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Questão 1 – Conhecimentos Específicos – Técnico em Contabilidade 
 

O art. 11 da Lei nº 4.320, de 1964, classifica as receitas orçamentárias em Categoria Econômica. De acordo com essa 
classificação por Categoria Econômica, a receita é classificada em: 
 
A. orçamentária e extraorçamentária. 
B. corrente e capital. 
C. efetiva e capital. 
D. não efetiva e corrente. 
 

Questão 2 – Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade  
 

A origem da receita é o detalhamento com vistas a identificar a natureza da procedência das receitas no momento em que 
ingressa no orçamento público. São consideradas receitas correntes: 
 
A. receitas tributárias e transferências correntes. 
B. operações de crédito e receitas de contribuições. 
C. alienação de bens e amortização de empréstimos. 
D. receitas agropecuárias e transferências de capital. 
 

Questão 3 – Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade 
 
As receitas provenientes tanto da realização de recursos financeiros oriundos da constituição de dívidas e da conversão, em 
espécie, de bens e direitos, quanto de recursos recebidos para atender a despesas classificáveis em despesa de capital 
são: 
 
A. outras receitas correntes. 
B. receitas extraorçamentárias.  
C. receitas de capital.  
D. receitas tributárias. 
 

Questão 4 – Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade 
 
O tributo, quanto à procedência, trata-se de receita derivada cuja finalidade é obter recursos financeiros para o Estado 
custear as atividades que lhe são correlatas. São exemplos de receitas tributárias: 
 
A. Contribuição de melhoria e receita patrimonial. 
B. Impostos e taxas. 
C. Receita de aluguéis e impostos. 
D. Receita industrial e agropecuária. 
 

 

Questão 5 - Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade 
 

São consideradas receitas extraorçamentárias: 
 
A. Recebimento da dívida ativa. 
B. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. 
C. Receita de contribuição de melhoria. 
D. Depósitos em caução. 
 

Questão 6 - Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade 
 
A respeito da receita tributária, marque a alternativa incorreta: 
 
A. As taxas de serviço público são as que têm como fato gerador a utilização de determinados serviços públicos, do ponto 

de vista material e formal. Conforme o art. 77 do CTN “os serviços públicos têm que ser específicos e divisíveis, 
prestados ao contribuinte, ou colocados à sua disposição”. 

B. Os impostos, segundo o art. 16 do CTN, são espécies tributárias cuja obrigação tem por fato gerador uma situação 
independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, o qual não recebe contraprestação direta 
ou imediata pelo pagamento. 

C. As taxas de fiscalização ou de poder de polícia são definidas em decreto e têm como fato gerador o exercício de poder 
de polícia, poder disciplinador, por meio do qual o Estado intervém em determinadas atividades, com a finalidade de 
garantir a ordem e a segurança. 

D. A contribuição de melhoria é espécie de tributo na classificação da receita orçamentária e tem como fato gerador 
valorização imobiliária que decorra de obras públicas, contanto que haja nexo causal entre a melhoria havida e a 
realização da obra pública. 
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Questão 7 - Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade 
 
As despesas orçamentárias com softwares, planejamento e execução de obras, aquisição de instalações, equipamentos e 

material permanente são classificadas, quanto ao grupo de natureza, como: 
 
A. investimentos. 
B. outras despesas correntes. 
C. amortização da dívida. 
D. pessoal e encargos sociais. 

 
Questão 8 – Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade 
 

O orçamento é o instrumento de planejamento de qualquer entidade pública, no qual são fixadas as despesas públicas para 
um exercício financeiro. Em relação à despesa pública é correto afirmar que: 
 
A. a despesa orçamentária efetiva é aquela que, no momento da sua realização, não reduz a situação líquida patrimonial 

da entidade e constitui fato contábil permutativo. 
B. a classificação da despesa orçamentária quanto ao grupo de natureza pode ser dividida em despesas correntes e 

despesas de capital. 
C. classificam-se na categoria de despesas correntes aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou 

aquisição de um bem de capital. 
D. dispêndio extraorçamentário é aquele que não consta na Lei Orçamentária Anual, compreendendo as diversas saídas 

de numerários como,  por exemplo, pagamentos de restos a pagar. 
 

