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FRASE PARA EXAME GRAFOLÓGICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“Magia, aquilo que os cépticos chamam de ilusão, os tolos de poder e os sábios de vida.”
Eddie Van Feu
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O Caderno de Questões contém 30 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).
1. Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas seu nome, número de inscrição, data de nascimento e
cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações
posteriores.
2. As provas objetivas 1 e 2 terão juntas duração de 4 horas incluído neste tempo o preenchimento do Cartão de
Respostas.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a
correção eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira
responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas, por erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de
mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a
presença do coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados
do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões.
7. Você só poderá levar o próprio Caderno de Questões faltando 60 minutos para o término do horário da
prova, conforme Edital do Processo Seletivo Simplificado.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no Caderno de Questões.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de
início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão
de Respostas.
11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas. Não esqueça seus
pertences.
12. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será disponibilizado no site www.funcab.org, no dia
22/09/2009, conforme estabelecido no Cronograma Previsto.
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INFORMÁTICA
35. Na linguagem SQL, qual o procedimento que é
automaticamente executado em resposta a eventos como
Insert, Update e Delete, numa determinada tabela do banco
de dados?

31. O Google é uma poderosa ferramenta de busca e possui
diversos recursos que auxiliam a pesquisa e acesso a sites na
Internet. Ele oferece um serviço, muito útil se a página não
estiver disponível no momento da busca. Esse serviço exibe a
página como estava da última vez em que foi carregada. Essa
opção é:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

em cache;
similares;
tradução;
domínio restrito;
versão mais recente.

Fragmentação.
Tabela.
Trigger.
Visão.
Procedure.

36. Considerando o algoritmo a seguir, o que será impresso?
início
inteiro: I;
tipo vc = vetor [1:7] caracter;
vc: SEMANA;
SEMANA [1] = “domingo”;
SEMANA [2] = “segunda”;
SEMANA [3] = “terça”;
SEMANA [4] = “quarta”;
SEMANA [5] = “quinta”;
SEMANA [6] = “sexta”;
SEMANA [7] = “sábado”;
para I de 1 até 7 passo 2 faça
imprima (SEMANA [I]);
fim para;

32. No ambiente Windows XP, é preciso se logar como um
adminstrador ou um membro do grupo administradores para
realizar algumas tarefas. Qual a ferramenta básica de um
administrador para administrar e controlar a forma como
programas, recursos de rede e sistemas operacionais se
comportam para usuários e computadores numa
organização?
A)
B)
C)
D)
E)

Painel de Controle.
Regras de Restrição.
Gerenciamento de Acessos.
Controle de Acessos.
Diretiva de grupo.

fim.
A) Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado.
B) Sábado, sexta, quinta, quarta, terça, segunda, domingo.
C) Nenhuma informação será impressa, já que o vetor não
foi inicializado corretamente.
D) Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado.
E) Domingo, terça, quinta, Sábado.

33. Qual das alternativas a seguir está INCORRETA?
A) FTP é um protocolo para transferência de arquivos e pode
ser utilizado para copiar arquivos da Internet para o
computador do usuário e vice-versa.
B) DNS é um software servidor utilizado para verificar se um
determinado endereço IP existe e pode receber
requisições.
C) SMTP é um protocolo da família TCP/IP usado para
enviar e receber mensagens de correio eletrônico.
D) VPN é uma rede de comunicação privada, geralmente
utlizada em empresas para tráfego de dados internos.
E) POP é um ponto de acesso a uma espinha dorsal
(backbone) da Internet.

37. Analise as seguintes afirmações relacionadas ao
Microsoft Excel 2003. Qual a afirmativa INCORRETA?
A) Filtrar é uma forma ágil de localizar um subconjunto de
dados em um intervalo.
B) Um intervalo filtrado exibe somente as linhas que
atendem aos critérios definidos pelo usuário.
C) A função SOMA(arg1;arg2;...) retorna a soma de todos os
números na lista de argumentos.
D) A função Classificar permite colocar os dados de uma
única coluna em ordem, ao passo que a função
Classificar Especial permite arredondar um conjunto de
colunas.
E) A função ARRED(num;num_dig) arredonda “num” até
“num_dig” dígitos.

34. Na programação orientada a objetos, qual o conceito
associado à herança e que trabalha com a redeclaração de
métodos previamente herdados por uma classe, mantendose o mesmo nome declarado na superclasse?
A)
B)
C)
D)
E)

Especialização.
Visibilidade.
Herança Múltipla.
Herança.
Polimorfismo.

