
 

 

 

 

 

 
 

Não deixe de preencher as informações a seguir: 

 

Prédio                                                                                                                                                     Sala 

                             

 

Nome  

                              

 

Nº de Identidade                                       Órgão Expedidor        UF                                        Nº de Inscrição          

                             

 

 

CCOONNTTAADDOORR  
 
[ 

ATENÇÃO 
 

 Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

 Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua 

Portuguesa, 05 (cinco) questões de Conhecimentos de Informática, 05 (cinco) questões de 

Conhecimentos de Matemática e 30 (trinta) questões de Conhecimentos Específicos.  

 Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, 

imediatamente, ao Fiscal. 

 Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o 

Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição. 

 Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um 

Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide 

com o seu Número de Inscrição. 

 As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica 

azul ou preta.  

 Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal juntamente com este Caderno e deixe a sala em 

silêncio. 

 

  BOA SORTE! 
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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 
TEXTO 01 para as questões de 01 a 04. 

 

COMERCIANTE EM CRISE 

 

- Bom-dia, sr. Honório. Como está o dia hoje? 

- As coisas podiam estar bem melhores, não fosse essa maldita inflação. 

- A loja está vazia? 
- Não é isso, sr. Zeferino? Vazia, sempre vazia. Os clientes correram. As carteiras ficaram magras, as despesas, 

cortadas, um aperto geral. 

- Mas, e o senhor vai desistir? Depois de tanto tempo no comércio... 

-  E eu sou homem de desistir? Nunca, mas vou me aperriar um bocado... 

Já avisei lá em casa, vamos apertar os cintos que “a coisa tá preta”. 

- Mas tudo passa, sr. Honório. É como diz aquele ditado: Quem espera, sempre alcança. Virá o tempo da bonança, 

pode acreditar. 

Sr. Zeferino ajeitou a calça que já queria arriar de tanta magreza naquele corpo, penteou o bigode de poucos fios 

pretos e acenou, com um sorriso aberto, cheio de esperança, para o colega comerciante. 
 

Disponível no site: www.cantinhodocomercio.com.br. Acesso em: 14 de fevereiro de 2012.  
 
01. Interpretando-se o texto, tem-se como CORRETO o que se afirma na alternativa 
 
A) “...não fosse essa maldita inflação.” – o comerciante tece comentários elogiosos sobre a inflação. 
B) “...mas vou me aperriar um bocado...” – para o comerciante, a situação iria preocupar um pouco, apenas. 

C) “...vamos apertar os cintos...” – o comerciante comunicara à família que a parte financeira estava estabilizada. 

D) “...a coisa tá preta.” – o cenário não implicava qualquer tipo de preocupação. 

E) “As carteiras ficaram magras, as despesas, cortadas...” – a situação financeira desestabilizou, gerando contratempos.  

 

02. Segundo o texto, o comerciante Honório era 
 
A) alguém que vivia blasfemando da vida e de todos. 

B) uma pessoa perseverante em seus ideais e projetos.  

C) dedicado à família e negligente em  suas atividades profissionais. 

D) um homem mesquinho e avarento na hora de comercializar os seus produtos. 

E) desprendido dos bens materiais e desatento aos fatos sociais. 
 
03. Analise o fragmento abaixo: 
 

A loja está vazia? 
- Não é isso, sr. Zeferino? Vazia, sempre vazia. Os clientes correram. As carteiras ficaram magras, as despesas, 

cortadas, um aperto geral. 

- Mas, e o senhor vai desistir? Depois de tanto tempo no comércio... 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Substituindo-se “loja” por “prateleiras” e “armários”, estaria correto: As prateleiras e os armários estão vazias?  

B) Permutando-se “os clientes” por “o freguês” e conjugando-se o verbo no presente do indicativo, estaria correto: O freguês 

corra. 

C) Substituindo-se o termo “carteiras” por “bolsos” e “bolsas”, estaria correto: Os bolsos e as bolsas ficaram magras. 

D) Permutando-se o termo “despesas” por “gastos” e “compras”, o correto seria: os gastos e as compras, cortados. 

E) Se substituíssemos o termo “tempo” por “minutos” e “horas”, estaria correto: Depois de tanto minutos e horas. 
 
04. Observe os termos sublinhados dos itens abaixo : 
 

I. “Mas, e o senhor vai desistir ?” 
II. “Nunca, mas vou me aperriar um bocado...” 

III. “Mas tudo passa, sr. Honório.”  

IV. “...vamos apertar os cintos que ‘a coisa tá preta’”. 

V. “...penteou o bigode de poucos fios pretos e acenou...” 
 
Sobre eles, está CORRETO o que se declara na alternativa  
 
A) No item I, são, respectivamente, conjunção que exprime ideia de alternância e pronome de tratamento. 

