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1) De acordo com a Lei 6.404/76 e suas alterações, os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados 
à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido, serão 
registrados no 
 

a) imobilizado. 
b) intangível. 
c) realizável a longo prazo. 
d) investimento. 
e) diferido. 

 
2) As recentes alterações da legislação societária contribuíram para um avanço significativo em contabilidade no 
Brasil. Dessa forma, podemos afirmar que uma das novidades nas Notas Explicativas é 
 

a) a companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, não superior ao valor nominal de 20.000 
(vinte mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional não será obrigada à elaboração e à publicação da 
demonstração das origens e aplicações de recursos. 

b) a companhia fechada, com patrimônio líquido, na data do balanço, não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão 
de reais) não será obrigada à elaboração e à publicação da demonstração das origens e aplicações de 
recursos. 

c) Apresentação de informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das práticas 
contábeis específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos.  

d) Apresentação das informações exigidas pelo Conselho de Administração que não estejam apresentadas em 
nenhuma outra parte das demonstrações financeiras. 

e) fornecimento de informações adicionais indicadas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas 
necessárias para os órgãos externos. 

 
3) De acordo com as regras atuais de contabilidade, os critérios de avaliação em operações societárias referentes 
às participações societárias ou segmentos de negócios serão definidas pelo(a) 
 

a) Conselho Federal de Contabilidade de Comissão de Valores Mobiliários. 
b) Conselho Federal de Contabilidade. 
c) Comissão de Valores Mobiliários e IBRACON. 
d) Comissão de Valores Mobiliários. 
e) IBRACON e AUDIBRA. 

 
4) Com relação às sociedades coligadas, pode-se afirmar que são coligadas as sociedades 
 

a) nas quais a investidora tenha influência significativa. 
b) quando uma participa, com 10% (dez por cento) ou mais, do capital da outra, sem controlá-la. 
c) nas quais a investida tenha influência significativa. 
d) quando uma participa, com 20% (vinte por cento) ou mais, do capital da outra, sem controlá-la. 
e) quando uma participa, com qualquer percentual do capital da outra, sem controlá-la. 
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Com base na relação das contas e os seus respectivos saldos extraídos do livro Razão, bem como o encerramento 
das contas de resultado, referente ao período de 31/12/X8, da empresa Fabelleva S/A, responda às questões 05 a 
08. 
 

CONTAS SALDOS 
EM REAL 

Caixa 24.500 
Investimentos Permanentes 11.000 
Bancos Contas  Movimento 30.000 
Clientes(CP) 15.000 
Adiantamento de Clientes(CP) 15.500 
Depreciação  Acumulada 7.700 
Amortização Acumulada-Diferido 2.000 
Amortização Acumulada Intangível 3.500 
Receita de Exercícios Futuros 117.800 
Despesas Antecipadas(C.P) 10.000 
Provisão para Créditos de 
Liquidação duvidosa 

3.000 

Estoque de Mercadorias 120.000 
Computadores 30.500 
Reserva Legal 3.890 
Veículos 25.800 
Ativo Diferido 20.000 
Fornecedores(vencimento para 
04/02/X10) 

28.000 

ICMS a Recolher 7.895 
Capital  181.000 
Obras de Arte 18.000 
Despesas com Propaganda 4.800 
Reserva de Lucros a Realizar 12.450 
Despesa com Representações 3.500 
Receita de Vendas 55.000 
Ajustes de Avaliação 
Patrimonial(Sd credor) 

46.415 

Ações em Tesouraria 11.660 
Empréstimos a sociedades 
coligadas(Não constitui negócio 
usual da Cia) 

41.300 

Adiantamento de Salário 28.115 
Adiantamento a Fornecedores(CP) 102.980 
Reserva de Capital 113.800 
Provisões Fiscais(LP) 77.305 
Imóveis de Renda 93.200 
Depreciação Imóveis Renda 15.400 
Fundo de Comércio Adquirido 39.300 
Despesas com Vendas 61.000 

Nota: C.P=Curto Prazo, L.P=Longo Prazo. 
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5) O Ativo Circulante monta em 
 

a) 368.895. 
b) 317.595. 
c) 327.595. 
d) 224.615. 
e) 221.615. 

