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INSTRUÇÕES
(Estas instruções passam a fazer parte do Edital n.º 001/2012 do Regime Próprio de

Previdência Social do Município de Palmeira.)

01. Deixe sobre a carteira escolar apenas o material estritamente necessário para a realização
da prova (caneta, lápis, borracha e apontador) e a Cédula de Identidade.

02. No decorrer da prova, você assinará a lista de presença.
03. Você receberá do Fiscal os seguintes materiais:

a) este caderno de prova; e
b) a folha de respostas.

CADERNO DE PROVA

04. Este caderno de prova deve conter 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Confi-
ra-o antes de iniciar a prova. Caso encontre algum defeito, levante o braço e aguarde a
chegada do Fiscal. Após a prova ser iniciada, não será aceita qualquer reclamação sobre
falhas na impressão e/ou montagem.

05. Em cada questão, somente UMA alternativa será aceita como resposta.
06. A interpretação das questões é parte integrante da prova. Evite perguntas.
07. A prova é individual. É vedada a comunicação entre os candidatos durante a prova.

FOLHA DE RESPOSTAS

08. Confira se o seu nome, número de inscrição e número de sua identidade estão corretos
na folha de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o Fiscal.

09. Não amasse, nem dobre a folha de respostas. Preencha-a com caneta esferográfica azul
ou preta, escrita grossa. Não faça uso de borracha ou corretivo.

10. A marcação na folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
11. Procure responder a todas as questões. As questões não respondidas, com mais de uma

resposta ou preenchidas em desacordo com as instruções da folha de respostas serão
consideradas nulas.

12. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal a folha de respostas. Após a entrega, retire-se do
local de prova.

LEMBRETES IMPORTANTES

13. Guarde o seu relógio antes do início da prova. O tempo de realização da prova será controlado
pelo Fiscal de sala.

14. Desligue o seu telefone celular antes do início da prova e guarde-o.
15. Tire o boné antes do início da prova e guarde-o.
16. Você somente poderá retirar-se da sala de provas após decorrida 1 (uma) hora de seu

início.
17. Você poderá levar o seu caderno de prova somente após duas horas do início da prova.
18. Duração da prova: 03h (três horas), já incluído o tempo destinado à identificação do candidato

e ao preenchimento da folha de respostas.
19. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala deverão entregar a folha de respostas ao mesmo

tempo, assinar o Termo de Encerramento de Prova e retirar-se, todos juntos, da sala.
20. A desobediência a qualquer uma das determinações destas instruções ou das constantes

da folha de respostas poderá implicar a anulação da sua prova.
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CERTO

Errado

Somente UMA
resposta certa
em cada ques-
tão. Leia atenta-
mente e mar-
que a que achar
correta.

Não use

Não use

Identidade com foto
sobre a carteira escolar

Não use
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto a seguir servirá de base para você responder às questões de 1 a 5:
Texto I
Dr. House e o positivismo

O senso comum do cientista e do profissional liberal diz a seguinte regra: deixe de fora as
paixões e as intrigas e busque tratar cada caso ou situação de modo objetivo. Por essa regra, o
médico, por exemplo, deve concentrar sua atenção exclusivamente na doença, e esta é entendida
como o que se manifesta em um setor do corpo ou do psíquico (o que vale para o advogado, o
engenheiro, o professor, etc.).

O Dr. House* subverte esse princípio de ouro do positivismo: ele potencializa a intriga, a fofoca
e mistura tudo em um caldeirão de emoções no qual ele próprio vive e para onde arrasta toda a sua
equipe e, não raro, uma boa parte do hospital e da família do doente. Ele aposta que o caldeirão que
pesa contra todo o nascimento de qualquer objetividade é que produzirá a solução objetiva do caso
em questão – e ele não erra nunca.

Por que o Dr. House não erra, mesmo fazendo tudo que é o contrário do bom senso e da
filosofia metodológica que guia a ciência? Simples: os médicos que escrevem a série parecem
querer realmente subverter o que se pensa academicamente da medicina ou de outras profissões
liberais. Tendo ou não alguma visão filosófica um pouco mais elaborada – e isso eu não sei –, o fato
é que eles, como escritores que conhecem bem o cotidiano do hospital, puseram na praça um
médico que é um bom investigador de casos e, no entanto, aparentemente não trabalha com o
chamado “método científico” dentro de seus cânones estabelecidos no final do século XIX.

Assim, o Dr. House é um bom exemplo para a filosofia contemporânea, seja pela abordagem
americana, de Rorty, ou pela abordagem alemã, de Habermas (neste caso, ao menos em parte),
pois em ambas o conhecimento é visto como do âmbito da intersubjetividade e não dos polos
sujeito e objeto. House é o médico que potencializa a liberdade para que a interação das pessoas
seja a mais rica possível, e ele aposta que desta situação emergirão boas chances de se chegar a
um diagnóstico verdadeiro.

Paulo Ghiraldelli Jr., filósofo, escritor e professor. 23/06/2010
Disponível em: <http://ghiraldelli.pro.br/2010/06/23/dr-house-o-anti-positivismo/>. Acesso em 15 mai. 2012.

* House é uma série de tevê de investigação, em que o herói é um médico polêmico, irreverente e antissocial que não
confia em ninguém, muito menos em seus pacientes. Dr. House formou uma excelente equipe de excelentes médicos
para diagnosticar doenças em casos misteriosos e já desacreditados. Somente pacientes em estado crítico são
examinados por esse time, sempre disposto a descobrir a causa dos males para salvar vidas, seja através das vias
tradicionais ou fazendo uso de métodos pouco tradicionais.