B) No item II, é palavra invariável que exprime circunstância de intensidade. 

C) No item III, é termo invariável, classificado como pronome indefinido. 

D) No item IV, classifica-se como conjunção exprimindo ideia de comparação. 

E) No item V, classificam-se, respectivamente, como preposição e conjunção exprimindo ideia de alternância.  

http://www.cantinhodocomercio.com.br/
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TEXTO 02 para as questões de 05 a 09. 
 

Viu o sorriso. Sorriso cínico, imoral, de quem se divertia. O sorriso não havia mudado; contra ele nada tinham obtido 

os especialistas da funerária. Também ela, Vanda, esquecera de recomendar-lhes, de pedir uma fisionomia mais a 
caráter, mais de acordo com a solenidade da morte. Continuara aquele sorriso de Quincas Berro D’água e, diante 

desse sorriso de mofa e gozo, de que adiantavam sapatos novos - novos em folha, enquanto o pobre Leonardo tinha de 

mandar botar, pela segunda vez, meia-sola nos seus - , de que adiantavam roupa negra, camisa alva, barba feita, 

cabelo engomado, mãos postas em oração? Porque Quincas ria daquilo tudo, um riso que se ia ampliando, alargando, 

que aos poucos ressoava na pocilga imunda. Ria com os lábios e com os olhos, olhos a fitarem o monte de roupa suja e 

remendada, esquecida num canto pelos homens da funerária. O sorriso de Quincas Berro D’água.  
AMADO, Jorge. A Morte e a morte de Quincas Berro D’água. Ed. Record. 88 ed. 2001.  P. 36. 

 

05. O texto 02 tem como cenário 
 
A) uma paisagem bucólica que extasiava o leitor. 

B) um recanto de casa que aparentava estar bem organizado. 

C) uma sala onde se cuidava de um homem gravemente enfermo. 

D) um ambiente em que havia um defunto. 

E) um pátio onde se celebrava um ritual hilário. 
 
06. Ao redigir o texto 02, Jorge Amado infringiu uma das normas gramaticais vigentes. Isso é percebido na alternativa  
 
A) no trecho: “esquecera de recomendar-lhes”, o verbo esquecer deveria ser pronominal.   

B) ao omitir o acento grave em: “pedir uma fantasia mais a caráter”. 

C) em relação à grafia do termo sublinhado: “mais de acordo com a solenidade da morte”. Nesse caso, o correto seria grafar 

dessa forma: mas. 

D) ao utilizar as vírgulas no trecho: “Sorriso cínico, imoral, de quem se divertia”. 

E) ao flexionar no plural o verbo sublinhado do trecho: “de que adiantavam roupa negra, camisa alva, barba feita...”  

Obrigatoriamente, ele deveria estar conjugado na 3ª. pessoa do singular, concordando com roupa negra. 
 
07. Observe os itens abaixo: 
 

I. “Viu o sorriso.” 
II. “Continuara aquele sorriso...” 

III. “Porque Quincas ria daquilo tudo...” 

IV. “...de quem se divertia.” 

V. “... um riso que se ia ampliando...” 

 

Em todos eles, os verbos se encontram conjugados em um tempo do passado. Sobre o tempo verbal, assinale a 

alternativa que contém uma afirmação CORRETA. 
 
A) No item I, o verbo se encontra no pretérito imperfeito. 

B) No item II, o tempo do verbo é o mais-que-perfeito. 

C) No item III, o verbo se encontra no pretérito perfeito. 

D) No item IV, o verbo se encontra no pretérito perfeito. 

E) No item V, o tempo do verbo sublinhado é o pretérito mais-que-perfeito. 
 

08. Sobre Análise Sintática, em apenas uma das alternativas, a justificativa está INCORRETA. Assinale-a.  
 
A) “...contra ele nada tinham obtido os especialistas da funerária” – o verbo auxiliar concorda com o seu sujeito, os 

especialistas da funerária. 

B) “Porque Quincas ria daquilo tudo...” – sintaticamente, os termos sublinhados são classificados como objeto indireto, 

complemento do verbo rir.  

C) “...olhos a fitarem o monte de roupa suja e remendada...” – o verbo desse trecho exige complemento sem ser regido de 

preposição. 

D) “...que aos poucos ressoava na pocilga imunda.” – os termos sublinhados exercem a função sintática de adjunto adverbial de 

lugar. 

