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CCAARRGGOO::  CCOONNTTAADDOORR  
 
Texto para responder às questões de 01 a 07. 
 

Musicoterapia ajuda jovens com câncer a lidar com tratamento 
 

Jovens que fizeram musicoterapia enquanto recebiam tratamento para câncer mostraram-se mais aptos a tolerar 
os rigores do tratamento, de acordo com um estudo publicado na revista científica Câncer. 

Pesquisadores da Indiana University School of Nursing, em Indianapolis, nos Estados Unidos, acompanharam um 
grupo de pacientes com idades entre 11 e 24 anos enquanto participavam de um projeto que envolvia escrever letras, 
gravar música e selecionar imagens para fazer um videoclipe. 

A equipe concluiu que os pacientes tornaram-se mais resilientes e melhoraram seus relacionamentos com a família 
e amigos. 

O termo resiliência, nesse contexto, se refere à capacidade dos participantes de se ajustarem positivamente aos 
estresses e efeitos adversos do tratamento que estavam recebendo. 

Segundo o site da American Music Therapy Association, musicoterapia é uma prática terapêutica em que 
profissionais qualificados usam música para auxiliar indivíduos a lidar com questões físicas, emocionais, cognitivas e 
sociais. 

Efeito Positivo 
Os participantes foram orientados por musicoterapeutas profissionais. O projeto, que durou três semanas, 

culminou na produção de videoclipes que, quando prontos, foram compartilhados com amigos e familiares. 
Os pesquisadores concluíram que o grupo que participou do projeto de musicoterapia demonstrou mais resiliência 

e capacidade de suportar o tratamento do que um outro grupo que não recebeu musicoterapia. 
Cem dias após o tratamento, o mesmo grupo relatou que a comunicação na família e os relacionamentos com 

amigos tinham melhorado. 
“Esses ‘fatores protetores’ influenciam a forma como adolescentes e jovens adultos lidam com o câncer e o 

rigoroso tratamento, ganham esperança e encontram sentido (para suas vidas) durante a jornada do câncer”, disse a 
líder do estudo, Joan Haase. 

“Adolescentes e jovens que são resilientes têm a capacidade de superar sua doença, sentem-se em controle e 
autoconfiantes pela forma como lidaram com o câncer e mostram um desejo de ajudar o outro”. 

Entrevistas com os pais dos pacientes revelaram aos pesquisadores que os videoclipes tinham produzido um 
benefício adicional, oferecendo aos pais uma melhor compreensão sobre como é a experiência de crianças que sofrem 
de câncer. 

(Disponível em: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/01/140127_musicoterapia_cancer_mv.) 

 

01 
De acordo com as informações trazidas ao texto, analise as assertivas a seguir. 
I. A partir de pesquisas realizadas com jovens diagnosticados com câncer, é possível verificar que através da 

musicoterapia, o rigor do tratamento pode ser reduzido. 
II. Os relacionamentos familiares e sociais apresentam aspectos relevantes e são capazes de estabelecer e agregar 

fatores positivos diante de um quadro de diagnóstico de câncer. 
III. Na pesquisa apresentada, os objetivos das atividades propostas demonstram um nível de profissionalismo dos 

jovens em tratamento.   
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.    B) II.    C) I e II.    D) I e III.  
 

02 
Assinale, a seguir, a reescrita do trecho em destaque que apresenta prejuízo quanto à coerência em relação ao texto 
globalmente ou incorreção gramatical. 
A) “[...] oferecendo aos pais uma melhor compreensão [...]” (11º§) / oferecendo uma compreensão melhor aos pais. 
B) “Os participantes foram orientados por musicoterapeutas profissionais.” (6º§) / Foram orientados, os participantes, 

por musicoterapeutas profissionais. 
C) “[...] se refere à capacidade dos participantes de se ajustarem positivamente aos estresses [...]” (4º§) / se refere à 