02

42. O índice de vírus no sistema operacional Linux é muito
mais baixo que no Windows, mas falhas de segurança que
podem levar o sistema a tornar-se inseguro são descobertas
com mais frequência se comparadas ao Windows. Por isso, é
importante, que independente do sistema operacional que
utilize, você o mantenha sempre atualizado. Das alternativas
abaixo, qual NÃO representa uma ação realizada por
sistemas antivírus?

38. Sobre Gerenciamento de Arquivos e Pastas no Windows
XP, é INCORRETO afirmar que:
A) ao abrir qualquer pasta em seu computador, será exibida
uma lista de tarefas com hiperlink ao lado do conteúdo da
pasta;
B) é possível selecionar um arquivo ou pasta e executar
tarefas para renomeá-la, copiá-la ou excluí-la. É também
possível o envio de um arquivo por e-mail ou a publicação
deste na web;
C) na pasta “Meus Locais de Rede”, através da caixa de
tarefas de rede, é possível exibir as informações sobre o
computador e alterar as configurações do sistema via
Painel de Controle;
D) a Lixeira possui tarefas para esvaziá-la ou restaurar os
arquivos e pastas excluídos para os seus locais de
origem;
E) na pasta “Meu computador”, é possível selecionar as
unidades do seu computador, os dispositivos com
armazenamento removível e os arquivos armazenados
no computador.

A)
B)
C)
D)
E)

Desfragmentação.
Sensoreamento Heurístico.
Busca Algorítmica.
Checagem de Integridade.
Escaneamento de vírus conhecidos.

43. Comparando as abordagens qualitativa e quantitativa do
gerenciamento de riscos de segurança, podemos afirmar que:
A) na análise qualitativa, os riscos são priorizados de acordo
com o impacto financeiro, enquanto que na quantitativa
os ativos são priorizados de acordo com valores
financeiros;
B) na análise quantitativa, riscos são priorizados de acordo
com o impacto financeiro, enquanto que na qualitativa
riscos graves podem não ser diferenciados o suficiente;
C) na análise qualitativa, os cálculos podem ser complexos e
demorados;
D) na análise qualitativa, os resultados são apresentados
em termos monetários e podem ser difíceis de serem
interpretados por pessoas sem conhecimento técnico;
E) na análise quantitiva, é difiícl justificar o investimento na
implementação de controles, pois não há valores básicos
para realizar a análise de custo/benefício.

39. Sobre o sistema operacional Linux, é correto afirmar que
o comando:
cat [opções] [diretório/arquivo] [diretório1/arquivo1]
A) mostra o conteúdo de um arquivo binário ou texto em
ordem inversa;
B) limpa a tela e posiciona o cursor no canto superior
esquerdo do vídeo;
C) mostra o espaço livre/ocupado de cada partição;
D) mostra o conteúdo de um arquivo binário ou texto;
E) cria links para arquivos e diretórios no sistema.

40. Dentre as alternativas a seguir, qual NÃO representa um
algortimo de criptografia de dados?
A)
B)
C)
D)
E)

44. Em ciência da computação, Proxy é um servidor que
atende a requisições, repassando os dados do cliente à
frente. O mesmo surgiu da necessidade de conectar uma rede
local à Internet, através de um computador da rede que
compartilha sua conexão com as demais máquinas. O que
significa um Proxy transparente?

RSA.
DES.
RTA.
3DES.
AES.

A) Um servidor proxy que é acessível por um internauta.
B) Uma ferramenta que se esforça a fazer atividades na
Internet sem vestígios.
C) Um cache de páginas da Internet e arquivos disponíveis
em servidores remotos da Internet que permite aos
clientes de uma rede local (LAN) acessá-los mais
rapidamente e de forma viável.
D) Um método para obrigar os usuários de uma rede a
utilizarem o proxy.
E) Um método que permite a qualquer internauta ser capaz
de usar este serviço de encaminhamento.

41. Sobre a estrutura e funcionamento de um computador,
qual a alternativa é um tipo de memória?
A)
B)
C)
D)
E)

Unidade de Controle.
Unidade de Aritmética e Lógica.
Cache.
Unidade de Comunicação Interna.
Barramento.

