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DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO
Nome: Assinatura do Candidato: Inscrição:

GOVERNO DO RIO GRANDE DO NORTE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

ANALISTA CONTÁBIL

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 12 (doze) páginas numeradas sequencialmente, contendo 80 (oitenta) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Matemática (10 questões), 
Noções de Direito (10 questões), Geografia do Brasil e do Rio Grande do Norte (05 questões), Conhecimentos 
Específicos (45 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 

solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o 

exemplo no próprio cartão de respostas.
VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em que houver falta de nitidez 

na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.    
VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração.
X.  Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas. 
XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.  

 Boa Prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA
Observe com atenção a tirinha de “Calvin e Haroldo” e 
responda as questões 1 e 2 a seguir.

http://images.virgula.com.br/2015/11/Morte-CalvinHaroldoQuati9.gif

1) De acordo com a leitura atenta da tira acima, de “Calvin 
e Haroldo”, assinale a alternativa correta:
a)  A tira é construída integralmente a partir do monólogo 

do garoto Calvin, personagem que reflete sobre a vida 
e morte.

b)  No primeiro quadrinho, há a contra-argumentação de 
Calvin em relação à visão de mundo da sua mãe sobre 
a vida e a morte.

c)  O segundo quadrinho da tira evidencia o caráter 
inconformista da visão da mãe de Calvin a respeito da 
fatalidade da morte.

d)  No último quadrinho, é possível notar na fala do garoto 
sua preocupação de que seu amigo Haroldo, o tigre, 
morra.

2) De acordo com a leitura atenta da tira acima, de “Calvin 
e Haroldo” e, de acordo com a Gramática Normativa 
da Língua Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta.
I. No primeiro quadrinho há o uso do discurso indireto, 

já que o discurso da mãe é enunciado por outra 
personagem, no caso, por seu filho Calvin.

II. No segundo quadrinho a oração “que nós não 
entendemos realmente isto” é classificada como 
Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta.

III. Os verbos “pudermos” e “temos” no segundo quadrinho 
estão conjugados no modo indicativo.

IV. O pronome de tratamento “você” no último quadrinho é, 
sintaticamente, um vocativo por se referir diretamente a 
Haroldo seu interlocutor.

a)  Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b)  Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
c)  Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
d)  Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.

Leia atentamente a letra da canção “O meu Guri” do 
compositor brasileiro Chico Buarque e responda as 
questões 3, 4 e 5 a seguir.

Quando, seu moço, nasceu meu rebento
Não era o momento dele rebentar
Já foi nascendo com cara de fome
E eu não tinha nem nome pra lhe dar
Como fui levando não sei lhe explicar
Fui assim levando, ele a me levar
E na sua meninice, ele um dia me disse
Que chegava lá
Olha aí! Olha aí!
Olha aí!
Ai, o meu guri, olha aí!
Olha aí!
É o meu guri e ele chega

Chega suado e veloz do batente
Traz sempre um presente pra me encabular
Tanta corrente de ouro, seu moço
Que haja pescoço pra enfiar
Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro
Chave, caderneta, terço e patuá
Um lenço e uma penca de documentos
Pra finalmente eu me identificar
(...)

Chega no morro com carregamento
Pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador
Rezo até ele chegar cá no alto
Essa onda de assaltos está um horror
Eu consolo ele, ele me consola
Boto ele no colo pra ele me ninar
De repente acordo, olho pro lado
E o danado já foi trabalhar
(...)
Chega estampado, manchete, retrato
Com venda nos olhos, legenda e as iniciais
Eu não entendo essa gente, seu moço
Fazendo alvoroço demais
O guri no mato, acho que tá rindo
Acho que tá lindo de papo pro ar
Desde o começo eu não disse, seu moço!
Ele disse que chegava lá
Olha aí! Olha aí!

Ref. https://www.letras.mus.br/chico-buarque/66513/

3) Na canção “O Meu guri”, o compositor Chico Buarque 
faz um retrato de determinada classe social. Leia com 
atenção a letra e analise as afirmativas a seguir, depois 
assinale a alternativa correta:
I. Os versos “Chega estampado, manchete, retrato/Com 

venda nos olhos, legenda e as iniciais” indicam o êxito 
do filho do eu-lírico, que alcançou a fama e prosperou 
na vida.

II. Os versos a seguir “ele um dia me disse/Que chegava lá” 
podem ser entendidos como uma promessa, enunciada 
em discurso indireto pelo filho do eu-lírico, de que ele 
sairia da condição social precária em que nasceu.

III. O verso “Chega suado e veloz do batente”, no contexto 
da letra, atesta a perseverança do filho do eu-lírico em 
alcançar seu objetivo de vida por meio do trabalho honesto.

IV. O verso “Boto ele no colo pra ele me ninar” apresenta um 
jogo de palavras que inverte a lógica usual das ações e 
de seus, respectivos, agentes enunciados no verso.

a)  Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
b)  Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
c)  Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
d)  Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

4) Na canção “O Meu Guri” existem muitos trechos irônicos, 
construídos pela contraposição da ingenuidade do 
discurso do eu-lírico e a gravidade da situação social 
vivida pelo filho. Considerando a canção e a ironia 
presente nela, assinale a alternativa incorreta:
a)  Nos versos a seguir “e uma penca de documentos/Pra 

finalmente eu me identificar”, há a presença de ironia, 
pois os documentos trazidos pelo filho eram produtos 
de roubos, que, portanto, identificavam as vítimas dos 
assaltos e não o eu-lírico.

b)  Nos versos “Eu não entendo essa gente, seu moço/
Fazendo alvoroço demais” não há ironia, pois 
representa a manifestação sincera da ingenuidade do 
eu-lírico, que não entende que o alvoroço das pessoas 
se deve à morte do filho.

c)  Nos versos “O guri no mato, acho que tá rindo/Acho 
que tá lindo de papo pro ar” a ironia está no fato de 
o eu-lírico achar que o seu filho está descansando no 
mato, quando, na verdade, está morto.

d)  No verso “Chega suado e veloz do batente”, a ironia 
está no fato de que o filho do eu-lírico não precisa 
correr e nem suar no seu batente.
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5) De acordo com a letra da música “O Meu guri” e com a 
Gramática Normativa da Língua Portuguesa assinale a 
alternativa correta:
a)  O trecho destacado no verso “Quando, seu moço, 

nasceu meu rebento” é o sujeito do verbo nascer.
b)  Os trechos destacados no verso “Ai, o meu guri, olha 

aí!” são, respectivamente, conjunção e advérbio.
c)  A expressão grifada no verso a seguir é um predicativo 

do sujeito “Essa onda de assaltos está um horror”.
d)  No verso “Desde o começo eu não disse, seu moço!” 

a expressão destacada é um objeto direto do verbo 
“dizer”.

Leia atentamente o trecho inicial da matéria abaixo e 
responda as questões 6 e 7 a seguir. 

Planta Amazônica pode ajudar a criar novos neurônios
 Chamada de camapu, a planta amazônica tem o poder 
de produzir novos neurônios no hipocampo, sendo uma 
esperança para tratamento de doentes de Alzheimer.
 O caminho para um tratamento eficaz de doenças 
neurodegenerativas, como o Alzheimer, pode estar bem mais 
perto do que você pensava. Uma substância encontrada 
no caule de uma planta amazônica poderá ser usada em 
medicamentos fitoterápicos para o combate ao Alzheimer.
 A planta chamada camapu, encontrada nas regiões do 
interior do Pará e na periferia de Belém, é muito conhecida 
por sua atividade antiprotozoária e anti-inflamatória. 
Pesquisadores da Universidade Federal do Pará descobriram 
que uma substância encontrada nessa planta tem o poder 
de estimular a produção de novos neurônios no hipocampo, 
região do cérebro associada à memória.
 Com a produção de novos neurônios, estimulados pela 
substância, é provável que haja novas conexões entre as 
células do cérebro, revertendo a perda da memória recente, 
característica comum em doentes de Alzheimer.
 Os cientistas também apostam que, ao usar o medicamento 
à base do camapu, também seja possível uma reversão da 
morte neural, muito comum em pacientes que apresentam 
depressão.
 “Estamos falando da criação de novos neurônios, algo que 
não era possível a um tempo atrás”, diz Milton Nascimento dos 
Santos, do Grupo de Pesquisas Bioprospecção de Moléculas 
Ativas da Flora Amazônica da Universidade Federal do Pará.
 Os testes já estão sendo feitos em ratos de laboratório; 
o próximo passo será os testes clínicos e a viabilidade de 
produzir essa substância em larga escala. Hoje, sabe-se que 
uma das possibilidades de criar novos neurônios se dá por 
meio de exercícios para o cérebro.