Levando-se em consideração as informações do texto I, assinale a alternativa que contém um comentário
INCORRETO sobre ele.
A) Dr. House, em seu trabalho, leva em conta também a emoção para solucionar seus casos.
B) Dr. House concentra sua atenção exclusivamente na doença, por isso não erra nunca a solução para os casos que trata.
C) Os autores da série citada no texto são médicos que expressam, por meio de seu personagem, Dr. House, ideias

que questionam a medicina tradicional.
D) Dr. House é um personagem que se utiliza de métodos pouco convencionais para solucionar seus casos.
E) O personagem Dr. House defende a ideia de que um bom diagnóstico pode ser produzido a partir da interação das

pessoas.
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Observe o trecho a seguir, extraído do texto I:
Ele aposta que o caldeirão que pesa contra todo o nas-
cimento de qualquer objetividade é que produzirá a solução
objetiva do caso em questão – e ele não erra nunca.

Levando-se em conta o texto I como um todo, analise
as afirmações a seguir em relação ao trecho acima:
I. O caldeirão a que se refere o texto acima é um cal-

deirão de emoções em que House não se envolve.
II. Dr. House não quer a solução objetiva dos casos que

trata.
III. Para atingir um diagnóstico objetivo, Dr. House in-

centiva interações de que participam emoções e pai-
xões.

Está(ão) correta(s):
A) somente I
B) somente II
C) somente III
D) Somente I e II
E) somente II e III

Levando-se em conta o texto I, julgue as afirma-
ções a seguir, assinalando (V) para o que for ver-
dadeiro e (F) para o que for falso em relação a ele.
(    ) Em “esta é entendida”, no primeiro parágrafo, o pro-

nome “esta” diz respeito à palavra “regra”.
(    ) Em “Ele aposta”, no segundo parágrafo, o pronome

“Ele” se refere a “Dr.  House”.
(    ) Em “e isso eu não sei”, no terceiro parágrafo, o pro-

nome “isso” diz respeito ao fato de os médicos que
escrevem a série terem ou não alguma visão filosófica
um pouco mais elaborada.

(    ) Em “neste caso, ao menos em parte”, no último pa-
rágrafo, a expressão “neste caso” refere-se à aborda-
gem alemã, de Habermas.

Assinale a sequência correta, de cima para baixo:
A) F – V – V – V
B) V – V – F – F
C) V – F – V – F
D) F – V – F – F
E) V – F – F – V

Assinale a frase em que houve uma INCORREÇÃO
ortográfica no(s) elemento(s) destacado(s):
A) O Dr. House não erra, mesmo fazendo tudo que é o

contrário do bom senso e da filosofia metodológica
que guia a ciência. Por quê?

B) Não se sabe por que o Dr. House não erra, mesmo
fazendo tudo que é o contrário do bom senso e da
filosofia metodológica que guia a ciência.

C) Não se sabe o porquê de Dr. House não errar, mesmo
ele fazendo tudo que é o contrário do bom senso e da
filosofia metodológica que guia a ciência.

D) Dr. House não erra, mesmo fazendo tudo que é o
contrário do bom senso e da filosofia metodológica
que guia a ciência, e não se sabe porquê.

E) Talvez Dr. House não erre porque faz tudo que é o
contrário do bom senso e da filosofia metodológica
que guia a ciência.

Observe o trecho a seguir:
O senso comum do cientista e do profissional liberal diz a
seguinte regra: deixe de fora as paixões e as intrigas e
busque tratar cada caso ou situação de modo objetivo.
Assinale a alternativa em que houve a correta trans-
formação dos verbos para a segunda pessoa do sin-
gular, mantendo-se o mesmo tempo e modo verbais.
A) O senso comum do cientista e do profissional liberal

diz a seguinte regra: deixai de fora as paixões e as
intrigas e buscai tratar cada caso ou situação de
modo objetivo.

B) O senso comum do cientista e do profissional liberal
diz a seguinte regra: deixes de fora as paixões e as
intrigas e buscas tratar cada caso ou situação de
modo objetivo.

C) O senso comum do cientista e do profissional liberal
diz a seguinte regra: deixa de fora as paixões e as
intrigas e busca tratar cada caso ou situação de modo
objetivo.

D) O senso comum do cientista e do profissional liberal
diz a seguinte regra: deixes de fora as paixões e as
intrigas e busques tratar cada caso ou situação de
modo objetivo.

E) O senso comum do cientista e do profissional liberal
diz a seguinte regra: deixa de fora as paixões e as
intrigas e busque tratar cada caso ou situação de
modo objetivo.

Uma das noções mais importantes de um bom
leitor é a sua capacidade de perceber a relação entre
o sujeito e o predicado. Saber, por exemplo, a que
sujeito um determinado verbo se refere pode ser fun-
damental para uma boa leitura. Observe os períodos
abaixo:
I. Em seu conjunto, o patrimônio cultural brasileiro cons-

titui uma importante fonte histórica que, ao ser estu-
dada, pesquisada e interrogada, muitas respostas for-
nece acerca da nossa identidade cultural.

II. Por consequência, nem todas as ideias que eclodiram
na Europa e que influenciaram a Revolução Inglesa
do século 17 e a Revolução Francesa do século 18
iam ao encontro das aspirações das elites latino-ame-
ricanas.

