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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 01

TEXTO

De acordo com o autor, assinale a alternativa
correta:

Os aborígenes da Austrália são considerados
uma raça especial, que não mostra parentesco
físico nem linguístico com seus vizinhos mais
próximos, os povos melanésios, polinésios e
malaios. Não constroem casas nem cabanas
fixas, não cultivam o solo, não tem outros
animais domésticos além do cão, não
conhecem sequer a arte da cerâmica.
Alimentam-se exclusivamente da carne de
todos os tipos possíveis de animais que abatem
e de raízes que escavam. Desconhecem reis ou
chefes; a assembleia dos homens adultos
decide sobre todos os assuntos da comunidade.
É extremamente duvidoso que possamos
atribuir-lhes vestígios de religião sob a forma
de veneração de seres superiores. As tribos do
interior do continente, que, devido à falta de
água, precisam lutar com as mais duras
condições de vida, parecem ser, sob todos os
aspectos, mais primitivas do que aquelas que
habitam próximas à costa.
Por certo não esperaremos que esses canibais
pobres e desnudos sejam morais em nosso
sentido quanto à vida sexual, que tenham
imposto um alto grau de restrição aos seus
impulsos sexuais. E, no entanto, tomamos
conhecimento de que colocaram a si mesmos,
com o mais esmerado cuidado e o mais
escrupuloso rigor, a meta de evitar relações
sexuais incestuosas. Toda a sua organização
social parece servir a esse propósito ou estar
relacionada com seu atingimento.
(FREUD, Sigmund. in Totem e tabu. São
Paulo: LM Pocket, 2013, p. 38).

(A) Os aborígenes da Austrália apresentam
muitas semelhanças com seus vizinhos
melanésios, polinésios e malaios.
(B) Os aborígenes da Austrália vivem sob a
forma republicana de governo, onde todos os
assuntos são decididos através de consulta
popular.
(C) Os aborígenes da Austrália têm uma
religião baseada no ato da veneração.
(D) Os aborígenes da Austrália convivem com
as mesmas dificuldades, independentemente
de morarem na costa ou no interior.
(E) Os aborígenes da Austrália apresentam
diferenças físicas e culturais se comparados a
seus vizinhos melanésios, polinésios e
malaios.

QUESTÃO 02
De acordo com o texto, assinale a alternativa
correta:
(A) O autor chama os aborígenes australianos
de imorais porque praticam relações
incestuosas.
(B) O autor surpreende-se com o fato de os
aborígenes
não
praticarem
relações
incestuosas.
(C) O autor afirma que as relações incestuosas
fazem parte da organização social dos
aborígenes australianos.
(D) As relações incestuosas são praticadas
pelos aborígenes que habitam a costa do país.
(E) As práticas incestuosas são praticadas
apenas pelos povos melanésios, polinésios e
malaios.
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QUESTÃO 03

QUESTÃO 05

No trecho “É extremamente duvidoso que
possamos atribuir-lhes vestígios de religião
(...), o termo “extremamente”, pode ser
classificado como:

No que se refere ao uso correto da crase,
assinale a alternativa correta:

(A) advérbio de lugar.

(B) O delegado quis ouvir as testemunhas à
respeito dos novos fatos.

(B) advérbio de tempo.
(C) advérbio de intensidade.
(D) advérbio de inclusão.
(E) advérbio de ordem.

QUESTÃO 04

(A) Após delatar o colega de trabalho, João
chegou à ser chamado de dedo-duro.

(C) É normal fazer comentários à cerca do que
ocorreu no ambiente de trabalho.
(D) A violência está diretamente relacionada à
segurança interna do país.
(E) Ele foi convocado
esclarecimentos diante do juiz.

à

prestar

No que se refere às normas de concordância,
analise as orações abaixo e, ao final, assinale a
alternativa correta:

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO

I – As brincadeiras das crianças e a disciplina
dos adultos está em perfeita harmonia.

QUESTÃO 6

II – Os dados levantados pela consultora
sugere redução nos gastos públicos.
III – O fechamento das vagas de emprego
geraram impacto em toda a população.
IV – A empresa identificou, com base nos
dados
apresentados,
os
funcionários
responsáveis pela confusão.

Em uma empresa trabalham 80 funcionários,
sendo 40 homens e 40 mulheres. Sabe-se que
20% dos homens e 30% das mulheres são
fumantes. Logo, a porcentagem dos que não
fumam é de:
(A) 40%.
(B) 55%.

(A) apenas o item I está correto.

(C) 60%.

(B) apenas o item II está correto.

(D) 75%.

(C) apenas o item IV está correto.

(E) 80%.