Questão 9 - Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade 
 

São consideradas despesas orçamentárias correntes: 
 
A. Juros e encargos da dívida; amortização da dívida. 
B. Pessoal e encargos sociais; juros e encargos da dívida. 
C. Investimentos; inversões financeiras. 
D. Outras despesas correntes; amortização da dívida. 
 

Questão 10 - Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade 
 

Em determinado exercício financeiro, apuram-se os seguintes saldos ao final do período. 
 

Despesa Fixada: ? 

Despesa Realizada: R$ 280,00 

Receita Arrecadada: R$ 340,00 

Receita Prevista: R$ 300,00 

Despesa Paga: R$ 220,00 

Assinale a opção correta: 
 

A. Houve economia de despesa de R$ 80,00. 
B. Houve excesso de despesa de R$ 60,00. 
C. Houve excesso de arrecadação de R$ 40,00. 
D. Houve déficit orçamentário de R$ 60,00. 
 

Questão 11 - Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade 
 

Marque a alternativa correta:  
 

A. A administração pública está relacionada com o ato de planejar, organizar, dirigir e controlar (governar) os serviços 
públicos na busca de um resultado útil para a sociedade. 

B. A administração pública é todo o aparelhamento do Estado, preordenado à realização de seus serviços, visando à 
satisfação das necessidades individuais. 

C. Todo servidor público tem uma relação de emprego regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. 
D. Na administração pública, o interesse particular tem supremacia sobre o interesse público. 
 

Questão 12 – Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade  
 
A autorização legislativa para a realização da despesa constitui crédito orçamentário, que poderá ser inicial (Orçamento 
Anual) ou adicional. Dessa forma, constitui fonte para abertura de créditos adicionais, exceto: 
 
A. anulação total de dotações orçamentárias. 
B. excesso de arrecadação. 
C. anulação parcial de dotações orçamentárias. 
D. o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício atual. 
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Questão 13 – Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade 
 

Consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do 
respectivo crédito, conforme dispõe o art. 63 da Lei nº 4.320/1964: 
 
A. o pagamento da despesa.  
B. a liquidação da despesa. 
C. a previsão da despesa. 
D. a elaboração do empenho da despesa. 
 

Questão 14 – Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade 
 

Para a correta classificação de um material permanente deve-se levar em consideração alguns parâmetros. Dessa forma, 
considera-se um material como permanente quando: 
 

A. se sua estrutura for quebradiça, deformável ou danificável, ocorrendo a perda de sua funcionalidade. 
B. se estiver sujeito a modificações (químicas ou físicas) ou se deteriora ou perde sua característica pelo uso normal. 
C. em razão de seu uso corrente, não perde a sua identidade física e/ou tem durabilidade superior a dois anos. 
D. se for adquirido para fim de transformação. 

 
Questão 15 – Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade 
 

No encerramento do exercício financeiro, as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas serão inscritas em Restos a 
Pagar e constituirão a dívida flutuante. Sobre os Restos a Pagar, marque a alternativa incorreta. 
 
A. Os Restos a Pagar Processados são aqueles em que a despesa orçamentária percorreu os estágios de empenho e 

liquidação, restando pendente apenas o estágio do pagamento. 
B. Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas no encerramento do exercício, correspondem a Restos a Pagar 

Processados. 
C. Os Restos a Pagar Processados não podem ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor de bens/serviços cumpriu 

com a obrigação de fazer. 
D. Serão inscritas em Restos a Pagar as despesas liquidadas e não pagas no exercício financeiro. 
 

Questão 16 – Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade  
 

Em relação ao Suprimento de Fundos, é correto afirmar que: 
 
 

A. esse adiantamento não constitui despesa orçamentária. 
B. consiste na entrega de numerário a servidor, sem a necessidade de empenho. 
C. segundo a Lei nº 4.320/1964, não há impedimento de efetuar adiantamento a servidor responsável por dois 

adiantamentos. 
D. é caracterizado por ser um adiantamento de valores a um servidor para futura prestação de contas. 
 