E) “Continuara aquele sorriso de Quincas Berro D’água...” – sintaticamente, os termos sublinhados exercem a função de 

sujeito do verbo continuar.  
 
09. Observe os itens abaixo: 
 

I. “...de pedir uma fisionomia mais a caráter...” 
II. “...mais de acordo com a solenidade da morte.” 

III. “...olhos a fitarem o monte de roupa suja...” 
 
Em que item(ens), a crase é facultativa ?  

 

A) Em I e II. B) Em II e III. C) Em I. D) Em II. E) Em nenhum deles. 
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10. Sobre a Reforma Ortográfica, existe UM ERRO em uma das alternativas abaixo. Assinale-a.  
 
A) Vamos por as cartas na mesa, Marcelo? 

B) Mariana jamais para o carro nos locais apropriados. 

C) Eles não veem a realidade porque é dolorosa demais. 

D) Com um grito heroico, ela pôs fim àquela discussão banal. 

E) Que ideia genial você teve, Mércia! 

 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 

 

 

11. Suponha que uma unidade de disco de um computador onde foi instalado o sistema operacional Windows XP está 

com a sua capacidade esgotada e impede a instalação de novos aplicativos. Qual das seguintes ações, ao ser 

executada, é INCAPAZ de aumentar o espaço disponível na unidade de disco? 

 

A) Desfragmentar a unidade de disco. 

B) Reduzir o tamanho do arquivo de paginação.  D) Remover pontos de restauração do sistema antigo. 

C) Remover componentes opcionais do Windows. E) Limpar a pasta de arquivos temporários da Internet. 
 

12. No Microsoft Excel, a opção “Colar especial” permite que seja colada, especificamente, apenas uma característica 

das células de origem. Qual das alternativas abaixo descreve uma característica que NÃO pode ser escolhida pelo 

usuário na opção “Colar especial”? 

 

A) Fórmulas. B) Valores. C) Largura da coluna. D) Altura da linha. E) Formatação. 

 

13. No Microsoft Word, podemos utilizar o mecanismo de estilos para formatar o texto de um documento. O que NÃO 

podemos fazer com os estilos? 

 

A) Alterar a formatação de um estilo. 

B) Criar um novo estilo. 
C) Aplicar a alteração do estilo a todas as instâncias desse estilo no documento. 

D) Selecionar todas as instâncias de um estilo. 

E) Copiar um estilo modificado de um documento para outro diretamente. 

 

14. Assinale a opção CORRETA. 

 

A) Endereços de correio eletrônico que terminam com os caracteres .br somente podem enviar mensagens para destinatários 

residentes no Brasil. 

B) O protocolo FTP é usado para a troca de correio eletrônico. 

C) As ferramentas de email, como o Outlook Express, possuem mecanismo de detecção e de arquivos infectados, logo não há o 

risco de infecção por vírus de computador. 
D) O tamanho máximo permitido para o campo assunto de um e-mail é de 20 caracteres. 

E) O mecanismo de cópia oculta permite enviar um e-mail a um ou a vários destinatários, sem que eles vejam os e-mails uns 

dos outros. 

 

15. Com relação ao sistema operacional Windows, assinale a opção CORRETA. 

 

A) No Windows, todo usuário de um computador pode ter acesso às contas dos demais usuários possivelmente cadastrados 

nessa máquina. 

B) O Windows oferece um conjunto de acessórios disponíveis por meio da instalação do pacote Office. Entre eles, temos: 

WordPad e PaintBrush e a Calculadora. 

C) O comando de atalho WINDOWS + E é um comando útil para iniciar o programa Windows Explorer. 

D) O comando Fazer Logoff, disponível a partir do botão Iniciar do Windows, oferece a opção de sair do usuário em uso e, em 
seguida, desliga o sistema. 

E) A única forma de desinstalação de qualquer aplicativo no Windows é a partir da opção equivalente do Painel de Controle. 

 

CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA 

 

16. Um copo de suco corresponde a 250 ml. Uma lanchonete vende diariamente 120 copos. Sabendo-se que o lucro da 

lanchonete em 1 litro de suco é de R$ 12,50, o lucro da lanchonete com a venda de sucos corresponde, em litros, a 

 

A) R$ 500,00 

B) R$ 300,00  D) R$ 250,00 

C) R$ 375,00 E) R$ 245,00 
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17. Um criador possui 600 cabeças de gado em sua fazenda e quer distribuí-las proporcionalmente às áreas de três 

cercados que medem 5 km
2
, 10 km

2
 e 25 km

2
. Assinale a alternativa que corresponde às quantidades de cabeças 

distribuídas, respectivamente, nos três cercados. 