(D) apenas os itens II e III estão corretos.
QUESTÃO 07

(E) apenas os itens III e IV estão corretos.

Dois juízes analisam 10 processos em 30 dias.
Se forem convocados mais dois juízes
(totalizando 4), em quanto tempo eles
analisariam 20 processos?
(A) 10 dias.
(B) 15 dias.
(C) 30 dias.
(D) 45 dias.
(E) 60 dias.
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QUESTÃO 08

CONHEC. GERAIS E ATUALIDADES

Se 4 servidores limpam 30 salas de aula em
exatamente 5 horas, então, pode-se afirmar que
8 servidores, igualmente eficientes, limparão
36 salas em:

QUESTÃO 11

(A) 3 horas.
(B) 3 horas e 20 minutos.
(C) 3 horas e 40 minutos.

No mês de julho de 2018, os cientistas fizeram
uma importante descoberta no campo da
astronomia. Trata-se do(a):
(A) descoberta de novas galáxias próximas à
Terra e à Vênus.

(D) 4 horas.

(B) descoberta de água em estado líquido no
planeta Marte.

(E) 4 horas e 30 minutos.

(C) descoberta de mercúrio no planeta Júpiter.
(D) descoberta de novas rotas de acesso na via
galáctica.

QUESTÃO 09
João Paulo pagou uma dívida atrasada com 8%
de juros. O valor pago por ele, com os juros
incluídos, resultou no montante de R$ 302,40.
Logo, o valor original da conta, sem os juros,
era de:
(A) R$ 260,00.
(B) R$ 280,00.
(C) R$ 285,00.

(E) descoberta de ozônio na camada principal
de Netuno.

QUESTÃO 12
Um país da América Central, já com um
histórico político conturbado, tem enfrentado
manifestações em decorrência da crise política
e social. Trata-se de:
(A) Venezuela.

(D) R$ 290,00.

(B) Colômbia.

(E) R$ 295,00.

(C) Nicarágua.
(D) Costa Rica.
QUESTÃO 10

João e Maria aplicaram, a juros simples, a
quantia de R$ 15.000,00 a uma taxa semestral
de 6%. Após 3 anos, o montante resgatado
dessa aplicação foi de:

(E) Jamaica.

QUESTÃO 13

(D) R$ 21.200,00.

No final de junho de 2018, o presidente Michel
Temer recebeu o vice-presidente norteamericano para tratar do problema da
imigração. Assinale a alternativa que informa
corretamente o político dos Estados Unidos da
América:

(E) R$ 23.400,00.

(A) Paul Ryan.

(A) R$ 21.400,00.
(B) R$ 20.400,00.
(C) R$ 20.800,00.

(B) Mitt Romney.
(C) Phil Bryant.
(D) Jeff Colyer.
(E) Mike Pence
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QUESTÃO 14

QUESTÃO 17

No mês de maio de 2018, um país da América
do Sul recorreu ao Fundo Monetário
Internacional (FMI) para obter um empréstimo
de 50 bilhões de dólares, o que equivale a
quase 10% de seu próprio PIB. Trata-se do(a):

Em se tratando do uso dos recursos do correio
eletrônico, há diversos sites na internet que
oferecem uma estrutura de e-mail para que o
usuário possa criar, modificar, excluir ou
mesmo imprimir mensagens de correio, como,
por exemplo, Hotmail, Gmail e Yahoo. Que
nome se dá a essa estrutura?

(A) Venezuela.
(B) Uruguai.

(A) Redmail.

(C) Colômbia.

(B) Lowmail.

(D) Paraguai.

(C) Upmail.

(E) Argentina.

(D) Sincmail.
(E) Webmail.
QUESTÃO 15

No dia 22 de junho de 2018 faleceu Waldir
Pires, importante político do Nordeste
brasileiro que ocupou diversos cargos
públicos, dentre eles o de Governador.
Assinale o Estado em que Waldir Pires exerceu
essa função:
(A) Bahia.

QUESTÃO 18
No MS Windows 7 (configuração padrão),
quando o usuário arrasta um arquivo da pasta
“Downloads” para a pasta “Área de Trabalho”
(Desktop), utilizando o botão direito do mouse,
é correto afirmar o seguinte:
(A) o arquivo é movido para uma área
desconhecida.

(B) Ceará.
(C) Paraíba.

(B) o arquivo é copiado integralmente.

(D) Sergipe.
(E) Rio Grande do Norte.