Assinale a alternativa que contém um comentário
correto a respeito dos períodos I e II.
A) O termo a que se refere a forma verbal “fornece”, no

período I, é “muitas respostas”.
B) O termo a que se refere a forma verbal “iam”, no período

II, é “nem todas as ideias”.
C) O termo a que se refere a forma verbal “iam”, no período

II, é “a Revolução Inglesa do século 17 e a Revolução
Francesa do século 18”.

D) O termo a que se refere a forma verbal “fornece”, no
período I, é “conjunto”.

E) O termo a que se refere a forma verbal “fornece”, no
período I, é “nossa identidade cultural”.
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07 Em cada alternativa, I e II são duas orações que
constituem um mesmo período. Assinale a alternativa
em que a ação expressa pela oração destacada (II) é
anterior à ação expressa pela oração I.
A) Se você o encontrar, diga-lhe que estou esperando

pelo livro.
B) À medida que corria, suava bastante.
C) Se ela decidir partir, eu a encontrarei dentro do

avião.
D) Quando resolvi partir, ela já havia falado com sua

mãe.
E) Assim que eu ler a notícia, vou divulgar para todos.

O texto a seguir servirá de base para você responder às questões 9 e 10.
Texto II
CIÊNCIA CARA = BOM INVESTIMENTO
Marcelo Gleiser

Fazer pesquisa é caro, mas vale a pena. Vamos pensar apenas na ciência de base, ou seja, a ciência
que não tem o objetivo imediato de ser “útil” via aplicações tecnológicas ou gerando riqueza, cuja meta é
investigar a natureza. Quanto um país deve investir nesse tipo de pesquisa?

Quando se discute como equilibrar o orçamento da União, é crucial questionar como os fundos vindos
do contribuinte devem ser usados. Afinal, existem necessidades críticas em educação, infraestrutura de
transporte, modernização de hospitais, atendimento médico para milhões de necessitados, etc.

Num ensaio recente na “New York Review of Books”, uma prestigiosa publicação americana, o prêmio
Nobel Steven Weinberg afirma que a solução nunca deve ser tirar dinheiro de áreas necessitadas para
financiar pesquisa de base (ou qualquer outra), mas que, por outro lado, o investimento na pesquisa de
base deveria ser uma opção óbvia para qualquer país que pretende ter uma posição de liderança
internacional.
[...]

Na minha opinião, cortar o fomento à pesquisa de base, incluindo projetos bem definidos de alto custo,
é inadmissível. Um mundo focado no imediato, no pragmático, pode ser eficiente, mas é extremamente
monótono. Imagine um mundo sem as descobertas sensacionais que andam sendo feitas sobre o Cosmo
e os mistérios da matéria; um mundo sem estrelas explodindo, sem galáxias colidindo e buracos negros.

Pior, imagine um mundo sem o que ainda não conhecemos e que nunca poderemos descobrir sem
nossos instrumentos de exploração. Ademais, perderíamos todas as possíveis aplicações das descobertas.
[...].

Folha de São Paulo, 13 mai. 2012.

Leia o texto a seguir:
Dois alunos chegam tarde ___ escola e justificam-se ___
professora:
O primeiro aluno diz:
– Acordei tarde, professora! Sonhei que fui ___ Polinésia
e a viagem demorou muito.
O segundo aluno diz:
– E eu fui esperá-lo no aeroporto!

As lacunas da frase acima estarão corretamente
preenchidas, respectivamente, por:
A) a, a, à.
B) a, a, a.
C) à, a, à.
D) a, à, a.
E) à, à, à.

Levando-se em consideração as informações do texto II, assinale a alternativa que contém um comentário
INCORRETO sobre ele.
A) O autor do texto defende que é necessário cortar o incentivo à pesquisa de base, incluindo projetos bem definidos

de alto custo.
B) O autor do texto, ao defender o seu ponto de vista, reconhece a existência de necessidades críticas em vários setores.
C) Marcelo Gleiser deixa claro que o incentivo à pesquisa é essencial para a possibilidade de novas descobertas que,

por sua vez, poderão gerar possíveis aplicações futuramente.
D) O objetivo principal do autor neste texto é defender a necessidade da existência de pesquisas de base, mesmo

que elas sejam consideradas mais caras.
E) De acordo com Steven Weinberg, caso um país queira assumir uma posição de liderança internacional, é fundamental

que haja o investimento em pesquisa de base.
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Levando-se em consideração as informações do
texto II, analise as afirmações a seguir a respeito dele:
I. Marcelo Gleiser deixa claro que defende uma ciência

que tem o objetivo imediato de ser “útil”, seja via apli-
cações tecnológicas ou gerando riqueza.

II. Steven Weinberg, citado por Gleiser, defende que a
solução para a questão da pesquisa deve ser a dimi-
nuição dos gastos com áreas necessitadas para fi-
nanciar pesquisa de base.

III. É possível depreender do texto que Marcelo Gleiser
defende que se a ciência for desenvolvida para focar-
-se apenas em questões práticas, só apoiando pesqui-
sas que deem resultados imediatos, a ciência será
muito limitada.

Está(ão) correta(s):
A) somente I
B) somente II
C) somente III
D) somente I e II
E) somente II e III

Assinale a alternativa em que houve adequada
correlação entre os tempos e modos verbais:
A) Afinal, se tivéssemos apenas um décimo da popula-

ção, o consumo não importaria tanto, mas se tivésse-
mos um décimo do consumo, a população não impor-
taria tanto.

B) Afinal, se tivermos apenas um décimo da população,
o consumo não importaria tanto, mas se tivéssemos
um décimo do consumo, a população não importaria
tanto.