 

A) 70, 300 e 230   

B) 20, 180 e 500 D) 75, 250 e 275 

C) 75, 150 e 375 E) 250, 150 e 200 

 

18. Se uma quantia é aplicada à taxa de 2% ao mês, em quanto tempo (aproximadamente), a quantia aplicada dobra de 

valor? 

Considere que: log 2 = 0,3 e log 1,05=0,02 

 

A) 15 meses. B) 6 meses. C) 9,3 meses. D) 5 meses. E) 5,7 meses. 

 

19. Seja f uma função definida em [a, b] 

 
1.  se f(x) é decrescente para x  < c 

2.  se f(x) é crescente para  x > c 

 

Então 

 

A) c é ponto de máximo de f. 

B) c é  ponto  de  mínimo de f.  D) c é raiz de f. 

C) c é ponto de inflexão de f. E) c é raiz dupla de f. 
 

20. Se f é uma função tal que f( x + 2 ) = 3x + 1, é CORRETO afirmar que f(x) é igual a 

 

A) f(x)= 3x – 2   

B) f(x) =  3x -1 D) f(x+2) = 3x +4 

C) f(x) =3x -5 E) f(x+1) = 3x -3  

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21. Acerca das exceções à obrigação de licitar, é CORRETO afirmar que a contratação de fornecedor para entrega de 

produto exclusivo carece da 

 

A) comprovação da exclusividade por certidão extraída no órgão do comércio local onde se domicilia a sociedade. 

B) comprovação da exclusividade por certidão extraída no órgão do comércio local onde se realizaria a licitação. 

C) realização de inexigibilidade de licitação por notória especialização. 

D) realização de inexigibilidade de licitação, podendo a avença ser feita diretamente com o fornecedor ou com empresário 
exclusivo. 

E) comprovação da exclusividade por certidão extraída no órgão do comércio regional em que se realizaria a licitação. 

 

22. Acerca dos princípios regentes das licitações públicas, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) O princípio do julgamento objetivo requer o estrito cumprimento do disposto no instrumento convocatório com efeito 

vinculante para a Administração e licitantes. 

B) O princípio da adjudicação compulsória indica que o objeto da licitação deve, obrigatoriamente, ser atribuído àquele 

vencedor da respectiva licitação. 

C) O princípio da legalidade denota que não podem ser atribuídos tipos de licitação sob combinação ou distintos daqueles 

expressos na Lei n.8.666/93. 

D) O princípio do sigilo das propostas é mitigado quando se adota a modalidade pregão, haja vista os lances verbais. 
E) O princípio da moralidade implica para a Administração o cumprimento das normas expressas, ainda que atentatórias à 

probidade. 

 

23. Sobre a condução dos procedimentos licitatórios, é CORRETO afirmar que 

 

A) a comissão de licitação deve ter, no mínimo, dois membros do quadro permanente de qualquer órgão da Administração. 

B) o pregoeiro adjudica o objeto da licitação sob qualquer hipótese, ao passo que a homologação é realizada pela autoridade 

superior. 

C) a equipe de apoio ao pregoeiro deve ser formada pela maioria de membros do quadro permanente da Administração. 

D) a comissão de licitação não pode ser presidida por servidor em comissão. 

E) a comissão de licitação pode rever suas decisões quanto à adjudicação e homologação.        
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24. Determinada empresa pagou, em abril, os seguintes valores: 
 

 o aluguel de março no valor de R$ 600,00; 

 o aluguel de abril no valor de R$ 700,00; 

 o aluguel de maio no valor de R$ 760,00; 

 os salários de março no valor de R$ 1.000,00; 

 os impostos de abril no valor de R$ 220,00; 

 adiantamento sobre os salários de maio, no valor de R$ 170,00. 
 
Observando os princípios contábeis, é CORRETO afirmar que o resultado do mês de abril será reduzido em 

 

A) R$ 3.280,00 B) R$ 1.300,00 C) R$ 920,00 D) R$ 1.090,00 E) R$ 3.450,00 

 

25. Determinada empresa tomou emprestado o valor de R$ 50.000,00, com vencimento dentro do próprio mês. Pagou 

no ato R$ 3.000,00, a título de encargos financeiros. Esse fato implica  

 

A) aumento do Ativo e Patrimônio Líquido no valor de R$ 50.000,00 e diminuição do Passivo no valor de R$ 3.000,00. 

B) aumento do Ativo no valor de R$ 50.000,00 e redução do Passivo em R$ 3.000,00 e aumento do Patrimônio Líquido em  

R$ 47.000,00. 