 
6) O Ativo Não Circulante monta em 
 

a) 250.500. 
b) 116.000. 
c) 162.415. 
d) 173.400. 
e) 209.200. 

 
 
7) O Patrimônio Líquido monta em 
 

a) 331.595. 
b) 285.180. 
c) 296.840. 
d) 449.395. 
e) 402.980. 

 
 
8) O Imobilizado somado ao Intangível monta em 
 

a) 250.500. 
b) 221.500. 
c) 102.400. 
d) 45.100. 
e) 84.400. 

 
 
9) A Liquidez Corrente e Liquidez Seca representa, respectivamente, espectivamente 
 

a) 14,50 e 8,50. 
b) 13,88 e 8,87. 
c) 1,47 e 8,87. 
d) 9,51 e 4,43. 
e) 9,51 e 8,50. 
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10) Com base nos dados do Balanço da Cia Fabelleva S/A, pode-se afirmar que para cada real (R$) de dívidas 
com terceiros, existem 
 

a) R$ 2,34 de liquidez. 
b) R$ 1,48 de capital próprio. 
c) R$ 14,17 de capital próprio. 
d) R$ 1,34 de capital próprio. 
e) R$ 15,34 de capital próprio. 

 
 
11) A empresa WFI possuía estoque inicial em 01/02/x2 avaliado em $51.800. As compras do mês de fevereiro 
totalizaram $47.500. O estoque final, inventariado, em 28/02/X2, foi de $33.000. As vendas foram de $72.200. Com 
base nas informações citadas, o CMV e o RCM representam, respectivamente, 
 

a) R$ 66.300  R$ 5.900. 
b) R$ 5.900  R$ 66.300. 
c) R$ 99.300  R$ 66.300. 
d) R$ 66.300  R$ 5.900. 
e) R$ 51.800  R$ 33.000. 

 
 
12) Os índices que representam a relação entre os rendimentos e o capital investido na empresa são índices de 
 

a) liquidez. 
b) rentabilidade. 
c) rotação. 
d) endividamento. 
e) Íretorno. 

 
 
13) De acordo com a Resolução 1024/05 do CFC, a confidencialidade dos papéis de trabalho é dever 
 

a) parcial do auditor. 
b) permanente do auditor. 
c) permanente do auditor, somente nos casos relacionados aos trabalhos eventuais. 
d) permanente do auditor, somente nos casos relacionados aos trabalhos mais complexos. 
e) permanente do auditor, somente nos casos relacionados aos trabalhos mais relevantes. 

 
 
14) De acordo com o C.F.C., o auditor, ao determinar a extensão de um teste de auditoria ou método de seleção 
de itens a testar, pode empregar 
 

a) técnicas de amostragem. 
b) teste substantivo. 
c) teste de observância. 
d) planejamento dos trabalhos. 
e) conclusão dos trabalhos. 
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15) São exemplos de procedimentos de auditoria 
 

a) contagem de caixa, revisão das transações, conferência de cálculos e testes subjetivos.  
b) verificação das contas incobráveis, testes adjetivos e inspeção de documentos. 
c) circularização dos saldos bancários, inspeção de documentos e testes adjetivos.  
d) contagem física, conferência de cálculos e eventos subsequentes. 
e) testes objetivos, conferência de cálculos e confirmação com terceiros. 

 
 
16) De acordo com a resolução 858/99, o perito-contador assistente, ao apor a assinatura, em conjunto com o 
perito-contador, em laudo pericial contábil, adotará o seguinte procedimento: 
 

a) Deve emitir parecer pericial contábil contrário a esse laudo. 
b) Deve emitir parecer pericial contábil ressalvando o laudo. 
c) Não deve emitir parecer pericial contábil contrário a esse laudo. 
d) Não deve emitir parecer pericial contábil, emitindo apenas um ofício ao IBRACON. 
e) Deve emitir parecer pericial contábil contrário, além do respectivo laudo circunstanciado. 

 
 
17) A etapa do trabalho pericial na qual o Perito-Contador ou o Perito-Contador Assistente estabelecem os 
procedimentos gerais dos exames a serem executados representa 
 

a) procedimento de perícia. 
b) laudo pericial. 
c) parecer pericial. 
d) testes periciais. 
e) planejamento da perícia. 