capacidade, positivamente, dos participantes de se ajustarem aos estresses. 
D) “[...] produção de videoclipes que, quando prontos, foram compartilhados com amigos e familiares.” (6º§) / produção 

de videoclipes que foram compartilhados com amigos e familiares, quando prontos. 
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03 
Considerando a relação estabelecida entre o verbo e seus complementos, é correto afirmar que, no título 
apresentado,  
A) a preposição “a” introduz um complemento ligado indiretamente à forma verbal “ajuda”. 
B) o termo regente e o termo regido ligam-se através das formas verbais empregadas na frase. 
C) as duas ocorrências da preposição “com” demonstram a relação estabelecida entre o verbo e seu complemento.   
D) a forma verbal “ajuda” e o infinitivo “lidar” poderiam apresentar a mesma preposição ligando-os ao termo regido.  

 
04 
De acordo com o emprego da palavra “que” nos trechos selecionados a seguir, assinale o que se diferencia dos 
demais. 
A) “Jovens que fizeram musicoterapia [...]” (1º§)   
B) “A equipe concluiu que os pacientes [...]” (3º§) 
C) “O projeto, que durou três semanas, [...]” (6º§)  
D) “[...] um projeto que envolvia escrever letras, [...]” (2º§) 

 
05 
Considerando aspectos textuais tais como estrutura e conteúdo apresentados, pode-se afirmar que o texto tem como 
principal objetivo: 
A) Discutir acerca de questões relevantes que relacionam música e ciência. 
B) Alertar para a necessidade de tratamento específico no caso do diagnóstico do câncer.  
C) Esclarecer, utilizando uma linguagem formal e subjetiva, sobre questões relacionadas à saúde. 
D) Informar e apresentar, através de uma linguagem acessível e objetiva, fatos e dados acerca de assunto relacionado à 

área científica. 

 
06 
Algumas palavras ou expressões indicam o modo como as ideias do texto estão relacionadas entre si. Nos 1º e 2º 
parágrafos, o termo “enquanto” é empregado demonstrando  
A) apenas na 2ª ocorrência uma relação lógica que conclui a ideia anterior.  
B) nas duas ocorrências, relações de proporcionalidade entre fatores temporais. 
C) nas duas ocorrências, relações lógicas de concomitância entre os fatos expressos. 
D) apenas na 1ª ocorrência uma relação de temporalidade entre os fatos relacionados. 

 
07 
Em “O termo resiliência, nesse contexto, se refere à capacidade dos participantes de se ajustarem positivamente aos 
estresses e efeitos adversos do tratamento que estavam recebendo.” (4º§) Apresenta-se uma explicação para o 
vocábulo “resiliência”. Tal explicação associada à expressão “nesse contexto” indica que  
A) o vocábulo foi utilizado em seu sentido denotativo. 

B) é possível reconhecer o mesmo sentido produzido pelo vocábulo em qualquer outro contexto. 
C) há uma oposição entre o significado empregado no texto referente ao vocábulo e o usualmente utilizado. 
D) para que haja coerência com o conteúdo textual, é necessário que haja uma leitura do vocábulo em seu sentido 

conotativo. 
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Texto para responder às questões de 08 a 10. 
 

Pela luz dos olhos teus 
 

Quando a luz dos olhos meus 
E a luz dos olhos teus 
Resolvem se encontrar 
Ai que bom que isso é meu Deus 
Que frio que me dá o encontro desse olhar 
Mas se a luz dos olhos teus 
Resiste aos olhos meus só p’ra me provocar 
Meu amor, juro por Deus me sinto incendiar 
Meu amor, juro por Deus 
Que a luz dos olhos meus já não pode esperar 
Quero a luz dos olhos meus 
Na luz dos olhos teus sem mais lará-lará 
Pela luz dos olhos teus 
Eu acho meu amor que só se pode achar 
Que a luz dos olhos meus precisa se casar. 

