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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
A Primeira Guerra Mundial enfraqueceu de tal
maneira a Europa que a participação do
continente no total da população global e na
economia caiu consideravelmente. O centro
das finanças mudou-se para os Estados Unidos
– o dínamo da atividade econômica. Pela
primeira vez, os principais países europeus
dependiam parcialmente de Nova York, que,
no papel de centro financeiro, era naturalmente
menos experiente do que Londres no
enfrentamento de crises. Infelizmente, a crise
financeira que estourou em Nova York no ano
de 1929 foi mais séria do que qualquer outra
enfrentada por Londres. Embora os Estados
Unidos
apresentassem
vulnerabilidades
econômicas na década de 1920, a maior parte
das nações europeias foi assolada por outras
muito mais graves. Era preciso pagar pela
guerra. A dívida nacional da Grã-Bretanha e da
Alemanha aumentou 11 vezes, e a da França e
a da Itália, 6. A Europa foi vítima de outra
doença financeira logo após a guerra. Em um
cenário de incerteza, os preços subiam
descontroladamente. Em 1922, os preços na
Áustria aumentaram 14 mil vezes. Na Polônia,
a alta foi de 2,5 milhões de vezes e na Rússia,
de 4 bilhões de vezes. Um ano mais tarde, a
Alemanha quebrou até mesmo esses recordes
astronômicos. Embora o nome técnico disso
seja inflação, tratava-se, na verdade, de um
caos completo. Outra ruptura da década de
1920 pode ser facilmente compreendida pelos
europeus de hoje, já que são testemunhas da
situação contrária, pois a criação da União
Europeia, ao abrandar as fronteiras nacionais,
permitiu que o comércio e os investimentos
corressem livremente por boa parte da Europa,
proporcionando prosperidade crescente. O
oposto aconteceu após o fim da guerra, em
1918. A Europa tinha, então, um grupo de
novos países cujas fronteiras haviam sido
demarcadas. Na Europa circulavam 27 moedas
diferentes, enquanto às vésperas da guerra o
total era de apenas 14. (BLAINEY Geoffrey.
Uma Breve História do Século XX. São Paulo:
Fundamento, 2011, p. 119).
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METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 01
Com base no texto acima, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:
I – A Segunda Guerra Mundial enfraqueceu a
economia da Europa.
II – A Europa não dependia de Nova York, já
que os Estados Unidos enfrentaram a crise
econômica.
III – A participação em guerras gera dívidas
aos países participantes.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D)Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
QUESTÃO 02
De acordo com o texto, analise os itens a seguir
e, ao final, assinale a alternativa correta:
I - Na década de 1920, a situação dos países
europeus era mais gravosa do que que a dos
Estados Unidos.
II – A Rússia foi o único país europeu que não
sofreu economicamente após a Primeira
Guerra Mundial.
III – O surgimento de novas moedas nacionais
impulsionou o crescimento dos países
europeus.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
QUESTÃO 03
A palavra “dínamo”, utilizada pelo autor na
linha 6 do texto, pode ser substituída
(sinônimo) por:
(A) gerador.
(B) perdedor.
(C) andador.
(D) vulgar.
(E) ardor.
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 07

A palavra “enquanto”, utilizada pelo autor na
penúltima linha do texto, possui a seguinte
classificação gramatical:

Um vestido de luxo tem o valor de
R$ 4.800,00, mas, na promoção da loja, o
mesmo está custando R$ 4.080,00. Diante
dessas informações, pode-se afirmar que o
desconto oferecido na promoção é de:

(A) adjunto adnominal.
(B) pronome.
(C) locução interrogativa.
(D) conjunção.
(E) objeto direto.
QUESTÃO 05
Assinale a alternativa que NÃO contem uma
preposição:

(A) 10%.
(B) 13%.
(C) 15%.
(D) 18%.
(E) 20%.
QUESTÃO 08

(A) após.

Assinale a alternativa correta para a seguinte
operação com números reais:

(B) contra.

1.045 + 54 x 17

(C) sempre.

(A) 1.863.

(D) entre.

(B) 1.877.

(E) perante.

(C) 1.898.
(D) 1.945.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO
QUESTÃO 06
Um apartamento recém construído tem o valor
de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil
reais), mas, se for comprado no período de
lançamento, a construtora concede um
desconto de 4% sobre o seu valor total.
Aplicando-se tal desconto, qual será o valor do
referido imóvel?
(A) R$ 440.400,00.
(B) R$ 441.600,00.