Ref. http://alzheimer360.com/planta-amazonica-criar-neuronios/ 
(adaptado)

6) Com base na leitura do texto acima assinale a 
alternativa correta.
a)  A descoberta dos efeitos produzidos por plantas 

encontradas na Floresta Amazônica tem sido 
viabilizada e patenteada pelo Grupo de Pesquisas de 
Bioprospecção de Moléculas Ativas da Flora Amazônica 
da Universidade Federal da Amazônia e conta com 
apoio financeiro do Governo Federal.

b)  Os caminhos neuronais criados a partir do uso da 
substância encontrada no caule da planta amazônica 
camapu indicam que a perda de neurônios em 
pacientes com Alzheimer e pacientes com depressão 
é consequência de uma degeneração do hipocampo, 
região do cérebro responsável pela memória.

c)  Devido à planta camapu ser anti-protozoária e anti-
inflamatória, a produção de novos neurônios se deve 
ao fato desta planta combater a perda de memória 
recente em pacientes com Alzheimer por essa ser 
uma doença neurodegenerativa causada por uma 
inflamação protozoária. 

d)  A produção de neurônios no hipocampo, região do 
cérebro associada à memória, pela planta camapu é 
uma esperança e uma prospecção, visto que o que 
se conhece hoje é a produção de novos neurônios 
produzidos por exercícios para o cérebro.

7) A partir da leitura atenta do texto anterior e da Gramática 
Normativa da Língua Portuguesa, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
(  ) As duas palavras destacadas no trecho  a seguir “a 

planta amazônica tem o poder de produzir novos 
neurônios” são acentuadas graficamente porque são 
proparoxítonas. 

(  ) A oração destacada no trecho a seguir “é provável que 
haja novas conexões entre as células do cérebro” 
é classificada como Oração Subordinada Substantiva 
Subjetiva.

(  ) A oração “Uma substância encontrada no caule de uma 
planta amazônica poderá ser usada em medicamentos 
fitoterápicos para o combate ao Alzheimer.” Está na voz 
passiva analítica.

(  ) O termo destacado no trecho a seguir “região do cérebro 
associada à memória” é um adjunto adnominal.

(  ) A partícula “se” destacada no trecho a seguir é 
classificada como índice de indeterminação do sujeito 
“Hoje, sabe-se que uma das possibilidades de criar 
novos neurônios se dá por meio de exercícios para o 
cérebro.”

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a)  V, F, V, F, V.
b)  F, V, V, F, F.
c)  V, V, V, V, F.
d)  F, F, F, V, V.

Leia com atenção o poema da poeta mineira Ana Martins 
Marques, abaixo, e responda as questões 8 e 9 a seguir.

Pense em quantos anos foram necessários para chegarmos 
a este ano
quantas cidades para chegarmos a esta cidade
e quantas mães, todas mortas, até tua mãe
quantas línguas até que a língua fosse esta
e quantos verões até precisamente este verão
este em que nos encontramos neste sítio
exato
à beira de um mar rigorosamente igual
a única coisa que não muda porque muda sempre
quantas tardes e praias vazias foram necessárias para 
chegarmos ao vazio
desta praia nesta tarde
quantas palavras até esta palavra, esta

Ref. https://revistapolen.com/seis-poetas-brasileiras-contemporaneas/

8) Com base na interpretação do poema acima assinale a 
alternativa correta.
a)  A dimensão da passagem do tempo é construída nos 

versos do poema pelo encadeamento das rimas e da 
repetição de palavras.

b)  O eu-lírico do poema cria em suas palavras uma 
representação da passagem do tempo, demonstrando 
como cada evento carrega em si uma somatória 
constante de transformação, exceto o mar que é igual 
por sempre mudar. 

c)  O sarcasmo, característica central para a interpretação 
do poema, tem seu ponto alto no verso “e quantas 
mães, todas mortas, até tua mãe”.

d)  O verbo “pense”, que inicia o poema, propõe uma 
reflexão melancólica e saudosista, apontando a 
inutilidade da vida humana.

9) No poema acima e de acordo com a morfologia da 
Língua Portuguesa, assinale a alternativa incorreta:
a)  A palavra destacada nesse trecho “para chegarmos a 

este ano” é um pronome demonstrativo.
b)  A palavra destacada nesse trecho “até que a língua 

fosse esta” é uma preposição.
c)  A palavra destacada nesse trecho “desta praia nesta 

tarde” é um advérbio de tempo. 
d)  A palavra destacada nesse trecho “este em que nos 

encontramos” é um pronome pessoal do caso oblíquo.
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Eduardo Galeano, escritor uruguaio, faz uma compilação 
de histórias trazendo mulheres como protagonistas. Inicia 
seu livro intitulado Mulheres com o capítulo “Sherazade”. 
Leia abaixo este capítulo e responda a questão 10 a seguir.
Para se vingar de uma, que o havia traído, o rei degolava 
todas.
No crepúsculo se casava, na alvorada enviuvava.
Uma atrás da outra, as virgens perdiam a virgindade e a 
cabeça.
Sherazade foi a única que sobreviveu à primeira noite, e depois 
continuou trocando uma história por cada novo dia de vida.
Essas histórias, por ela escutadas, lidas ou imaginadas, a 
salvavam da decapitação. As dizia em voz baixa, na penumbra 
do quarto, sem outra luz que a da lua. Dizendo essas histórias 
sentia prazer, e dava prazer, mas tomava muito cuidado. Às 
vezes, em pleno relato, sentia que o rei estava examinando 
seu pescoço. 
Se o rei se aborrecesse, estava perdida.
De medo de morrer nasceu a maestria de narrar. 

Ref. In: GALEANO, Eduardo. Mulheres. Tradução de Eric Nepomuceno e 
Sergio Faraco.  Porto Alegre, RS: L&PM, 2017. 

10) Sobre a interpretação do texto acima, assinale a 
alternativa incorreta:
a)  Sherazade se gaba da sua astúcia por escapar do 

destino trágico das outras virgens que a precederam, 
por meio de sua habilidosa capacidade de narrar e 
extrema beleza.

b)  A história de Sherazade conta que as histórias ouvidas, 
lidas ou imaginadas por ela foram a real causa dela não 
ser decapitada pelo rei. 

c)  O rancor do rei foi gerado por ele ter sido traído por 
uma mulher, e, como resposta, degolava todas as suas 
esposas depois da primeira noite, com exceção de 
Sherazade.

d)  O prazer proporcionado e sentido por Sherazade em 
suas noites com o rei era suscitado pelas narrativas 
que ocupavam a madrugada, na penumbra do quarto.

MATEMÁTICA

11) Paulo deve ao banco o valor de R$ 750,00 que aplica 
uma taxa mensal de 4%. Nessas condições é correto 
afirmar que:
a) Se for cobrado juros simples da dívida, em 2 meses o 

valor a pagar será R$ 80,00 de juros
b) Em um mês o valor de juros simples será menor do que 

o valor de juros compostos
c) O valor de juros compostos sempre será maior que o 

valor de juros simples
d) Em 15 dias, o valor de juros simples será maior que o 

valor de juros compostos

12) Uma financeira deseja aplicar uma taxa mensal, no 
regime de capitalização composta, que é equivalente a 
taxa bimestral de 5,0625%.  Desse modo a taxa aplicada 
pela financeira deve ser de: 

 Considere (1,0506250,5 = 1,025); (0,0506250,5 = 0,225) e 
(1,506250,5 = 1,2273)
a) 2,5%
b) 2,53125%
c) 2,25%
d) 2,27%

13) A taxa efetiva bimestral que é equivalente a uma taxa 
nominal anual de 36% capitalizados mensalmente é:

 Considere: (1,032 = 1,0609) ; (1,36(1/6) = 1,0526) e (0,32 = 
0,09)
a) 6%
b) 6,09%
c) 9%
d) 5,26%

14) A tabela indica o valor de um determinado índice nos 6 
primeiros meses de certo ano:

MÊS VALOR DO ÍNDICE NO FINAL DO MÊS
0 100
1 100,8325
2 101,6719
3 102,5183
4 103,3718
5 104,2324
6 105,1001

 De acordo com a tabela é correto afirmar que:
a) a taxa de inflação do índice para o primeiro trimestre foi 

de 1,6719%
b) a taxa de inflação do índice até o primeiro mês foi de 

8,325%
c) a taxa de inflação do índice no período é maior que 5%
d) a taxa de inflação do índice entre o terceiro e quarto 

mês é maior que 1%

15) Ana comprou um notebook no valor á vista de R$ 
1200,00 e pagará em 2 parcelas fixas postecipadas. Se 
a taxa aplicada é de 5% ao mês, então o valor de cada 
parcela será igual a:

 Considere PMT = [PV.i.(1+ i)n ] / [(1+i)n – 1]  e  1,052 = 1,1025
 1,1025/0,1025 = 10,7561
 0,1025/1,1025 = 0,09297

a) 600,00
b) 625,73
c) 632,41
d) 645,37

16) João comprou um imóvel cujo valor à vista é de R$ 
150.000,00 da seguinte forma: 30% de entrada e o 
restante em 60 parcelas no sistema SAC com taxa anual 
de 6%. Nessas condições, o valor de cada parcela de 
amortização será igual a:
a) 1.500,00
b) 1.750,00
c) 2.500,00
d) 1.230,00

17) Dentre as alternativas, a única incorreta é:
a) é representada na reta numérica entre os números 

inteiros 2 e 3
b) A dízima não periódica 3,23456... é um número irracional
c) A soma entre dois números irracionais é sempre um 

número irracional
d) (23)0 = (32)0

18) Sabendo que a altura de um triângulo retângulo relativa 
à hipotenusa mede 4,8 cm e sabendo que a medida 
da hipotenusa é 10 cm, então a medida da área desse 
triângulo é, em cm2, igual a:
a) 24
b) 48
c) 36
d) 60

19) A idade de Joana hoje é igual ao valor da função f(g(3)), 
sendo f(x) = 3x - 1 e g(x) = x + 5. Nessas condições, a 
idade de Joana há 3 anos era igual a:
a) 18
b) 19
c) 20
d) 21

20) Considerando os 6 primeiros termos de uma progressão 
aritmética cujo primeiro termo é 4 e a razão é a mesma 
da progressão geométrica 2,6,..., então a probabilidade 
de sortearmos um termo dessa progressão aritmética 
de modo que ele seja um número maior que 13, é:
a) ¼
b) 33,33%
c) ½
d) 20%
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NOÇÕES DE DIREITO

21) Assinale a alternativa que indica uma matéria 
compatível com a edição de medidas provisórias:
a) carreira dos membros do Ministério Público
b) detenção de ativo financeiro
c) organização do Poder Judiciário
d) majoração de impostos

22) O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, 
deve ser exercido com o auxílio do Tribunal de Contas 
da União, ao qual compete, dentre outras atribuições:
a)  apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de 

admissão de pessoal na administração direta, tais como 
as nomeações para cargo de provimento em comissão

b) fiscalizar as contas nacionais das empresas 
supranacionais de cujo capital social pessoa jurídica do 
terceiro setor participe, de forma direta ou indireta, nos 
termos do tratado constitutivo

c) julgar as contas prestadas anualmente pela União, 
mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 
noventa dias a contar de seu recebimento

d) sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, 
comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao 
Senado Federal

23) Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário devem 
manter, de forma integrada, sistema de controle interno 
com a finalidade de:
a)  exercer o controle das operações de crédito, avais e 

garantias, bem como dos direitos e haveres da União
b)  comprovar a regularidade, quanto ao exercício do poder 

discricionário, relativo à gestão orçamentária, financeira 
e patrimonial nas organizações não governamentais

c)  apoiar o controle interno das Organizações Sociais, no 
exercício de sua missão regulamentar

d)  avaliar o cumprimento das metas previstas no plano de 
diretrizes orçamentárias, a realização dos programas  
governamentais e a execução dos orçamentos públicos

24) No que se refere aos “remédios constitucionais”, 
assinale a alternativa incorreta:
a) conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém 

sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou 
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade 
ou abuso de poder

b) qualquer pessoa é parte legítima para propor ação 
popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público 
ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
histórico e cultural

c) o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado 
por organização sindical, entidade de classe ou 
associação legalmente constituída e em funcionamento 
há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de 
seus membros ou associados 

d) conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta 
de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos 
direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas 
inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania 

25) O Presidente da República está autorizado pela 
Constituição Federal a:
a)  autorizar operações externas de natureza financeira, 

de interesse da União e do Distrito Federal
b)  avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema 

Tributário Nacional, em sua estrutura e seus 
componentes, e o desempenho das administrações 
tributárias da União

c)  dispor, mediante decreto, sobre extinção de funções ou 
cargos públicos, quando vagos

d)  dispor sobre limites globais para as operações de 
crédito interno da União, de suas autarquias e demais 
entidades controladas pelo Poder Público Federal

26) Em consonância com o preceituado no capítulo 
da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte 
referente à “Organização Político-Administrativa”, 
assinale a alternativa incorreta:
a)  permite-se ao Estado do Rio Grande do Norte, bem 

como aos seus Municípios, recusar fé aos documentos 
públicos

b)  a organização político-administrativa do Estado do Rio 
Grande do Norte compreende o Estado e seus Municípios, 
todos autônomos, nos termos da Constituição Federal, 
da Constituição estadual e das leis orgânicas municipais

c)  são símbolos do Estado do Rio Grande do Norte a 
bandeira, o brasão de armas e o hino, existentes na 
data da promulgação desta Constituição, sendo certo 
que os Municípios podem ter símbolos próprios

d)  a criação de Município deve preservar a continuidade e 
a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, faz-se 
por lei estadual, obedecidos os requisitos previstos em 
lei complementar insertos na Constituição Estadual, 
e depende de consulta prévia, mediante plebiscito, à 
população diretamente interessada

27) No que se refere aos temas da centralização, 
descentralização, concentração e desconcentração, 
como tais integrantes da doutrina do Direito 
Administrativo, é correto afirmar que:
a)  para que o Estado possa realizar sua função 

administrativa, que consiste em atender às 
necessidades e anseios sociais, o ordenamento jurídico 
autoriza sua organização administrativa do modo e da 
forma que melhor lhe aprouver, sem necessidade de se 
sujeitar às limitações e diretrizes constitucionais

b)  a função administrativa é realizada de forma 
centralizada quando ela é desempenhada diretamente 
pela própria entidade estatal, por meio de seus vários 
órgãos e agentes públicos

c) a descentralização se apresenta como um modelo 
de gestão destinado a mitigar o exercício da função 
administrativa, permitindo a um ente público exercer sua 
atividade por meio de um órgão público subordinado, 
desde que este tenha uma especialização de caráter 
público

d) na descentralização se verifica uma divisão interna 
de competências ou funções, no interior do próprio 
Estado ou dos órgãos ou repartições administrativas 
criadas pelo próprio poder estatal

28) Apresenta-se como atenuante da responsabilidade 
civil do Estado:
a)  a força maior
b)  o caso fortuito
c)  conduta culposa do agente público
d)  a culpa concorrente

29) No que concerne aos atos administrativos em espécie, 
assinale a alternativa que corresponde ao conceito de 
atos administrativos enunciativos:
a)  são atos administrativos internos pelos quais 

os chefes de órgãos, repartições ou serviços 
expedem determinações gerais ou especiais a seus 
subordinados, ou designam servidores para funções e 
cargos secundários

b)  são os que visam a disciplinar o funcionamento da 
Administração e a conduta funcional de seus agentes. 
São provimentos, determinações ou esclarecimentos 
que se endereçam aos servidores públicos a fim de 
orientá-los no desempenho de suas atribuições

c)  são todos aqueles em que a Administração se limita 
a certificar ou a atestar um fato, ou emitir uma opinião 
sobre determinado assunto, sem se vincular ao seu 
enunciado. Dentre os atos mais comuns desta espécie 
merecem menção as certidões, os atestados e os 
pareceres administrativos

d)  são os que contêm uma sanção imposta pela 
Administração àqueles que infringem disposições 
legais, regulamentares ou ordinatórias dos bens ou 
serviços públicos. Visam punir e reprimir as infrações 
administrativas ou a conduta irregular dos servidores 
ou dos particulares perante a Administração
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30) Verifica-se hipótese legal de “inexigibilidade de licitação” 
na seguinte alternativa:  
a)  contratação de instituição brasileira incumbida 

regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino 
ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição 
dedicada à recuperação social do preso, desde que 
a contratada detenha inquestionável reputação ético-
profissional e não tenha fins lucrativos

b)  celebração de contratos de prestação de serviços 
com as organizações sociais, qualificadas no âmbito 
das respectivas esferas de governo, para atividades 
contempladas no contrato de gestão

c)  contratação de profissional de qualquer setor artístico, 
diretamente ou através de empresário exclusivo, desde 
que consagrado pela crítica especializada ou pela 
opinião pública

d) ampliação, construção, reforma e aprimoramento 
de estabelecimentos penais, desde que configurada 
situação de grave e iminente risco à segurança pública