C) Afinal, se temos apenas um décimo da população, o
consumo não importaria tanto, mas se tivermos um
décimo do consumo, a população não importará tanto.

D) Afinal, se teremos apenas um décimo da população,
o consumo não importaria tanto, mas se temos um
décimo do consumo, a população não importará tanto.

E) Afinal, se tivéssemos apenas um décimo da popula-
ção, o consumo não importará tanto, mas se tivésse-
mos um décimo do consumo, a população não impor-
taria tanto.

Assinale a alternativa em que a mudança de pon-
tuação no período II altera o sentido do período I:
A) I. Ela descobriu num jornal a resposta para todos

os seus problemas.
II. Ela descobriu, num jornal, a resposta para todos

os seus problemas.
B) I. Certo dia ela resolveu partir e abandonar o bando.

II. Certo dia, ela resolveu partir e abandonar o bando.
C) I. Todos acreditam que aos sessenta anos ele ainda

se sente muito jovem.
II. Todos acreditam que, aos sessenta anos, ele ainda

se sente muito jovem.
D) I. Ela não confessou o crime demonstrando sangue-

-frio.
II. Ela não confessou o crime, demonstrando sangue-

-frio.
E) I. Naquele momento ela não sabia o que dizer.

II. Naquele momento, ela não sabia o que dizer.

Leia o texto a seguir:
“[...] Eu diria que o mais importante não é identificar [no
sentido de classificar], mas tentar explicitar o que é que
tal palavra ou locução está fazendo aí. Especialmente,
que importância tem para a significação. Com quais outras
palavras ou expressões está relacionada? Se mudasse de
lugar, provocaria uma mudança de sentido? [...]”

 (POSSENTI, Sírio. A cor da língua e outras croniquinhas de
linguista. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2001.

Fragmento.)

No fragmento acima, em seu comentário sobre a prá-
tica escolar, Sírio Possenti cita o caso de expressões
ou palavras que criam mudança de sentido quando
mudam de lugar na frase. Assinale a alternativa em
que a frase é ambígua em função do posicionamento
da palavra “ontem”:
A) Ontem o chefe disse que ia viajar.
B) O chefe ontem disse que ia viajar.
C) O chefe disse ontem que ia viajar.
D) O chefe disse que ontem ia viajar.
E) O chefe disse que ia viajar ontem.
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Leia a piada a seguir:
A moça toca a campainha e, quando a dona da casa abre
a porta, pergunta:
– É daqui que pediram uma empregada que durma no
emprego?
– Sim.
– Então, por favor, mostre-me ONDE fica a cama. Estou
morrendo de sono...
A palavra “onde”, na última fala, refere-se a uma ideia de
lugar e está, portanto, adequadamente empregada, de
acordo com a norma culta. No trecho a seguir, a palavra
“onde” foi mal empregada. Observe:
Versos, anedotas, provérbios, pilhérias, em todas as
línguas do mundo, tornam a sogra objeto de ridículo feroz
[...]. Era o mesmo entre gregos e romanos e será difícil
encontrar povos ONDE a sogra não seja tema de perver-
sidade e raiva constantes.

Assinale a alternativa em que a última oração foi mo-
dificada, ficando de acordo com a norma culta de
linguagem:
A) Era o mesmo entre gregos e romanos e será difícil

encontrar povos QUE a sogra não seja tema de per-
versidade e raiva constantes.

B) Era o mesmo entre gregos e romanos e será difícil
encontrar povos CUJA a sogra não seja tema de per-
versidade e raiva constantes.

C) Era o mesmo entre gregos e romanos e será difícil
encontrar povos COM O QUAL a sogra não seja tema
de perversidade e raiva constantes.

D) Era o mesmo entre gregos e romanos e será difícil
encontrar povos ENTRE OS QUAIS a sogra não seja
tema de perversidade e raiva constantes.

E) Era o mesmo entre gregos e romanos e será difícil
encontrar povos AONDE a sogra não seja tema de
perversidade e raiva constantes.

Assinale a alternativa que contém um par de pa-
lavras cuja acentuação pode ser justificada de acordo
com a mesma regra:
A) anéis, paletó.
B) história, árdua.
C) ônus, ônibus.
D) período, conteúdo.
E) ônix, árvore.
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Considerando a figura abaixo, que mostra uma janela do Windows Explorer, marque verdadeiro (V) ou
falso (F) para as afirmações a seguir e assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo:

(    ) Para auxiliar na seleção aleatória dos arquivos, foi usada a tecla Ctrl pressionada.
(    ) O programa Windows Explorer é responsável pela organização e manipulação de arquivos e pastas.
(    ) Para excluir os arquivos selecionados sem enviá-los para a lixeira, pode-se usar a tecla Delete.
(    ) Para copiar os arquivos selecionados para a pasta Documentos, basta clicar com o botão esquerdo do mouse em

um dos arquivos selecionados, manter o botão pressionado e arrastar os arquivos até a pasta Documentos.
(    ) Um nome de arquivo pode conter qualquer um dos seguintes caracteres: \ / : * ? “ < > |
A) F – F – V – V – V
B) V – V – V – V – F
C) V – V – F – V – F
D) F – V – F – V – V
E) F – V – V – V – F
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17 Considerando a figura abaixo, que mostra o Painel de Controle do Windows 7, assinale a alternativa
INCORRETA:

A) A opção “Desinstalar um programa” também serve para alterar um programa instalado no Windows.
B) Para definir a hora e a data, escolhe a opção “Relógio, Idioma e Região” e em seguida a opção “Definir a hora e a

data”.
C) Para verificar se o computador está conectado na Internet, basta clicar na opção “Verificar o status do computador”.
D) Para alterar a senha do Windows, basta clicar na opção “Contas de Usuário e Segurança Familiar” e em seguida

clicar na opção “Alterar senha do Windows”.
E) Para visualizar os dispositivos instalados no Windows, basta clicar na opção “Exibir impressoras e dispositivos”.