Questão 17 - Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade 
 

A Contabilidade aplicada ao setor público constitui ramo da ciência contábil e deve observar os princípios de contabilidade. 
A opção correta que se refere ao Princípio da Competência é: 
 

A. 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. 

B. O Princípio da Competência reconhece o patrimônio como objeto da Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a 
necessidade da diferenciação de um patrimônio particular no universo de patrimônios existentes. 

C. O Princípio da Competência pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro e a mensuração dos 
componentes do patrimônio leva em conta essa circunstância. 

D. O Princípio da Competência determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e maior para os do 
passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais 
que alterem o patrimônio líquido. 

 

Questão 18 - Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade 
 

Os ativos devem ser classificados como circulantes quando satisfizerem a um dos seguintes critérios: estiverem disponíveis 
para realização imediata ou tiverem a expectativa de realização até o término do exercício seguinte. Dessa forma, são 
considerados ativos circulantes, exceto: 
 

A. caixa e equivalentes de caixa. 
B. estoques. 
C. bens arrendados. 
D. créditos a curto prazo. 
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Questão 19 - Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade 
 

A mensuração dos elementos patrimoniais nas entidades do setor público consiste em determinar os valores pelos quais os 
elementos devem ser reconhecidos e apresentados nas demonstrações contábeis. Para isso, a entidade deve aplicar 
métodos que possibilitem o reconhecimento dos ganhos e perdas patrimoniais. Assinale a alternativa incorreta em relação 
aos conceitos apresentados a seguir: 
 
A. Valor de aquisição é a soma do preço de compra de um bem com os gastos suportados direta ou indiretamente para 

colocá-lo em condições de uso. 
B. Reavaliação é a adoção do valor de mercado ou de consenso entre as partes para bens do ativo, quando esse for 

inferior ao valor líquido contábil. 
C. Redução ao valor recuperável (impairment) é o ajuste ao valor justo ou valor em uso, quando esses forem inferiores ao 

valor líquido contábil. 
D. Valor em uso é o valor presente dos rendimentos futuros do bem, esperados ao longo de seu uso contínuo e de sua 

alienação ao final de sua vida útil. 
 
 

Questão 20 – Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade 
 

Uma entidade pretende realizar a depreciação de um bem utilizando o método das cotas constantes. O valor bruto contábil 
do bem é de R$ 5.200,00, com valor residual de R$ 1.200,00. A vida útil do bem é de cinco anos. Assinale a alternativa que 
apresenta o valor líquido contábil no quarto ano: 
 

A. R$    800,00. 
B. R$ 1.000,00. 
C. R$ 1.040,00. 
D. R$ 2.000,00. 
 

Questão 21 – Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade 
 
Observe o lançamento contábil a seguir:  
 

D/C Título da Conta Valor (R$) 

D Previsão Inicial da Receita 1.200.000,00 

C Receita a Realizar 1.200.000,00 
  

Esse lançamento se refere a registro de: 
 

A. recebimento da receita. 
B. arrecadação da receita. 
C. previsão inicial da receita. 
D. anistia da receita tributária. 
 

Questão 22 – Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade 
 
Marque a alternativa em que constam somente contas classificáveis no ativo não circulante do balanço patrimonial: 
 
A. Participações permanentes e bens móveis. 
B. Aluguéis pagos a apropriar em curto prazo e participações permanentes. 
C. Bens móveis e créditos de curto prazo. 
D. Bens imóveis e caixa. 
 

Questão 23 - Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade 
 
O balanço orçamentário, definido pela Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as 
realizadas. Dessa forma, considera-se excesso de arrecadação: 
 
A. a diferença a menor entre a receita realizada e a previsão atualizada. 
B. a diferença a maior entre a receita realizada e a despesa empenhada. 
C. a diferença a maior entre a receita realizada e a previsão atualizada. 
D. a diferença a maior entre a receita realizada e a despesa liquidada. 
 

