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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 01

TEXTO

Tendo como base o texto acima, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:

As concepções do islamismo e do cristianismo
haviam se modificado. Seus modos de pensar
eram semelhantes em 1900. Nessa época, as
nações cristãs zelavam pela instituição da
família, eram mais atentas ao uso excessivo do
álcool e consideravam o domingo um dia
sagrado. Sua atitude em relação às mulheres
era mais parecida com a atitude dos islâmicos
do que é hoje. Os crimes mais graves eram
vistos com mais severidade e frequentemente
punidos com a morte. O domingo em Iowa
tinha muito em comum com a sexta-feira no
Cairo. Nos cem anos que se seguiram, as
nações cristãs se tornaram mais seculares. O
modo de vida norte-americano fazia
propaganda do álcool e das drogas, além de
tolerar aventuras sexuais e rebeldia dos jovens.
Os muçulmanos mais devotos rejeitavam o
espírito mercantilista, o consumismo e a moral
frouxa que o Ocidente ostentava através da
televisão, dos filmes de Hollywood e do estilo
de vida das estrelas pop internacionais. O Islã
deplorava as rápidas mudanças do Ocidente, e
o Ocidente deplorava a lentidão das mudanças
no Islã. O Ocidente lamentava a falta de
liberdades pessoais do Islã, e o Islã lamentava
o que o Ocidente havia feito com a própria
liberdade. Nas décadas seguintes, o Islã
vicejou. Hábil em conservar seus fiéis,
empenhava-se em atrair mais partidários. As
crianças muçulmanas abraçavam a religião dos
pais – e as famílias costumavam ser
numerosas. Em 1893, os muçulmanos
representavam cerca de 12% da população
global; exatamente um século mais tarde, esse
índice havia chegado aos 18%. Era a segunda
religião em número de fiéis, maior que o
número de hinduístas e budistas somados. Os
cristãos ainda eram mais numerosos, com um
terço da população do planeta, mas sua
liderança estava – e está - sob ameaça.
Atualmente, estima-se que 1,6 bilhão de
pessoas professem a religião islâmica.
(BLAINEY, Geoffrey. Uma breve história do
século XX. São Paulo: Fundamento, 2011, p.
165).

I – O judaísmo conta atualmente com cerca de
1,6 bilhão de pessoas.
II – Antigamente, o tratamento dispensado às
mulheres era semelhante entre cristãos e
hinduístas.
III – As nações cristãs repudiam o secularismo.
(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 02
De acordo com o texto acima, analise os itens
a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:
I – Os muçulmanos rejeitavam as mudanças
ocorridas no Ocidente.
II – O Ocidente era favorável ao estilo de vida
do Islã.
III – No final do século XIX, o Islã já era a
segunda maior religião.
(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 III são verdadeiros.
(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
QUESTÃO 03
A palavra “seculares”, utilizada pelo autor na
linha 14 do texto, tem como sinônimo:
(A) laicos.
(B) exigentes.
(C) radicais.
(D) extremistas.
(E) terroristas.
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 08

Na linha 4 do texto, o autor conjuga o verbo
“zelar” em qual modo?

A idade de João é 30 anos e a idade de Maria é
45 anos. Qual é a razão entre a idade de João e
Maria?

(A) pretérito perfeito.
(B) pretérito imperfeito.
(C) pretérito mais-que-perfeito.
(D) pretérito do futuro.
(E) pretérito do presente.

(A) 1/2.
(B) 1/3.
(C) 1/4.
(D) 2/3.
(E) 3/4.

QUESTÃO 05
São considerados antônimos da palavra
“hábil”, EXCETO:
(A) incapaz.
(B) competente.
(C) inepto.
(D) inabilitado.
(E) acanhotado.

QUESTÃO 09
Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o resultado para a seguinte
operação com números reais:
1.067 + 34 x 19 – 105
(A) 1.608.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO

(B) 1.618.

QUESTÃO 06

(D) 1.645.

Uma agência cobra R$ 36.000,00 (trinta e seis
mil reais) para realizar a festa de casamento
aos sábados, mas concede um desconto de
11%, se o evento for realizado durante a
semana. Se o casal de noivos optar por essa
segunda alternativa, pagará a quantia de:

(E) 1.646.

(A) R$ 31.040,00.
(B) R$ 31.680,00.
(C) R$ 31.870,00.
(D) R$ 32.000,00.
(E) R$ 32.040,00.
QUESTÃO 07

(C) 1.621.

