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TEXTO 01
Educar na cultura digital

Inclusão digital é colocar computadores nas escolas? É ensinar as pessoas a apertar botões para pagar contas, mandar mensagens, 
fazer compras sem sair de casa? Com certeza, o significado dessa expressão para a educação é outro, porque quem assume a função social 
de formar pessoas para levar a sociedade adiante tem de pensar mais alto em termos de profundidade e amplitude. Inclusão digital é uma 
ideia que requer que revisemos o sentido de educar e de ser educador em nossa época, enquanto o tempo está propício para mudanças.

A vida digital é uma realidade incontestável e irreversível. O cotidiano de um número cada vez maior de pessoas está contido em 
cada vez mais lugares e hoje se move num emaranhado frenético de informações binárias. Das transações bancárias às compras do mês, das 
notícias ao monitoramento dos filhos, dos nossos padrões genéticos aos voos das aeronaves, tudo está traduzido em informação e circula 
pelas conexões infinitas de uma sociedade organicamente conectada pelas vias de uma comunicação veloz e em expansão. [...]

MONTEIRO, Eduardo. In: Revista Pátio. Nº 52. Nov 2009/ Jan 2010, p. 36 

01ª QUESTÃO
O gênero textual acima foi produzido, tomando como princípio norteador:

I - Proposições questionadoras a respeito da inclusão digital.
II - A educação na cultura digital como oportunidade de se rever conceitos e posturas, posicionando-se como sujeitos mutantes.
III - A emergência da cultura digital sem exigir do profissional novas competências pedagógicas e políticas de formação.

Analise as proposições e escolha a alternativa adequada. Está (ão) CORRETA (s), apenas:

a) II e III. 
b) I e II. 
c) I e III.
d) I.
e) III.

02ª QUESTÃO
Do enunciado “A vida digital é uma realidade incontestável e irreversível”, coloque V para proposição verdadeira e F para falsa. 

(    ) A vida acontece em um novo tempo em que predomina a técnica e a realidade se torna cada vez menos material e mais virtual.
(    ) Podemos dizer que mudou, apenas, a substância da informação (antes escrita em letras com tinta no papel). 
(    ) Estamos diante de uma forte transformação cultural que mudou saberes, poderes, técnicas e éticas.

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA.

a) VFF 
b) VVF 
c) FVF
d) FFV
e) VFV

03ª QUESTÃO
O texto pode ser considerado um (a):

a) Artigo acadêmico, pois reflete sobre determinado tema com finalidade específica.
b) Notícia, por narrar fatos do cotidiano.
c) Depoimento, por narrar acontecimentos de vida do autor.
d) Matéria Jornalística, pois informa sobre fatos da atualidade. 
e) Crônica, tendo em vista que registra o circunstancial do cotidiano.

04ª QUESTÃO
A respeito do enunciado “ , o significado dessa expressão para a educação é outro,  quem assume a função social de Com certeza porque
formar pessoas para levar a sociedade adiante tem de pensar mais alto em termos de profundidade e amplitude”, analise as proposições e 
marque a alternativa adequada em relação aos termos em destaque.

I - A expressão “Com certeza” marca uma relação de conjunção argumentativa, reforçando a ideia para que se efetive a cadeia de sentidos.
II - O termo “porque” introduz uma justificativa ao que foi dito anteriormente.
III - O termo “porque” funciona como elo de coesão por retomada lexical.

Está(ão) CORRETA(s), apenas

a) I e II 
b) I e III 
c) II
d) III
e) I
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05ª QUESTÃO
Em “Das transações bancárias às compras do mês, das notícias ao monitoramento dos filhos, dos nossos padrões genéticos aos voos das 
aeronaves”, pode-se afirmar que há uma

a) paradoxo, em razão de os termos agruparem significados contrários numa mesma unidade de sentido.
b) antítese, tendo em vista que apresenta termos na construção textual que estabelecem uma oposição entre si. 
c) prosopopeia, pois o expediente de construção textual personifica seres não humanos.
d) anáfora, porque os termos se apresentam em mecanismo de repetição no mesmo enunciado. 
e) gradação, pois apresenta uma série de ideias, que se relacionam numa sequência progressiva. 