03

45. Sobre o trecho de programa a seguir, podemos afirmar
que ele contém:

47. Considerando as contas apresentadas a seguir, assinale
a opção correta.

if (salario < 800.00)
{
print("Aliquota de imposto = 0.1\n");
imposto = salario * 0.1;
}
else
{
print("Aliquota de imposto = 0.25\n");
imposto = salario * 0.25;
}
A)
B)
C)
D)
E)

Aluguéis Pagos Antecipadamente
Descontos Concedidos no recebimento de duplicatas
Despesas Financeiras
Variações Monetárias Passivas
Dividendos distribuídos
A) São apresentadas duas contas de resultado e três contas
patrimoniais.
B) São apresentadas três contas de resultado indicadoras
de Despesas Operacionais e duas contas patrimoniais,
sendo uma classificada no Ativo e uma classificada no
Passivo.
C) São apresentadas quatro contas de resultado, sendo
todas indicadoras de despesas e uma conta patrimonial.
D) Todas as contas apresentadas são contas de resultado,
sendo uma indicadora de receita e as demais indicadoras
de despesas.
E) São apresentadas três contas de resultado indicadoras
de despesas e duas contas patrimoniais classificadas no
Passivo.

comandos de atribuição e recursividade;
laços e comandos de desvio;
laços e passagens de parâmetros;
recursividade e comandos de desvio;
comandos de atribuição e condicional.

CONTABILIDADE GERAL
46. A empresa Xys durante o ano de 2009 teve uma
modernização considerável em sua fábrica. Esse processo
de renovação se deu de maneiras diversas: realizou um
financiamento no valor de R$ 120.000,00, com o qual pôde
adquirir um maquinário que embala seus produtos duas
vezes mais rápido do que as máquinas antigas, além de
negociar uma dívida de R$ 35.0000,00 de um cliente que
trocou sua dívida pelo novo centro de controle informatizado
da fábrica. Com base nestas informações, podemos dizer que
tais fatos geraram os seguintes valores na Demonstração de
Fluxos de Caixa elaborado pelo método direto:

48. Sobre a escrituração das companhias, NÃO está correto
afirmar:
A) a escrituração da companhia será mantida em registros
permanentes, com obediência aos preceitos da
legislação comercial e da Lei nº 6.404/76 e aos princípios
de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e
registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência;
B) as demonstrações financeiras do exercício em que
houver modificação de métodos ou critérios contábeis, de
efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota e ressaltar
esses efeitos;
C) a companhia observará exclusivamente em livros ou
registros auxiliares, sem qualquer modificação da
escrituração mercantil e das demonstrações reguladas na
Lei nº 6.404/76, as disposições da lei tributária, ou de
legislação especial sobre a atividade que constitui seu
objeto, que prescrevam, conduzam ou incentivem a
utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes ou
determinem registros, lançamentos ou ajustes ou a
elaboração de outras demonstrações financeiras;
D) as demonstrações financeiras das companhias abertas
observarão, ainda, as normas expedidas pela Comissão
de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente
submetidas à auditoria por auditores independentes nela
registrados;
E) as companhias fechadas deverão obrigatoriamente
adotar as normas sobre demonstrações financeiras
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários para as
companhias abertas.

A) Atividades operacionais - nenhum valor positivo ou
negativo
Atividades de investimento - negativo R$120.000,00
Atividades de financiamento - positivo R$120.000,00
B) Atividades operacionais - positivo R$120.000,00
Atividades de investimento - positivo R$155.000,00
Atividades de financiamento - negativo R$120.000,00
C) Atividades operacionais - nenhum valor positivo ou
negativo
Atividades de investimento - positivo R$120.000,00
Atividades de financiamento - negativo R$155.000,00
D) Atividades operacionais - nenhum valor positivo ou
negativo
Atividades de investimento - positivo R$120.000,00
Atividades de financiamento - negativo R$120.000,00
E) Atividades operacionais - nenhum valor positivo ou
negativo
Atividades de investimento - positivo R$155.000,00
Atividades de financiamento - negativo R$120.000,00
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52. Analise as assertivas a seguir e assinale a opção correta.

49. Sobre dividendos, considerando as normas legais em
vigor, podemos afirmar, EXCETO que:

I.

Partes beneficiárias são títulos negociáveis sem valor
nominal e estranhos ao Capital Social, que podem ser
emitidas, inclusive, pelas companhias abertas.
II. A debênture terá valor nominal expresso em moeda
nacional, salvo nos casos de obrigação que, nos termos
da legislação em vigor, possa ter o pagamento estipulado
em moeda estrangeira.
III. A companhia poderá efetuar mais de uma emissão de
Debêntures e de Partes Beneficiárias, podendo cada
emissão ser dividida em séries.