 
 
18) A peça escrita, na qual o perito-contador assistente deve visualizar, de forma abrangente, o conteúdo da 
perícia e particularizar os aspectos e as minudências que envolvam a demanda representa 
 

a) parecer pericial contábil. 
b) laudo pericial contábil. 
c) relatório pericial contábil. 
d) comunicado pericial contábil. 
e) ofício pericial contábil.  

 
 
19) O princípio contábil que influencia o valor econômico dos ativos e, em muitos casos, o valor ou o vencimento 
dos passivos, é denominado 
 

a) Competência. 
b) Continuidade. 
c) Atualização Monetária. 
d) Entidade. 
e) Caixa. 
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20) A adoção do Princípio da Prudência resulta no menor valor para os componentes 
 

a) da DESPESA e do maior para os do PASSIVO, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas 
para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. 

b) do ATIVO e do maior para os da RECEITA, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a 
quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. 

c) da RECEITA e do maior para os da DESPESA, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas 
para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. 

d) do ATIVO e do menor para os do PASSIVO, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a 
quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. 

e) do ATIVO e do maior para os do PASSIVO, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a 
quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. 

 
 
21) Entre os princípios orçamentários, destaca-se o que estabelece que todas as receitas e despesas devem 
constar na lei orçamentária por seus totais, vedadas quaisquer deduções, que é conhecido como princípio da 
 

a) Exclusividade ou Integralidade. 
b) Universalidade ou Orçamento Bruto. 
c) Unidade ou Totalidade. 
d) Especificidade ou Uniformidade. 
e) Legalidade ou Legitimidade. 

 
 
22) As atividades do Estado, na busca da satisfação das necessidades da população, são divididas em atividades-
meio e atividades-fim. Constitui exemplo de atividade-meio do Estado a (o) 
 

a) Justiça. 
b) Gestão ambiental. 
c) Planejamento. 
d) Agricultura. 
e) Transporte. 

 
 
23) Considere o seguinte caso: 
Um orçamento sendo elaborado e executado pelo Poder Executivo, cabendo ao Legislativo sua votação e controle, 
adotando a técnica em que as unidades operacionais elaboram os planos de trabalho, seguindo as diretrizes e 
objetivos traçados pelos níveis hierárquicos superiores. 
O tipo de orçamento e a técnica adotada são,respectivamente, 
 

a) Legislativo / Intermediário. 
b) Executivo / ascendente. 
c) Misto / descendente. 
d) Executivo / Intermediário. 
e) Misto / intermediário. 
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Com base nos dados a seguir relativos a receitas responda às questões 24 e 25. 
RECEITAS VALORES 
IPI 42.000 
COFINS 15.000 
IOF 10.000 
AMORTIZAÇÃO DE 
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 7.000 
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 6.000 
CAUÇÕES RECEBIDAS EM 
DINHEIRO 3.000 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO 
SALÁRIO EDUCAÇÃO 4.000 
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES 
FINANCEIRAS 8.000 
ALUGUEL DE IMÓVEIS 12.000 
CONCESSÕES E PERMISSÕES DE 
USO 9.000 
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE 
PAGAMENTO 3.000 
EMOLUMENTOS E CUSTAS 
JUDICIAIS 3.000 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 10.000 
ALIENAÇÃO DE BENS 5.000 
CONTRIBUIÇÃO S/INTERVENÇÃO 
DO DOMÍNIO ECONÔMICO 17.000 
INSCRIÇÃO DE DESPESAS EM 
RESTOS A PAGAR 6.000 
RECEBIMENTO DA DÍVIDA ATIVA 11.000 
DEPÓSITOS DE JUDICIAIS 7.000 
TOTAL 178.000 

 
 
24) O valor das receitas orçamentárias correntes é 
 

a) 128.000. 
b) 134.000. 
c) 126.000. 
d) 137.000. 
e) 131.000. 

 
25) As receitas de natureza extraorçamentárias são no valor de 
 

a) 19.000. 
b) 25.000. 
c) 27.000. 
d) 31.000. 
e) 12.000. 
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26) O estágio da receita em que é conhecido o devedor do tributo, a importância devida e efetuado o devido 
registro fiscal é denominado 
 

a) Arrecadação. 
b) Previsão. 
c) Recolhimento. 
d) Liquidação. 
e) Lançamento. 