 (Vinicius de Moraes. Disponível em: http://www.viniciusdemoraes.com.br.) 
 

“Vinicius de Moraes é autor de mais 400 poemas e cerca de 400 letras de música. Poeta essencialmente lírico, desde os 
fins da década de 50, com a afirmação da linha musical conhecida por ‘bossa nova’, dedicou-se a compor letras para 
canções populares, fazendo-o com a sua habitual mestria no manejo do verso.” 

(BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 2013.) 
 

Sua obra é vasta, passando pela literatura, teatro, cinema e música. No campo musical, Vinicius teve como principais 
parceiros Tom Jobim, Toquinho, Baden Powell, João Gilberto, Chico Buarque e Carlos Lyra. 

 
08 
O texto de Vinicius de Moraes é constituído de linguagem poética carregada de imagens sugestivas. Dentre elas, 
ocorre o emprego de palavras que denotam ações, atitudes próprias do homem, mas aplicadas a seres ou coisas 
inanimadas. Os trechos em destaque expressam o referido anteriormente, EXCETO em: 
A) E a luz dos olhos teus / Resolvem se encontrar. 
B) Ai que bom que isso é meu Deus / Que frio que me dá. 
C) Mas se a luz dos olhos teus / Resiste aos olhos meus só p’ra me provocar. 
D) Eu acho meu amor que só se pode achar / Que a luz dos olhos meus precisa se casar. 

 
09 
Considerando as relações de sintaxe estabelecidas no interior da frase, assinale a seguir o termo em destaque que 
exerce função DIFERENTE dos demais. 
A) Ai que bom que isso é meu Deus      
B) Eu acho meu amor que só se pode achar     
C) Que frio que me dá o encontro desse olhar 
D) Mas se a luz dos olhos teus / Resiste aos olhos meus 

 
10 
A palavra “se” possui inúmeras classificações e funções. Tal palavra foi utilizada em “Pela luz dos olhos teus” por 
algumas vezes. No trecho “Mas se a luz dos olhos teus / Resiste aos olhos meus só p'ra me provocar”, o “se” pode ser 
classificado, de acordo com seu emprego, como 
A) palavra expletiva.       C) conjunção subordinativa. 
B) pronome apassivador.     D) índice de indeterminação do sujeito. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

11 
A seguir estão representadas duas roletas: 
 

 
 

Girando-se essas duas roletas, a probabilidade de se obter um número maior que 2 em ambas é de: 
A) 1/8.                               B) 3/4.                                 C) 5/32.                               D) 7/16.                             

 
12 
Três amigas: Fernanda, Patrícia e Carla nasceram em anos diferentes e cada uma delas apresenta uma estatura. 
Considere que:   

 Carla não é a mais alta; 

 Patrícia nasceu um ano antes de Carla e um ano depois de Fernanda; e, 

 a mais nova não é a mais baixa e a mais alta não é a mais velha. 
A ordem crescente das alturas dessas amigas é: 
A) Fernanda, Carla e Patrícia.       
B) Carla, Fernanda e Patrícia.      
C) Patrícia, Fernanda e Carla. 
D) Patrícia, Carla e Fernanda. 

  
13 
Sejam as proposições: 

 todas as pessoas altruístas são inteligentes; e, 

 nenhuma pessoa inteligente é mentirosa. 
Assim, tem-se que: 
A) Pessoas mentirosas não são altruístas.   
B) Nenhuma pessoa inteligente é altruísta.                                                                                                                                                                                                                  
C) Algumas pessoas altruístas são mentirosas. 
D) Todas as pessoas inteligentes são mentirosas. 
  
14 
O valor de m para o qual a equação x2 – 6x + 3m = 0 apresenta raízes reais e iguais é: 
A) 2.                                 B) 3.                          C) 4.                                   D) 6. 