INFORMÁTICA
QUESTÃO 16
Na área de trabalho do Windows 7, se o usuário
pressionar a combinação de teclas “Windows”
+ “F”, surgirá a caixa de diálogo:

(C) é criado um atalho na área de expansão e o
arquivo original permanece na pasta
Downloads.
(D) exibe-se um menu de opções que o usuário
possa escolher a ação que deseja efetuar.
(E) exibe-se uma mensagem de erro, onde se
pede para repetir a ação.

(A) executar.
(B) ejetar.
(C) localizar.
(D) limpar.
(E) colar.
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QUESTÃO 19

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

No que se refere à navegação na internet e às
mensagens eletrônicas, analise os itens a seguir
e, ao final, assinale a alternativa correta:

QUESTÃO 21

I – É possível criar um atalho na área de
trabalho da página da Web que está sendo
exibida.
II – O navegador Internet Explorer oferece o
recurso de salvar uma figura de uma página da
Web, sem abri-la.
III – URL consiste numa linguagem de
marcação utilizada para a produção de algumas
páginas da Web que permite criação de
documentos que podem ser lidos em
praticamente qualquer tipo de computador e
transmitidos pela internet.
IV – Além de mensagens de e-mails simples
contendo texto, é possível anexar praticamente
qualquer tipo de arquivo em uma mensagem
como: documentos; imagem; e músicas; e
também pode-se encaminhá-la a outras pessoas
sem precisar digitá-la novamente.
(A) apenas os itens II e III são verdadeiros.
(B) apenas os itens I e IV são verdadeiros.
(C) apenas os itens II, III e IV são verdadeiros.
(D) apenas os itens I, II e IV são verdadeiros.
(E) todos os itens são verdadeiros.

No que se refere ao patrimônio, analise os itens
a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – Conjunto de bens, direitos e obrigações
pertencentes a uma determinada entidade.
II – Bens, valores e obrigações com sócios e
terceiros.
III – Bens materiais, geralmente locados no
estabelecimento da empresa.
IV – Conjunto de bens tangíveis e intangíveis
de propriedade de uma empresa.
(A) apenas o item I é verdadeiro.
(B) apenas o item III é verdadeiro.
(C) apenas os itens I e III são verdadeiros.
(D) apenas os itens II e IV são verdadeiros.
(E) nenhum dos itens é verdadeiro.

QUESTÃO 22
Que nome se dá ao fato que envolve, de
maneira simultânea, um fato quantitativo e um
fato qualitativo, alterando positivamente o
patrimônio líquido?
(A) fato modificativo diminutivo.
(B) fato modificativo aumentativo.

QUESTÃO 20
Assinale a alternativa que, no MS Word 2010,
permite automatizar determinada tarefa, ao
invés de executar várias vezes o mesmo
procedimento:

(C) fato composto aumentativo.
(D) fato permutativo incondicional.
(E) fato misto hipotético.

(A) gravar macro.
(B) alternar janelas.
(C) inserir tópicos.
(D) inserir atalhos.
(E) controlar alterações.
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QUESTÃO 23

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa que NÃO faz parte do rol
de demonstrações contábeis das entidades
definidas no campo da aplicação da
contabilidade do setor público, prevista no art.
101 da Lei n. 4.320/1964:

De acordo com a Lei n. 6.404/1976, alterada
pela Lei n. 11.638/2007, uma determinada
demonstração contábil passou a ser optativa
para as companhias abertas. Trata-se de:

(A) Demonstrações Contábeis Consolidadas e
Demonstrações Contábeis Não-Consolidadas.

(B) demonstração do valor adicionado.

(B) Demonstração do Valor Adicionado e
Demonstração do Resultado do Exercício.
(C) Balanço
Orçamentário.

Patrimonial

e

Balanço

(A) balanço patrimonial.
(C) demonstração de origens e aplicações de
recursos.
(D) demonstração dos fluxos assimétricos.
(E) demonstração das assistências contábeis.

(D) Balanço Financeiro e Demonstração das
Variações Patrimoniais.
(E) Demonstração dos Fluxos de Caixa e
Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido.

QUESTÃO 24
No que se refere às demonstrações Contábeis,
assinale a alternativa correta:
(A) A Demonstração de Origens e Aplicações
de Recursos evidencia a riqueza gerada pela
empresa em determinado período.

QUESTÃO 26
No que se refere ao princípio do valor original
na esfera pública, assinale a alternativa correta:
(A) O valor original dos componentes
patrimoniais pode ser resultante de consensos
de mensuração tanto com agentes internos
como com agentes externos.
(B) Ao passar do tempo, o custo histórico se
confunde com o valor original.
(C) As despesas incongruentes participam do
planejamento fiscal do gestor público.

(B) O Balanço Patrimonial evidencia as
receitas e despesas incorridas pela empresa em
exercício.