Questão 24 – Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade 
 

Ao analisar o balanço orçamentário de uma entidade pública, no encerramento do exercício, encontrou-se a seguinte 
situação: despesa liquidada = R$ 1.000.000,00 e despesa paga no valor de R$ 800.000,00. Essa situação demonstra: 
 
A. restos a pagar não processados inscritos no exercício no valor de R$ 200.000,00. 
B. restos a pagar processados inscritos no exercício no valor de R$ 200.000,00. 
C. economia na realização da despesa no valor de R$ 200.000,00 
D. excesso na realização da despesa no valor de R$ 200.000,00. 

 



Concurso Público para Cargos Técnico-Administrativos em Educação – UNIFEI – 02/02/2014 

___________________________________________________________________________________ 

 5 

Questão 25 - Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade 
 

Na elaboração da folha de pagamento do mês de novembro de uma entidade pública, apurou-se o valor de R$ 104.200,00 
mais um valor de salário-família de R$ 540,00. Sendo a alíquota do INSS em 21%, assinale a alternativa que apresenta o 
valor a pagar dos encargos sociais. 
 
A. R$ 21.342,00. 
B. R$ 21.882,00. 
C. R$ 21.995,40. 
D. R$ 22.422,00. 
 

Questão 26 – Conhecimentos Específicos – Técnico em Contabilidade 
 

As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas que são evidenciadas na 
demonstração das variações patrimoniais. Um superávit patrimonial apurado por meio dessa demonstração mostra que: 
 
A. as variações patrimoniais diminutivas foram maiores que as variações patrimoniais aumentativas. 
B. não houve aumento no patrimônio líquido da entidade. 
C. o patrimônio líquido sofreu um decréscimo de valor. 
D. as variações patrimoniais aumentativas foram maiores que as variações patrimoniais diminutivas. 
 

Questão 27 – Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade  
 

“Compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade ou exercidos com 
essa finalidade”. Esse conceito se refere ao grupo de contas do balanço patrimonial: 
 
A. ativo imobilizado. 
B. de investimentos. 
C. ativo intangível. 
D. ativo realizável a longo prazo. 
 

Questão 28 – Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade 
 

Marque a alternativa correta para o conceito de Passivo Circulante. 
 
A. Compreende as obrigações que tenham prazos estabelecidos ou esperados após o término do exercício seguinte. 
B. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam, por exemplo, ao critério de prazos estabelecidos ou 

esperados dentro do ciclo operacional da entidade. 
C. Compreende as obrigações que não sejam mantidas primariamente para negociação. 
D. Compreende as obrigações com financiamentos de longo prazo, por exemplo. 
 

Questão 29 – Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade 
 
A demonstração do fluxo de caixa demonstra informações úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil 
instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de 
liquidez. Das alternativas a seguir, assinale aquela que é fenômeno econômico e não afeta o caixa. 
 
A. Juros pagos. 
B. Pagamento de salários. 
C. Depreciação. 
D. Encargos sociais recolhidos. 
 

Questão 30 - Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade 
 

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, os créditos adicionais classificam-se em suplementares, especiais e extraordinários. 
Assinale a alternativa correta em relação aos créditos suplementares. 
 
A. São os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. 
B. São os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. 
C. Serão autorizados por decreto executivo. 
D. São aqueles destinados a reforço de dotação orçamentária. 
 

Questão 31 – Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade 
 

São os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, exigíveis em virtude do transcurso do prazo 
para pagamento. Trata-se do conceito da Receita: 
 

A. Patrimonial. 
B. Da Dívida Ativa. 
C. De Serviços. 
D. Agropecuária. 
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Questão 32 – Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade 
 
O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento 
pendente “ou não” de implemento de condição. Em relação ao empenho, assinale a alternativa incorreta. 

 

A. Será feito empenho ordinário para despesas cujo montante não se possa determinar. 
B. Para cada empenho será extraído um documento denominado "nota de empenho", que indicará o nome do credor, a 

especificação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria. 
C. O art. 60 da Lei nº 4.320/1964 proíbe a realização de despesa sem prévio empenho. 
D. É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento. 