 
15 
Num mapa cuja escala é 1:2.000.000, a distância entre duas cidades corresponde a 33 cm. A duração de uma viagem 
de avião que percorre em linha reta a distância que separa essas duas cidades e que apresenta velocidade constante 
de 600 km/h é de:  
A) 48 minutos.                    
B) 54 minutos.             
C) 1 hora e 06 minutos. 
D) 1 hora e 16 minutos. 
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CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 
 

16 
O sistema operacional da Microsoft Windows 10 (Configuração Local, Idioma Português-Brasil), por padrão, oferece 
quatro opções de entrada para o sistema as quais fornecem uma maior segurança ao usuário. Essas opções incluem: 
senha, PIN, senha com imagem e a identificação biométrica através de impressões digitais, facial ou reconhecimento 
da íris. Porém, esse recurso só estará disponível nos computadores que possuem hardware de identificação, como, 
por exemplo, um leitor de impressão digital (biometria), seja ele interno ou externo. Esse recurso de segurança, que 
permite a identificação biométrica nos sistemas Windows denomina-se: 
A) Windows WiDi.       C) Windows To Go. 
B) Windows Hello.      D) Windows ReadyBoost. 
 
 

17 
Estilos podem incluir formatação de caracteres (como, por exemplo: cor, tamanho, fonte etc.), formatação de 
parágrafos (como espaçamento entre linhas e nível de estrutura de tópicos), ou mesmo uma combinação entre elas. 
Conforme o exposto, analise as imagens a seguir. 
 

 
 

Acerca dos estilos, tomando como base o Microsoft Word 2013 (Configuração Local, Idioma Português-Brasil), o que 
cada figura anterior representa no Painel de Estilos do Word respectivamente? 
A) Novo Estilo, Inspetor de Estilo e Gerenciar Estilos. 
B) Gerenciar Estilos, Novo Estilo e Inspetor de Estilos. 
C) Inspetor de Estilos, Gerenciar Estilos e Novo Estilo. 
D) Novo Estilo, Gerenciar Estilos e Inspetor de Estilos. 
 
 

18 
Tomando como base o Microsoft Excel 2013 (Configuração Local, Idioma Português-Brasil), relacione adequadamente 
as teclas às suas funções. 
1. F4 
2. F5 
3. F10 
4. F11 
5. F12 

(     ) Ativa ou desativa as dicas de tecla. (Pressionar Alt produz o mesmo efeito). 
(     ) Repete o último comando ou ação, se possível. 
(     ) Abre a caixa de diálogo Salvar como. 
(     ) Abre a caixa de diálogo Ir para. 
(     ) Cria um gráfico dos dados do intervalo atual em uma planilha de gráfico 

separada. 
A sequência está correta em  
A) 3, 1, 5, 2, 4.   B) 2, 4, 1, 5, 3.   C) 5, 3, 4, 1, 2.   D) 4, 5, 2, 3, 1. 
 

19 
No Microsoft Excel 2013 (Configuração Local, Idioma Português-Brasil), “a função AGREGAR estende as capacidades 
da função SUBTOTAL”. Essa função fornece um conjunto mais abrangente de funções que podem ser utilizadas, 
porém, o usuário pode utilizar outro argumento para determinar que os valores, caso eles existam, devem ser 
ignorados. A função AGREGAR possui duas sintaxes possíveis: AGREGAR (num_função; opções; ref1 ...); AGREGAR 
(num_função; opções; array; [k]). O argumento “opções” pode ser usado para selecionar os itens que a função 
AGREGAR deve ignorar. Acerca dos valores que o argumento “opções” recebe, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) 4 – Não ignora nada. 
B) 6 – Ignora valores de erro. 
C) 1 – Ignora linhas ocultas e funções aninhadas SUBTOTAL e AGREGAR. 
D) 7 – Ignora valores de erro e funções aninhadas SUBTOTAL e AGREGAR. 
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20 
O Windows 10 (Configuração Local, Idioma Português-Brasil) manteve muitos dos atalhos das versões anteriores do 
sistema Windows, e trouxe muitos outros novos que trouxeram facilidades ao usuário do sistema. Esses novos 
atalhos fazem uso da tecla Win (tecla Windows, localizada próximo à barra de espaços com o logotipo do Windows 
nela). Dois novos recursos que fazem uso dessas teclas de atalho são: abrir pesquisa e abrir a Visão de Tarefas. As 
teclas de atalho para ativar Abrir pesquisa e Abrir a Visão de Tarefas são respectivamente: 
A) <Win> + <D>; <Win> + <Tab>     C) <Win> + <S>; <Win> + <Tab> 
B) <Win> + <Tab>; <Win> + <D>     D) <Win> + <Tab>; <Win> + <S> 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