 
 
27) A categoria econômica e o grupo da despesa com compra de material de consumo são, respectivamente; 
 

a) Corrente / Investimentos. 
b) Capital / Investimento. 
c) Corrente / Outras Despesas Correntes. 
d) Capital / Outras Despesas Correntes. 
e) Corrente / Inversões Financeiras. 

 
 

28) O pagamento da despesa deverá ser precedido de procedimentos operacionais, indispensáveis à sua 
execução que são, necessariamente, nesta ordem 
 

a) Provisão e lançamento. 
b) Empenho e previsão. 
c) Liquidação e provisão. 
d) Empenho e liquidação. 
e) Empenho e lançamento. 

 
 
29) Para as despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação poderá ser concedido 
suprimento de fundos a servidor, conforme estabelece o Decreto n.º 93.872/86, no seguinte caso: 
 

a) para atender viagens internacionais. 
b) com diligências policiais. 
c) para situações extraordinárias e urgentes. 
d) quando deva ser feita em caráter sigiloso. 
e) se o valor  ficar abaixo do limite exigido para licitação. 

 
 
30) Um fato contábil que contribui para aumentar o patrimônio líquido é a 
 

a) compra de bens móveis. 
b) doação de bens. 
c) venda de bens móveis inservíveis pelo valor da aquisição. 
d) restituição de receitas recebidas a maior. 
e) inscrição da receita de impostos prevista e não arrecadada em dívida ativa. 
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31) O sistema de contas financeiro registra 
 

a) as estimativas das receitas ao início de cada exercício, de acordo com a lei de orçamento. 
b) as baixas da receita orçamentária, controlando a posição da receita prevista. 
c) os ingressos recebidos, tanto de natureza orçamentária como extraorçamentária. 
d) o controle dos bens e valores do Estado, inclusive bens de terceiros que estejam de posse do Estado. 
e) a despesa empenhada, mediante dedução do valor dos créditos disponíveis. 

 
 
32) A classe, o grupo e o subgrupo da conta “Edifícios” são, respectivamente, 
 

a) Ativo/Permanente/Imobilizado. 
b) Ativo/Permanente/Investimento. 
c) Ativo/Investimento/Bens Imóveis. 
d) Ativo/Imobilizado/Bens Imóveis. 
e) Ativo/Imobilizado/Investimento. 

 
 
33) O registro contábil a seguir identifica a 
 
CRÉDITO INICIAL    
a CRÉDITO DISPONÍVEL 
 

a) a previsão inicial da receita de acordo com a Lei Orçamentária. 
b) a fixação inicial da despesa constante do orçamento aprovado . 
c) a emissão do empenho inicial da despesa. 
d) o cancelamento da fixação da despesa. 
e) o reforço do crédito inicial da receita. 
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Com base nos dados a seguir, responda às questões 34 e 35. 
 

CONTAS 

SALDOS 
EM 
REAIS 

BANCOS C/MOVIMENTO 32.000 
BENS MÓVEIS 29.000 
DÍVIDA FUNDADA INTERNA 19.000 
RESTOS A PAGAR 
PROCESSADO 12.000 
SENTENÇAS JUDICIAIS 7.000 
CONSIGNAÇÕES 8.000 
BENS IMÓVEIS 32.000 
ALMOXARIFADO 12.000 
CAIXA 5.000 
DIVERSOS RESPONSÁVEIS 6.000 
DIVÍDA FUNDADA EXTERNA 27.000 
CREDITOS FISCAIS INSCRITOS 12.000 
BENS A INCORPORAR 10.000 
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR 5.000 
DEPÓSITOS DE DIVERSAS 
ORIGENS 9.000 

 
 
34) valor do Patrimônio Líquido é 
 

a) 39.000. 
b) 51.000. 
c) 69.000. 
d) 27.000. 
e) 67.000. 

 
 
35) O valor da Dívida Flutuante é 
 

a) 41.000. 
b) 60.000. 
c) 68.000. 
d) 87.000. 
e) 47.000. 
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36) Complete a sequência exata do texto contido na Lei de Responsabilidade Fiscal a respeito do Anexo de Metas 
Fiscais. 
 
“Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão 
estabelecidas___________________, em valores correntes e constantes, relativas a___________________, 
resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois 
seguintes.” 
   

a) metas fiscais  / receitas e despesas 
b) metas financeiras / receitas e despesas 
c) receitas e despesas / programas governamentais 
d) metas anuais / receitas e despesas 
e) metas anuais / metas fiscais 

 
 
37) O demonstrativo que acompanhará o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, somente último bimestre 
do exercício é o 
 

a) demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias. 
b) demonstrativo despesas com juros. 
c) demonstrativo dos resultados nominal e primário. 
d) balanço orçamentário. 
e) demonstrativo das projeções atuariais dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores 

públicos. 
 
 
38) São objetivos da Tomada de Contas Especial 
 

a) comprovar a legalidade, legitimidade e economicidade da aplicação dos recursos públicos. 
b) comprovar a eficiência, eficácia e efetividade da utilização dos recursos orçamentários. 
c) apurar a correta aplicação dos recursos públicos concedidos a particulares sob a forma de subvenção. 
d) apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar os danos causados aos cofres públicos. 
e) Comprovar a aplicação dos suprimento de fundos concedidos a servidores. 

 
 
39) Segundo o Decreto n.º 5.450/05, a publicação de aviso convocando os interessados a participar do pregão na 
forma eletrônica se dará no diário oficial da União, meio eletrônico, na internet e em jornal de grande circulação 
regional ou nacional, quando o valor estimado da contratação for 
 

a) superior a R$ 1.300.000,00. 
b) até o valor de R$ 650.000,00. 
c) até o valor equivalente ao convite para obras. 
d) acima do valor da tomada de preços e até o valor da concorrência para compras. 
e) até o valor da concorrência para contratação de serviços. 
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40) Constitu-se um caso em que a licitação não será exigida: 
 

a) Para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que 
compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

b) Quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em 
decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional. 

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

d) Quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem 
prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas. 

e) Para a 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. 

 
 
TEXTO I 

Mentes afinadas 
 
 Em Barra Mansa, um projeto de educação musical chama a atenção pelo ineditismo. Com quatro anos de 
existência, o projeto atinge 50 escolas da rede pública municipal. Cinco mil crianças e adolescentes recebem aulas 
de música ministradas por 54 profissionais. Os alunos podem estudar qualquer instrumento da orquestra. Com 
algum tempo de estudo, formam quartetos, quintetos, como preparação para a grande orquestra − que já existe. 
Também há um coral e uma banda sinfônica, que recentemente venceu o Campeonato Nacional de Bandas 
Sinfônicas. 
 Tudo isso tem um alcance maior que o da simples cultura artística. Alguns anos atrás, passou pelo Rio de 
Janeiro um professor − Robert Witkin − que causou grande impacto no sistema educacional da Inglaterra através de 
aulas em que ele trabalhava a sensibilidade dos alunos. Logo se descobriu, através de pesquisas, que quem tinha 
passado por essas aulas produzia mais em todas as outras matérias − geografia, história, matemática. O que não é 
surpreendente, sobretudo agora que temos estudos sobre a chamada “inteligência emocional”. Uma sensibilidade 
trabalhada resulta em seres humanos mais completos, mais abertos para os desafios da vida. 
 No Brasil, esse território ainda é bem pouco explorado. A educação musical, especificamente, sumiu dos 
currículos quando foram deixando o palco os professores que Villa-Lobos formara, no seu grande projeto nacional de 
educação musical. Esse sumiço também coincidiu com um período em que se deu ênfase cada vez maior às 
ciências exatas, em detrimento dos antigos ideais de humanismo. A corrida para o vestibular acabou de jogar para o 
lado tudo o que pudesse ser considerado “pouco prático”. 
 É hora de rever esses conceitos. Já se sabe que trabalhar a sensibilidade é um modo de enriquecer a 
personalidade, de devolver aos currículos uma parte do fascínio que eles perderam. E, tratando-se de escola 
pública, as implicações são muito maiores. 
 

                                                        O Globo, 12-05-2008. 
 