A) os acionistas têm direito a receber como dividendo
obrigatório, em cada exercício, a parcela determinada no
estatuto, podendo esta ser estabelecida como
porcentagem do lucro ou do capital social ou fixar outros
critérios para determiná-lo, desde que sejam regulados
com precisão e minúcia e não sujeitem os acionistas
minoritários ao arbítrio dos órgãos de administração ou da
maioria;
B) no caso de omissão do estatuto, poderá a assembleia
geral deliberar alterá-lo para introduzir norma sobre a
matéria, sendo que, neste caso, o dividendo obrigatório
não poderá ser inferior à metade do lucro líquido ajustado;
C) são utilizadas no cálculo do Lucro Líquido Ajustado a
importância destinada à formação da reserva para
contingências e reversão da mesma reserva formada em
exercícios anteriores;
D) as reservas de capital poderão ser utilizadas para
pagamento de dividendos a ações preferenciais, quando
essa vantagem lhes for assegurada;
E) quando a situação financeira for incompatível com a
distribuição do dividendo mínimo, a empresa fará o
registro dos lucros não distribuídos na reserva especial
para dividendos, classificada como reserva de lucros.

A)
B)
C)
D)
E)

53. De acordo com a Lei nº 6.404/76 e suas posteriores
alterações, assinale a alternativa INCORRETA.
A) O relatório anual da administração deve relacionar os
investimentos da companhia em sociedades coligadas e
controladas e mencionar as modificações ocorridas
durante o exercício.
B) São coligadas as sociedades nas quais a investidora
tenha influência significativa.
C) Para caracterização da coligação, são levadas em conta
somente as ações preferenciais.
D) Considera-se que há influência significativa quando a
investidora detém ou exerce o poder de participar nas
decisões das políticas financeira ou operacional da
investida, sem controlá-la.
E) É presumida influência significativa quando a investidora
for titular de 20% (vinte por cento) ou mais do capital
votante da investida, sem controlá-la.

50. Com relação ao Balanço Patrimonial, assinale a opção
FALSA.
A) O Ativo não circulante é composto por ativo realizável a
longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.
B) Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos
destinados à manutenção da companhia serão
classificados no Imobilizado.
C) O fundo de comércio adquirido é classificado no
Intangível.
D) As obrigações da companhia, inclusive financiamentos
para aquisição de direitos do ativo não circulante, serão
classificadas no passivo circulante, quando se vencerem
no exercício seguinte, e no passivo não circulante, se
tiverem vencimento em prazo maior.
E) O patrimônio líquido é dividido em capital social, reservas
de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de
lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados.

54. Com relação às Demonstrações Financeiras
estabelecidas na Lei nº 6.404/76 e suas alterações, é correto
afirmar, EXCETO:
A) são obrigatórias para todas as companhias o Balanço
Patrimonial, a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos
Acumulados, a Demonstração do Resultado do Exercício,
a Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração
do Valor Adicionado;
B) as notas explicativas complementares às Demonstrações
Contábeis devem apresentar informações sobre a base
de preparação das demonstrações financeiras e das
práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas
para negócios e eventos significativos;
C) as demonstrações de cada exercício serão publicadas
com a indicação dos valores correspondentes das
demonstrações do exercício anterior;
D) a Demonstração do Resultado do Exercício discriminará
as participações de debêntures, empregados,
administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma
de instrumentos financeiros e de instituições ou fundos de
assistência ou previdência de empregados, que não se
caracterizem como despesa;
E) a Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados
deverá indicar o montante do dividendo por ação do
capital social.

51. Com base nos dados a seguir fornecidos pela empresa
Dany Ltda, em 31 de dezembro, assinale a opção que
apresenta o valor da Reserva Legal a ser constituída no
exercício:
R$
-Lucro Bruto
- Participações dos administradores (10%)
- Participação de empregados (10%)
- Provisão para Imposto de Renda (15%)
- Prejuízos Acumulados
- Lucro antes do IR
- Lucro Operacional
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas a afirmativa II está correta.
Apenas a afirmativa III está correta.

12.000,00

900,00
10.000,00
11.000,00

R$ 352,80
R$ 307,80
R$ 344,25
R$ 380,00
R$ 425,00
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58. Acerca do tema Licitações e Contratos está correta a
afirmativa:

55. De acordo com os critérios de avaliação dos elementos
patrimoniais estabelecidos em lei, analise as assertivas a
seguir e assinale a opção correta.