21 
“Hoje, o principal atalho para a rota de comércio entre as principais nações econômicas do planeta, entre os oceanos 
Atlântico e Pacífico, foi escavado pelos Estados Unidos, em 1914, e foi território americano até 1979. Mas a 
exclusividade desta passagem na região está ameaçada pela polêmica construção de um canal na Nicarágua, que se 
iniciou em 2014 e é financiada por um empresário chinês.” O enunciado se refere ao canal construído no(a) 
A) México.   B) Canadá.   C) Panamá.   D) Guatemala. 
 

22 
Após um período de grande euforia vivenciado pelo governo brasileiro com a descoberta de petróleo e perspectivas 
de exploração na camada do pré-sal, a maior empresa brasileira, Petrobras, viu-se mergulhada num escândalo que 
vem gerando grandes abalos à economia e à política do Brasil. Sobre a crise vivenciada pela Petrobras, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Sob forte pressão política, a presidente da empresa, Graça Foster, demitiu-se e foi substituída por Jorge Hereda,    

ex-presidente da Caixa Econômica Federal, indicado pela ex-presidente Dilma Roussef (PT).  
II. Os fatos se desenvolveram em  momento de forte crescimento econômico da Petrobras, em função da exploração 

do pré-sal, com contínuo aumento do valor das suas ações nas bolsas de valores no Brasil e no exterior.  
III. Foram instaladas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) para investigar as denúncias, além de implementada, 

por parte da Polícia Federal, a Operação Lava Jato, que vem realizando uma série de prisões em todo o país. 
IV. Entre as denúncias, estão desvio e lavagem de dinheiro, má administração na compra de uma refinaria em 

Pasadena, nos Estados Unidos, e superfaturamento em obras de grande porte, como a construção da refinaria Abreu 
e Lima, em Pernambuco.  

Estão corretas apenas afirmativas 
A) I e II.    B) III e IV.   C) I, III e IV.   D) II, III e IV. 
  

23 
“Um recorde de 71 filmes disputa uma indicação ao Oscar de melhor filme estrangeiro, entre eles ‘O Palhaço’, do 
brasileiro Selton Mello, ‘Amour’, do austríaco Michael Haneke, ganhador da Palma de Ouro em Cannes (...), e o francês 
‘Os Intocáveis’, de Olivier Nakache e Eric Toledano, segundo a lista de candidatos publicada (...)”  

(Folha online – Disponível em: www.folha.uol.com.br.) 
 

O oscar de melhor filme estrangeiro é entregue anualmente pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos 
Estados Unidos desde meados do século XX para um longa metragem produzido fora dos EUA com diálogos 
predominantemente em uma língua diferente do inglês. Sobre a participação brasileira nesta premiação, analise as 
afirmativas a seguir.  
I. Na década de 1990, o Brasil conquistou três indicações a este prêmio com as produções “O Quatrilho” (1996), “O que 