C) aumento de Passivo em R$ 50.000,00, aumento do Ativo em R$ 47.000,00 e redução do Patrimônio Líquido em               
R$ 3.000,00. 

D) aumento do Patrimônio Líquido e Ativo em R$ 47.000,00 e aumento do Passivo em R$ 50.000,00. 

E) aumento do Ativo no valor de R$ 47.000,00 e aumento do Passivo em R$ 3.000,00. 

 

26. A Cia. Beta vendeu 30 unidades de mercadorias em 20.02.2011. As compras foram realizadas da seguinte forma: 
 

Data Unidades PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

20.01.2011 20 R$ 600,00 R$ 12.000,00 

18.02.2011 20 R$ 800,00 R$ 16.000,00 

 
Sabendo-se que o Custo das Mercadorias Vendidas foi de R$ 22.000,00, o método de controle de estoques adotado pela 

empresa é 

 

A) Média Ponderada. B) PEPS. C) Preço Específico. D) UEPS. E) Misto. 

 

27. Em determinada empresa, foi realizada uma operação em que ocorreu um aumento do Patrimônio Líquido 

ocasionado por uma diminuição do Passivo superior à diminuição do Ativo. O fato contábil pertinente pode ser 

representado pela 

 

A) venda de um bem com lucro. 

B) colocação de debêntures abaixo do par.  D) renovação de dívidas com incidência de juros. 

C) quitação de uma dívida com desconto. E) prescrição de dívida, sem qualquer contra-apresentação. 

 

28. Por ocasião do inventário, a empresa Cia Ômega incluiu, na listagem final de inventário, um produto de terceiros. 

Essa ocorrência ocasionaria o seguinte efeito nas demonstrações financeiras: 

 

A) aumento da conta de fornecedores. 

B) redução do estoque de produtos acabados.  D) aumento do lucro líquido. 

C) diminuição do estoque de matérias primas. E) diminuição do lucro líquido. 

 

29. Uma empresa reduziu em R$ 100.000, 00 o valor do inventário final de um exercício, tomando esse valor reduzido 

como inventário inicial do exercício seguinte. Tal procedimento provocou no resultado (positivo) dos dois exercícios 

 

A) aumento do lucro do primeiro exercício e redução do lucro do segundo. 
B) redução do lucro do primeiro exercício e acréscimo do lucro do segundo exercício. 

C) aumento do lucro dos dois exercícios. 

D) redução do lucro dos dois exercícios. 

E) redução do lucro e do custo das mercadorias vendidas do primeiro exercício. 

 

30. Com relação às peças que compõem as Demonstrações Financeiras, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) A Demonstração do Resultado do Exercício evidencia a modificação ocorrida na posição financeira da empresa. 

B) Na Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, estarão presentes todos os elementos da competência do período. 

C) A Demonstração do Valor Adicionado não evidencia o quanto de riqueza uma empresa produziu. 
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D) No balanço, as contas serão classificadas, segundo os elementos do patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a 

facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia. 

E) O Fluxo de Caixa tornou-se peça obrigatória das Demonstrações Financeiras com a promulgação da Lei 10.303/01. 

 

31. Os seguintes saldos constavam em um Balanço Patrimonial: 
 

Contas R$ 

Capital social subscrito 130.000,00 

Capital realizado 100.000,00 

Capital ainda não realizado 30.000,00 

Ações em Tesouraria 3.000,00 

Reserva de Capital  10.000,00 

Prejuízos Acumulados 4.000,00 

Reserva Legal 20.000,00 
 
O Patrimônio Líquido, nesse Balanço, totalizava 

 

A) R$  96.000,00 B) R$  94.000,00 C) R$ 153.000,00 D) R$ 126.000,00 E) R$123.000,00 
 

32. Certa empresa apresentou saldos nas contas de resultado por ocasião do encerramento do exercício social, conforme 

segue: 

Contas Valor R$ 

Custo da mercadoria vendida           5.600,00  

ICMS s/vendas          1.440,00  

COFINS              360,00  

Despesas financeiras          1.200,00  

PIS s/faturamento              120,00  

Receita Operacional Bruta        12.000,00  

Despesas c/salários          2.000,00  

 

Com base nos saldos apresentados, é CORRETO afirmar que a empresa apresenta 

 

A) Receita líquida de vendas R$ 10.560,00. 

B) Receita líquida de vendas R$ 4.480,00.  D) Lucro operacional líquido R$ 4.480,00. 