(D) Os fundamentos do princípio do valor
original não são aplicados ao registro de atos
contábeis.

(C) A Demonstração de Lucros e Prejuízos
Acumulados serve para demonstrar a
movimentação econômico-financeira de caixa
da empresa.

(E) O registro dos componentes patrimoniais
não poderá ser efetuado com base nos valores
de saída.

(D) A Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido tem a finalidade de
evidenciar as mutações sofridas pelas contas
do patrimônio, como o pagamento de
dividendos.
(E) A Demonstração do Resultado do
Exercício
evidencia
a
movimentação
financeira de caixa ocorrida no período.
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 30

No que se refere às contas patrimoniais,
assinale a alternativa correta:

Assinale a alternativa que melhor descreve o
conceito de Plano de Contas:

(A) Dividem-se em débito e crédito para
representarem o patrimônio da empresa.

(A) Trata-se de uma técnica contábil que
consiste em registrar nos livros próprios todos
os acontecimentos que ocorrem na empresa.

(B) Dividem-se em receitas decorrentes de
vendas de bens e da prestação de serviços.
(C) Dividem-se em contas de despesas no
Balanço Patrimonial.
(D) Dividem-se em contas de despesas e contas
de receitas.
(E) Dividem-se em ativas e passivas e são elas
que representam o patrimônio da empresa
através do Balanço Patrimonial.
QUESTÃO 28

(B) Trata-se de um conjunto de contas do ativo
que são parametrizadas para escrituração
contábil.
(C) Trata-se de um conjunto de fatores que
provoca variações nos valores patrimoniais,
que provocam alteração no patrimônio líquido.
(D) Trata-se de um conjunto de contas,
diretrizes e normas que disciplina as tarefas do
setor
de
Contabilidade,
visando
à
uniformização dos registros contábeis.

No dia 01/07/2017, uma empresa realizou uma
venda a prazo para um cliente no exterior no
valor total de US$ 200.000,00. Sabendo que a
taxa de câmbio nessa data era R$ 3,20/US$, em
31/07/2017 era R$ 3,00/US$ e a taxa de
câmbio média do mês de julho de 2017 foi R$
3,10/US$, a empresa reconheceu no resultado
do mês de julho de 2017, Receita de Vendas
de:

(E) Trata-se de um conjunto de acontecimentos
que ocorre na empresa e não provoca
alterações no patrimônio da organização.

(A) R$ 620.000,00 apenas.
(B) R$ 640.000,00 e despesa financeira de R$
40.000,00.
(C) R$ 600.000,00 apenas.
(D) R$ 610.000,00 apenas.
(E) R$ 620.000,00 e despesa financeira de R$
20.000,00.
QUESTÃO 29

(A) A soma dos débitos deve
correspondente à soma dos créditos.

É o ato emanado de autoridade competente que
cria para o Estado obrigação de pagamento
pendente ou não de implemento ou condição.
De acordo com a Lei n. 4.320/1964, é um dos
estágios da execução da despesa orçamentária:

QUESTÃO 31
Qual dos itens abaixo indica o correto
funcionamento do mecanismo do débito e do
crédito nas contas de Patrimônio Líquido?
ser

(B) Os aumentos são registrados por créditos e
as diminuições por débitos.
(C) Tudo que “entra” debita e tudo que “sai”
credita.
(D) Os aumentos são registrados por débitos e
as diminuições por créditos.
(E) Os prejuízos são registrados por créditos e
os lucros por débitos.

(A) liquidação.
(B) pagamento.
(C) previsão.
(D) empenho.
(E) lançamento.
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QUESTÃO 32

QUESTÃO 34

No que se refere ao tema “Despesas”, analise
os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:

No que se refere aos princípios de
contabilidade no setor público, analise os itens
a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:

I - Despesa Orçamentária Não Efetiva é aquela
que, no momento da sua realização, não reduz
a situação líquida patrimonial da entidade e
constitui fato contábil permutativo.
II - A despesa não efetiva normalmente se
enquadra como despesa de capital. No entanto,
há despesas de capital que são efetivas, como,
por exemplo, as transferências de capital, que
causam variação patrimonial diminutiva e, por
essa razão, classificam-se como despesa
efetiva.
III – Em geral, a despesa orçamentária efetiva
é despesa corrente. Contudo, pode haver
despesa corrente não efetiva, como, por
exemplo, a despesa com a aquisição de
materiais para estoque e a despesa com
adiantamentos, que representam fatos
permutativos.
(A) apenas o item I é verdadeiro.
(B) apenas o item II é verdadeiro.
(C) apenas os itens II e III são verdadeiros.
(D) todos os itens são verdadeiros.
(E) todos os itens são falsos.