TEXTO 02
Eu sei, mas não devia

Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia.
A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E, porque não tem vista, 

logo se acostuma a não olhar para fora. E, porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E, porque não abre as 
cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E, à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão.

A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar o café correndo porque está atrasado. A ler o jornal 
no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem. A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. 
A cochilar no ônibus porque já está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia.

A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E, aceitando a guerra, aceita os mortos. E, que haja número para os mortos. E, 
aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E, não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, 
dos números, da longa duração [...]

A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar sempre a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para 
esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida. Que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto 
acostumar, se perde de si mesma.

COLASANTI, Marina. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. p. 9-10Eu sei, mas não devia. 

06ª QUESTÃO
Analise as proposições e marque a alternativa adequada, em relação ao texto.

I - Em razão das ideias recorrentes, o texto não oportuniza que o leitor questione comportamentos tidos como “normais”.  
II - O título do texto já aparece definido por uma relação de oposição estabelecida.
III - O uso sintaticamente reiterado de coordenadas no segundo parágrafo leva a crer que tudo passa a ser considerado natural.

Está (ão) CORRETA (s), apenas

a) I e II 
b) II 
c) I e III
d) III
e) II e III

07ª QUESTÃO
A autora do texto usa reiteradamente a expressão “A gente se acostuma”. Analise as proposições e marque a alternativa correta em relação 
ao termo “A gente”.

I - Tem como traço categorial a capacidade de fazer referência pessoal.
II - É um sintagma nominal empregado como pronome pessoal. 
III - Correspondendo à primeira pessoa do plural (nós) deve fazer-se concordância plural.

Está (ão) CORRETA (s) apenas

a) III 
b) I e III 
c) II e III
d) II
e) I e II

08ª QUESTÃO
Em “  se acostuma”, a construção em negrito pode ser substituída, sem alterar o sentido do enunciado, porà medida que

a) tanto que. 
b) depois que. 
c) mesmo que.
d) à proporção que.
e) para que.
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09ª QUESTÃO
Marque a alternativa em cuja construção linguística NÃO há caso de próclise:

a) A gente se acostuma para não se ralar na aspereza.
b) [...] para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito.
c) [...] para poupar a vida. Que aos poucos se gasta.
d) [...] e que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma.
e) E, à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão.

10ª QUESTÃO
Nos enunciados: “A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem. A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A 
sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no ônibus porque já está cansado”. Temos um caso de

a) retomada de termos. 
b) ambiguidade. 
c) paralelismo fonético.
d) paralelismo gramatical.
e) defeito de argumentação.

TEXTO 03

As flô de Puxinanã
Três muié ou três irmã,

Três cachorra da mulesta,
Eu vi num dia de festa,

No lugar Puxinanã. 
A mais veia, a mais ribusta
Era mermo uma tentação! 

Mimosa flô do sertão
Qui o povo chamava Ogusta [...]

Autor: Zé da Luz

11ª QUESTÃO
Sobre o fragmento do texto “As flô de Puxinanã”, coloque V para proposição verdadeira e F para as falsa.

(    ) Algumas palavras fazem parte de uma diversidade linguística e pluralidade cultural de determinado domínio social.
(    ) Este modelo de registro linguístico mostra a inferioridade e nível baixo de escolaridade de um grupo social.
(    ) O texto apresenta características próprias de um poema popular.

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA.

a) VFF 
b) VVF 
c) FVV
d) VFV
e) FFV

TEXTO 04
Ser ou parecer: eis a questão

A acumulação de riquezas e a ostentação estão deturpando os valores das coisas e das pessoas. Em um mundo no qual o dinheiro é 
mais valorizado que os sentimentos, a aparência também acaba sendo mais importante que a essência. Consequentemente, a vida, que antes 
era palco de luta entre o ser e o ter, agora se tornou um campo de batalha entre o ser e o parecer.

Antigamente, quem não conseguia ser procurava ter bens materiais para conquistar a admiração dos outros. Assim, algumas 
pessoas que não conseguiam ser cultas compravam carros caros para mostrar que eram importantes. Algumas pessoas que não eram 
educadas davam gordas gorjetas aos garçons para ser bem tratadas, apesar de suas grosserias.