C) Lucro operacional bruto R$ 10.080,00. E) Lucro operacional líquido R$ 1.280,00 

 

33. Considere as informações abaixo: 
 

Ativo    Passivo    

Circulante   65% Circulante  ? 

        

Não Circulante  4.200,00  Não Circulante   1.200,00  

    Patrimônio Líquido  53% 
 
É CORRETO afirmar que o valor do Passivo Circulante é 

 

A) R$ 4.440,00. B) R$ 2.280,00. C) R$ 1.200,00. D) R$ 5.640,00. E) R$ 6.360,00 
 

34. Acerca dos instrumentos de planejamento, é CORRETO afirmar que 

 

A) o anexo de metas fiscais integra a lei que estabelece o plano plurianual e compreende as metas anuais, em valores correntes 

e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a 

que se referirem e para os dois seguintes. 

B) o anexo de riscos fiscais integra a lei de diretrizes orçamentárias, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores 

correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o 

exercício a que se referirem e para os dois seguintes. 

C) o anexo de metas fiscais integra a lei de diretrizes orçamentárias, em que serão avaliados os passivos contingentes e outros 

riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.  

D) o anexo de riscos fiscais integra a lei de diretrizes orçamentárias, em que serão avaliados os passivos contingentes e outros 
riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem. 

E) o anexo de riscos fiscais integra o plano plurianual, em que serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes 

de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem. 
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35. No que tange aos princípios orçamentários, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) O princípio da universalidade estabelece que todas as receitas e despesas devem estar contidas numa só lei orçamentária. 

B) O princípio da unidade estabelece que todas as receitas e despesas, de qualquer natureza, procedência ou destino, inclusive 

a dos fundos, dos empréstimos e dos subsídios, devem estar contidas na lei orçamentária anual.  

C) O princípio da não-afetação dispõe que a receita orçamentária não pode ser vinculada a órgãos ou fundos, ressalvados os 

casos permitidos pela própria Constituição Federal.  

D) O princípio da unidade dispõe que a receita orçamentária não pode ser vinculada a órgãos ou fundos, ressalvados os casos 

permitidos pela própria Constituição Federal. 

E) O princípio da universalidade estabelece que as receitas e despesas devem ser demonstradas na lei orçamentária anual pelos 
seus valores totais, isto é, sem deduções ou compensações.  

  

36. Constituem fontes para abertura de créditos adicionais: 

 

A) o excesso de arrecadação e o superávit orçamentário. 

B) o superávit financeiro e as operações de crédito. 

C) a suplementação orçamentária e o superávit financeiro, apurado no balanço financeiro. 

D) a reserva de contingência e o superávit orçamentário, apurado no balanço patrimonial. 

E) o excesso de arrecadação e o superávit orçamentário, apurado no balanço patrimonial. 

37. Acerca dos créditos orçamentários, é CORRETO afirmar que 

 
A) a abertura de créditos extraordinários prescinde de previsão na lei orçamentária anual. 

B) a descentralização interna de créditos orçamentários se denomina destaque, ao passo que a descentralização externa de 

créditos orçamentários se denomina provisão. 

C) os créditos suplementares abertos nos últimos quatro meses do exercício financeiro e não utilizados poderão ser abertos no 

exercício financeiro seguinte pelos saldos remanescentes. 

D) os créditos especiais poderão ser abertos por decreto e se destinam à cobertura de despesas imprevisíveis e urgentes. 

E) os créditos extraordinários se destinam à cobertura de despesas imprevisíveis e urgentes e só podem ser abertos por lei. 

 

38. Conforme o art. 31 da Lei Complementar nº 101/2000, o ente que tenha ultrapassado o limite da dívida consolidada 

ao final de um quadrimestre terá que adotar a seguinte providência: 

 
A) reconduzir a dívida aos seus limites até o término dos quatro quadrimestres subsequentes, reduzindo excedente em, pelo 

menos, 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro. 

B) reconduzir a dívida aos seus limites até o término dos três quadrimestres subsequentes, reduzindo o excedente em, pelo 

menos, 20% (vinte por cento) no primeiro. 

C) reconduzir a dívida aos seus limites nos dois exercícios subsequentes. 

D) o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo, pelo menos, um terço no primeiro, 

adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§3º e 4º, do art. 169 da Constituição. 

E) reconduzir a dívida aos seus limites até o término dos três quadrimestres subsequentes, reduzindo o excedente em, pelo 

menos, 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro. 

 

39. Assinale a alternativa que NÃO corresponde à escrituração contábil correta no âmbito dos órgãos e entidades de 

direito público interno e à luz da Lei nº 4.320/64. 
 