 

Questão 33 – Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade 
 

De acordo com a Lei nº 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um código de conduta de finanças públicas, os 
entes, acima de cinquenta mil habitantes, devem elaborar um Anexo de Riscos Fiscais. O Anexo de Riscos Fiscais deve 
contemplar os itens abaixo, exceto: 
 
A. Os fatores que possam comprometer a realização de receitas. 
B. Os fatores que possam impor a realização, em prazo curto, de despesas. 
C. As metas anuais, para 3 anos, em valores correntes e constantes, para receitas, despesas, resultado primário, 

resultado nominal e montante da dívida pública. 
D. Os fatores que possam impor mudanças significativas nos parâmetros adotados para projeções de receitas/despesas. 

 

Questão 34 - Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade 
 
Os princípios orçamentários visam a estabelecer regras norteadoras básicas, a fim de conferir racionalidade, eficiência e 
transparência para os processos de elaboração, execução e controle do orçamento público. A alternativa correta para o que 
preconiza o Princípio da Universalidade é: 
 
A. a Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. 
B. a Lei Orçamentária Anual deve conter as receitas e despesas pelo valor total e bruto, vedadas quaisquer deduções. 
C. a Lei Orçamentária Anual se aplica para um exercício financeiro, período ao qual a previsão das receitas e a fixação 

das despesas registradas irão se referir. 
D. a Lei Orçamentária Anual de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, 

órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. 

 
Questão 35 - Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade 
 

Para a verificação do atendimento dos limites definidos para despesa de pessoal, previstos na Lei nº 101/2000, não serão 

computadas as despesas com: 

 
A. vencimentos e vantagens, fixas e variáveis. 
B. indenização por demissão de servidores ou empregados. 
C. proventos da aposentadoria, reformas e pensões. 

D. encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades  de previdência. 
 

Questão 36 - Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade 
 

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e selecionar a proposta mais 
vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com certos princípios básicos. 
Assinale a alternativa falsa cujo princípio não está previsto na Lei nº 8.666/1993.  
 
A. Legalidade. 
B. Publicidade. 
C. Moralidade. 
D. Pessoalidade. 

 
Questão 37 – Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade  
 
A modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas 
para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, é: 
 
A. tomada de preços. 
B. convite. 
C. concorrência. 
D. leilão. 
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Questão 38 – Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade 
 

De acordo com o art. 24 da Lei nº 8.666/1993, é dispensável a licitação nos seguintes casos, exceto:  
 

A. nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 
B. quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo 

para a Administração, mantidas, nesse caso, todas as condições preestabelecidas. 
C. na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que 

atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante 
vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido.   

D. para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde 
que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.  

 

Questão 39 – Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade 
 

Não constitui documentação relativa à regularidade fiscal, prevista no art. 29 da Lei nº 8.666/1993: 
 

A. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

B. registro ou inscrição na entidade profissional competente. 
C. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra 

equivalente, na forma da lei. 
D. prova de regularidade relativa à seguridade social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais instituídos por lei.  
 

Questão 40 – Conhecimentos Específicos - Técnico em Contabilidade 
 

Os princípios na Administração Pública têm como objetivo traçar padrões para o bom uso dos recursos públicos. Em relação 
ao Princípio da Legalidade, assinale a alternativa incorreta. 
 
A. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 
B. A lei sobrepõe os atos administrativos, o que é considerado como a supremacia da lei. 
C. Para atender ao bem comum, os atos administrativos devem se sobrepor à lei. 
D. A legalidade significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da 

lei.  
 

Questão 41 – Conhecimentos Específicos – Língua Portuguesa  
 

 Economicamente falando, é aconselhável que a empresa evite que casais trabalhem num mesmo setor para que, em 
caso de necessidade de eles se ausentarem, o departamento não fique desguarnecido dos dois funcionários. Por outro lado, 
há boas economias. “Em caso de marido e mulher, a empresa não terá custos com dependentes”. 

(Trecho de reportagem do jornal O Tempo. Belo Horizonte, 5/1/2014, p. 8) 
 

A oração “Economicamente falando” poderia, sem alteração de sentido, ser substituída por: 
 
 

A. Falando em termos de economia. 
B. Falando de modo econômico. 
C. Falando sobre Economia. 
D. Falando com menos palavras. 
 

As questões 42 e 43 usam como referência o texto a seguir. 
 