é isso, companheiro?” (1998) e “Central do Brasil” (1999). 
II. No século atual, o Brasil ainda não teve nenhum filme relacionado entre os indicados a esta premiação, embora 

tenha disputado com grandes sucessos como “Tropa de Elite 2”. 
III. O Brasil conquistou este prêmio em 1963 com o filme “O pagador de promessas” de Anselmo Duarte que também 

foi vencedor no Festival de Cannes.  
IV. “O beijo da mulher aranha”, de Hector Babenco, que tinha Sônia Braga no elenco, foi a segunda produção brasileira 

a conquistar este prêmio nos Estados Unidos. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.    B) I e III.   C) III e IV.   D) II, III e IV. 
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24 
Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil subiu duas posições, sendo o quinto maior destino de 
investimentos estrangeiros diretos no mundo, superando todos os países europeus. Os dados apontam que, pela 
primeira vez, os Estados Unidos foram superados na liderança do ranking de maior receptor de investimento do 
planeta. A nação que aparece no topo desta lista é: 
A) Índia.   B) Japão.   C) China.   D) Rússia. 
 
A imagem e o texto contextualizam o tema tratado nas questões de 25 a 27. Analise-os atentamente. 
 

 
 

“As redes sociais foram invadidas por vídeos de pessoas jogando um balde de água fria em suas cabeças. Quem não 
embarcou no desafio do balde de gelo pelo menos conhece alguém que participou. Vídeos foram compartilhados, 
amigos foram desafiados e inúmeras celebridades apareceram encharcadas – tudo por uma boa causa. Mais de 17 
milhões de pessoas postaram seus vídeos no Facebook – e eles foram assistidos 440 milhões. Mas o que aconteceu um 
ano após aquela que foi considerada a maior campanha de mídias sociais do mundo?” 

(Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/08/150802_desafio_balde_gelo_um_ano_lab.)  

 

25 
A campanha tinha o objetivo de 
A) levantar doações para o combate à proliferação do ebola na África. 
B) angariar recursos para as pesquisas que buscam a cura para os vários tipos de câncer. 
C) arrecadar recursos para instituições ligadas à doença denominada Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). 
D) conscientizar a população jovem para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS. 
 

26 
A iniciativa partiu de Peter Frates, de 29 anos, que tem a doença e postou em sua página no Facebook um vídeo em 
que aparece balançando a cabeça ao som da música Ice Ice Baby e desafiou três colegas a receberem o banho de água 
com gelo e doar recursos a determinada associação. A ação, que se espalhou por todo mundo, teve início em que 
nação? 
A) Canadá.        C) Reino Unido. 
B) Austrália.       D) Estados Unidos da América. 
  

27 
O inglês Stephen Hawking, hoje, com mais de 70 anos, recebeu o diagnóstico da doença quando tinha 21 e é uma 
grande personalidade mundial na área de: 
A) Música.   B) Ciências.   C) Literatura.   D) Artes plásticas. 
 

28 
Um dos artistas mais importantes da música e literatura brasileira, Chico Buarque de Holanda, entre seus muitos 
feitos, criou o maior palíndromo da língua portuguesa que é “até Reagan sibarita atira bisnaga ereta”. Até então a 
frase “socorram-me subi no ônibus em Marrocos” era considerada a maior. O termo palíndromo significa uma 
A) afirmação que não apresenta correlação alguma entre as palavras. 
B) estrofe com significado complexo e erudito, muito difícil de ser compreendido. 
C) frase ou palavra que possui o mesmo sentido se lido normalmente ou de trás pra frente. 
D) oração ficcional que objetiva ridicularizar ou criticar de forma jocosa personalidades políticas. 

https://www.facebook.com/photo.php?v=10100972302395017
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29 
“A divulgação do relatório da Anistia Internacional Você matou meu filho! – homicídios cometidos pela polícia militar 
de(do) __________________ gerou críticas e indignação da Secretaria de Estado de Segurança Pública, por meio do 
secretário José Mariano Beltrame e do Ministério Público Estadual por apresentar acusações ‘vazias e genéricas’ com 
uma capa que já cria ‘um estigma antecipado do policial’.” Assinale a alternativa que completa corretamente a 
afirmativa anterior. 
A) São Paulo   B) Minas Gerais   C) Rio de Janeiro  D) Distrito Federal 

