
 
 

 

Concurso Público - 001/2011 

 
 

 

CADERNO  DE  QUESTÕES 
015 – Profissional de Nível Médio Suporte 

Formação: Técnico em Contabilidade 

 
 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES: 
 

1 Confira se, além deste CADERNO DE QUESTÕES referente ao cargo escolhido, que contém 40 questões objetivas, você 
recebeu o CARTÃO-RESPOSTA destinado à marcação das respostas da prova. 

2 Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Em caso de 
divergência, notifique imediatamente o fiscal. 

3 Após a conferência, assine seu nome nos espaços próprios do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando, de preferência, caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul. 

4 Não dobre, não amasse e nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele somente poderá ser substituído caso esteja danificado 
na barra de reconhecimento para leitura óptica. 

5 No CARTÃO-RESPOSTA marque para cada questão a letra correspondente à opção escolhida para a resposta, preenchendo 
todo o espaço compreendido no retângulo, à caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Preencha os campos de marcação 
completamente, sem deixar espaços em branco. 

6 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções, identificadas com as letras A, B, C, D e E. Apenas uma 
responde adequadamente à questão. Você deve assinalar apenas uma opção em cada questão. A marcação em mais de 
uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

7 O tempo disponível para esta prova é de três horas.  

8 Sugerimos que reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações 
assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 

9 Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. 

10 Você somente poderá deixar o local de prova após decorridos 1 hora e 30 minutos do início da aplicação da prova. 

11 Você será excluído do exame caso utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem como 
rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie. 

12 O penúltimo e o antepenúltimo candidato que terminar a prova deverão ficar na sala até o último candidato entregar a prova. 
O candidato que estiver fazendo a prova por último não é testemunha, e sim a pessoa que está sendo observada. 

 
 

 

Nome do Candidato:  ______________________________________  
 

Nº de Inscrição: ________ | RG nº: _______________ | Sala: ____ | Carteira:___  
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Língua Portuguesa 
 

Texto para as questões de 01 a 10. 
 

O canário 
Casara-se havia duas semanas. E por isso, em casa dos 
sogros, a família resolveu que ele é que daria cabo do 
canário: 
- Você compreende. Nenhum de nós teria coragem de 
sacrificar o pobrezinho, que nos deu tanta alegria. Todos 
somos muito ligados a ele, seria uma barbaridade. Você é 
diferente, ainda não teve tempo de afeiçoar-se ao bichinho. 
Vai ver que nem reparou nele, durante o noivado. 
- Mas eu também tenho coração, ora essa. Como é que vou 
matar um pássaro só porque o conheço há menos tempo do 
que vocês? 
- Porque não tem cura, o médico já disse. Pensa que não 
tentamos tudo? É para ele não sofrer mais e não aumentar o 
nosso sofrimento. Seja bom; vá. 
O sogro, a sogra apelaram no mesmo tom. Os olhos claros 
de sua mulher pediram-lhe com doçura: 
- Vai, meu bem. 
Com repugnância pela obra de misericórdia que ia praticar, 
ele aproximou-se da gaiola. O canário nem sequer abriu o 
olho. Jazia a um canto, arrepiado, morto-vivo. É, esse está 
mesmo na última lona, e dói ver a lenta agonia de um ser tão 
gracioso, que viveu para cantar. 
- Primeiro me tragam um vidro de éter e algodão. Assim ele 
não sentirá o horror da coisa. 
Embebeu de éter a bolinha de algodão, tirou o canário para 
fora com infinita delicadeza, aconchegou-o na palma da mão 
esquerda e, olhando para outro lado, aplicou-lhe a bolinha no 
bico. Sempre sem olhar para a vítima, deu-lhe uma torcida 
rápida e leve, com dois dedos, no pescoço. 
E saiu para a rua, pequenino por dentro, angustiado, 
achando a condição humana uma droga. As pessoas da 
casa não quiseram aproximar-se do cadáver. Coube à 
cozinheira recolher a gaiola, para que sua vista não 
despertasse saudade e remorso em ninguém. Não havendo 
jardim para sepultar o corpo, depositou-o na lata de lixo. 
Chegou a hora de jantar, mas quem é que tinha fome 
naquela casa enlutada? O sacrificador, esse, ficará rodando 
por aí, e seu desejo seria não voltar para casa nem para 
dentro de si mesmo. 
No dia seguinte, pela manhã, a cozinheira foi ajeitar a lata de 
lixo para o caminhão, e recebeu uma bicada voraz no dedo. 
- Ui! 
Não é que o canário tinha ressuscitado, perdão, reluzia 
vivinho da silva, com uma fome danada? 
- Ele estava precisando mesmo era de éter – concluiu o 
estrangulador, que se sentiu ressuscitar, por sua vez. 
 