GEOGRAFIA DO BRASIL E DO RIO GRANDE DO NORTE

31) “O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma 
medida resumida do progresso a longo prazo em três 
dimensões básicas do desenvolvimento humano: 
renda, educação e saúde. O objetivo da criação do 
IDH foi o de oferecer um contraponto a outro indicador 
muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per 
capita, que considera apenas a dimensão econômica 
do desenvolvimento” (PNUD, 2018). Com relação ao 
IDH e PIB per capita do estado do Rio Grande do Norte, 
assinale a alternativa correta. 
a)  O valor de IDH do Rio Grande do Norte é de 0.824, 

semelhante ao do estado do Alagoas
b)  O valor de IDH do Rio Grande do Norte está entre os 

cinco menores do Brasil
c)  O PIB per capita do Rio Grande do Norte está entre os 

cinco maiores do Brasil
d)  O PIB per capita do Rio Grande do Norte está abaixo 

do PIB per capita do Brasil

32) O Rio Grande do Norte abrange diferentes domínios 
morfoclimáticos brasileiros, apresentando diferentes 
características vegetacionais em seu território. Em 
relação à vegetação no estado do Rio Grande do Norte, 
assinale a alternativa correta.
a)  O litoral do estado apresenta predominância de áreas 

de mangue e floresta subtropical
b)  Na porção oeste do estado predominam fitofisionomias 

do Cerrado
c)  Formações vegetais de mata atlântica podem ser 

identificadas no litoral do estado
d)  Extensas áreas do território do estado estão 

relacionadas ao bioma amazônico

33) “O território potiguar é banhado por dezesseis 
bacias hidrográficas, sendo quatro delas de domínio 
federal, responsáveis pela drenagem de 20.258,1 km2, 
equivalente a 38% do território potiguar. O volume 
total de águas superficiais dessas quatro bacias é de 
aproximadamente 3,296 bilhões de metros cúbicos, o 
que representa 67,5% das águas superficiais do estado” 
(OLIVEIRA et al., 2013). Identifique abaixo as bacias 
hidrográficas que banham o estado do Rio Grande do 
Norte, atribuindo valores Verdadeiro (V) ou Falso (F):
(  ) Guajú.
(  ) São Francisco.
(  ) Jacú.
(  ) Parnaíba.
(  ) Curimataú.
(  ) Paraná.

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) V; F; V; F; V; F
b) V; V; V; F; F; V
c) F; V; V; F; V; F
d) F; F; F; V; F; V

34) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
divide o estado do Rio Grande do Norte em quatro 
mesorregiões, sendo elas: Leste Potiguar, Agreste 
Potiguar, Central Potiguar e Oeste Potiguar. Relacione 
as informações contidas na coluna A (cidades do Rio 
Grande do Norte) com a coluna B (mesorregiões do 
Rio Grande do Norte).

Coluna A – Cidades do 
Rio Grande do Norte

1. João Câmara
2. Natal

3. Angicos
4. Parnamirim 

5. Mossoró
6. Santa Cruz

Coluna B – Mesorregiões do Rio 
Grande do Norte
I.  Leste Potiguar

II.  Agreste Potiguar
III.  Central Potiguar
IV.  Oeste Potiguar

 Assinale a alternativa que apresente a sequência 
correta:
a)  1. III; 2. II; 3. II; 4. I; 5. IV; 6. II
b)  1. II; 2. I; 3. III; 4. I; 5. IV; 6. II
c)  1. II; 2. III; 3. IV; 4. I; 5. IV; 6. III
d)  1. III; 2. IV; 3. III; 4. II; 5. II; 6. III

35) “Para a atual identificação das macrounidades do 
relevo brasileiro, elaborada por Ross (1989), foram 
fundamentais os trabalhos de Ab’Sáber e os relatórios 
e mapas produzidos pelo Projeto Radambrasil na 
série Levantamentos dos Recursos Naturais. O 
relevo brasileiro apresenta três tipos de unidades 
geomorfológicas, que refletem sua gênese: os 
planaltos, as depressões e as planícies” (ROSS, 2011). 
Considerando estas três unidades geomorfológicas 
brasileiras, assinale a alternativa correta.
a)  Os planaltos são grandes sistemas serranos e 

montanhosos, que correm em local de encontro entre 
duas placas tectônicas e apresentam altitudes acima 
de 1.200 m

b)  As depressões no território brasileiro apresentam uma 
característica genética muito marcante, que é o fato 
de não terem sido geradas pela atuação de processos 
erosivos, e sim antrópicos

c)  As planícies correspondem geneticamente às áreas 
essencialmente planas, geradas por deposição de 
sedimentos recentes de origem marinha, lacustre ou 
fluvial

d)  As depressões no Brasil estão localizadas apenas 
na região amazônica, devido à forte erosão fluvial, 
especialmente pelo rio Amazonas e seus afluentes

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

36) Segundo a Lei nº 6.404 de dezembro de 1976, o capital 
da companhia ou sociedade anônima, será dividido 
em ações e, a responsabilidade de seus sócios será 
limitada ao valor de emissão das ações. Essa mesma 
legislação, também discorre sobre o objeto social 
dessas companhias. A esse respeito, analise as 
afirmativas e dê valores Verdadeiros (V) ou Falsos (F).
(  ) Pode ser objeto da companhia qualquer empresa com 

ou sem fim lucrativo, não contrário à lei, à ordem pública 
e aos bons costumes.

(  ) Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e 
se rege pelas leis e usos do comércio.

(  ) O estatuto social definirá o objeto de modo simples e 
resumido.

(  ) O objeto da companhia pode ser a participação em 
outras sociedades.

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) V, V, V, V
b) V, F, V, F
c) F, V, F, V
d) F, F, V, V
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37) O Artigo 7º da Lei 6.404/76, determina que:“O capital 
social poderá ser formado com contribuições em 
dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis 
de avaliação em dinheiro”. Em relação a avaliação dos 
bens, analise as afirmativas abaixo:
I. Será feita por 3 (três) peritos ou por empresa 

especializada, nomeados em assembléia-geral dos 
subscritores

II. Os peritos estarão presentes à assembléia que 
conhecer do laudo, a fim de prestarem as informações 
que lhes forem solicitadas.

III. Os bens incorporar-se-ão ao patrimônio, somente se o 
subscritor aceitar o valor aprovado pela assembléia.

 Assinale a alternativa correta:
a) Apenas a afirmativa I está correta
b) Apenas a afirmativa III está correta
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
d) As afirmativas I, II e III estão corretas

38) Além dos livros obrigatórios para qualquer comerciante, 
a companhia deve ter outros livros, revestidos das 
mesmas formalidades legais. Analise os itens a seguir 
e verifique quais fazem parte deste conjunto:
I. livro de Registro de Ações Nominativas
II. livro de Transferência de Ações Nominativas
III. livro de Atas das Assembléias Gerais
IV. livro de Presença de convidados
V. livro de Presença dos Acionistas

 Assinale a alternativa CORRETA.
a) Somente itens I e II estão corretos
b) Somente itens III e IV estão corretos
c) Somente itens I, II, III e V estão corretos
d) Somente itens I, II, III e IV estão corretos

39) A Lei 6.404/76, estabelece um conjunto de demonstrações 
contábeis/financeiras a serem elaboradas ao final de 
cada exercício social. Considerando a mencionada 
legislação, analise os itens abaixo e verifique quais 
são obrigatórios para companhias abertas:
I. balanço patrimonial;
II. demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III. demonstração do resultado do exercício; 
IV. demonstração do resultado abrangente do período;
V. demonstração das mutações do patrimônio líquido;
VI. demonstração dos fluxos de caixa; 
VII. demonstração do valor adicionado.