A) A alienação de bens imóveis da Administração Pública
Direta e Indireta é precedida de avaliação e autorização
legislativa, devendo ser realizada, em regra, na
modalidade concorrência.
B) Para a contratação de obras e serviços é sempre
obrigatória a realização de licitação, com vistas a atender
aos princípios da isonomia e da moralidade
administrativa.
C) O pregão é uma das modalidades de licitação, destinada
a aquisição de bens e serviços de tecnologia avançada e
preço elevado.
D) A licitação é um procedimento administrativo com
finalidade seletiva, formado por um conjunto de atos de
natureza discricionária, que não estão adstritos aos
princípios básicos da administração.
E) A tomada de preços é modalidade de licitação que
dispensa o cadastro prévio, admitindo a habilitação dos
interessados após a fase de classificação.

I.

As obrigações serão computadas pelo valor atualizado
até a data do Balanço.
II. Os direitos classificados no Imobilizado, serão avaliados
pelo custo de aquisição, deduzido do saldo da respectiva
conta de depreciação, amortização ou exaustão.
III. Os direitos classificados no intangível, serão avaliados
pelo custo incorrido na aquisição deduzido do saldo da
respectiva conta de depreciação.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a assertiva I está correta.
Apenas a assertiva II está correta.
Apenas a assertiva III está correta.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.

DIREITO ADMINISTRATIVO

56. No que se refere ao Poder Regulamentar do
Administrador Público, está correta a assertiva:

59. Você que pretende ingressar no serviço público, deve
estar ciente que:

A) No exercício do Poder Regulamentar, uma vez
demonstrado o interesse público, é plenamente possível
a restrição a direitos fundamentais dos indivíduos;
B) Na hipótese de o Administrador extrapolar os limites do
Poder Regulamentar, o ordenamento jurídico não prevê
qualquer mecanismo de controle por parte dos demais
Poderes da República;
C) O Poder Regulamentar é subjacente à lei e pressupõe a
existência desta, para fins de complementação do ato
normativo primário;
D) O exercício do Poder regulamentar se dá através da
iniciativa legislativa conferida ao Chefe do Executivo;
E) Todo e qualquer agente público goza da prerrogativa do
Poder Regulamentar, de acordo com a Constituição da
República.

A) a estabilidade no serviço público é adquirida após dois
anos de efetivo exercício, pelos servidores nomeados
para cargo de provimento efetivo.
B) o servidor público estável somente perderá o cargo após
decisão judicial transitada em julgado.
C) a disponibilidade é situação funcional decorrente da
declaração de desnecessidade do cargo público ou de
sua extinção pela administração pública.
D) a contribuição sobre os proventos de aposentadorias e
pensões dos inativos vinculados ao regime próprio de
previdência, previsto no Art. 40, da constituição da
república, incide sobre o total dos benefícios recebidos.
E) as funções de confiança podem ser preenchidas por
servidores ocupantes de cargo efetivo e por contratados
da administração pública.

57. Com relação ao controle dos atos administrativos,
marque a única assertiva correta.

60. Das características elencadas abaixo, apenas uma NÃO
caracteriza um ato administrativo. Identifique-a.

A) caso a administração pública constate a ilegalidade do
ato administrativo, a sua invalidação sempre dependerá
de decisão judicial;
B) os atos administrativos discricionários só podem ser
revogados caso se verifique flagrante ilegalidade;
C) o controle judicial dos atos administrativos vinculados
restringe-se ao elemento competência;
D) a revogação dos atos administrativos discricionários por
parte da administração pública passa pela análise dos
critérios de oportunidade e conveniência do ato;
E) é amplamente aceito o controle judicial do mérito
administrativo, na hipótese de não mais atender aos
razoáveis parâmetros de oportunidade e conveniência.

A) Os atos administrativos gozam de presunção de
legitimidade absoluta, não admitindo prova em contrário,
pois emanam de agente integrante da estrutura do
Estado.
B) A invalidação é forma de desfazimento do ato
administrativo em razão da existência de vício de
legalidade.
C) A cassação é forma de extinção do ato administrativo
aplicável a seu beneficiário que descumpre condições
que permitem a manutenção do ato e seus efeitos.
D) A prerrogativa da autotutela permite que a Administração
Pública reveja seus próprios atos, independentemente de
provocação do particular.
E) Licença é o ato vinculado por meio do qual a
Administração confere ao interessado consentimento
para a realização de determinada atividade.
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