 
 
41) O segmento “ Esse sumiço também coincidiu com um período em que se deu ênfase cada vez maior às 
ciências exatas, ...”, (§ 3º.) exemplifica, respectivamente, na progressão textual, identificação de 
 

a) generalização e musicalidade. 
b) ordenação e proporcionalidade. 
c) acréscimo e comparação. 
d) depreciação e suavização. 
e) alternância e conclusão. 
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42) Dos segmentos destacados, aquele que não representa juízo de valor é 
 

a) Tudo isso tem um alcance maior que o da simples cultura artística.”   ( § 2º.) 
b) “ O que não é surpreendente, sobretudo agora...”     ( § 2º.) 
c) “ ... em que se deu ênfase cada vez maior  às ciências exatas, ...”   ( § 3º.) 
d)  “ Com algum tempo de estudo formam quartetos, quintetos...”   ( § 1º.) 
e) A corrida para o vestibular acabou de jogar para o lado ...”    ( § 3º.) 

 
43) O fecho do texto “ E, tratando-se de escola pública, as implicações são muito maiores.” ganha consistência 
porque, no primeiro e segundo parágrafos, há referência à 
 

a) premiação no Campeonato Nacional de Bandas Sinfônicas. 
b) existência de matérias como geografia, história e matemática. 
c) argumentação convincente de base quantitativa. 
d) opção estudantil pelo instrumento desejado. 
e) presença do professor inglês no Rio de Janeiro. 

 
44) No  processamento  argumentativo  do  texto,  o  emprego  das  expressões   “ Em Barra Mansa, ...” ( § 1º.) e “ 
No Brasil, ...” ( § 3º.) denota 
 

a) amenização. 
b) gradação. 
c) exagero. 
d) similitude. 
e) ironia. 

 
45) Em “ Os alunos podem estudar qualquer instrumento da orquestra.”,  ( § 1.) há uma afirmação que implica a 
noção de 
 

a) conservadorismo. 
b) desigualdade. 
c) compensação. 
d) erudição. 
e) arbítrio. 

 
46) Não se pode ler no texto a indicação de 
 

a) discutir matérias integrantes dos currículos brasileiros . 
b) reverenciar a figura de Villa-Lobos e sua ação no ensino. 
c) chamar a atenção para a ‘inteligência emocional’. 
d) problematizar o sistema próprio educacional inglês. 
e) enfatizar o ensino eficiente para a vida. 
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47) Das estruturas transcritas, a que permite identificar ambigüidade é 
 

a) “ Mentes afinadas”    ( Título) 
b) “ Também há um coral ...”  ( § 1º.) 
c) “ ... especificamente, sumiu dos currículos ...”   ( § 3º.) 
d) “ ... trabalhava a sensibilidade ...”  ( § 2º.) 
e) “ ... mas abertos para os desafios ...”   ( § 2º.) 

 
48) Está em desacordo com o texto a seguinte consideração sobre o que retoma a expressão sublinhada: 
 

a) “ ... que eles perderam.”   ( § 4º.)   — “ currículos” 
b) “ Tudo isso ...”   ( § 2º.)   —  todo o § 1º. 
c) “ No Brasil, esse território ...”  ( § 3º.)   —  “ sensibilidade trabalhada” 
d) “ O  que não é surpreendente ...” ( § 2º.)  — “ produzia mais em todas as outras matérias” 
e) “ É hora de rever esses conceitos.”  ( § 4º.)  —  “ ênfase cada vez maior às ciências exatas, em detrimento dos 

antigos ideais de humanismo.” 
 
49) O emprego dos pronomes demonstrativos e das formas verbais sublinhados em 
 
 “ ... que me guarde aquilo para mim, aquele mundo de magia...” ( Texto I, § 6º.); 
 “ Gastara um mês fazendo balões, ...”   ( Texto I, § 7º.) 
 “ ... professores que Villa-Lobos formara no seu grande projeto ...” ( Texto II, § 3º.) 
 
    marca, no desenvolvimento do texto,  
 

a) reciprocidade. 
b) distanciamento. 
c) dúvida. 
d) posse. 
e) exagero. 

 
50) Os dois textos, de gêneros discursivos distintos, apresentam o mesmo propósito com relação à projeção da 
música nas instâncias do mundo 
 

a) familiar. 
b) atual. 
c) pragmático. 
d) político. 
e) psicológico. 