Alguns homens que não conseguiam atrair mulheres que desejavam conquistar davam presentes caros para impressionar.
Entretanto, como a cada dia está mais difícil ter, muitas pessoas passaram a buscar maneiras de parecer ser.

SHINYASHIKI, Roberto. In São Paulo: Ed. Gente, 2005, p. 19: Heróis de Verdade. 
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12ª QUESTÃO
Em relação ao texto 04, analise as proposições e marque a alternativa CORRETA.

I - O texto nos remete a uma reflexão sobre o comportamento humano.
II - As pessoas se sentem frustradas e investem mais nas aparências.
III - É preciso investir no Ter, pois impressionar os outros é um modelo de plenitude.

Está (ão) CORRETA (s), apenas

a) II e III 
b) I e III 
c) I e II
d) I
e) III

13ª QUESTÃO
Sobre o enunciado “A acumulação de riquezas e a ostentação estão deturpando os valores das coisas e das pessoas” (TEXTO 04 , coloque )
V para verdadeiro e F para Falso.

(    ) Há uma inadequação em relação à concordância verbal.
(    ) Há a presença de um sujeito composto.
(    ) Há uma relação de dependência verbal, ocasionando uma de regência verbal.
 
a) FVF
b) FVV
c) VFV
d) VFF
e) FFV

14ª QUESTÃO
Pode-se afirmar que o termo “ ” do último parágrafo do TEXTO 04Entretanto

a) introduz um argumento decisivo para a progressão textual.
b) estabelece, ao mesmo tempo, uma relação de contradição e concessão.
c) marca uma oposição entre ideias expostas no texto.
d) anuncia uma retificação ao que foi dito anteriormente.
e) explicita e confirma o que se disse antes.

15ª QUESTÃO
No enunciado “Antigamente, quem não conseguia ser procurava ter bens materiais para conquistar a admiração dos outros” (TEXTO 04 .)

Em relação ao enunciado acima, analise as proposições e marque a alternativa CORRETA.

I - O marco temporal inscrito no texto está no passado e produz um efeito de objetividade.
II - A relação de temporalidade apresenta os fatos de forma contínua e progressiva.
III - O marco temporal é narrado em tempo concomitantemente à fala do narrador e apresenta um efeito de subjetividade.

Está (ão) CORRETA (s), apenas

a) I e III
b) I e II
c) I
d) II
e) III

16ª QUESTÃO
A sequência de consoante , nessa ordem, é o que sobrou de uma palavra, após serem retiradas suas três vogais. Um sinônimo da RPD
palavra original está expresso em uma das alternativas abaixo. Assinale-a:

a) Raivoso.
b) Bravo.   
c) Triste. 
d) Veloz.       
e) Preguiçoso.

RACIOCÍNIO LÓGICO
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17ª QUESTÃO

Analise o argumento a seguir e assinale a alternativa CORRETA: 

Toda cobra é um animal.

Alguns animais são venenosos.

Logo, algumas cobras são venenosas.

a) Tanto as premissas quanto a conclusão são proposições verdadeiras (no mundo real), mas a conclusão não decorre 

logicamente das premissas. Trata-se, portanto, de um argumento inválido.

b) Tanto as premissas quanto a conclusão são proposições verdadeiras (no mundo real), e a conclusão não decorre 

logicamente das premissas. Trata-se, portanto, de um argumento válido.

c) Uma das premissas não é necessariamente verdadeira (no mundo real). O mesmo ocorre com a conclusão. Portanto, o 

argumento é inválido.

d) O argumento só seria válido se fosse falso (no mundo real) que algumas cobras são venenosas.

e) Faltam informações para que se possa afirmar que o argumento é válido ou inválido.

18ª QUESTÃO

Considere a proposição . Nessa proposição, o conetivo lógico éJosé é jogador, mas não faz gol

a) Conjunção.

b) Disjunção inclusiva. 

c) Disjunção exclusiva.

d) Condicional.

e) Bicondicional.