A) Aquisição de material no sistema patrimonial  

D – Material permanente (ativo permanente do balanço patrimonial) 

C – Mutação passiva (variação patrimonial ativa orçamentária) 

B) Aquisição de material do sistema financeiro 

 D – Despesa orçamentária (causa uma variação patrimonial passiva orçamentária) 

 C – Bancos c/ movimento (ativo circulante) 

C) Aquisição de material no sistema patrimonial  

 D – Material permanente (ativo permanente do balanço patrimonial) 

 C – Mutação ativa (variação patrimonial ativa orçamentária) 

D) Aquisição de um bem móvel  
 D – Bens imóveis 

 C – Variação passiva (mutação passiva)  

E) Aquisição de um bem móvel 

 D – Despesa orçamentária – diminui a situação líquida patrimonial 

 C – Bancos c/ movimento 

 

40. Acerca das variações patrimoniais no âmbito da contabilidade pública, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) A perda de bens é uma variação orçamentária ativa. 

B) O consumo de bens é uma variação extraorçamentária ativa.  
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C) O consumo de bens é uma variação extraorçamentária passiva. 

D) A perda de bens é uma variação orçamentária passiva. 

E) O cancelamento de dívidas passivas é uma variação orçamentária ativa.  

 

41. Acerca das atribuições das juntas comerciais, é CORRETO afirmar que 

 

A) executam os serviços de registro das empresas mercantis, à exceção das estrangeiras. 

B) processam a matrícula e o cancelamento de leiloeiros.  

C) expedem carteiras de exercício profissional para agentes auxiliares do comércio, à exceção dos leiloeiros. 

D) procedem ao assentamento dos usos e práticas mercantis, inclusive de sociedades religiosas.  
E) efetuam a autenticação dos instrumentos de escrituração das empresas mercantis e sociedades simples, a qualquer título, e 

dos agentes auxiliares do comércio, nos termos de lei própria.  

 

42. Assinale a alternativa CORRETA quanto à estrutura das juntas comerciais. 

 

A) A Presidência, como órgão deliberativo superior. 

B) O Plenário, como órgão deliberativo inferior. 

C) As juntas comerciais, por seu plenário, poderão resolver pela criação de delegacias, órgãos locais do registro do comércio.  

D) O Plenário, composto de Vogais e respectivos suplentes, será constituído, pelo mínimo, de oito e, no máximo, de vinte e 

três Vogais. 

E) Poderão ter uma assessoria técnica, com a competência de preparar e relatar os documentos a serem submetidos à sua 
deliberação, cujos membros deverão ser bacharéis em Direito, Economistas ou Contadores, apenas. 

 

Com base no Manual de Registro de Comércio, anexo da IN nº 97/2003, do DNRC, responda as seguintes questões: 

 

43. São impedidos de serem empresários  

 

A) os chefes dos poderes executivo e legislativo em qualquer hipótese.  

B) as pessoas condenadas à pena que vede o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 

suborno, concussão, peculato.  

C) os cônsules, nos seus distritos, remunerados ou não remunerados. 

D) os portugueses, ainda que no gozo dos direitos e obrigações previstos no Estatuto da Igualdade, comprovado mediante 
Portaria do Ministério da Justiça, em relação às atividades de radiodifusão sonora e advocacia.  

E) os médicos, para o exercício simultâneo da fitoterapia. 

 

44. Quanto às alterações da constituição societária, é CORRETO afirmar que 

 

A) a alteração do regime de bens do empresário independe de autorização judicial para prover mudança no ato de constituição 

societária. 

B) após a empresa enquadrar-se na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, o empresário poderá 

facultativamente assinar a firma acrescida da expressão ME ou microempresa ou EPP ou empresa de pequeno porte. 

C) a alteração do regime de bens do empresário depende de autorização judicial, em pedido motivado de ambos os cônjuges, a 

qual deverá instruir o processo. 

D) a prova (ato judicial) da emancipação de menor autorizado judicialmente a continuar a empresa prescinde do arquivamento 
na Junta Comercial. 

E) não poderá o incapaz continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz. Nesses casos, apenas com autorização 

judicial, a qual poderá ser revogada pelo juiz, sem prejuízo dos direitos adquiridos por terceiros, poderá o incapaz continuar 

na gestão da empresa. 

 

45. De acordo com a IN nº 115, de 30/09/2011, do DNRC, os pedidos de arquivamento de atos de extinção ou redução de 

capital de empresário, da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, devem estar 

acompanhados, dentre outras, obrigatoriamente, das seguintes certidões: 

 

A) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de 

Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e Certidão Negativa de Débitos - INSS. 
B) Certidão Específica emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e 

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

C) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, certificado de Regularidade 

do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e certidão Específica emitida pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil.  