A RAPOSA E AS UVAS 

 De repente a raposa, esfomeada e gulosa, fome de quatro dias e gula de todos os tempos, saiu do areal do deserto 
e caiu na sombra deliciosa do parreiral que descia por um precipício a perder de vista. Olhou e viu, além de tudo, à altura de 
um salto, cachos e cachos de uvas maravilhosas, uvas grandes, tentadoras. Armou o salto, retesou o corpo, saltou, o 
focinho passou a um palmo das uvas. Caiu, tentou de novo, não conseguiu. Descansou, encolheu mais o corpo, deu tudo o 
que tinha, não conseguiu nem roçar as uvas gordas e redondas. Desistiu, dizendo entre dentes, com raiva: “Ah, também, 
não tem importância. Estão muito verdes.” E foi descendo, com cuidado, quando viu à sua frente uma pedra enorme. Com 
esforço, empurrou a pedra até o local em que estavam os cachos de uva, trepou na pedra, perigosamente, pois o terreno 
era irregular e havia risco de despencar, esticou a pata e...conseguiu! Com avidez colocou na boca quase o cacho inteiro. E 
cuspiu. Realmente as uvas estavam muito verdes!  
MORAL: A FRUSTRAÇÃO É UMA FORMA DE JULGAMENTO TÃO BOA COMO QUALQUER OUTRA. 

   (FERNANDES, M. Fábulas fabulosas. São Paulo: Círculo do Livro, 1973, p. 127) 

 
Questão 42 - Conhecimentos Específicos - Língua Portuguesa 
 

A locução “De repente”, que inicia o texto, permite inferir que: 
 

A. a visão dos cachos de uvas foi repentina. 
B. a raposa sentiu fome subitamente. 
C. o deserto era vizinho do parreiral. 
D. a raposa tropeçou e caiu de repente. 



Concurso Público para Cargos Técnico-Administrativos em Educação – UNIFEI – 02/02/2014 

___________________________________________________________________________________ 

 8 

 

Questão 43 - Conhecimentos Específicos - Língua Portuguesa 
 

Assinale a alternativa que apresenta a interpretação correta para a relação entre o desfecho do texto e sua moral: 
 

A. Quem não arrisca, não petisca. 
B. Quem julga os fatos baseando-se na própria frustração tem a mesma chance de acertar que os que utilizam critérios 

considerados mais sensatos pelo senso comum. 
C. O frustrado, normalmente, julga de modo acertado. 
D. A frustração é a melhor forma de compreender os fatos da vida. 
 

Questão 44 - Conhecimentos Específicos - Língua Portuguesa 
 

A participação das fontes renováveis no Brasil é de 47%, predominantemente das hidrelétricas e biocombustíveis, 
enquanto no mundo esse porcentual é de 13% e nos países desenvolvidos é de apenas 6%. Apesar dos investimentos em 
energia eólica e solar, no mundo os combustíveis fósseis somam cerca de 80%, como petróleo à frente, seguido do carvão 
mineral e o gás natural em terceiro lugar. 

(ROSA, L. P. Múltiplas possibilidades. Carta Capital, ano XIX, número 781, p. 60) 

 
O parágrafo acima é: 
 
A. dissertativo e argumentativo, pois nele se evidencia a intenção de convencer. 

B. narrativo, pois ordena as informações numa ordem temporal. 

C. descritivo, pois ordena as informações numa ordem espacial. 

D. dissertativo e expositivo, pois prioriza as informações e não a opinião. 
 

 
As questões 45 a 47 usam como referência o texto a seguir. 
 

De fato, o que ensinavam os sofistas? A arte de argumentar e persuadir, decisiva para quem exerce a cidadania 
numa democracia direta, em que as discussões e decisões são feitas em público e nas quais vence quem melhor souber 
persuadir os demais, sendo hábil, jeitoso, astuto na argumentação em favor de sua opinião e contra a do adversário. (...) Na 
verdade, os aristocratas temiam que as outras classes sociais, tornando-se hábeis no manejo da palavra, pudessem 
dominar as assembleias, vencendo-os nas discussões que precediam e determinavam as votações, ou que pudessem 
dominar os tribunais, obtendo do júri votos contrários aos interesses aristocráticos. (...) Qual a crítica dos socráticos? Os 
sofistas, diziam eles, operam apenas com opiniões (dóxai) contrárias, ensinando a argumentar persuasivamente tanto em 
favor de uma como de outra, dependendo de quem lhes está pagando: não se interessam pela verdade (alétheia), que é 
sempre igual a si mesma para todos. Sendo professores de opiniões, são mentirosos e charlatães. 