 
51) No sistema operacional Microsoft Windows, a tecla que, pressionada com a tecla CTRL (isto é, junto 
com a tecla CTRL também pressionada), executa um atalho para a operação de desfazer a última ação 
realizada é 

a) Z 
b) F4 
c) X 
d) DELETE 
e) A 
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52) O nome do programa do sistema operacional Microsoft Windows XP que, entre outras tarefas, exibe a 
estrutura hierárquica de arquivos, pastas e unidades no computador é 

a) Windows Manager. 
b) File Manager. 
c) File Navigator. 
d) File Explorer. 
e) Windows Explorer. 

 
53) No programa Microsoft Word, o formato de arquivo com extensão .dot é usado em arquivos de 

a) documento, que utiliza a definição do modelo normal do Word. 
b) texto sem formatação, que não utiliza modelo do Word. 
c) modelo, que define a estrutura básica para um documento do Word. 
d) texto rico, que permite intercâmbio de documentos entre diversas plataformas. 
e) macro, que contém programação de funções no documento Word. 

 
54) Na edição de um documento no programa Microsoft Word, que caractere especial é inserido através 
do atalho SHIFT+ENTER, isto é, ao se pressionar a tecla ENTER com a tecla SHIFT pressionada? 

a) Quebra de página. 
b) Quebra de linha. 
c) Quebra de seção. 
d) Parágrafo. 
e) Entrada de auto-texto. 

 
55) Considere uma planilha Excel, com as seguintes células preenchidas com números: A1=1, A2=2, 
A3=3, B1=1, B2=2, B3=3. Que valor será calculado na célula A4 se esta tiver o conteúdo  
=SOMA(A1:B2;B3)? 

a) 6 
b) 3,5 
c) 0 
d) 9 
e) 1 

 
56) No programa Microsoft Excel, o efeito da ação de mesclar células adjacentes resulta em reduzir as 
células selecionadas numa única célula, que conterá 

a) os dados das células da primeira linha da seleção. 
b) os dados das células da primeira coluna da seleção. 
c) os dados de todas as células selecionadas. 
d) nenhum dado das células selecionadas. 
e) apenas, o dado da célula superior esquerda da seleção. 
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57) Qual o nome do programa de navegação Internet, semelhante ao Microsoft Internet Explorer, que 
pode ser usado em diversos sistemas operacionais, inclusive no Microsoft Windows? 

a) Yahoo Navigator. 
b) Google Explorer. 
c) Mozilla Firefox. 
d) Linux Gnome. 
e) Oracle Express. 

 
 
58) Nos programas de navegação Internet, como Microsoft Internet Explorer, o efeito sobre a página 
aberta, ao se pressionar a tecla F11 é 

a) alternar entre os modos de exibição tela inteira e normal da janela do navegador. 
b) atualizar (recarregar) a página aberta. 
c) ativar a caixa de diálogo Organizar Favoritos. 
d) abrir uma nova guia no primeiro plano, a partir da barra de Endereços. 
e) exibir a lista de endereços recentemente digitados (histórico). 

 
 
59) POP3 (Post Office Protocol) é um protocolo de comunicação utilizado por programas de correio 
eletrônico para  

a) envio de mensagens. 
b) recebimento de mensagens. 
c) filtro de mensagens indesejadas (SPAM). 
d) transferência de arquivos. 
e) armazenamento de endereços eletrônicos. 

 
 
60) Firewall é o nome dado ao dispositivo de uma rede de computadores que tem por objetivo 

a) atender requisições de outros computadores obtendo recursos de servidores. 
b) detectar programas maliciosos (malware) e oferecer alternativas de eliminação dos problemas 

causados por eles. 
c) receber e distribuir as requisições provindas de fora da rede, encaminhando-as para os servidores da 

rede. 
d) controlar e autorizar o tráfego de informações, estabelecendo filtros através de políticas de 

segurança. 
e) gerenciar os recursos da rede, catalogando-os e disponibilizando-os para os usuários internos e 

externos autorizados. 
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61) Em relação ao afastamento preventivo de servidor, como medida cautelar na apuração de irregularidade, 
segundo a Lei 8.112/90, pode-se afirmar que o afastamento 
 

a) do exercício do cargo pode se dar sem fixação de prazo, no mínimo de até sessenta dias até concluir o 
processo disciplinar. 

b) do exercício do cargo pode se dar até sessenta dias, prorrogado por igual período para a conclusão do  
processo disciplinar, sem prejuízo da remuneração. 

c) do servidor tem por objetivo evitar que venha a influir na apuração da sua privacidade, como ler  e-mail 
institucionais de assuntos de vida íntima.  

d) do servidor deve ser determinado pelo Presidente da Comissão do Inquérito Disciplinar.  
e) do servidor ocorre com prejuízo da remuneração, quando o inquérito não estiver concluso em trinta dias.  