QUESTÃO 10
José comprou uma camisa pelo valor de
R$ 67,20, já embutido o desconto de 16%. No
dia seguinte, seu irmão foi à mesma loja, mas
referido desconto havia sido retirado do
produto. Dessa forma, pode-se afirmar que o
irmão de José pagou pela mesma camisa a
quantia de:
(A) R$ 72,00.
(B) R$ 75,00.

Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o resultado para a seguinte
operação com números reais:

(C) R$ 78,50.

914 + 346 + 17 x 15 – 33

(E) R$ 82,75.

(D) R$ 80,00.

(A) 1.482.
(B) 1.567.
(C) 1.590.
(D) 1.677.
(E) 1.708.
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ATUALIDADES

QUESTÃO 14

QUESTÃO 11

Qual é o nome da mineradora envolvida no
rompimento da barragem em Brumadinho,
ocorrido em janeiro de 2019?

No dia 15 de janeiro de 2019, o Presidente Jair
Bolsonaro assinou um decreto que tem por
finalidade:

(A) Samarco.

(A) flexibilizar a posse de armas.

(B) Petrus.

(B) proibir o consumo de drogas.

(C) Exit.

(C) proibir as relações homoafetivas.

(D) Vale do Rio Doce.

(D) estimular a adoção internacional.

(E) Sanero.

(E) proibir a reeleição no país.
QUESTÃO 12

QUESTÃO 15

No dia 14 de fevereiro de 2019 teve início a
terceira rodada de negociações entre China e
Estados Unidos. Tal encontro tem a finalidade
de discutir temas relacionados a(o):
(B) questão nuclear.

No dia 11 de fevereiro de 2019, Ricardo
Boechat, importante jornalista brasileiro,
morreu vítima de um acidente envolvendo um
helicóptero. Após trabalhar em diversos meios
de comunicação, Ricardo Boechat estava
trabalhando, antes do acidente, na seguinte
emissora de televisão.

(C) meio ambiente.

(A) Rede Globo de Televisão.

(D) tráfico de drogas.

(B) Sistema Brasileiro de Televisão.

(E) prostituição infantil.

(C) Rede Record.

(A) guerra comercial.

(D) Rede Bandeirantes.
QUESTÃO 13
No dia 13 de fevereiro de 2019, o Brasil perdeu
uma de suas mais proeminentes artistas, Bibi
Ferreira, que se consagrou como cantora,
apresentadora de televisão, atriz, compositora
e diretora. Assinale a alternativa que aponta
corretamente o nome dessa importante artista
nacional:
(A) Bianca Inácio Ferreira.
(B) Abigail Izquierdo Ferreira.
(C) Beatriz Oliveira Ferreira.
(D) Abigail Lucena Ferreira.
(E) Bianca Gomes Ferreira.

(E) Rede TV.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 16
No programa MS Word 2010, como é chamada
a função que serve para inserir trechos de
conteúdo reutilizável, incluindo campos,
propriedades de documento como título e autor
ou quaisquer fragmentos de texto préformatado criados pelo usuário?
(A) Inserir texto.
(B) Partes Rápidas.
(C) Suplementos.
(D) Estilo.
(E) Caixa de Texto.
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QUESTÃO 17
Em uma planilha do MS Excel 2010 em
português, uma função para selecionar um
valor entre 254 valores que se baseie em um
número de índice é a função:
(A) Manter.
(B) Optar.
(C) Colar.
(D) Ajustar.

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 20
Analise a seguinte situação hipotética:
Um usuário deseja enviar por e-mail imagens
que totalizam 40 MBytes de tamanho. Tendo
em vista que a quantidade de dados é um fator
de limitação na troca de mensagens por e-mail
e que as imagens devem ser enviadas
conservando-se a qualidade original, o usuário
deverá:
(A) editar as imagens utilizando, por exemplo,
o Camtasia.

(E) Escolher.
QUESTÃO 18

(B) converter cada uma das imagens para o
formato PDF e enviá-las como anexo.

Durante uma apresentação com 10 slides no
Microsoft PowerPoint 2010, em sua
configuração original, e com o slide 9 sendo
exibido,
o
apresentador
pressionou
involuntariamente a tecla ESC, que gerou o
seguinte resultado:

(C) armazenar as imagens em um repositório
na nuvem e enviar no corpo do e-mail o
hyperlink de acesso às imagens.

(A) Foi exibida uma tela em branco.

(E) juntar as imagens em um arquivo único e
enviar este arquivo, como anexo, para reduzir
em 15% o tamanho das imagens.

(B) A apresentação pulou para o último slide.
(C) A apresentação retornou ao slide 8.
(D) A apresentação foi finalizada.
(E) A apresentação retornou ao slide 1.

QUESTÃO 19
No que se refere ao painel de controle do MS
Windows 7, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:
I - Alterar configurações de idiomas.
II – Alterar as configurações do Windows.
III – Adicionar e remover programas.