CONCURSO PÚBLICO – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                             APLICAÇÃO: 27/05/2012
Elaboração: CEC – Núcleo de Concursos             É permitida a reprodução, desde que citada a fonte.                                 Folha 010/
08

Folha 08/15

A figura abaixo ilustra uma janela do Excel 2003 em processo de edição. Com relação a essa figura,
assinale a alternativa correta:

A) A célula B8 foi preenchida automaticamente com 07/01/2012 após ser dado um clique duplo no pequeno quadrado
localizado no canto direito da seleção.

B) A opção  serve para abrir um arquivo que está armazenado no computador.

C) Para centralizar o conteúdo da célula B1, basta selecionar a célula B1 e em seguida clicar na opção .

D) A opção  serve para alterar a cor da fonte.

E) De acordo com a figura, para somar as quantidades, basta clicar na opção  e em seguida pressionar a tecla
ENTER.

18
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Considerando a figura abaixo, que apresenta uma janela do Internet Explorer 8, analise as proposições
e, em seguida, assinale a alternativa correta:

I. A opção  serve para apresentar a página inicial do navegador, conhecida como Home.

II. Para adicionar uma página aos favoritos, basta clicar na opção  e em seguida escolher a opção
“Adicionar a Favoritos...” e pressionar ENTER.

III. Ao pressionar a tecla F5, a página que está sendo exibida é atualizada.

A) Apenas II e III são corretas.
B) Apenas I e II são corretas.
C) Apenas I e III são corretas.
D) I, II e III são corretas.
E) Apenas III é correta.

19
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Considerando a figura abaixo, que apresenta uma janela do Word 2003, assinale a alternativa correta:

A) Clicando apenas uma vez na opção , todas as ações serão desfeitas.

B) A opção  da barra se status, quando habilitada, indica que o modo de sobrescrever está ativado.
C) Quando aparece o termo (Visualização) entre parênteses na barra de títulos do documento que está sendo editado,

significa que foi escolhido a opção Imprimir... do menu Arquivo.
D) Para aplicar a formatação a apenas uma palavra, há a necessidade de seleção desta palavra.

E) A opção  serve para abrir um novo documento em branco.

20
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Inclui-se no processo orçamentário a elaboração
e a execução do orçamento, além, é claro, da apro-
vação da Lei Orçamentária Anual – LOA pelo Poder
Legislativo. Sobre esse assunto, assinale a alternativa
correta:
A) Somente o chefe do poder executivo pode apresentar

emendas ao projeto de Lei Orçamentária Anual.
B) O Poder executivo deverá encaminhar ao Poder Le-

gislativo o projeto de Lei Orçamentária Anual até o
dia 31 de agosto de cada ano.

C) O processo orçamentário é segregado da Lei Orça-
mentária Anual, ou seja, não há inter-relacionamento
entre eles.

D) O orçamento público é contínuo e dinâmico, mas não
é flexível porque deve seguir à risca o que foi aprovado
pela Lei Orçamentária do respectivo exercício.

E) O orçamento público é contínuo, mas não é dinâmico
porque não pode sofrer influência da conjuntura eco-
nômica, política e social em sua elaboração e apro-
vação.

A respeito do Plano Plurianual – PPA, da Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO e da Lei Orçamentária
Anual – LOA, assinale a alternativa correta:
A) O PPA é o instrumento que autoriza a realização de

despesas para os entes públicos.
B) A LDO é o instrumento que define diretrizes, objetivos

e metas para as despesas públicas.
C) O PPA é o instrumento de planejamento que organiza

as ações governamentais em forma de programa, com
vistas a alcançar melhores resultados na alocação
dos recursos públicos.

D) A LOA é o instrumento que autoriza a arrecadação
de receitas e estima as despesas do ente público
para o exercício subsequente.

E) A LDO tem muitas atribuições, mas não pode esta-
belecer a política de aplicação das agências finan-
ceiras oficiais de fomento.

As variações patrimoniais compreendem dois
grandes blocos: as ativas e as passivas. Seguindo os
preceitos da contabilidade pública, identifique a alter-
nativa correta acerca das variações patrimoniais.
A) A aquisição de um automóvel com pagamento à vista

constitui exemplo de variação passiva.
B) O recebimento de um empréstimo outrora concedido

constitui exemplo de variação ativa.
C) A alienação de um imóvel público com recebimento

imediato, embora possibilite o ingresso de recursos
e se trate de fato permutativo, resulta numa variação
passiva.

D) Na contabilidade pública é dispensado o registro de
variações ativas e passivas.

E) Todo e qualquer ingresso de recursos nos cofres públi-
cos resulta num fato modificativo e numa variação ativa.

Com base na lei 4.320/64, julgue as afirmativas
a seguir referentes aos estágios da receita e da des-
pesa pública.
I. São objeto de lançamento os impostos diretos e quais-

quer outras rendas com vencimento determinado em
lei, regulamento ou contrato.

II. A liquidação da despesa consiste na destinação de
crédito orçamentário para determinado fornecedor de
bens ou prestador de serviços.