I – Nos registros dos atos e fatos contábeis,
deve ser considerado o valor original dos
componentes patrimoniais, o qual se baseia em
valores de entrada e ao longo do tempo se
confunde com o custo histórico.
II – A aplicação do princípio da prudência não
deve constituir garantia de inexistência de
valores fictícios, de interesses de grupos ou
pessoas, especialmente gestores, ordenadores e
controladores.
III – O princípio da oportunidade é base
indispensável à integridade e à fidedignidade
dos processos de reconhecimento, mensuração
e evidenciação da informação contábil, dos
atos e dos fatos que afetam ou possam afetar o
patrimônio da entidade pública.
IV – A continuidade está vinculada ao estrito
cumprimento da destinação social do seu
patrimônio, isto é, a continuidade da entidade
ocorre enquanto perdurar sua finalidade.
(A) apenas os itens I e II são verdadeiros.
(B) apenas os itens II e IV são verdadeiros.
(C) apenas os itens III e IV são verdadeiros.

QUESTÃO 33

(D) apenas os itens I, III e IV são verdadeiros.

Retificação de lançamento consiste no
processo técnico de correção de registro
realizado com erro na escrituração contábil da
entidade e pode ser feito através de:

(E) apenas os itens II, III e IV são verdadeiros.
QUESTÃO 35

III – transferência.

Um dos controles financeiros de uma
determinada organização, que fornece a base
de informações para a administração,
auxiliando o gestor na melhor visão de um
planejamento financeiro é a:

IV – estorno.

(A) Demonstração dos Fluxos de Caixa.

(A) apenas uma das opções é verdadeira.

(B) Demonstração de Resultados do Exercício.

(B) apenas duas opções são verdadeiras.

(C) Demonstração da Realidade Sub-reptícia.

(C) apenas três opções são verdadeiras.

(D) Demonstração de Origens e Aplicação de
Recursos.

I – adjudicação.
II – complementação.

(D) todas as opções são verdadeiras.
(E) nenhuma das opções é verdadeira.
Técnico de Contabilidade
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 38

No que se refere à Escrituração, assinale a
alternativa que apresenta corretamente sua
conceituação:

Assinale a característica qualitativa da
informação contábil que pode ser considerada
de melhoria:

(A) Consiste em registrar as despesas e receitas
de um determinado período.

(A) comparabilidade.

(B) Consiste em avaliar as informações de
ordem econômica referentes à movimentação
das compras e vendas da empresa.

(C) tenacidade.

(C) Consiste em fornecer informações sobre o
patrimônio, informações de origem econômica
e financeira.

(E) fugacidade.

(B) assiduidade.
(D) animosidade.

QUESTÃO 39

(D) Consiste em registrar, nos livros próprios,
os
acontecimentos
que
provocam
modificações no patrimônio da empresa.

Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o objetivo da Contabilidade:

(E) Consiste na antecipação de riscos atinentes
à gestão fraudulenta.

(A) o controle das obrigações trabalhistas e
previdenciárias.

QUESTÃO 37

(B) gerar informações para apoio das decisões
econômico-financeiras.

No que se refere às Despesas Públicas, analise
os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – Os dispêndios são tipificados em
orçamentários
e
extraorçamentários.
Dispêndio extraorçamentários é aquele que
não consta na lei orçamentária anual,
compreendendo determinadas saídas de
numerários
decorrentes
de
depósitos,
pagamentos de restos a pagar, resgate de
operações de crédito por antecipação de receita
e recursos transitórios.
II – Despesa orçamentária é toda transação que
depende de autorização legislativa, na forma
de consignação de dotação orçamentária, para
ser efetivada.

(C) controlar as dívidas e os impostos a serem
pagos.
(D) controlar o fluxo de taxas e outras
contribuições sociais.
(E) gerar informações para o controle dos
estoques das indústrias.

QUESTÃO 40
A empresa ABC pagará uma dívida no valor de
R$ 955.000,00, com desconto de 10%. Essa
situação hipotética representa um:
(A)
fato
administrativo
aumentativo.

modificativo

III – A despesa pública é o conjunto de
dispêndios realizados pelos entes públicos para
o funcionamento e manutenção dos serviços
públicos prestados à sociedade.

(B) fato administrativo misto diminutivo.

(A) apenas o item I é verdadeiro.

(E) fato administrativo objetivo incongruente.

(C) fato administrativo misto alternativo.
(D) fato administrativo misto aumentativo.

(B) apenas os itens I e II são verdadeiros.
(C) apenas os itens II e III são verdadeiros.
(D) apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) todos os itens são verdadeiros.
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