 Assinale a alternativa correta:
a) Itens I, II, III, IV, VI, VII apenas
b) Itens I, II, III, VI, VII apenas
c) Itens I, II, III, IV, V, VI, VII
d) Itens I, II, III, IV, V, VI apenas

40) Durante o mês de agosto de X1 a empresa Fenix Comercial 
Ltda, realizou diversas vendas de suas mercadorias no 
valor total de $ 172.800,00. Desse montante, recebeu 
50% à vista e o restante à prazo. O ICMS incidente sobre 
as transações foi de 18%. Sabendo-se que o lucro bruto 
da empresa é de 45% sobre a receita líquida, assinale 
a alternativa que apresenta as contas contábeis e os 
valores registrados corretamente.
a) D - Caixa e equivalente de Caixa  $ 86.400,00
 D - Duplicatas a Receber   $ 86.400,00
 C - Receita de Vendas   $ 172.800,00
 D - ICMS sobre vendas   $ 31.104,00
 C - ICMS a recolher   $ 31.104,00
 D - CMV     $ 77.932,80
 C - Estoque    $ 77.932,80
b)  D - Caixa e equivalente de Caixa  $ 86.400,00
 D - Duplicatas a Receber   $ 86.400,00
 C - Receita de Vendas   $ 172.800,00
 D - ICMS sobre vendas   $ 31.104,00
 C - ICMS a recolher   $ 31.104,00
 D - CMV     $ 63.763,20
 C - Estoque    $ 63.763,20
c)  D - Caixa e equivalente de Caixa  $ 86.400,00
 D - Duplicatas a Receber   $ 86.400,00
 C - Receita de Vendas   $ 172.800,00
 D - ICMS sobre vendas   $ 31.104,00
 C - ICMS a recolher   $ 31.104,00
 D - CMV      $ 95.040,00
 C - Estoque    $ 95.040,00
d)  D - Caixa e equivalente de Caixa  $ 86.400,00
 D - Duplicatas a Receber   $ 86.400,00
 C - Receita de Vendas   $ 172.800,00
 D - ICMS sobre vendas   $ 18.000,00
 C - ICMS a recolher   $ 18.000,00
 D - CMV      $ 77.932,80
 C - Estoque    $ 77.932,80

41) Para elaborar o  plano de contas contábeis, é 
necessário a separação das contas contábeis entre 
os grupos de Ativo, Passivo e Resultado (receitas, 
custos e despesas). Em relação aos grupos do Plano 
de Contas, assinale a alternativa incorreta.
a)  despesas antecipadas, clientes e estoques são contas 

de ativo
b)  fornecedores, adiantamento de clientes e tributos a 

recolher são contas do passivo
c)  custo da mercadoria vendida, receita de vendas e 

salários e ordenados são contas de resultado
d)  estoques, caixa e equivalente de caixa e adiantamento 

de clientes são contas de ativo

42) Conforme Art. 176, da Lei nº 6.404/76, as 
demonstrações contábeis devem ser elaboradas ao 
final de cada exercício social e devem apresentar a 
situação patrimonial da empresa com clareza, além 
de demonstrar as mutações ocorridas no exercício. 
Analise as afirmativas a seguir em relação as 
demonstrações e de valores Verdadeiro (V) ou Falso 
(F):
(  ) as contas semelhantes podem ser agrupadas, nas 

demonstrações, independente dos saldos;
(  ) as demonstrações devem ser complementadas por 

notas explicativas e outros quadros analíticos;
(  ) as notas explicativas, dentre outras coisas, devem 

apresentar informações referente a base de preparação 
das demonstrações financeiras;

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) F, V, F
b) V, F, F
c) F, V, V
d) V, F, V
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43) A empresa Urano realizou as seguintes transações 
durante o mês de outubro:
I. Compra de 15.000 unidades de mercadoria para 

revenda por $ 30.000,00, à vista em dinheiro.
II. Compra à vista, em dinheiro, materiais de limpeza para 

utilização durante o mês, $ 350,00.
III. Vende 6.000 unidades de mercadorias e gera uma 

receita $ 24.000,00, recebendo 30% em dinheiro e o 
restante em débito.

IV. Pagamento de tarifa bancária, referente ao mês, no 
valor de $ 65,00.

V. Combina uma venda de 2.000 unidades para o mês de 
novembro com o cliente “Centro Educacional Criança 
Feliz” e recebe, o valor de $ 15.000,00, através de débito 
em conta.

VI. Compra de móveis e utensílios, à vista, no valor de 
$ 12.800,00.

VII. A empresa registrou as seguintes apropriações no 
mês de outubro: salários no valor de $ 6.200,00, contas 
de água, luz e telefone, no valor de $ 3.250,00. Todos a 
serem pagos no mês de novembro.

 Considerando os fatos anteriormente informados, 
assinale a alternativa que apresenta o resultado da 
empresa.
a) Lucro $ 17.135,00
b) Lucro $ 2.135,00
c) Lucro $ 13.135,00
d) Lucro $ 4.335,00

44) O contador da Empresa ABC Indústria e Comércio Ltda 
relatou os seguintes acontecimentos:
1. Em 02/12, a conta Bancos no razão contábil e o extrato 

bancário, apresentavam o mesmo saldo final.
2. Em 03/12, a empresa recebeu do cliente XPTO, em 

cheque no caixa da empresa, o valor de $ 1.500,00, 
para quitação de uma duplicata. Nesta mesma data o 
cheque foi enviado para depósito.

3. Em 04/12, o cheque foi devolvido pelo banco por falta 
de fundos.

 Considerando que essas foram as únicas movimentações 
do período e, sabendo-se que, o contador efetuou 
o lançamento contábil referente ao recebimento da 
duplicata e o depósito efetuado, ao se proceder à 
conciliação bancária em 19/6, verificou-se que:
a) A conta Banco no razão apresentava o mesmo valor 

encontrado no extrato bancário
b) A conta Banco no razão contábil estava maior que o 

saldo do extrato bancário
c) A conta Banco no razão contábil estava menor que o 

saldo do extrato bancário
d) O saldo do extrato bancário era menor que o saldo do 

extrato em 02/12

45) A empresa Sonho Tranquilo ao confrontar o extrato 
bancário e a conta razão no encerramento do mês 11, 
constatou que havia uma divergência. O livro razão, 
apresentava o saldo da conta Banco Conta Movimento 
devedor de $ 25.000,00. Com os saldos divergentes, 
teve-se a necessidade de realizar uma conciliação. 
Nesse sentido, as informações a seguir foram levantadas 
para a conciliação:
I. um cheque de $ 5.000,00, recebido de clientes e 

depositado em 19 de novembro, foi devolvido por 
insuficiência de fundos;

II. um cheque de $ 7.000,00, emitido para pagamentos de 
fornecedor, não foi apresentado;

III. uma cobrança de duplicatas emitidas pela empresa, no 
valor de $ 3.000,00, foi feita pelo banco, contudo não 
houve aviso à empresa.

IV. um cliente efetuou um pagamento antecipado de  
$ 2.500,00, e não informou a empresa.

 Com base nos dados apresentados de forma hipotética, 
assinale a alternativa que apresenta o saldo correto 
que a conta Banco Conta Movimento deve ir a balanço.
a) $ 25.500,00
b) $ 32.500,00
c) $ 37.500,00
d) $ 18.500,00

46) O departamento de produção da fábrica de guarda 
chuvas “Molhe Bem” apresentou à contabilidade, em 
determinado mês, os seguintes dados da produção:

Custos Modelo 
Padrão

Modelo 
Luxo

Total

Unidades produzidas 1.000 600 1.600
Mão de obra direta consumida $ 4.400 $ 6.600 $ 11.000
Matéria-prima consumida $ 8.000 $ 7.200 $ 15.200
Custos Indiretos de Fabricação $ 15.000

 A empresa distribui seus custos indiretos de fabricação 
de acordo com a mão de obra direta. Os custos 
unitários dos produtos são respectivamente:
a) $ 40,00 e $ 18,40
b) $ 15,50 e $ 35,50
c) $ 18,40 e $ 38,00
d) $ 23,80 e $ 32,40

47) A empresa XYZ fabrica um único produto. No mês 
passado, operou abaixo de sua capacidade produtiva 
e produziu apenas 1.000 unidades, incorrendo nos 
seguintes custos: Custos Variáveis $ 5.000 e Custos 
Fixos $ 8.000. Para o próximo mês pretende produzir  
1.500 unidades. Considerando que os custos não 
sofrerão  reajustes de preço, pode-se afirmar que, o  
custo unitário do produto será:
a)  $ 13,00
b)  $ 12,00
c)  $ 11,80
d)  $ 10,33

48) Observe as colunas A e B:
A Tipos de Custos B Conceitos de custos
(1) Custos variáveis 
totais

(  ) Custos totais que, até o limite da 
capacidade produtiva, não se alteram 
em determinado período com o 
volume de produção.  

(2) Custos variáveis 
unitários

(  ) Custos totais que, crescem ou 
decrescem de acordo com o volume 
produzido. 

(3) Custos fixos 
totais

(  ) custos de natureza genérica cuja 
identificação com os produtos precisa 
ser feita por meio de uma forma de 
rateio. 

(4) Custos fixos 
unitários

(  ) Custos unitários que decrescem 
na razão do volume produzido. 

(5) Custos diretos (  ) Custos que apresentam uma 
medida objetiva de seu consumo 
na fabricação de um produto, ou na 
prestação de um serviço. 