 
(CHAUÍ, M. Introdução à história da filosofia. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 162-163)  

 
Questão 45 – Conhecimentos Específicos - Língua Portuguesa 
 

No trecho acima, as posições dos aristocratas e dos socráticos a respeito dos sofistas: 
 

A. figuram como opostas. 

B. figuram como determinadas por interesses diferentes. 

C. figuram como determinadas pelos mesmos interesses. 

D. diferem na medida em que os aristocratas não defendem interesses. 

 
Questão 46 – Conhecimentos Específicos - Língua Portuguesa 
 
A discussão sobre o papel dos sofistas indica: 

 
A. o poder que os gregos atribuíam ao domínio da argumentação. 

B. a confusão dos filósofos sobre o poder da persuasão. 

C. que os gregos se preocupavam com problemas hoje totalmente superados. 

D. que não se conseguia estabelecer a função política e social da linguagem. 
 

 

Questão 47 – Conhecimentos Específicos - Língua Portuguesa 
 
A crítica dos socráticos aos sofistas inclui: 

 
A. a atribuição, aos criticados, de ignorância da verdade. 
B. o medo de um uso político da palavra que lhes fosse adverso. 
C. o desinteresse pelas consequências políticas de sua atividade. 
D. a desaprovação do comportamento interesseiro que lhes atribuíam. 
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Questão 48 - Conhecimentos Específicos - Língua Portuguesa 
 

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, quis iniciar 2014 com uma nota otimista. Anunciou anteontem que o governo 
federal cumpriu sua meta de superávit primário, antecipando em quase um mês o anúncio do resultado das contas do ano 
passado. 

O resultado primário é a diferença entre receitas e despesas, excluídos os gastos com os juros da dívida pública. 
O ministro, porém, não fez mais do que confirmar que o governo não conseguiu, na undécima hora, remendar um 

desempenho fiscal na melhor das hipóteses sofrível. 
 

(Otimismo primário. Editorial da Folha de S. Paulo. 5/1/2014, p. A2) 

 
Nos parágrafos transcritos, a conjunção “porém”: 

 
A. restringe o significado da fala do ministro. 
B. assinala o caráter inverídico da declaração do ministro. 
C. demarca o limite entre a declaração do ministro e o juízo dessa declaração feito pelo editorialista. 
D. aponta a discordância do jornal em relação à meta do superávit primário. 
 

 
As questões 49 e 50 usam como referência o texto a seguir. 
 
      MEMÓRIA 
 
             Amar o perdido 
             deixa confundido   
             este coração. 
 
             Nada pode o olvido 
             contra o sem sentido 
             apelo do Não. 
 
              As coisas tangíveis 
              tornam-se insensíveis 
              à palma da mão. 
 
              Mas as coisas findas, 
              muito mais que lindas,    
              essas ficarão. 
 

(ANDRADE, C. D. Memória. Poesia completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2002, p. 252) 

 

Questão 49 – Conhecimentos Específicos - Língua Portuguesa 
 

A temática do poema é: 
 
A. o apego às lembranças do tempo que passou. 
B. a impossibilidade de lutar contra o esquecimento (“olvido”). 
C. uma confissão sentimental. 
D. o pessimismo do poeta em relação à vida. 

 
Questão 50 - Conhecimentos Específicos - Língua Portuguesa 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
A. A conjunção “mas” reitera o significado das estrofes que a antecedem. 
B. Os pronomes “este” e “essas” referem-se, respectivamente, ao enunciador e a “as coisas findas”. 
C. A construção do verso “Nada pode o olvido” está na ordem sintática direta. 
D. O fato de o vocábulo “não” ser iniciado com maiúscula não tem qualquer implicação semântica. 
 

 
 