III. Empenho é o ato emanado da autoridade competente
que cria para o estado a obrigação de pagamento,
pendente ou não de implemento de condição.

IV. A ordem de pagamento é o despacho exarado por
autoridade competente, determinando que a despesa
seja paga.

Está(ão) correta(s) apenas:
A) I, III e IV
B) I, II, III e IV
C) II e IV
D) II, III e IV
E) III

Princípios orçamentários são regras válidas para
todo o processo orçamentário, que lhe proporcionam
maior racionalidade e eficiência. Acerca dos princí-
pios orçamentários, identifique a alternativa INCOR-
RETA:
A) O princípio do orçamento bruto não se aplica somente

à Lei Orçamentária Anual – LOA, mas se estende às
leis de créditos adicionais.

B) O princípio da universalidade não pode, mesmo que
devidamente justificado, excluir determinadas recei-
tas, ainda que não haja certeza de sua arrecadação.

C) Elaborar o orçamento e publicar informações de forma
que os profissionais da área consigam entender o
seu conteúdo não caracteriza o princípio da clareza.

D) O princípio do equilíbrio é aferido tanto no momento
da aprovação do orçamento anual como durante sua
execução.

E) O princípio da unidade é aquele que afirma ser a Lei
Orçamentária anual formada pelos Orçamentos Fis-
cal, da Seguridade Social e de Investimentos.
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INSTRUÇÃO: AS QUESTÕES DE 21 A 30 SÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA.
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As classificações orçamentárias permitem a
visualização da despesa sob diferentes ângulos e vi-
sam dar maior transparência ao processo de aloca-
ção de recursos públicos. A respeito das classifica-
ções orçamentárias, identifique a correta:
A) A classificação institucional refere-se apenas às ins-

tituições integrantes da administração indireta dos
entes públicos.

B) A classificação funcional visa dar maior transparência
aos gastos públicos, demonstrando as principais rea-
lizações dos governos.

C) A classificação por programas constitui-se no maior
agrupamento possível das despesas públicas, per-
mitindo na consolidação nacional dos gastos públicos.

D) As classificações orçamentárias perderam parte de
sua importância com a introdução da “categoria de
programação”.

E) A classificação por categoria econômica visa demons-
trar os possíveis impactos que os gastos públicos
podem gerar na economia.

Os créditos adicionais são autorizações para a
realização de despesas que, obrigatoriamente, neces-
sitam de indicação, prévia ou posterior, de onde virão
os recursos para o seu custeio. A esse respeito, julgue
os itens a seguir:
I. O superavit financeiro apurado em balanço patrimonial

do exercício anterior constitui fonte de recursos para
autorização de créditos adicionais.

II. A anulação parcial ou total de dotações orçamentárias
ou de créditos adicionais, autorizados em Lei, cons-
titui fonte de recursos para autorização de créditos
adicionais.

III. Os créditos especiais são destinados a despesas
para as quais não haja dotação orçamentária espe-
cífica.

IV. Os créditos extraordinários são os destinados a des-
pesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra,
comoção interna ou calamidade pública.

Estão corretas (apenas):
A) I, II, III e IV
B) I, III e IV
C) II e IV
D) II, III e IV
E) III e IV

O Conselho Federal de Contabilidade vem
editando normas específicas para o setor público.
Merece destaque a NBC T 16.1, que trata da Concei-
tuação, Objeto e Campo de Aplicação da contabili-
dade aplicada ao setor público. De acordo com essa
norma, julgue os itens a seguir:
I. Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o ramo da

ciência contábil que é obrigado a respeitar os prin-
cípios fundamentais da Contabilidade.

II. Fornecer aos usuários informações sobre os resul-
tados alcançados é objetivo da Contabilidade Aplicada
ao Setor Público.

III. O patrimônio público é o objeto da Contabilidade Apli-
cada ao Setor Público.

IV. A Contabilidade Aplicada ao Setor Público, de maneira
integral ou parcial, abrange todas as entidades do
setor público.

Estão corretas (apenas):
A) I, II, III e IV
B) I, III e IV
C) II e IV
D) II, III e IV
E) III e IV

Quanto à origem, o controle pode ser classificado
em interno ou externo. Acerca do controle interno e
externo, aplicável ao meio público, identifique a al-
ternativa INCORRETA:
A) Controle interno é aquele exercido dentro de cada

poder, sobre os atos por ele praticados.
B) Uma das finalidades do controle interno é avaliar o

cumprimento das metas previstas no plano plurianual,
a execução dos programas e dos orçamentos.

C) O controle externo é o que se realiza por órgão estra-
nho à administração responsável pelo ato controlado.

D) A auditoria realizada pelo Tribunal de Contas compe-
tente sobre determinada despesa realizada pelo exe-
cutivo municipal é exemplo de controle externo.

E) O controle interno verifica a legalidade dos atos prati-
cados, a conformidade da execução orçamentária e
a correta utilização do dinheiro público, mas não auxi-
lia o Tribunal de Contas em sua missão institucional.
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A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF foi um
divisor em termos de responsabilidade na gestão das
finanças públicas no Brasil. Acerca da Transparência
na Gestão Fiscal, do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal, julgue
os itens a seguir:
I. A transparência será assegurada também mediante

incentivo à participação popular e realização de
audiências públicas, durante os processos de elabo-
ração e discussão dos planos, lei de diretrizes orça-
mentárias e orçamentos.

II. O Relatório Resumido da Execução Orçamentária é
composto por duas partes principais: o Balanço Or-
çamentário e o Demonstrativo da Execução das Re-
ceitas e Despesas.