(D) enviar as imagens como anexo para reduzir
o tamanho das imagens.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
De acordo com a Lei de Responsabilidade
Fiscal, considera-se como renúncia de receita:
(A) o cancelamento de débito cujo montante
seja inferior ao respectivo custo de cobrança.
(B) o crédito presumido.
(C) o crédito superado.
(D) a concessão de isenção em caráter geral.
(E) a concessão de imunidade.
QUESTÃO 22

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

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:

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

(A) Reserva de Lucros.

(E) Todos os itens são verdadeiros.

(B) Reserva de Mercado.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.

(C) Ações Dispostas.
(D) Capital Social.
(E) Lucro Aviltante.
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QUESTÃO 23

QUESTÃO 26

Assinale a alternativa que apresenta o tipo de
crédito adicional que é aberto por decreto
podendo utilizar a autorização prévia constante
da lei orçamentária anual:

Consoante a Lei n. 8.666/1993, a concorrência
corresponde à modalidade de licitação entre:

(A) especial.
(B) complementar.
(C) suplementar.
(D) extraoficial.
(E) atípico.

QUESTÃO 24
De acordo com a Lei n. 8.429/1992, poderá
representar à autoridade administrativa
competente para que seja instaurada
investigação destinada a apurar a prática de ato
de improbidade:

I – Interessados do ramo pertinente ao objeto,
cadastrados ou não, escolhidos e convidados,
em número mínimo de três pela unidade
administrativa.
II – Quaisquer interessados que, na fase inicial
de habilitação preliminar, comprovem possuir
os requisitos mínimos de qualificação exigidos
no edital para execução de seu objeto.
III – Quaisquer interessados para escolha de
trabalho técnico, científico ou artístico,
mediante a instituição de prêmios ou
remuneração aos vencedores, consoante
critérios presentes no edital publicado na
imprensa oficial.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.

(A) qualquer pessoa.

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

(B) apenas membros do Poder Judiciário.

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

(C) apenas membros do Poder Legislativo.

(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

(D) apenas membros do Poder Executivo.
(E) apenas brasileiros natos.

QUESTÃO 25
Como se sabe, os atos que caracterizam a
execução da receita e da despesa públicas são
processados em estágios, cujos registros
permitem o controle da prestação de contas. O
estágio em que se registra o comprometimento
do crédito orçamentário é o(a):
(A) pagamento.
(B) dotação.
(C) empenho.
(D) liquidação.
(E) superveniência.

Contador

QUESTÃO 27
De acordo com a Estrutura Conceitual para
Elaboração e Divulgação de Relatório
Contábil-Financeiro, seu objetivo geral é
fornecer informações contábil-financeiras
acerca da entidade que reporta essa
informação, que sejam úteis aos chamados
usuários primários. Nesse sentido, são
considerados usuários primários:
(A) credores potenciais.
(B) órgãos reguladores.
(C) entidades políticas.
(D) autoridades fiscais.
(E) administradores da entidade.
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 30

No tocante à avaliação e à mensuração de
ativos e passivos em entidades do setor
público, analise os itens a seguir e, ao final,
assinale a alternativa correta:

“Prestação pecuniária, em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constitua
sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente
vinculada”. O texto acima refere-se à(o):

I – Os bens de uso comum que absorvem
recursos públicos, ou aqueles eventualmente
recebidos por doação, devem ser incluídos no
ativo não circulante da entidade responsável
pela sua administração ou controle, desde que
estejam afetos a sua atividade operacional.
II – O método para mensuração e avaliação das
saídas do almoxarifado é o custo médio
ponderado, enquanto os resíduos e os refugos
devem ser mensurados, na falta de critério
mais adequado, pelo valor realizável líquido.
III – Os direitos, os títulos de crédito e as
obrigações pós-fixadas são ajustados a valor
presente líquido para melhor evidenciar a
situação patrimonial da entidade.
(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 III são verdadeiros.
(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.

QUESTÃO 29

(A) base de cálculo.
(B) multa persuasiva.
(C) tributo.
(D) empréstimo compulsório.
(E) tomada de preço.

QUESTÃO 31
Como é cediço, os procedimentos da Auditoria
Interna constituem exames de investigações
que permitem ao auditor interno obter
subsídios suficientes para fundamentar suas
conclusões e recomendações à administração
da entidade. Nesse sentido, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:
I – As evidências que fundamentam os
resultados da Auditoria Interna devem fornecer
base sólida e fidedigna para as conclusões e
recomendações à administração da entidade.
II – Na aplicação de testes devem ser
considerados os procedimentos de inspeção,
verificação, averiguação e confirmação.