 
 
62) A reinvestidura do servidor no cargo de técnico-administrativo anteriormente ocupado, quando invalidada a 
sua demissão, por decisão administrativa ou judicial, com o ressarcimento de todas as vantagens, é a forma de 
provimento denominada de  
 

a) readaptação.  
b) recondução.  
c) reintegração.  
d) reversão.  
e) readmissão.  

 
 
63) Pedro, servidor nomeado para um cargo, público toma posse, mas não entra em exercício dentro do prazo de 
15 dias. Pedro deverá  
 

a) ser transferido para outra carreira.  
b) ser demitido puramente.  
c) ser demitido com a nota de “a bem do serviço público”.  
d) ser exonerado de ofício.  
e) sofrer pena de advertência ou de suspensão. 

 
 
64) A vantagem paga ao servidor, além do seu vencimento, correspondente a um doze avos da sua remuneração 
de dezembro por mês de exercício durante o ano, que vulgarmente é conhecida como 13o salário, pela Lei 8.112/90, 
é denominada de  
 

a) adicional.  
b) abono.  
c) auxílio.  
d) gratificação.  
e) indenização. 
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65) A licença para tratar de interesses particulares é concedida ao servidor público federal, desde que não esteja 
em estágio probatório,na seguinte condição:  
 

a) por prazo indeterminado.  
b) com remuneração integral.  
c) independente de ser ele estável.  
d) por prazo de até dois anos, com remuneração integral.  
e) por prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração 

 
66) A Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, ao incorporar imóvel ao seu patrimônio oriundo de dação em 
pagamento em processo administrativo tributário, deliberou levar a hasta pública e alienar o imóvel. 
Contudo não houve arrematante, frustrando o processo licitatório. Nessa circunstância, a licitação, segundo 
as formalidades legais  
 

a) não será necessária, à luz do ordenamento jurídico, haja vista tratar-se de bem afeto ao patrimônio 
de órgão da administração municipal.  

b) será obrigatória, se o imóvel for avaliado acima de patamar definido em lei, devendo ser realizada 
sob a modalidade de concorrência pública.  

c) será obrigatória, podendo ser realizada sob a modalidade de concorrência ou leilão.  
d) será dispensável.  
e) será inexigível.  

 
 
67) Das várias modalidades de licitação, abaixo indicadas, aquela que não consta na lei 8666/90 é 
 

a) menor preço. 
b) menor preço e melhor qualidade. 
c) convite. 
d) pregão. 
e) leilão. 

 
 
68) De acordo com previsão expressa contida na Lei nº 8.666/93, é cabível inexigibilidade de licitação e 
não sua dispensa, para a contratação  
 

a) de pequeno valor, até 10% do limite fixado para convite.  
b) quando não acudirem interessados à licitação anterior que não possa ser repetida.  
c) de impressão do Diário Oficial.  
d) quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional.  
e) de profissional do setor artístico, desde que consagrado pela crítica especializada.  
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69) O tipo de licitação de maior lance ou oferta, previsto na Lei no 8.666/93, ocorre na  
 

a) aquisição de bens e serviços de informática.  
b) construção de obras públicas.  
c) aquisição de material permanente.  
d) concessão de direito real de uso.  
e) contratação de serviços técnicos especializados.  

 
 
70) Dispensada, como procedimento licitatório, é apropriado para alienar bens móveis da União, previsto 
na Lei nº 8.666/93, no seguinte caso: 
 

a) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração Pública.  
b) doação, para fins residenciais de classe média.  
c) pregão ou convite.  
d) venda de ativos em ouro do Banco Bradesco S/A. 
e) venda de vinhos da Embrapa, exclusivamente para o Itamarati (MRE).  

 
 


