência. 
e) um ônus da política de segurança. 

  
 
50) O trecho que apresenta uma expressão conotativa é  
 

a)  “... por aval da Constituição, é livre para ir a qualquer lugar.” (§1°.) 
b) “A proposta do ministério é adoçada pela palatável intenção de implantar no país...” (§2°.) 
c) “Garantir a segurança dos torcedores, e por extensão dos cidadãos,...” (§3°.) 
d) “Não há de ser com ações burocráticas ―ademais de afrontarem direitos constituídos...” (§4°.) 
e) “como se cogita, o governo tiver de arcar com o custo das carteiras,...” (§5°.) 

 

51) No sistema operacional Microsoft Windows, a tecla que, pressionada com a tecla CTRL (isto é, junto 
com a tecla CTRL também pressionada), executa um atalho para a operação de desfazer a última ação 
realizada é 

a) Z 
b) F4 
c) X 
d) DELETE 
e) A 
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52) O nome do programa do sistema operacional Microsoft Windows XP que, entre outras tarefas, exibe a 
estrutura hierárquica de arquivos, pastas e unidades no computador é 

a) Windows Manager. 
b) File Manager. 
c) File Navigator. 
d) File Explorer. 
e) Windows Explorer. 

 

53) No programa Microsoft Word, o formato de arquivo com extensão .dot é usado em arquivos de 

a) documento, que utiliza a definição do modelo normal do Word. 
b) texto sem formatação, que não utiliza modelo do Word. 
c) modelo, que define a estrutura básica para um documento do Word. 
d) texto rico, que permite intercâmbio de documentos entre diversas plataformas. 
e) macro, que contém programação de funções no documento Word. 

 

54) Na edição de um documento no programa Microsoft Word, que caractere especial é inserido através do 
atalho SHIFT+ENTER, isto é, ao se pressionar a tecla ENTER com a tecla SHIFT pressionada? 

a) Quebra de página. 
b) Quebra de linha. 
c) Quebra de seção. 
d) Parágrafo. 
e) Entrada de auto-texto. 

 

55) Considere uma planilha Excel, com as seguintes células preenchidas com números: A1=1, A2=2, A3=3, 
B1=1, B2=2, B3=3. Que valor será calculado na célula A4 se esta tiver o conteúdo  =SOMA(A1:B2;B3)? 

a) 6 
b) 3,5 
c) 0 
d) 9 
e) 1 

 

56) No programa Microsoft Excel, o efeito da ação de mesclar células adjacentes resulta em reduzir as 
células selecionadas numa única célula, que conterá 

a) os dados das células da primeira linha da seleção. 
b) os dados das células da primeira coluna da seleção. 
c) os dados de todas as células selecionadas. 
d) nenhum dado das células selecionadas. 
e) apenas, o dado da célula superior esquerda da seleção. 
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57) Qual o nome do programa de navegação Internet, semelhante ao Microsoft Internet Explorer, que pode 
ser usado em diversos sistemas operacionais, inclusive no Microsoft Windows? 

a) Yahoo Navigator. 
b) Google Explorer. 
c) Mozilla Firefox. 
d) Linux Gnome. 
e) Oracle Express. 

 

58) Nos programas de navegação Internet, como Microsoft Internet Explorer, o efeito sobre a página aberta, 
ao se pressionar a tecla F11 é 

a) alternar entre os modos de exibição tela inteira e normal da janela do navegador. 
b) atualizar (recarregar) a página aberta. 
c) ativar a caixa de diálogo Organizar Favoritos. 
d) abrir uma nova guia no primeiro plano, a partir da barra de Endereços. 
e) exibir a lista de endereços recentemente digitados (histórico). 

 
59) POP3 (Post Office Protocol) é um protocolo de comunicação utilizado por programas de correio 
eletrônico para  

a) envio de mensagens. 
b) recebimento de mensagens. 
c) filtro de mensagens indesejadas (SPAM). 
d) transferência de arquivos. 
e) armazenamento de endereços eletrônicos. 

 
60) Firewall é o nome dado ao dispositivo de uma rede de computadores que tem por objetivo 

a) atender requisições de outros computadores obtendo recursos de servidores. 
b) detectar programas maliciosos (malware) e oferecer alternativas de eliminação dos problemas 

causados por eles. 
c) receber e distribuir as requisições provindas de fora da rede, encaminhando-as para os servidores da 

rede. 
d) controlar e autorizar o tráfego de informações, estabelecendo filtros através de políticas de segurança. 
e) gerenciar os recursos da rede, catalogando-os e disponibilizando-os para os usuários internos e 

externos autorizados. 
 