(E) 1.963.

QUESTÃO 09
Qual é o MDC de 456 e 532?
(A) 76.
(B) 82.
(C) 88.
(D) 94.
(E) 102.

(C) R$ 441.850,00.
QUESTÃO 10

(D) R$ 442.150,00.
(E) R$ 445.750,00.

Calcule o MMC de 4 e 6:
(A) 8.
(B) 10.
(C) 12.
(D) 14.
(E) 16.
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ATUALIDADES
QUESTÃO 11
Dos países abaixo citados, assinale aquele que
NÃO reconhece o presidente interino da
Venezuela, que se declarou como tal no dia 23
de janeiro de 2019:
(A) Estados Unidos.

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 14
No final de 2018, um incêndio de grandes
proporções atingiu um importante Estado
norte-americano, deixando dezenas de mortos
e desaparecidos. Trata-se de(a):
(A) Iowa.
(B) Flórida.

(B) Israel.

(C) Novo México.

(C) México.

(D) Texas.

(D) Chile.

(E) Califórnia.

(E) Brasil.

QUESTÃO 15
QUESTÃO 12
Como se sabe, o “Brexit” é o nome que se dá
ao projeto para retirar a Grã-Bretanha da União
Europeia, o que tem causado uma série de
especulações e preocupações por parte de
especialistas de todo o mundo. Dentre tais
preocupações, merece destaque:
(A) o possível acirramento da tensão entre a
Irlanda e a Irlanda do Norte.
(B) o tráfico de pessoas.
(C) o aumento do número de refugiados.
(D) o aumento do número de estrangeiros.
(E) o aumento da influência europeia na GrãBretanha.

QUESTÃO 13
No dia 13 de fevereiro de 2019, vinte e dois
presos integrantes de uma organização
criminosa foram transferidos para presídios
federais. Dentre esses detentos, pode-se
afirmar que o mais conhecido é:
(A) Carlos Cachoeira.
(B) Marcos Herbas Camacho (Marcola).
(C) Fernando Beira-Mar.
(D) Tadeu (Alemão).
(E) Amadeu Sanguinário.
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Desde o começo de 2019, um dos Estados
brasileiros tem sofrido ataques criminosos, o
que ocasionou o deslocamento para o local da
Força Nacional de Segurança: Trata-se do(a):
(A) Paraíba.
(B) Rio de Janeiro:
(C) Ceará.
(D) Maranhão.
(E) Espírito Santo.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 16
Em se tratando de MS Windows 7, assinale a
alternativa que é considerada um modo de
economia de energia.
(A) Modo de suspensão.
(B) Modo de administração.
(C) Modo silencioso.
(D) Modo aleatório.
(E) Modo de recuperação.
QUESTÃO 17
No MS Word 2010, se o usuário desejar revisar
a formatação, deverá pressionar as seguintes
teclas:
(A) Shift + Ctrl.
(B) Ctrl + Windows.
(C) Shift + F1.
(D) Shift + F5.
(E) Shift + F8.
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QUESTÃO 18
No MS Excel 2010, onde o usuário deverá
clicar caso deseje criar um gráfico?
(A) Exibição.
(B) Frequência gráfica.
(C) Layout.
(D) Referências.
(E) Inserir.

QUESTÃO 19
Como se sabe, no menu principal do MS Power
Point 2010 há a opção “Exibição”, onde estão
disponibilizados vários recursos de exibição de
slides preparados para uma apresentação. São
recursos dessa opção, EXCETO:
(A) Ajustar à janela.
(B) Classificação de slides.
(C) Verificar ortografia.
(D) Linhas de grade.
(E) Anotações.