(6) Custos indiretos (  ) Custos unitários que permanecem 
constantes, independente da 
quantidade produzida.

 Enumere a coluna B, de modo que exista uma relação 
correta entre os tipos de custos (apresentados na coluna 
A) e os conceitos de custos (apresentados na coluna B).

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta 
desta correspondência entre a coluna A e a coluna B.
a) 3, 1, 6, 4, 5, 2
b) 1, 3, 5, 4, 6, 4
c) 3, 5, 6, 2, 4, 1
d) 2, 4, 6, 1, 5, 3
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Utilize o texto abaixo para responder as questões 49 e 50 
a seguir.
A Fábrica de Doces Mineira Ltda, fabrica apenas dois tipos 
de doces: doce de goiaba e doce de abóbora, vendidos em 
lata de 5 kg. Os preços de venda são: $ 50,00 a lata do 
doce de goiaba e $ 45,00 a lata do doce de abóbora.
Em determinado mês, quando a empresa vendeu 5.000 
latas de doce de goiaba e 6.000 latas de doce de abóbora, 
ocorreram os seguintes custos diretos:
Custos Diretos Doce de Goiaba Doce de Abóbora
Matéria-Prima $ 20,00 por lata de 

5Kg
$ 15,00 por lata de 
5Kg

Mão de obra direta $ 10, 00 por lata 
de 5Kg

$ 12,00 por lata de 
5Kg

Os Custos Indiretos de Fabricação – (CIF), nesse período, 
foram de $ 70.000,00, referente às seguintes atividades:
Atividades $
Inspecionar e armazenar matéria-prima $ 30.000,00
Processar produtos $ 40.000,00

Os direcionadores de custo dessas atividades foram:
Direcionadores de atividades Doce de 

Goiaba
Doce de 
Abóbora

Total

Nº lotes inspecionados e 
armazenados

30 30 60

Nº de horas máquinas de 
processamento

6.000 4.000 10.000

49) Se a Fábrica de Doces Mineira Ltda utilizar o Custeio 
ABC – Custo Baseado em Atividades para ratear os 
custos indiretos, o lucro bruto unitário do doce de 
goiaba e do doce de abóbora serão, respectivamente:
a)  $13,40 e $ 13,80
b)  $ 12,20 e $ 12,83
c)  $ 37,00 e $ 32,83
d)  $ 37,80 e $ 32,17

50) Se a Fábrica de Doces Mineira Ltda, utilizar o custeio 
direto ou variável, o custo unitário do doce de goiaba e 
do doce de abóbora será, respectivamente:
a)  $ 30,00 e $ 27,00
b)  $ 37,80 e $ 32,17
c)  $ 13,40 e $ 13,80
d)  $ 12,20 e 12,83

51) Uma empresa produz apenas dois produtos: Produto A 
e Produto B. Vende o produto A por $ 150,00 e o produto 
B por $ 130,00. Para cada 2 produtos A que a empresa 
vende, ela vende também 3 produtos B. Os custos 
variáveis são: Produto A $ 50,00 e Produto B $30,00. 
Os custos fixos mensais são $ 80.000,00. Assinale 
a alternativa correta que, corresponda ao ponto de 
equilíbrio da empresa vendendo-se os dois produtos:
a)  400 produtos A e 400 produtos B
b)  200 produtos A e 600 produtos B
c)  320 produtos A e 480 produtos B
d)  350 produtos A e 450 produtos B

52) O restaurante Executivo’s vende apenas um tipo de 
prato. O preço de venda do prato é $ 40,00 e seu custo 
variável é $ 8,00. Os custos fixos mensais do restaurante 
alcançam $ 9.600,00. Analise as afirmativas a seguir 
atribuindo-lhes valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
(  ) Para atingir seu ponto de equilíbrio o restaurante 

necessita vender 280 pratos por mês
(  ) Se o restaurante vender 400 pratos por mês, sua 

margem de segurança operacional será de 100 pratos
(  ) A margem de contribuição da empresa é de 80%
(  ) Para que o restaurante tenha um lucro mensal de $ 

10.000, precisa vender 500 pratos por mês.
 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta de cima para baixo.
a) V, V, F, F
b) V, F, F, V
c) F, F, V, V
d) F, V, V, F

53) A empresa Lucro Certo Ltda, vende apenas um tipo de 
produto. O preço de venda do produto é $ 1.000,00 e 
seu custo variável é $ 200,00. Os custos fixos mensais 
da empresa são de $ 80.000,00, Analise as afirmativas 
a seguir atribuindo-lhes valores Verdadeiro (V) ou 
Falso (F).
(  ) A empresa atingirá seu ponto de equilíbrio, quando 

vender 100 produtos.
(  ) Se a empresa aumentar em 10% o preço de venda do 

produto, e todos os custos permanecerem constantes, 
seu ponto de equilíbrio também aumentará,

(  ) Se o preço de venda do produto, os custos fixos e 
custos variáveis aumentarem 5%, o ponto de equilíbrio 
também aumentará 5%

(  ) Se os custos fixos e os custos variáveis aumentarem 
10% e o preço de venda permanecer igual, o ponto de 
equilíbrio aumentará.

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) V, V, V, F
b) V, F, F, V
c) F, F, V, V
d) F, F, F, V

54) O Grau de Alavancagem Operacional (GAO) mede a 
variação do lucro em função da variação das vendas. 
Considere uma empresa que possui um GAO de 3 e 
deseja um aumento de 15% em seu lucro. Assinale a 
alternativa correta que mostra o aumento do faturamento 
para que a empresa alcance seu lucro desejado:
a) 15%
b) 10%
c) 5%
d) 3%

55) A empresa KLM Ltda vende 1.000 unidade mensais 
do produto N. O preço de venda praticado e $ 120,00, 
o custo variável unitário é $ 40,00 e os custos fixos 
mensais são $ 40.000,00. Assinale a alternativa correta 
que corresponda ao Grau de Alavancagem Financeira 
da empresa se ela aumentar seu faturamento em 20%.
a) 0,5
b) 1,0
c) 1,5
d) 2

56) A Lei nº 4.320/64, em seu Capítulo IV, aborda os 
aspectos do balanço das entidades públicas. Com 
relação ao Balanço Financeiro, assinale a alternativa 
correta que indica o que ele demonstrará.
a) O Ativo Financeiro, o Ativo Permanente, o Passivo 

Financeiro, O Passivo Permanente, o Saldo Patrimonial 
e as Contas de Compensação

b) A receita e despesa orçamentárias bem como 
os recebimentos e pagamentos de natureza 
extraorçamentárias, conjugados com os saldos em 
espécie provenientes do exercício anterior e os que se 
transferem para o ano seguinte

c) Os suprimentos de fundos do exercício serão 
computados na receita extraorçamentária para 
compensar sua inclusão na despesa orçamentária

d) A receita e despesa extraorçamentárias, seus 
respectivos pagamentos e recebimentos para os 
próximos 5 anos
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57) Em relação ao controle interno e externo da execução 
orçamentária, analise as afirmativas abaixo, dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F).
(  ) As contas do Poder Executivo serão submetidas ao 

Poder Legislativo, com parecer prévio do Presidente da 
República.

(  ) O controle de execução orçamentária, pelo Poder 
Executivo, terá por objetivo verificar a probidade da 
administração, a guarda e legal emprego dos dinheiros 
públicos e o cumprimento da Lei do Orçamento.

(  ) O Poder Executivo, anualmente, prestará contas 
ao Poder Legislativo, no prazo estabelecido, nas 
Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios.

(  ) A verificação da legalidade dos atos de execução 
orçamentária será prévia, concomitante e subsequente.

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) V, F, V, V
b) F, V, V, F
c) V, V, F, F
d) F, F, V, V

58) Acerca do Plano Plurianual (PPA), Lei das Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), 
assinale a alternativa correta.
a) O PPA será apreciado pelas duas casas do Congresso 

nacional e terá vigência de quatro anos, iniciando-se no 
segundo ano de mandato do Chefe do Poder Executivo

b) A LDO estabelece diretrizes, objetivos e metas da 
administração, para os próximos exercícios

c) A LOA compreenderá as metas e prioridades da 
administração pública federal, incluindo as despesas 
correntes para o exercícios financeiro subsequente

d) O PPA, compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento 
de investimento e o orçamento da seguridade social

59) De acordo com a Lei 4.320/64, integram o Passivo 
Financeiro. Analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta.
a) As dívidas fundadas
b) As dívidas flutuantes
c) O restos a pagar
d) Compromissos exigíveis

60) A respeito da Lei Orçamentária Anual (LOA), assinale a 
alternativa incorreta.
a) Compreende o orçamento fiscal, o orçamento da 

seguridade social e o orçamento de investimentos das 
empresas em que a União, direta ou indiretamente, 
detenha a maioria do capital social com direito a voto

b) Abarca o orçamento da seguridade social, abrangendo 
todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da 
administração direta ou indireta, bem como os fundos e 
fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público

c) Traz o orçamento fiscal, composto pelas despesas 
com saúde, previdência social e assistência social, 
vinculadas a entidades e órgãos da administração 
direta e indireta e a empresas públicas

d) Compreende o orçamento de investimento das 
empresas em que a União, direta ou indiretamente, 
detenha a maioria do capital social com direito a voto

61) Ao que se refere aos créditos adicionais, especiais, 
extraordinários e suplementares, analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta.
I. São créditos suplementares as autorizações de 

despesas não computadas ou insuficientemente 
dotadas na Lei de Orçamento.