19ª QUESTÃO

Se eu imprimir uma velocidade maior no carro, então sentirei medo. Assim, não vou imprimir uma velocidade maior no carro 

e, então, não sentirei medo. Essa construção demonstra:

a) uma estrutura condicional de conclusão verdadeira. 

b) uma falácia, pois a condição negada não pode sustentar a conclusão.

c) um paradoxo entre sentir medo ou não sentir medo.

d) um dilema entre não imprimir uma velocidade maior no carro e sentir medo.

e) uma distorção metonímica.

20ª QUESTÃO

Assinale a opção que contém a sequência CORRETA dos quatro tipos de veículos de acordo com as afirmativas abaixo:

I- O ônibus está depois de caminhão.

II- O automóvel está antes da motocicleta.

III- O veículo que está imediatamente após o automóvel é maior do que o que está antes desse.

IV- A motocicleta é o menor de todos os veículos.

a) Caminhão, automóvel, motocicleta e ônibus.

b) Caminhão, ônibus, automóvel e motocicleta.

c) Caminhão, automóvel, ônibus e motocicleta.

d) Automóvel, caminhão, ônibus e motocicleta.

e) Automóvel, caminhão, motocicleta e ônibus.
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21ª QUESTÃO
Sejam  e  duas proposições. A negação de p ˅  q equivale ap q

a) ~ p  ˄     q
b) ~ p  ˅  ~ q
c) ~ p  ˄  ~ q
d) ~ p  ˅     q
e)  p   ˄   ~ q

22ª QUESTÃO
Considere a seguinte tabela-verdade:

Qual das alternativas corresponde ao resultado da operação lógica?

a) F F V V.   
b) V F V F. 
c) V V F F.    
d) F V F F.   
e) F F F F.

23ª QUESTÃO
Qual a negação da proposição   ?Algum professor da escola tem mais de 15 anos de trabalhoX

a) Nenhum professor da escola  tem mais de 15 anos de trabalho.X
b) Nem todo professor da escola  tem mais de 15 anos de trabalho.X
c) Algum professor da escola  tem menos de 15 anos de trabalho.X
d) Não existe professor da escola  com 15 anos de trabalho.X
e) Nem todo professor da escola  tem menos de 15 anos de trabalho.X

24ª QUESTÃO
Todo  é , e todo  não é , portanto,B A C A

a) todo A é B.
b) algum A é C.
c) nenhum B é A.
d) nenhum A é B.
e) nenhum B é C.

25ª QUESTÃO
A figura de linguagem  consisteOnomatopeia

a) em um termo técnico que serve apenas para enfatizar uma declaração.
b) na apresentação de ideias opostas.
c) na utilização de um termo ou palavra que substitui outro pela ideia de semelhança entre seus significados.
d) no argumento que não se sustenta ou não é capaz de validar aquilo a que se refere.
e) em expressar um evento substituindo-o por uma palavra ou expressão que denote seu som.

PÁGINA 08
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26ª QUESTÃO
Marque a alternativa CORRETA sobre as demonstrações financeiras relacionadas à contabilidade geral:

a) "Demonstrações Financeiras" e "Demonstrações Contábeis" possuem o mesmo significado, diferenciando-se apenas na forma de 
apresentação da terminologia por doutrinadores da área financeira e da contabilidade.

b) São demonstrações financeiras básicas do segundo setor: o balanço patrimonial, a demonstração do resultado, balanço orçamentário e 
demonstração dos lucros retidos.

c) As demonstrações contábeis promovem um quadro baseado na contabilidade, meramente, da posição econômica de uma empresa.
d) O valor de mercado de uma empresa é sempre igual ao seu valor contábil, demonstrando a relevância da adequada elaboração das 

demonstrações contábeis.
e) Os impostos não influenciam nas decisões dos administradores e dos investidores, pois devem ser observados, unicamente, para fins 

legais da contabilidade.

27ª QUESTÃO
Através das informações fornecidas e relatadas nos balanços patrimoniais das empresas, é possível monitorar uma série de questões 
implícitas, EXCETO

a) método contábil para a depreciação dos ativos fixos.
b) nível do capital de giro líquido, ao diferenciar-se os ativos circulantes de uma empresa, do seu passivo não circulante.
c) diferença entre o valor contábil relatado no balanço patrimonial e o verdadeiro valor de mercado da empresa.
d) posição de liquidez da empresa.
e) método para financiamento dos ativos da empresa - ação ou dívida.