III. Vários demonstrativos acompanham o Relatório
Resumido da Execução Orçamentária, dentre eles o
da apuração da receita corrente líquida, sua evolução,
assim como a previsão de seu desempenho até o
final do exercício.

IV. O relatório de Gestão Fiscal conterá comparativo com
os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, do mon-
tante da despesa total com pessoal,  distinguindo a
com inativos e pensionistas.

V. O Relatório de Gestão Fiscal e o Relatório Resumido
de Execução Orçamentária deverão ser publicados
até trinta dias após o encerramento de cada bimestre.

Estão corretas (apenas):
A) I, II, III, IV e V
B) I, III e V
C) II, IV e V
D) I, II, III e IV
E) I, III e IV

INSTRUÇÃO: AS QUESTÕES DE 31 A 40 SÃO DE
CONTABILIDADE GERAL E LEGISLAÇÃO.

Relativamente às contas patrimoniais de uma
companhia, assinale a opção com afirmativa INCOR-
RETA:
A) A conta CAIXA tem seu saldo aumentado quanto re-

cebe lançamento a débito.
B) A conta PROVISÃO PARA REESTRUTURAÇÃO tem

seu saldo diminuído quanto recebe lançamento a dé-
bito.

C) A conta RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS tem seu
saldo aumentado quando recebe lançamento a débito.

D) A conta FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA
tem seu saldo aumentado quando recebe lançamento
a crédito.

E) A conta ICMS A RECUPERAR tem seu saldo dimi-
nuído quando recebe lançamento a crédito.

31

32

33

30

34

Em relação aos Princípios de Contabilidade, as-
sinale a opção que apresenta uma afirmativa INCOR-
RETA:
A) O Princípio da Prudência determina a adoção do maior

valor para os componentes 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.

B) O Princípio da Oportunidade refere-se ao processo
de mensuração e apresentação dos componentes
patrimoniais para produzir informações íntegras e
tempestivas. A falta de integridade e tempestividade
na produção e na divulgação da informação contábil
pode ocasionar a perda de sua relevância, por isso é
necessário ponderar a relação entre a oportunidade e
a confiabilidade da informação.

C) O Princípio da Entidade reconhece o Patrimônio como
objeto da Contabilidade e afirma a autonomia patri-
monial, a necessidade da diferenciação de um Patri-
mônio particular no universo dos patrimônios existen-
tes, independentemente de pertencer a uma pessoa,
um conjunto de pessoas, uma sociedade ou institui-
ção de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem
fins lucrativos.

D) O Princípio da Competência determina que os efeitos
das transações e outros eventos sejam reconhecidos
nos períodos a que se referem, independentemente
do recebimento ou pagamento, e pressupõe a simul-
taneidade da confrontação de receitas e de despesas
correlatas.

E) O Princípio da Continuidade pressupõe que a Entidade
continuará em operação no futuro e, portanto, a men-
suração e a apresentação dos componentes do patri-
mônio levam em conta esta circunstância.

O contador da Comercial Laranjeiras Ltda. efe-
tuou um lançamento a crédito de R$ 18.900,00 na con-
ta COMISSÕES A PAGAR. Sabendo que o lançamento
mencionado não foi de estorno, podemos afirmar que:
A) o Passivo diminuiu.
B) o Patrimônio Líquido aumentou.
C) o Ativo aumentou.
D) o Patrimônio Líquido diminuiu.
E) o Ativo diminuiu.

A Indústria Calçadista Lorena Ltda. adquiriu um equi-
pamento e o colocou imediatamente em funcionamento.
O bem foi adquirido por R$ 80.000,00, a taxa de depre-
ciação adotada foi de 10% ao ano e o valor residual foi
estimado em R$ 10.000,00.
Com base unicamente nestas informações, assinale
a alternativa que contém o valor contábil do equipa-
mento dois anos após a data de aquisição:
A) R$ 70.000,00
B) R$ 66.000,00
C) R$ 64.000,00
D) R$ 73.000,00
E) R$ 80.000,00
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Texto para as questões 35 e 36.

Apresentamos as contas e saldos constantes do ba-
lancete de verificação que a Cia. Comercial Globo
elaborou em 31 de dezembro de 2011:
Ações em Tesouraria R$ 650,00
Adiantamentos de Clientes R$ 3.750,00
Ágio na Emissão de Ações R$ 3.800,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial R$ 390,00
Aluguéis Pagos Antecipadamente R$ 6.200,00
Antecipação de Salários R$ 1.120,00
Caixa R$ 7.500,00
Capital Social a Subscrever R$ 5.000,00
Capital Social Subscrito R$ 35.000,00
Clientes R$ 12.180,00
Custo da Mercadoria Vendida R$ 18.000,00
Depreciação Acumulada R$ 28.000,00
Descontos Financeiros Obtidos R$ 600,00
Despesas com Aluguéis R$ 3.100,00
Despesas com Depreciações R$ 4.000,00
Despesas com Juros R$ 1.300,00
Despesas com Publicidade R$ 1.200,00
Despesas com Salários R$ 5.300,00
Devoluções de Vendas R$ 3.000,00
Estoques R$ 5.200,00
Financiamentos Bancários R$ 3.280,00
Fornecedores R$ 14.980,00
ICMS a Recolher R$ 2.300,00
ICMS sobre Vendas R$ 7.500,00
Instalações R$ 30.000,00
Investimentos Temporários R$ 4.800,00
Móveis e Utensílios R$ 20.000,00
Prejuízos Acumulados R$ 7.000,00
Receita Bruta de Vendas R$ 50.000,00
Salários a Pagar R$ 3.730,00
Vendas Canceladas R$ 2.000,00

Com base no Balanço Patrimonial e na Demonstração
do Resultado do Exercício elaborados utilizando as
contas acima listadas, assinale a alternativa correta
nas questões 35 e 36.