II. São créditos especiais os destinados às despesas 
urgentes e imprevisíveis, como em caso de guerra, 
comoção intestina ou calamidade pública.

III. Os créditos adicionais terão vigência no exercício 
financeiro em que forem abertos.

IV. Os créditos extraordinários serão abertos por 
decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato 
conhecimento ao Poder Legislativo.

a) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas
b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
c) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas

62) Em relação as etapas do orçamento a público: 
elaboração, acompanhamento e fiscalização, assinale 
a alternativa correta.
a) Caso não receba a proposta orçamentária no prazo 

fixado nas Constituições ou nas Leis Orgânicas do 
Município, o Poder Executivo, considerará como 
proposta a Lei do Orçamento vigente

b) Tabelas explicativas das estimativas de receita e 
despesa, especificação dos programas especiais 
de trabalho e projeto de lei do orçamento compõem 
a proposta orçamentária que o Poder Executivo 
encaminhará ao Legislativo

c) O Poder Executivo publicará em até 30 dias após o 
encerramento de cada trimestre, relatório resumido de 
execução orçamentária

d) O controle da execução orçamentária compreenderá 
a ilegalidade dos atos que resultem arrecadação ou 
a realização da despesa, a infidelidade funcional dos 
agentes da administração responsáveis por bens e 
valores públicos e, o descumprimento do controle de 
trabalho

63) Leia abaixo o Artigo 165, Parágrafo 1º da Constituição 
Federal do Brasil.

 “Art. 165 - § 1º - __________ que instituir _________
estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, 
objetivos e metas da administração pública federal para 
as despesas __________ e outras dela decorrentes e 
para as relativas aos programas de duração continuada.

 Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas.
a) A Lei / a Lei de Diretrizes Orçamentárias / correntes
b) O Decreto / a Lei Orçamentária Anual / de capital
c) A Lei / o Plano Plurianual / de Capital
d) A Lei / a Lei de Diretrizes Orçamentárias / de capital

64) Em relação à classificação das receitas e despesas 
quanto a categoria econômica que consta do processo 
orçamentário, assinale a alternativa incorreta.
a) São receitas de capital: receita patrimonial, impostos, 

taxas e contribuição de melhoria
b) São despesas de capital: as despesas de investimentos, 

inversões financeiras
c) São receitas correntes: receita industrial, receita de 

serviços
d) São despesas correntes: as despesas de pessoal e 

encargos

65) Acerca do Suprimento de Fundos na Lei 4.320/64, 
assinale a alternativa correta.
a) É a autorização de execução orçamentária que pela sua 

excepcionalidade, não possui dotação orçamentária 
específica

b) É permitido conceder suprimento de fundos para 
despesas com locomoção, sem prévio empenho na 
dotação própria

c) Consiste na entrega de numerário a servidor, sempre 
precedida de empenho na dotação própria

d) Se concederá suprimento de fundos a servidor que 
tenha a seu cargo a guarda ou a utilização do material a 
adquirir mesmo que houver outro servidor na repartição
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66) Observe as colunas A e B:
A Categorias Econômicas 
das Receitas

B Subcategorias Econômicas 
das Receitas

1 - Receitas Correntes (  ) Receita de Serviços 
2 - Receitas de Capital (  ) Transferência de Capital

(  ) Operações de Crédito 
(  ) Receita Patrimonial
(  ) Alienação de Bens 
(  ) Receita Tributária

 Enumere a coluna B, de modo que exista uma 
relação correta entre as Categorias Econômicas de 
Receitas (apresentadas na coluna A) e as respectivas 
Subcategorias Econômicas de Receitas (apresentadas 
na coluna B). 

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta 
desta correspondência entre a coluna A e a coluna B.
a)  1, 2, 1, 1, 2 e 1
b)  1, 2, 2, 1, 2 e 1
c)  2, 2, 2, 1, 2 e 1
d)  1, 2, 1, 2, 2 e 1

67) A Lei 4.320 /64, dentre outros assuntos, aborda 
conceitos de receitas e Despesas Públicas. Com 
relação às Receitas Públicas, analise as afirmativas 
abaixo, atribuindo-lhes valores Verdadeiro (V) ou Falso 
(F)
(  ) São Receitas Correntes as recebidas de outras pessoas 

de direito público ou privado, quando destinadas a 
atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

(  ) São Receitas de Capital as provenientes da realização 
de recursos financeiros oriundos de constituição de 
dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; 
os recursos recebidos de outras pessoas de direito 
público ou privado, destinados a atender despesas 
classificáveis em Despesas de Capital.

(  ) O superávit do Orçamento Corrente resultante do 
balanceamento dos totais das receitas e despesas 
correntes, deve resultar em um item de receita orçamentária.  

(  ) As Receitas Tributárias dividem-se em impostos, taxas 
e contribuições de melhorias.

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) V, V, F e V
b) V, V, F e F
c) F, V, V e F
d) F, F, V e V

68) A Lei 4.320 /64, dentre outros assuntos, aborda 
conceitos de receitas e Despesas Públicas. Com 
relação às Despesas Públicas, analise as afirmativas 
abaixo, atribuindo-lhes valores Verdadeiro (V) ou Falso 
(F):
(  ) A despesa pública pode ser classificada nas seguintes 

categorias econômicas: despesas orçamentárias e 
despesas extraorçamentárias.

(  ) Classificam-se como Despesas de Custeio as 
dotações para manutenção de serviços anteriormente 
criados, inclusive as destinadas a atender a obras de 
conservação e adaptação de bens imóveis.

(  ) As Despesas Orçamentárias Correntes são todas as 
despesas de operação das ações ou manutenção da 
existência da entidade pública.

(  ) As Despesas Orçamentárias Correntes dividem-se em 
Despesas de Custeio Transferência de Capital. 

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) V, V, V, e V
b) V, V, V e F
c) F, F, F e F
d) F, V, V e F

69) Observe as colunas A e B:
A Categorias Econômicas 
das Despesas

B Subcategorias Econômicas 
das Receitas

1 - Despesas Correntes (  ) Subvenções sociais 
2 - Despesas de Capital (  ) Amortização de dívida 

pública
(  )Auxílios para inversões 
financeiras 
(  ) Salários do pessoal civil e 
militar 
(  ) Material de consumo 
(  )Juros da dívida pública

 Enumere a coluna B, de modo que haja uma relação 
correta entre as Categorias Econômicas de Despesas  
(apresentados na coluna A) e as respectivas 
Subcategorias Econômicas de Despesas (apresentados 
na coluna B).

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta 
desta correspondência entre a coluna A e a coluna B.
a) 1, 1, 1, 2, 2 e 1
b) 1, 2, 1, 1, 1 e 2
c) 1, 2, 2, 1, 1 e 1
d) 2, 2, 1, 1, 2 e 1

70) A Lei 4.320/64, dispõe sobre os estágios das despesas 
e facilita o conhecimento e a gestão dos ingressos de 
recursos. Assinale a alternativa correta quanto aos 
estágios da despesa:
a) Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento
b) Empenho, liquidação e pagamento
c) Empenho, pagamento e destinação dos recursos
d) Previsão, destinação e liquidação

71) A Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. 
Em seu Artigo 19  faz referência ao Art. 169, caput da 
Constituição Federal, que determina que a despesa 
total com pessoal (ativo e inativo) em cada período 
de apuração e em cada ente da Federação não poderá 
exceder alguns percentuais da receita corrente líquida. 
Assinale a alternativa correta com relação a esses 
percentuais:
a) União: 70%, Estados: 70% e Municípios: 60%
b) União: 50%, Estados: 70% e Municípios: 70%
c) União: 50%, Estados: 60% e Municípios: 60%
d) União: 40%, Estados: 30% e Municípios: 30%

72) Sobre Restos a Pagar, assinale a alternativa incorreta:
a) Restos a Pagar são as despesas legalmente 

empenhadas em um determinado exercício financeiro, 
mas não pagas até o final de novembro do exercício 
em curso

b) Consideram-se Restos a Pagar as despesas 
empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro

c) Os Restos a Pagar podem ser originários de 
despesas empenhadas e processadas e de despesas 
empenhadas e não processadas

d) Os Restos a Pagar devem ser demonstrados na 
proposta orçamentária que o Poder Executivo 
encaminha ao Poder Legislativo
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73) A Lei 4.320/64, em seu Título I, menciona a Lei do 
Orçamento. A esse respeito, leia as afirmativas abaixo, 
atribuindo-lhes valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
(  ) A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita 

e despesa de forma a evidenciar a política econômica 
financeira e o programa de trabalho do Governo.