METROCAPITAL Soluções

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Como se sabe, os registros contábeis e as
informações apresentadas devem reconhecer
os fenômenos patrimoniais em sua totalidade,
não podendo ser omitidas quaisquer partes do
fato gerador. A afirmação acima refere-se à
característica da:
(A) verificabilidade.
(B) integridade.
(C) oportunidade.
(D) disponibilidade.
(E) dispensabilidade.
QUESTÃO 22
Assinale a alternativa que apresenta o item do
Patrimônio Líquido em que os incentivos
fiscais decorrentes de doações ou subvenções
governamentais para investimentos devem ser
evidenciados.
(A) reserva de lucros.
(B) reserva esporádica.
(C) reserva condicionada.
(D) reserva de capital.
(E) capital social.
QUESTÃO 23

QUESTÃO 20
Como se sabe, na Internet se encontra
inúmeras informações, sendo, atualmente, o
meio mais utilizado para pesquisas. Assinale
alternativa que aponta corretamente o conceito
de busca na internet:
(A) Mecanismo de busca.
(B) Search Google.
(C) Search Yahoo.
(D) Search Yazoo.
(E) Search Altavista.

No que se refere ao papel de um auditor no
exercício de uma auditoria interna, assinale a
alternativa correta:
(A) Deve manter sigilo sobre as informações
obtidas durante o trabalho, divulgando-as
somente quando autorizado pela Entidade em
que atua, inclusive depois de terminado o
vínculo contratual ou empregatício.
(B) Deve manter a abrangência, não limitando
o seu trabalho à sua área de atuação.
(C) Deve manter a sua autonomia profissional,
não prestando assessoria ao Conselho Fiscal.
(D) Deve manter zelo em relação a seus papeis
de trabalho, não os apresentando aos auditores
independentes.
(E) Deve manter sua independência, não
realizando trabalhos de modo compartilhado.
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 27

Como se sabe, na elaboração do orçamento, a
conceituação e a previsão adequada de receitas
são consideradas fatores significativos, uma
vez que são determinantes na fixação dos
limites de despesas, já que nem todas as
receitas arrecadadas durante o exercício podem
ser destinadas para a cobertura das despesas.
Uma característica exclusiva das receitas
extraorçamentárias é que:

Como se sabe, quando informações contábeis
não são produzidas e divulgadas de forma
íntegra e tempestiva, a sua relevância pode ser
prejudicada. O princípio da contabilidade que
contempla essa questão, a partir de critérios
para registro de elementos quantitativos e
qualitativos, chama-se:

(A) representam disponibilidade de recursos.
(B) possuem caráter transitório.
(C) constituem receitas não efetivas.
(D) não constam na Lei Orçamentária.

(A) princípio da continuação.
(B) princípio da competência.
(C) princípio da mensuração.
(D) princípio da oportunidade.
(E) princípio da prudência.

(E) decorrem da exploração do patrimônio
público.

QUESTÃO 25
Consoante a Lei de Responsabilidade Fiscal, a
assunção de obrigação, sem autorização
orçamentária,
com
fornecedores
para
pagamento “a posteriori” (futuro) de bens ou
serviços, é vedada e equipara-se a:
(A) dívida pública mobiliária.
(B) dívida pública consolidada.
(C) restos a pagar.
(D) operação de crédito.
(E) refinanciamento da dívida.

QUESTÃO 28
“Área de ação governamental em que a
despesa será realizada” e “responsabilização
pela execução de uma despesa” são itens
associados respectivamente às seguintes
classificações da despesa orçamentária:
(A) funcional e institucional.
(B) programática e institucional.
(C) assimétrica e funcional.
(D) funcional e elementar.
(E) básica e assimétrica.

QUESTÃO 29
QUESTÃO 26
Uma sociedade empresária brasileira importa
um equipamento do exterior e, como se sabe,
tal aquisição está sujeita ao pagamento de
ICMS. Assinale a alternativa que indica a data
para definição da taxa do câmbio que será
aplicável para a determinação do ICMS:
(A) Data do início da utilização do ativo.
(B) Data da chegada do ativo à empresa.

O reconhecimento da receita do IPTU e seu
registro como um crédito a receber, ocorre
após o estágio denominado:
(A) liquidação.
(B) lançamento.
(C) adjudicação.
(D) arrematação.
(E) suspensão.

(C) Data da venda do ativo.
(D) Data do desembaraço aduaneiro do ativo.
(E) Data do pagamento do ativo.
Contador
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QUESTÃO 30

QUESTÃO 33

De acordo com a Lei de Responsabilidade
Fiscal, entende-se como renúncia de receita:

No que se refere à demonstração do Valor
Adicionado, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:

(A) o crédito presumido.
(B) a concessão de isenção em caráter geral.
(C) a supressão automática.
(D) a concessão de imunidade.
(E) o cancelamento do débito cujo montante
seja inferior ao respectivo custo de cobrança.