(Carlos Drummond de Andrade. Seleta em prosa e verso. Rio de Janeiro, 
José Olympio,1976) 
 

Questão 01 
O texto apresenta-se de forma predominantemente: 
A Narrativa, com narrador em terceira pessoa.  
B Narrativa, com narrador em primeira pessoa. 
C Descritiva, sobretudo nos primeiros parágrafos. 
D Descritiva, sobretudo nos últimos parágrafos. 
E Dissertativa, pois se apóia em argumentos encadeados. 
 

Questão 02 
 “... a família resolveu que ele é que daria cabo do canário: 

Na oração acima o termo grifado significa: 
A Liberdade 
B Remédio 
C Alimento 
D Fim 
E Cura 

 

Questão 03 
 “Todos somos ligados a ele, seria uma barbaridade.” 

De acordo com o texto o que se conclui que seria uma 
barbaridade: 
A Dar o canário para o rapaz 
B Levá-lo ao médico 
C Matar o canário 
D Jogá-lo no lixo 
E Enterrar o canário 
 

Questão 04 
 “... Você é diferente, ainda não teve tempo de afeiçoar-se 
ao bichinho. Vai ver que nem reparou nele, durante o 
noivado.” 
Levando em conta o sentido no texto, qual o significado do 
termo afeiçoar-se: 
A Adaptar 
B Parecer 
C Ignorar 
D Odiar 
E Compreender 
 
 

 

Questão 05 
 “E saiu para a rua, pequenino por dentro, angustiado, 

achando a condição humana uma droga.” 
Tais sentimentos são atribuídos a qual personagem? 
A Ao passarinho 
B À cozinheira 
C Ao sogro 
D Ao estrangulador/sacrificador 
E Ao médico 
 

 

Questão 06 
Assinale a alternativa incorreta quanto às regras de 
acentuação gráfica. 
A Canário (paroxítona terminada em ditongo crescente) 
B Rápida (proparoxítona) 
C Dói (oxítona terminada em ditongo aberto) 
D Vítima (proparoxítona)  
E Misericórdia (oxítona terminada em ditongo decrescente) 
 

 

Questão 07 
 “... deu-lhe uma torcida rápida e leve...” 

Na oração acima podemos classificar os termos em 
destaque: rápida e leve, respectivamente, em: 
A Adjetivo e substantivo 
B Adjetivo e adjetivo 
C Substantivo e substantivo 
D Verbo e advérbio 
E Advérbio e advérbio 
 
 

Questão 08 
 “Pensa que não tentamos tudo?” 

O verbo pensar e tentar estão com os sujeitos ocultos. 
Conforme suas conjugações, podemos concluir que as 
pessoas dos verbos são: 
A Primeira pessoa do singular e segunda pessoa do plural 
B Primeira pessoa do plural e primeira pessoa do singular 
C Segunda pessoa do singular e primeira pessoa do plural 
D Segunda pessoa do singular e segunda pessoa do plural 
E Terceira pessoa do singular e primeira pessoa do plural 
 

 

Questão 09 

 “Os olhos claros de sua mulher pediram-lhe com doçura:” 

No trecho acima, qual a função dos termos em 

destaque(olhos; sua; lhe), respectivamente: 

A Adjetivo, pronome oblíquo e pronome possessivo. 

B Substantivo, pronome possessivo e pronome oblíquo. 

C Substantivo, adjetivo e pronome oblíquo. 

D Adjetivo, substantivo e pronome pessoal. 

E Substantivo, pronome oblíquo e pronome possessivo. 
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Questão 10 
Na frase: “A condição humana é uma droga” – Qual figura de 
linguagem podemos identificar nela? 
A Hipérbole 
B Eufemismo 
C Metáfora 
D Alienação 
E Catacrese 
 

Conhecimentos Gerais e História do Estado do Acre 
 

 

Questão 11 
A formação da estrutura do relevo do Estado do Acre é: 
A Planalto Cristalino, Planalto Meridional Amazônico e 

Planalto Arenito-basáltico. 
B Depressão periférica e Depressões Interplanálticas 

Absoluta. 
C Planalto do Maranhão-Piauí e Planalto Arenito-basáltico 
D Planalto Atlântico. 
E Depressão Amazônica, Planalto Rebaixado da Amazônia 

Ocidental e Planície Amazônica. 
 