28ª QUESTÃO
Corresponda a 1ª coluna de acordo com a 2ª, considerando os conceitos relacionados às empresas do segundo setor.

A sequência CORRETA é

a) d) 1 - 3 - 2 - 4. 1 - 2 - 4 - 3.
b) e) 3 - 4 - 1 - 2. 3 - 4 - 2 - 1.
c) 1 - 2 - 3 - 4.

29ª QUESTÃO
Considerando o Código de Ética Profissional do Contador, este, quando perito, assistente técnico, auditor ou árbitro, deverá, EXCETO,

a) assinalar equívocos ou divergências que encontrar no que concerne à aplicação dos princípios de contabilidade editados pelo CFC.
b) abster-se de expender argumentos ou dar a conhecer sua convicção pessoal sobre os direitos de quaisquer das partes interessadas.
c) mencionar, obrigatoriamente, fatos que conheça e repute em condições de exercer efeito sobre peças contábeis objeto de seu trabalho.
d) abster-se de dar parecer ou emitir opinião sem estar, suficientemente, informado e munido de documentos.
e) considerar, com parcialidade, o pensamento exposto em laudo submetido à sua apreciação, levando em consideração seu conhecimento 

tácito.

30ª QUESTÃO
Marque a alternativa CORRETA sobre o Código de Ética Profissional do Contador:

a) O Código de Ética Profissional do Contador (Resolução CFC n. 803/96) se aplica apenas aos Contadores, tendo os Técnicos em 
Contabilidade seu próprio código de ética (Resolução CFC n. 800/95).

b) É dever do profissional de contabilidade cumprir os programas obrigatórios de educação continuada estabelecidos pelo CFC.
c) É dever do profissional de contabilidade guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional lícito, exceto no âmbito do 

serviço público, em que a transparência deve prevalecer. 
d) Na aplicação das sanções éticas, pode ser considerada como agravante a ação desenvolvida em defesa de prerrogativa profissional.
e) Na aplicação das sanções éticas, pode ser considerada como atenuante a punição ética anterior transitada em julgado.

(1) Balanço Patrimonial ( ) Fundos fornecidos pelos acionistas preferenciais e ordinários da
empresa.

(2) Liquidez ( ) Caixa que os acionistas ordinários pagaram para a empresa usando
está emitiu as ações originalmente.

(3) Patrimônio Líquido ( ) Facilidade de conversão de um ativo em caixa a um valor justo.
(4) Ações ordinárias e ágios ( ) Reporta os ativos, os passivos e o patrimônio líquido de uma

empresa em um ponto específico no tempo.
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31ª QUESTÃO
De acordo com a Lei n. 4.320/64, 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, obedecendo a alguns princípios. Marque a alternativa que retrata os princípios 
explícitos no art. 2º dessa lei.

a) Periodicidade, exclusividade, especificação.
b) Universalidade, anualidade e unidade.
c) Exclusividade, periodicidade, unidade.
d) Discriminação, exclusividade, especificação.
e) Unidade, anualidade, especificação.

32ª QUESTÃO
Com relação às despesas de capital, previstas na Lei. 4.320/64, classificam-se como Inversões Financeiras as dotações destinadas a, 
EXCETO, 

a) constituição de fundos rotativos.
b) concessão de empréstimos e aquisição de bens para revenda (estoques reguladores).
c) despesas com aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização.
d) despesas com o pagamento de juros, comissões e encargos da dívida pública interna e externa.
e) aquisição de títulos representativos do capital de empresa em funcionamento.

33ª QUESTÃO
Sobre os princípios orçamentários sob a perspectiva do setor público, julgue os itens abaixo, como (V) verdadeiro ou (F) falso e, em 
seguida, assinale a opção CORRETA. 

(    ) O princípio da anualidade ressalta que o orçamento deve ser elaborado com periodicidade semestral, como forma de manter maior 
controle das contas públicas.