O Lucro Bruto atingiu o valor de:
A) R$ 25.090,00
B) R$ 23.250,00
C) R$ 5.200,00
D) R$ 24.700,00
E) R$ 19.500,00

O valor do Patrimônio Líquido foi de:
A) R$ 27.390,00
B) R$ 27.210,00
C) R$ 30.960,00
D) R$ 31.740,00
E) R$ 29.840,00

A Mercúrio S/A alugou um imóvel na Bahia para
utilizar como filial de vendas. O contrato do aluguel
foi para o período de 01/05/2011 a 30/04/2012, e o paga-
mento integral, para todo o período, no valor de
R$ 60.000,00 foi efetuado em 01/04/2011. Observado o
princípio da competência, e sabendo que o exercício
social da Mercúrio S/A coincide com o ano-calendá-
rio, podemos afirmar que a transação mencionada
provocará no lucro do exercício de 2012 um(a):
A) diminuição de R$ 15.000,00
B) diminuição de R$ 40.000,00
C) aumento de R$ 15.000,00
D) diminuição de R$ 20.000,00
E) aumento de R$ 60.000,00

Analise as proposições abaixo e, em seguida,
assinale a alternativa correta:
I. O custo de um item do ativo imobilizado compreende:

(a) seu preço de aquisição, acrescido de impostos
de importação e impostos não recuperáveis sobre a
compra, depois de deduzidos os descontos comer-
ciais e abatimentos; (b) quaisquer custos diretamente
atribuíveis para colocar o ativo no local e condição
necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar
da forma pretendida pela administração; e (c) a esti-
mativa inicial dos custos de desmontagem e remo-
ção do item e de restauração do local no qual este
está localizado.

II. Cada componente de um item do ativo imobilizado
com custo significativo em relação ao custo total do
item deve ser depreciado separadamente. Desta for-
ma, a entidade aloca o valor inicialmente reconhecido
de um item do ativo imobilizado aos componentes
significativos desse item e os deprecia separada-
mente.

III. O valor contábil de um item do ativo imobilizado deve
ser baixado: (a) por ocasião de sua alienação; ou (b)
quando não há expectativa de benefícios econômicos
futuros com a sua utilização ou alienação.

A) I, II e III estão corretas.
B) Apenas III está correta.
C) Apenas I e II estão corretas.
D) Apenas I e III estão corretas.
E) Apenas II e III estão corretas.35
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A Comercial Londrina Ltda. recebeu em 31/12/2011
o extrato da conta corrente que mantinha junto ao Banco
Paranaense, indicando um saldo credor de R$ 18.900,00.
Como o saldo de sua conta Bancos c/ Movimento em seu
livro razão estava com saldo devedor de R$ 17.200,00, foi
feita uma conciliação bancária.
Os elementos utilizados na conciliação foram os se-
guintes:
1. Um cheque de R$ 970,00 foi incorretamente debitado

na conta corrente da Comercial Londrina Ltda., por
erro do banco.

2. Havia no extrato bancário despesas bancárias no valor
de R$ 110,00, ainda não registradas pela Comercial
Londrina Ltda.

3. Um cheque de R$ 1.300,00, recebido do cliente Mário
João da Silva e depositado em 20/12/2011, foi devolvido
por insuficiência de fundos.

4. Um cheque de R$ 1.880,00, emitido pela Comercial
Londrina Ltda. e utilizado para pagamento a fornecedor
de mercadorias para revenda, ainda não tinha sido
apresentado ao banco.

5. Uma cobrança de duplicata emitida pela Comercial
Londrina Ltda., no valor de R$ 2.200,00, foi feita pelo
banco, mas o aviso ainda não havia sido emitido.

Com base nestes dados, podemos afirmar que no Ba-
lanço Patrimonial levantado em 31/12/2011 a conta
Bancos c/ Movimento apresentou saldo devedor de:
A) R$ 15.790,00
B) R$ 18.960,00
C) R$ 19.870,00
D) R$ 17.080,00
E) R$ 17.990,00

Em relação à Lei nº 9.717, de 27 de novembro
de 1998, assinale a opção que apresenta uma afirma-
tiva INCORRETA.

Os regimes próprios de previdência social dos
servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios, dos militares dos Estados e do
Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em
normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir
o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados, dentre
outros, os seguintes critérios:
A) Realização de avaliação atuarial inicial e em cada

balanço utilizando-se parâmetros gerais, para a orga-
nização e revisão do plano de custeio e benefícios.

B) Cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de
cargos efetivos e a militares, e a seus respectivos
dependentes, de cada ente estatal, sendo permitido
o pagamento de benefícios, mediante convênios ou
consórcios entre Estados, entre Estados e Municípios
e entre Municípios.

C) Registro contábil individualizado das contribuições de
cada servidor e dos entes estatais, conforme diretrizes
gerais.

D) Identificação e consolidação em demonstrativos
financeiros e orçamentários de todas as despesas
fixas e variáveis com pessoal inativo civil, militar e
pensionistas, bem como dos encargos incidentes so-
bre os proventos e pensões pagos.

E) Sujeição às inspeções e auditorias de natureza atua-
rial, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial
dos órgãos de controle interno e externo.