QUESTÃO 31
O fato contábil que representa uma alteração
no patrimônio pela diminuição e aumento no
ativo circulante, simultaneamente, é:
(A) comissões sobre empréstimos bancários.
(B) quitação de um crédito de curto prazo.
(C) aquisição e imóvel financiado.
(D) pagamento de fornecedores.
(E) quitação de dívidas oriundas de captação
de recurso junto à instituições financeiras.

QUESTÃO 32
No que se refere ao Balanço Patrimonial e seus
componentes, analise os itens a seguir e, ao
final, assinale a alternativa correta:
I – Um empréstimo contraído ao banco deve
ser contabilizado como Ativo Circulante.
II – As ações em Tesouraria devem ser
adicionadas ao Capital Social no Patrimônio
Líquido.
III – Uma perda na justiça considerada possível
deve ser contabilizada no Passivo Circulante
ou não Circulante, dependendo do prazo.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.
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I – Evidencia as transformações no caixa e
equivalentes de caixa.
II – Tem por finalidade apresentar as alterações
ocorridas no patrimônio líquido da entidade.
III – Trata-se de um conjunto de informações
divulgado pela companhia com a finalidade de
demonstrar o resultado da interação da
empresa com o meio em que está inserida.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.
QUESTÃO 34
No que se refere às variações patrimoniais
qualitativas no setor público, assinale a
alternativa correta:
(A) Resultam invariavelmente da execução
orçamentária.
(B)
Possuem
caráter
exclusivamente
compensatório.
(C) Contribuem para a apuração do resultado
patrimonial.
(D) Decorrem apenas de transações que
envolvem receitas e despesas.
(E) Podem aumentar ou diminuir o patrimônio
líquido.
QUESTÃO 35
De acordo com a Lei de Licitações, atividades
como demolição, conserto, instalação,
montagem, operação, conservação, reparação,
adaptação, manutenção, transporte, locação de
bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnicoprofissionais, é considerada:
(A) serviço.
(B) obra.
(C) tarefa.
(D) empreitada.
(E) empreendimento.
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 39

As reservas de capital podem ser utilizadas
para as finalidades a seguir, EXCETO:

Representa a liquidação de um passivo de uma
entidade, EXCETO:

(A) absorção de prejuízos, quando esses
ultrapassarem as reservas de lucros.
(B) pagamento de contingências em situação
de organização societária.
(C) incorporação de capital.
(D) pagamento de dividendo cumulativo a
ações preferenciais, com prioridade no seu
recebimento, quando essa vantagem for
assegurada pelo estatuto social.
(E) resgate, reembolso ou compra de ações.

(A) recebimento de mercadorias que haviam
sido encomendadas.
(B) transferência de outros valores.
(C) renúncia do credor.
(D) prestação de serviços de valores já
recebidos.
(E) conversão da obrigação em item do
patrimônio líquido.

QUESTÃO 37
No que se refere à amostragem estatística,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – Diferencia-se da abordagem da amostragem
não estatística pelo tamanho da amostra.
II – Usa a teoria das probabilidades para
avaliar os resultados das amostras, incluindo a
mensuração do risco de amostragem.

QUESTÃO 40
De acordo com a Lei n. 8.663/1993, os
contratos administrativos regulam-se pelas
cláusulas e pelos preceitos de direito público,
aplicando-lhes, supletivamente, as disposições
do direito privado e os princípios da:
(A) motivação.
(B) oportunidade.

III – Utiliza o julgamento para selecionar os
itens da amostra.

(C) teoria associativa dos contratos públicos.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

(E) teoria pura do direito.

(D) teoria geral dos contratos.

QUESTÃO 38
Uma entidade declarou dividendos após o
período contábil a que se referiam as
demonstrações contábeis, mas antes da data da
autorização de emissão dessas demonstrações.
Assinale a alternativa que indica a correta
contabilização desses dividendos:
(A) Divulgação em Notas Explicativas.
(B) Passivo no Balanço Patrimonial.
(C) Despesa na Demonstração do Resultado do
Exercício.
(D) Patrimônio Líquido no Balanço
patrimonial.
(E) Patrimônio Simulado de Despesas
Verticais.
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