(    ) O princípio do Equilíbrio retrata a limitação do endividamento. O montante das despesas fixadas não pode ser superior ao da receita 
prevista. Utilização de mecanismo para limitação e controle das despesas.

(    ) O princípio da Programação destaca a vinculação necessária à ação governamental planejada.
(    ) O princípio da Exclusividade observa que a lei orçamentária não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da 

despesa. Inclusive, nos casos de autorização para abertura de créditos suplementares e contratações de operações de créditos ainda 
por antecipação da receita.

Está CORRETA a seguinte ordem, respectivamente:

a) V, V, V, V.
b) F, V, F, F.
c) F, V, V, F.
d) V, F, F, F.
e) V, F, F, V.

34ª QUESTÃO
Sobre a contabilidade aplicada ao setor público, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção CORRETA.

I- A contabilidade do setor público vem passando por um significativo processo de evolução, que deve ser analisada e contextualizada 
de forma histórica com as finanças públicas. Nesse sentido, o primeiro marco histórico foi a edição do Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público (MCASP) em 1960, seguido da edição da Lei n. 4.320 em 1964.

II- O objetivo da elaboração e divulgação da informação contábil é fornecer informações para fins de prestação de contas e 
responsabilização ( ) e tomada de decisão.goodwill

III- Entende-se por Patrimônio Público o conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, adquiridos, formados, 
produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador ou represente um fluxo de 
benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou à exploração econômica por entidades do setor público e 
suas obrigações.

Conclui-se que esta(ão) CORRETO (S) o(s) item(ns)

a) III apenas.
b) II e III apenas.
c) I, II e III.
d) I e II apenas.
e) I e III apenas.
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35ª QUESTÃO
A Resolução CFC n. 1.268/09 alterou a Resolução anterior (1.129/08), e aprovou a NBCT 16.2 - Patrimônio e Sistemas Contábeis, e 
estabeleceu que o sistema contábil está estruturado nos seguintes subsistemas de informações, com EXCEÇÃO do

a) d) patrimonial. de custos.
b) e) orçamentário. de compensação.
c) financeiro.

36ª QUESTÃO
Considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os subsistemas contábeis devem ser integrados entre si 
e a outros subsistemas de informações de modo a subsidiar a administração pública sobre alguns aspectos. Julgue se os itens abaixo fazem 
parte desse processo:

I- Avaliação dos resultados obtidos na execução dos programas de trabalho com relação à economicidade, à eficiência, à eficácia e à 
efetividade.

II- Avaliação das metas estabelecidas pelo planejamento.
III- Avaliação dos riscos e das contingências.

Faz (em) parte do processo

a) d) apenas I e II. I, II e III.
b) e) apenas II e III. apenas I.
c) apenas I e III.

37ª QUESTÃO
Evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado 
patrimonial do exercício. Esse conceito se refere a qual demonstração contábil aplicada ao setor público?

a) d) Demonstração dos Fluxos de Caixa. Demonstração das Variações Patrimoniais.
b) e) Balanço Patrimonial. Balanço Financeiro.
c) Balanço Orçamentário.

38ª QUESTÃO
Marque a alternativa que representa uma Receita de Capital.

a) d) Receita de alienação de bens. Receita tributária.
b) e) Receita de serviços. Receita industrial.
c) Receita de contribuições.

39ª QUESTÃO
De acordo com a Lei n. 8.666/93, a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Assim, em igualdade de condições, 
como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços nas seguintes condições. Marque a única 
alternativa que NÃO está elencada no art. 3°, § 2°, dessa lei.

a) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras.
b) Produzidos no país.
c) Produzidos por empresas que comprovem um ótimo resultado econômico nos últimos quatro períodos contábeis, assegurando a 

qualidade do produto ou serviço prestado.
d) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país.
e) Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos, prevista em lei, para pessoa com deficiência 

ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

40ª QUESTÃO
Com relação à Estrutura do Sistema Contábil expresso na NBC T 16.2, o subsistema que "registra, processa e evidencia os fatos financeiros 
e não financeiros relacionados com as variações qualitativas e quantitativas do patrimônio, é o

a) d) de Compensação. de Custos.
b) e) orçamentário. patrimonial.
c) financeiro.