 

Questão 12 
De acordo com a Classificação de Köppen, o clima acreano é 
do tipo: 
A equatorial, quente e úmido. 
B continental, seco e árido  
C árido, continental e seco.  
D tropical de altitude. 
E continental, quente e seco. 
 

Questão 13 
O segundo município com a maior população do Estado do 
Acre é o mais populoso na região do Alto Juruá, sendo 
conhecido como:  
A Cruzeiro do Sul  
B Purus  
C Jordão  
D Marechal Thaumaturgo  
E Tarauacá 
 

Questão 14 
No vale do Acre está localizada a Princesinha do Acre, 
cidade que guarda lembranças do Ciclo da Borracha e de um 
ilustre filho deste território, Chico Mendes. Este município 
recebe o nome de  
A Senador Guiomar  
B Capixaba  
C Xapurí  
D Bolívia  
E Peru  
 

Questão 15 
O nome Acre surgiu de “Aquiri”, que significa 
A Rio dos jacarés  
B Rio das piranhas  
C Terra Indígena  
D Território bravio  
E Terra dos Xavantes  
 

Legislação do Setor Elétrico 
 

Responda as questões de 16 a 25, desta disciplina, 
baseando-se na Resolução Normativa Nº 414, de 9 de 
setembro de 2010. 
 

Questão 16 
Quantos dias a ouvidoria da distribuidora tem para comunicar 
ao consumidor, sobre as providências adotadas em relação a 
uma solicitação ou reclamação recebida? 
A 25 dias. 
B 30 dias. 
C 40 dias. 
D 45 dias. 
E 90 dias. 

 

 

Questão 17 
Ressalvando a ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior, toda distribuidora de energia deve em seus postos de 
atendimento presencial, permitir um tempo máximo de 
espera de: 
A 45 minutos. 
B 50 minutos. 
C 55 minutos 
D 1 hora. 
E 1 hora e 10 minutos. 
 

Questão 18 
“Demanda de potência ativa a ser obrigatória e 

continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de 
entrega, conforme valor e período de vigência fixados em 
contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não 
utilizada durante o período de faturamento, expressa em 

quilowatts (kW).” 
A definição acima refere-se a: 
A demanda faturável. 
B demanda registrada. 
C demanda medida. 
D demanda excedida.  
E demanda contratada. 
 

Questão 19 
“Valor da demanda de potência ativa, considerada para fins 
de faturamento, com aplicação da respectiva tarifa, expressa 

em quilowatts (kW).” 
A definição acima refere-se a: 
A demanda faturável. 
B demanda registrada. 
C demanda medida. 
D demanda excedida.  
E demanda contratada. 
 

Questão 20 
“Demanda de potência ativa, verificada por medição, 

integralizada em intervalos de 15 (quinze) minutos durante o 
período de faturamento.” 

A definição acima refere-se a: 
A demanda faturável. 
B demanda registrada. 
C demanda medida. 
D demanda excedida.  
E demanda contratada. 
 

Questão 21 
Relacione os itens da coluna A com as definições presentes 
na coluna B. 

COLUNA A COLUNA B 

1 - fator de 
demanda 

(__) razão entre a demanda média e a 
demanda máxima da unidade consumidora 
ocorridas no mesmo intervalo de tempo 
especificado 

2 - fator de 
potência 

(__) razão entre a demanda máxima num 
intervalo de tempo especificado e a carga 
instalada na unidade consumidora 

3 - fator de 
carga 

(__) razão entre a energia elétrica ativa e a 
raiz quadrada da soma dos quadrados das 
energias elétricas ativa e reativa, 
consumidas num mesmo período 
especificado 

Após a leitura e relacionamento das colunas assinale a 
seqüência correta de preenchimento dos parênteses (2ª 
coluna), de cima para baixo. 
A 3; 1; 2; 
B 1; 2; 3; 
C 2; 1; 3; 
D 3; 2; 1;  
E 1; 3; 2; 
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Questão 22 

Acerca da tarifa horossazonal, analise as afirmativas abaixo: 

1. A tarifa horossazonal é a modalidade caracterizada pela 

aplicação de tarifas de consumo de energia elétrica e 

demanda de potência, independentemente das horas de 

utilização do dia e dos períodos do ano. 