A
abertura
de
créditos
adicionais
suplementares e especiais requer a indicação
de fonte de recursos para cobertura das
despesas. As fontes possíveis podem ter
origem, entre outras, na anulação total ou
parcial de dotações orçamentárias. Assinale a
alternativa que indica um item considerado
passível de anulação:

III – Os testes de observância visam à obtenção
de evidência quanto à suficiência, exatidão e
validade dos dados produzidos pelos sistemas
de informação da entidade.

(A) superávit financeiro.

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

(B) crédito adicional reaberto.

(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.

(C) operação de crédito.
(D) reserva de contingência.
(E) restos a pagar cancelado.
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QUESTÃO 32

QUESTÃO 35

Assinale a alternativa que aponta a diferença
entre o ativo circulante cíclico com o passivo
circulante cíclico:

(D) efeito tesoura.

A despesa pública para fins de apresentação da
proposta orçamentária, execução e prestação
de contas apresenta uma série de classificações
legalmente definidas. Tais classificações
propiciam a análise da receita sob várias
perspectivas. A classificação da despesa em
que as ações podem ser analisadas como
atividades, projetos ou operações especiais é a
classificação:

(E) efeito remissivo.

(A) programática.

(A) saldo tesouraria.
(B) necessidade de capital de giro.
(C) capital circulante líquido.

(B) institucional.
QUESTÃO 33

(C) funcional.

Assinale a alternativa que apresenta as receitas
que compõem a base de cálculo para a
apuração do limite da despesa com pessoal:

(D) institucional.
(E) avaliadora.

(A) Dívida Ativa e Operações de Crédito.
QUESTÃO 36

(B) Impostos e Transferências de Capital.
(C) Contribuições de Intervenção no Domínio
Econômico e Concessões Permissões.
(D) De Serviços
Empréstimos.

e

Amortização

de

(E) Alugueis e alienação de bens.

QUESTÃO 34
É modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para escolha de trabalho técnico
cientifico ou artístico, mediante a instituição de
prêmios ou remuneração aos vencedores,
conforme critérios constantes de edital
publicado na imprensa oficial, com
antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco)
dias. A referida modalidade corresponde ao
conceito de:

Como se sabe, a contabilidade aplicada ao
setor público deve permitir a integração dos
planos
hierarquicamente
interligados,
comparando suas metas programadas com as
realizadas e evidenciando as diferenças
relevantes através de:
(A) parecer consultivo.
(B) anexo de riscos fiscais.
(C) relatório de gestão fiscal.
(D) anexo de metas fiscais.
(E) nota explicativa.
QUESTÃO 37

(B) leilão.

A
Lei
n.
8.666/1993
determina,
expressamente,
que
os
contratos
administrativos se regulam pelas cláusulas e
pelos preceitos de direito público, aplicandolhes, supletivamente, as disposições do direito
privado e os princípios da:

(C) tomada de preços.

(A) teoria geral dos contratos.

(D) concorrência.

(B) teoria do orçamento público.

(E) pregão.

(C) teoria da superioridade fiscal.

(A) concurso.

(D) especialização.
(E) fragmentariedade.
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QUESTÃO 38

QUESTÃO 40

No tocante ao balanço patrimonial e seus
componentes, analise os itens a seguir e, ao
final, assinale a alternativa correta:

No que se refere à distribuição da riqueza
gerada na Demonstração do Valor Adicionado,
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 – Um ganho na justiça considerado possível
deve ser contabilizado no Ativo Circulante ou
Realizável a Longo Prazo.
III – Um software de uma máquina-ferramenta
controlada por computador, que não funciona
sem esse software específico, deve ser
contabilizado no Ativo Imobilizado.
(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.

I – As despesas com depreciação, amortização
e
exaustão
são
classificadas
como
remuneração de capital de terceiros.
II – Os honorários da diretoria, as horas extras
e as férias são classificadas como pessoal.
III – Os pagamentos baseados em ações dados
como remuneração à administração, a
assistência médica e o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço são classificados como
pessoal.
(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 39
Como é cediço, uma das atividades realizadas
nos trabalhos de auditoria é a revisão analítica,
que consiste em um conjunto de
procedimentos com o objetivo de identificar
áreas prioritárias ou que devem concentrar
maiores esforços do auditor. Entre as
características
desse
conjunto
de
procedimentos, destaca-se:
(A) a utilização de índices econômicofinanceiros.
(B) exame dos registros analíticos.
(C) circularização de informações.
(D) realização de inspeções físicas potenciais.
(E) dispensa de elaboração de papeis de
trabalho.
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