D) Certidão Específica emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, certidão de regularidade com a Fazenda Municipal 

e Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

E) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de 

Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e Certidão Falimentar. 
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46. Conforme a IN nº 118, de 22 de novembro de 2011, do DNRC, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Transformação de registro é a operação por meio da qual a sociedade, a empresa individual de responsabilidade limitada ou 

o empresário individual altera o tipo jurídico, obedecidas as normas reguladoras da constituição e do registro da nova forma 

a ser adotada, sem que isso constitua dissolução ou liquidação.  

B) A transformação de registro de empresário em sociedade ou em empresa individual de responsabilidade limitada e vice-

versa abrange as sociedades anônimas, sociedades simples e as cooperativas. 

C) A transformação de registro de empresário individual em sociedade contratual ou em empresa individual de 

responsabilidade limitada e vice-versa deverá ser formalizada em um processo. 

D) Nos processos de transformação de registro de empresário individual em sociedade empresária ou em empresa individual de 
responsabilidade limitada e vice-versa, a cobrança dos serviços incidirá apenas sobre um dos instrumentos integrantes da 

transformação. 

E) Na transformação de registro de empresário individual em empresa individual de responsabilidade limitada, o capital desta, 

que deverá estar devidamente integralizado, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) vezes o maior salário-mínimo vigente 

no País. 

 

47. De conformidade com o Manual de Atos de Registro de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – 

EIRELI, anexo da IN nº 117, de 22 de novembro de 2011, do DNRC, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Não pode ser administrador de EIRELI a pessoa impedida por lei especial ou de plano constitucional de atuar em empresa 

jornalística e de radiodifusão sonora e radiodifusão de sons e imagens. 
B) Não pode ser administrador de EIRELI a pessoa condenada à pena que vede, ainda que, temporariamente, a peculato ou 

concussão. 

C) O nome empresarial da EIRELI obedecerá ao princípio da veracidade e da novidade, incorporando os elementos específicos 

ou complementares exigidos ou não proibidos em lei. 

D) A denominação da EIRELI deve designar o objeto da empresa, de modo específico, sendo admitidas expressões genéricas 

isoladas, tais como: comércio, indústria, serviços.   

E) Quando a EIRELI apresentar para arquivamento declaração de enquadramento como empresa de pequeno porte ou 

microempresa, simultaneamente ao ato constitutivo, é facultativa a indicação do objeto na denominação.  

 

Conforme a IN nº 114, de 30 de setembro de 2011, que aprova o quadro enumerativo dos atos empresariais sujeitos à 

aprovação prévia de órgãos e entidades governamentais para registro nas Juntas Comerciais, assinale a alternativa 

CORRETA das questões 48 e 49. 

 

48. São atos sujeitos à prévia aprovação de órgãos e entidades governamentais, para efeito de registro na Junta 

Comercial do Estado, quanto ao objeto: 

 

A) instituições de diversão pública. 

B) sociedades de arrendamento mercantil. 

C) sociedades de micro empreendedor e empresa de pequeno porte. 

D) sociedades administradoras de supermercados. 

E) cooperativas de trabalhadores.  

 

49. São atos sujeitos à prévia aprovação de órgãos e entidades governamentais, para efeito de registro na Junta 

Comercial do Estado, quanto à sua natureza: 

 

A) contrato social, exclusive as suas alterações. 

B) securitização de ativos empresariais e negócios pertinentes. 

C) fomento mercantil (factoring). 

D) dissolução e liquidação ordinária. 

E) eleição/nomeação/destituição dos administradores de órgãos estatutários.  

 

50. À luz da Lei nº 8.934/94, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) O Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC) tem por finalidade, dentre outras, processar a habilitação e a 
nomeação dos tradutores públicos e intérpretes comerciais. 

B) O Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC) tem por finalidade, dentre outras, expedir carteiras de 

exercício profissional de pessoas legalmente inscritas no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. 

C) As Juntas Comerciais têm por fim estabelecer normas procedimentais de arquivamento de atos de firmas mercantis 

individuais e sociedades mercantis de qualquer natureza. 

D) As Juntas Comerciais têm por fim promover e efetuar estudos, reuniões e publicações sobre assuntos pertinentes ao 

Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. 

E) As Juntas Comerciais têm por incumbência a elaboração da tabela de preços de seus serviços, observadas as normas legais 

pertinentes. 
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