2. A tarifa horossazonal deverá observar o horário de ponta 

e horário fora de ponta. 

3. A tarifa horossazonal deverá observar os períodos do 

ano, sendo eles o úmido e o seco.  

Está correto apenas o que se afirma em: 

A 1, 2 e 3 

B 2 e 3. 

C 1 e 2. 

D 1. 

E 2. 
 

Questão 23 

O grupo A é o grupamento composto de unidades 

consumidoras com fornecimento em tensão igual ou superior 

a 2,3 kV, ou atendidas a partir de sistema subterrâneo de 

distribuição em tensão secundária, caracterizado pela tarifa 

binômia e subdividido em subgrupos. Dentre os subgrupos 

elencados abaixo, qual não é um subgrupo pertencente ao 

Grupo A? 

A subgrupo A1 – tensão de fornecimento igual ou superior 

a 230 kV; 

B subgrupo A2 – tensão de fornecimento de 88 kV a 138 

kV; 

C subgrupo A3 – tensão de fornecimento de 69 kV; 

D subgrupo A3a – tensão de fornecimento de 30 kV a 44 

kV; 

E subgrupo A3b – tensão de fornecimento igual a 2,3 kV. 
 

Questão 24 

“Procedimento que tem por finalidade reduzir o consumo de 

energia elétrica necessário à realização de um determinado 

trabalho, excetuado o uso de energia proveniente de 

matéria-prima não utilizada, em escala industrial, na matriz 

energética” 

A definição acima refere-se a: 

A eficiência energética. 

B energia elétrica reativa. 

C encargo de uso do sistema de distribuição. 

D energia elétrica ativa. 

E realidade energética. 
 

Questão 25 
Sobre a tarifa binômia de fornecimento, é correto afirmar que 
é 

A constituída por valores monetários aplicáveis ao 

consumo de energia elétrica ativa e à demanda faturável. 

B aquela que se destina ao pagamento pela energia 

elétrica consumida sob condições reguladas. 

C aquela que se destina ao pagamento pelo uso do 

sistema de distribuição, estruturada para a aplicação de 

tarifas fixadas em Reais por megawatt-hora (R$/MWh) e 

em Reais por quilowatt (R$/kW). 

D constituída por valor monetário aplicável unicamente ao 

consumo de energia elétrica ativa. 

E aquela que se destina ao pagamento pela energia 

elétrica reativa consumida sob condições irregulares. 
 
 

 

Informática 
 
 

 

Questão 26 
Na planilha eletrônica Excel, o sinal que indica ao programa 
o início de uma fórmula é:  
A * 
B ^ 
C % 
D = 
E $ 
 

Questão 27 
Das alternativas abaixo, qual possui um exemplo de 
endereço de correio eletrônico? 
A http://www.alguem.com 
B alguem@algumlugar.com 
C www//alguém.algum.lugar.com 
D www://httpalgum.lugar.com 
E algum.lugar.com 
 

Questão 28 
Analise a imagem abaixo: 

 

Efeito do Word na fonte 
 

Qual efeito do Word foi aplicado na frase da imagem acima? 
 

A itálico. 
B sublinhado. 
C caixa alta ou versalete. 
D relevo. 
E baixo relevo. 
 
 

Questão 29 
 

Analise a imagem abaixo: 
 

Efeito do Word na fonte 

 

Analisando a imagem qual efeito do Word foi aplicado na 
palavra fonte? 
 

A sobrescrito. 
B baixo relevo. 
C subscrito. 
D relevo. 
E caixa alta. 
 

Questão 30 
 

Analise a imagem abaixo: 
 

Efeito do Word na fonte 

 

Analisando a imagem qual efeito do Word foi aplicado na 
palavra fonte? 
 

A sublinhado. 
B itálico. 
C tachado. 
D caixa alta. 
E sombra. 
 