(  ) A Lei do Orçamento deve obedecer aos princípios de 
unidade universalidade e anualidade.

(  ) Todas as receitas e despesas constarão da Lei de 
Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer 
deduções.

(  ) Deverão acompanhar a Lei do Orçamento os quadros 
demonstrativos de receitas e quadros demonstrativos 
de despesas.

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) V, V, V e V
b) V, V, F e V
c) F, V, V e F
d) F, V, F e F

74) O ciclo de planejamento e orçamento público brasileiro 
é composto por três instrumentos principais: Plano 
Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e Lei Orçamentaria Anual (LOA). O artigo 165 
da Constituição Federal/1988 normatiza esse assunto. 
Leia as alternativas abaixo e assinale a incorreta:
a) A lei que instituir o PPA estabelecerá, de forma 

regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 
administração pública federal para as despesas de 
capital e outras delas decorrentes e para as relativas 
aos programas de duração continuada

b) Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais 
previstos nesta Constituição serão elaborados em 
consonância com o plano plurianual e apreciados pelo 
Congresso Nacional

c) A LOA compreenderá:  o orçamento fiscal referente aos 
Poderes da União, o orçamento de investimento das 
empresas em que a União, direta ou indiretamente, 
detenha a maioria do capital social com direito a voto e 
o orçamento da seguridade social

d) O Presidente da República, os governadores dos 
Estados e do Distrito Federal, bem como os prefeitos dos 
Municípios, poderão enviar mensagem ao Congresso 
Nacional para propor modificação nos projetos, se a 
votação ainda não tiver sido iniciada

75) Com relação ao Plano Plurianual (PPA), analise as 
alternativas abaixo e assinale a CORRETA.
a) O PPA vigora por três anos e estabelece diretrizes da 

administração federal para as despesas correntes
b) O PPA é um instrumento independente dos demais 

(LDO e LOA)
c) O PPA tem como função estabelecer as diretrizes, 

objetivos e metas de médio prazo da administração 
pública

d) O PPA é um instrumento de planejamento de curto 
prazo do governo federal

76) Conforme dispõe o Art. 53 da Constituição do Estado 
do Rio Grande do Norte, o controle externo do Estado 
e de todas entidades da administração direta e indireta 
fica a cargo da Assembleia Legislativa e é exercido 
com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Diante 
disso e mediante análise das competências do Tribunal 
de Contas, assinale a alternativa incorreta:
a) É de competência do Tribunal de Contas apreciar as 

contas prestadas, anualmente, pelo Governador do 
Estado

b) É competência do Tribunal de Contas fiscalizar a 
aplicação de quaisquer recursos repassados pelo 
Estado a Município e a instituições públicas ou privadas

c) É de competência do Tribunal de Contas julgar as 
contas dos administradores dos Poderes Legislativo e 
Executivo, assim como dos demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos da administração 
direta e indireta, inclusive das fundações, empresas 
públicas, autarquias e sociedades instituídas ou 
mantidas pelo Poder Público, ressalvando-se, apenas 
o Poder Judiciário que tem suas contas julgadas 
internamente pela Corregedoria Geral de Justiça

d) É de competência do Tribunal de Contas realizar, 
por iniciativa própria, da Assembléia Legislativa, de 
Comissão técnica ou de inquérito, ou em razão de 
denúncia, inspeções e auditorias de natureza financeira, 
contábil, orçamentária, operacional e patrimonial nas 
unidades administrativas dos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário

77) A Lei Complementar nº 303/2005 do Estado do Rio Grande 
do Norte dispõe sobre normas gerais pertinentes ao 
processo administrativo no âmbito da Administração 
Pública Estadual estabelecendo normas gerais para 
os atos e processos administrativos no âmbito da 
Administração Pública Estadual Direta e Indireta. A 
respeito do processo administrativo estadual, analise 
as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. O direito da Administração Pública de invalidar os atos 

administrativos decai em 5 (cinco) anos, contados – via 
de regra – da data em que foram expedidos.

II. A decisão em um recurso administrativo é um ato 
administrativo que deve ser motivado.

III. O processo administrativo se inicia apenas de ofício, ou 
seja, por interesse da Administração Pública.

IV. As atividades de instrução probatória no processo 
administrativo destinadas à averiguação e à 
comprovação dos dados necessários à decisão final 
devem ser realizadas de ofício ou mediante impulsão do 
agente responsável pelo processo, não sendo permitido 
a interessados proporem atuações probatórias.

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
b) Apenas a afirmativa IV é incorreta
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas

78) Sobre a organização do Poder Executivo do Estado do 
Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta:
a) Os cargos de Controlador Geral do Estado e de 

Procurador Geral do Estado contam com a mesma 
remuneração de Secretário de Estado, mas o status de 
tais cargos é distinto, inclusive quanto as prerrogativas

b) Não é de competência da Controladoria Geral do 
Estado a supervisão técnica das atividades do sistema 
integrado de fiscalização financeira, contabilidade e 
auditoria

c) Os planos de carreira, cargos e remuneração do pessoal 
da Administração Direta, fundacional e autárquica não 
levarão em consideração a qualificação do servidor e o 
seu desempenho

d) Dentre as atribuições básicas dos Secretários de 
Estado, pode-se destacar a aprovação de propostas 
orçamentárias dos órgãos e entidades da Administração 
Indireta que lhe sejam vinculados
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79) A respeito do Regime Jurídico Único do Estado, das 
Autarquias e Fundações Públicas Estaduais, e levando 
em consideração o teor da Lei Complementar 122/94, 
analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F).
(  ) É vedado o desvio do servidor para o exercício de 

atribuições diversas das inerentes ao seu cargo efetivo, 
sob pena de nulidade do ato e responsabilidade 
administrativa e civil da autoridade que o autorizar. 

(  ) É vedada, em todas as hipóteses, a acumulação 
remunerada de cargos, funções e empregos, ainda 
que temporários, na administração direta ou indireta do 
Estado.

(  ) As penalidades de advertência e de suspensão não 
terão seus registros cancelados em nenhuma hipótese.

(  ) A investidura em cargo ou função ocorre com a posse.
 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta de cima para baixo.
a) V, F, V, V
b) V, F, F, V
c) F, V, V, V
d) V, V, F, F

80) À Controladoria Geral do Estado compete, dentre 
outras atribuições, determinar, acompanhar e avaliar a 
execução de auditorias, bem como elaborar e manter 
atualizado o plano de contas único para os órgãos da 
Administração Direta. Sobre a Controladoria Geral do 
Estado, e seus cargos, assinale a alternativa incorreta:
a) Compete ao ocupante do cargo de Analista Contábil 

o lançamento das operações contábeis, para permitir 
o fechamento e apuração das contas para elaboração 
de balanços e balancetes, além de outras peças 
contábeis; a elaboração de Plano de Contas, balanços, 
balancetes, apurações e demonstrações contábeis; 
analisar as contas contábeis no final do exercício 
para efeito de fechamento de balanços e balancetes, 
apropriando as despesas nas respectivas contas; 
elaborar as demonstrações financeiras; acompanhar a 
regularidade dos lançamentos contábeis das contas do 
Governo, dentre outras funções

b) As funções de confiança são privativas de servidores 
efetivos, obedecido o critério de habilitação profissional 
sendo de livre designação pelo Controlador Geral do 
Estado

c) Não será considerado como de efetivo exercício no 
cargo, para efeito de progressão funcional, o tempo 
relativo a faltas injustificadas ao serviço; licença 
para tratar de interesses particulares; afastamento 
para acompanhar cônjuge ou companheiro sem 
remuneração; suspensão disciplinar; prisão decorrente 
de decisão judicial; o tempo de serviço ficto

d) É cabível a promoção de servidor em estágio probatório, 
já que não há hipótese de ressalva legal neste caso