61) Em relação ao afastamento preventivo de servidor, como medida cautelar na apuração de 
irregularidade, segundo a Lei 8.112/90, pode-se afirmar que o afastamento 
 

a) do exercício do cargo pode se dar sem fixação de prazo, no mínimo de até sessenta dias até concluir 
o processo disciplinar. 

b) do exercício do cargo pode se dar até sessenta dias, prorrogado por igual período para a conclusão do  
processo disciplinar, sem prejuízo da remuneração. 

c) do servidor tem por objetivo evitar que venha a influir na apuração da sua privacidade, como ler  e-mail 
institucionais de assuntos de vida íntima.  

d) do servidor deve ser determinado pelo Presidente da Comissão do Inquérito Disciplinar.  
e) do servidor ocorre com prejuízo da remuneração, quando o inquérito não estiver concluso em trinta 

dias.  
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62) A reinvestidura do servidor no cargo de técnico-administrativo anteriormente ocupado, quando 
invalidada a sua demissão, por decisão administrativa ou judicial, com o ressarcimento de todas as 
vantagens, é a forma de provimento denominada de  

a) readaptação.  
b) recondução.  
c) reintegração.  
d) reversão.  
e) readmissão.  

 

63) Pedro, servidor nomeado para um cargo, público toma posse, mas não entra em exercício dentro do 
prazo de 15 dias. Pedro deverá  

a) ser transferido para outra carreira.  
b) ser demitido puramente.  
c) ser demitido com a nota de “a bem do serviço público”.  
d) ser exonerado de ofício.  
e) sofrer pena de advertência ou de suspensão. 
 
 
64) A vantagem paga ao servidor, além do seu vencimento, correspondente a um doze avos da sua 
remuneração de dezembro por mês de exercício durante o ano, que vulgarmente é conhecida como 13o 

salário, pela Lei 8.112/90, é denominada de  
 
a) adicional.  
b) abono.  
c) auxílio.  
d) gratificação.  
e) indenização. 
 
 
65) A licença para tratar de interesses particulares é concedida ao servidor público federal, desde que não 
esteja em estágio probatório,na seguinte condição:  
 

a) por prazo indeterminado.  
b) com remuneração integral.  
c) independente de ser ele estável.  
d) por prazo de até dois anos, com remuneração integral.  
e) por prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração. 
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66) A Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, ao incorporar imóvel ao seu patrimônio oriundo de dação em 
pagamento em processo administrativo tributário, deliberou levar a hasta pública e alienar o imóvel. Contudo 
não houve arrematante, frustrando o processo licitatório. Nessa circunstância, a licitação, segundo as 
formalidades legais  
 

a) não será necessária, à luz do ordenamento jurídico, haja vista tratar-se de bem afeto ao patrimônio 
de órgão da administração municipal.  

b) será obrigatória, se o imóvel for avaliado acima de patamar definido em lei, devendo ser realizada 
sob a modalidade de concorrência pública.  

c) será obrigatória, podendo ser realizada sob a modalidade de concorrência ou leilão.  
d) será dispensável.  
e) será inexigível.  

 
 
67) Das várias modalidades de licitação, abaixo indicadas, aquela que não consta na lei 8666/90 é 
 

a) menor preço. 
b) menor preço e melhor qualidade. 
c) convite. 
d) pregão. 
e) leilão. 

 
 
68) De acordo com previsão expressa contida na Lei nº 8.666/93, é cabível inexigibilidade de licitação e não 
sua dispensa, para a contratação  
 

a) de pequeno valor, até 10% do limite fixado para convite.  
b) quando não acudirem interessados à licitação anterior que não possa ser repetida.  
c) de impressão do Diário Oficial.  
d) quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional.  
e) de profissional do setor artístico, desde que consagrado pela crítica especializada.  

 
 
69) O tipo de licitação de maior lance ou oferta, previsto na Lei no 8.666/93, ocorre na  
 

a) aquisição de bens e serviços de informática.  
b) construção de obras públicas.  
c) aquisição de material permanente.  
d) concessão de direito real de uso.  
e) contratação de serviços técnicos especializados.  

 
 
70) Dispensada, como procedimento licitatório, é apropriado para alienar bens móveis da União, previsto na 
Lei nº 8.666/93, no seguinte caso: 
 
a) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração Pública.  
b) doação, para fins residenciais de classe média.  
c) pregão ou convite.  
d) venda de ativos em ouro do Banco Bradesco S/A. 
e) venda de vinhos da Embrapa, exclusivamente para o Itamarati (MRE).  