Conhecimento Específico 
 

 
 

 
 

Questão 31 
 

Consoante a Lei 4.320/64, o produto de receitas 
especificadas que por lei se vinculam à realização de 
determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de 
normas peculiares de aplicação, denomina-se: 
 

A Fundo Especial. 
B Créditos Adicionais. 
C Regime de Adiantamento. 
D Fundo de Reserva. 
E Fundo Orçamentário. 
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Questão 32 
 

Consoante dispõe a Lei 4.320/64, os depósitos e os débitos 
de tesouraria estão compreendidos, na Contabilidade 
Orçamentária e Financeira no(a): 

 

A Receita Flutuante. 
B Despesa Flutuante. 
C Dívida Flutuante. 
D Patrimônio Flutuante. 
E Orçamento Flutuante.  

 
 

 

Questão 33 
 

Sobre o que compreende uma dívida flutuante, avalie as 
afirmativas abaixo: 
 

I. os depósitos 
II. os débitos de tesouraria 
III. restos a pagar 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

A Todas as afirmativas estão corretas. 
B Todas as afirmativas estão incorretas. 
C Somente a afirmativa III está correta. 
D Somente a afirmativa I está correta. 
E Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
 
 

Questão 34 
 

Segundo a Lei 4.320/64 a Receita Tributária é classificada 
como: 

 

A Receita de Capital. 
B Receita Corrente. 
C Receita Extraordinária. 
D Receita de Realização. 
E Receita Flutuante. 
 
 

Questão 35 
 

As autorizações de despesa não computadas ou 
insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento são 
denominadas pela Lei 4.320/64 como: 
 

A Créditos Adicionais 
B Créditos Residuais 
C Créditos Extraorçamentários 
D Créditos Especiais 
E Nenhuma alternativa está correta. 
 
 

Questão 36 
 

Constarão da Lei de Orçamento, todas as receitas e 
despesas pelos seus: 
 

A totais, vedadas quaisquer deduções 
B totais, inclusive com as deduções legais 
C grupos, vedadas quaisquer deduções 
D grupos, inclusive com as deduções gerais 
E todas as alternativas estão corretas. 
 

Questão 37 
 

De que forma dar-se-á a verificação dos atos de execução 
orçamentária? 

 

A prévia. 
B prévia, concomitante e subseqüente. 
C concomitante. 
D subseqüente. 
E Anualmente. 

 
 

Questão 38 
 

 

Analise as afirmações abaixo: 
 

I. 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, 
obedecidos os princípios de unidade universalidade e 
anualidade. 

II. Todas as receitas e despesas constarão na Lei do 
Orçamento pelos seus totais, com algumas deduções 
governamentais. 

III. A Lei do Orçamento compreenderá todas as despesas 
próprias dos órgãos e do Governo e da administração 
centralizada, ou que, por intermédio deles se devam 
realizar. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

A Somente as afirmações I e III estão incorretas. 
B Somente a afirmação II está incorreta. 
C  Somente as afirmações I e II estão incorretas. 
D  Somente a afirmação III está incorreta. 
E Todas as alternativas estão incorretas. 

 
 

 

Questão 39 
 

Nos termos da Lei 4.320/64, o Balanço Patrimonial 
demonstrará: 
 

A I – o Ativo Permanente; II – o Passivo Permanente; III – 
o Resultado do Exercício. 

B I – o Ativo Financeiro; II – o Ativo Imobilizado; III – o 
Passivo Financeiro; IV – o Passivo Solvente; V – o Saldo 
Patrimonial; VI – as Contas a Pagar. 

C I – o Ativo Financeiro; II – o Ativo Permanente; III – o 
Passivo Financeiro; IV – o Passivo Permanente; V – o 
Saldo Patrimonial; VI – as Contas de Compensação. 

D I – o Ativo Permanente; II – o Ativo Solvente; III – as 
Contas a Receber; IV – o Resultado do Exercício; VI – 
as Contas de Compensação 

E Todas as alternativas estão incorretas. 
 
 

Questão 40 
 

A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração 
orçamentária, financeira, bem como à: 
 

A Comercial e Industrial. 
B Patrimonial e Industrial. 
C Pública e Privada. 
D Comercial e Social. 
E Todas as alternativas estão corretas 
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FOLHA DE RASCUNHO 

 

O Candidato poderá levar esta folha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO DO GABARITO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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Reservados todos os direitos. É proibida a publicação ou 

reprodução total ou parcial deste documento, sob quaisquer 

formas ou sob quaisquer meios, sem permissão expressa do 

Grupo Makiyama. 

 

 

 
 