 
30 
A tela retratada a seguir (em preto e branco), denominada “Samba”. Assim como outras importantes peças, foi 
perdida em um incêndio na cobertura do marchand e colecionador de arte Jean Boghici, em Copacabana, zona sul do 
Rio de Janeiro, no segundo semestre de 2012, e abriu discussão quanto à vulnerabilidade a que estão expostas 
importantes obras de arte mantidas em residências particulares. Esta obra é uma das telas mais importantes de um 
dos mais significativos pintores brasileiros, natural do Rio de Janeiro, sobrinho de José do Patrocínio e participante da 
histórica Semana de Arte Moderna de 1922, que também pintou as obras “Pierrot”, “Vênus” e “Mulatas e pombos”.  
 

 
Trata-se de: 
A) Carybê.   B) Di Cavalcanti.  C) Alberto Guignard.  D) Candido Portinari. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31 
A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para custear os serviços públicos 
prestados à sociedade ou para a realização de investimentos. Para que ela possa ser executada, o gestor precisa 
obedecer a premissas legais que norteiam a Administração Pública. Qual o principal requisito para que uma despesa 
pública possa ser fixada e executada?  
A) Regularidade fiscal.       C) Autorização legislativa. 
B) Processo licitatório.       D) Disponibilidade de Caixa. 

 
32 
Analise as afirmativas, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 

(     ) De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, é vedado ao poder público efetuar repasses de recursos ao setor 
privado. 

(     ) A execução de despesa orçamentária não prevista originalmente no Orçamento se dá pela abertura de crédito 
adicional suplementar. 

(     ) O Orçamento pode prever já na sua elaboração que haverá déficit fiscal no exercício seguinte. 

(     ) O não cumprimento das disposições da Lei Orçamentária implica o gestor em infração político-administrativa.  
A sequência está correta em 
A) F, F, V, F.   B) F, V, F, V.   C) V, V, V, V.   D) V, F, F, F. 
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33 
Todos os atos e fatos contábeis da Administração Pública devem ser registrados nos sistemas específicos que irão 
demonstrar a realidade financeira, orçamentária e patrimonial da entidade. Especificamente, os atos de gestão cujos 
efeitos possam produzir modificações no patrimônio da entidade são registrado no sistema 
A) orçamentário.       C) anexo de metas fiscais.  
B) de compensação.      D) de lançamentos diários. 
 

34 
O anexo de metas fiscais é uma importante ferramenta para a Administração Pública, pois indica as receitas, 
despesas, resultado nominal e primário, e o montante da dívida pública para o exercício a que se referirem e para os 
dois subsequentes. Qual a lei que traz em seu conteúdo o anexo de metas fiscais? 
A) Lei do Plano Plurianual.      C) Lei de Responsabilidade Fiscal. 
B) Lei Orçamentária Anual.      D) Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 

35 
Numa empresa comercial é possível haver entradas de valores financeiros dos sócios ou de terceiros diretamente no 
seu patrimônio, sem afetar seu lucro ou prejuízo. Essas entradas são contabilmente definidas como: 
A) Ativos financeiros.       C) Aportes patrimoniais.  
B) Reservas de capital.      D) Equivalentes de caixa. 
 

36 
O contador verificou os seguintes dados de pagamento numa companhia industrial: 

 juros passivos: $ 2.700,00; 

 IOF: $ 340,00; e, 

 variações cambiais passivas: $ 1.120,00. 
Essas despesas devem estar classificadas como: 
A) Despesas correntes.       C) Despesas pré-operacionais.   
B) Custos operacionais.       D) Remuneração aos capitais de terceiros.  
 

37 
Numa indústria de calçados, todo o maquinário de produção está contabilizado em $ 1.000.000,00 e anualmente é 
registrada a depreciação em 10% do seu valor contábil. Essa depreciação é registrada na contabilidade como: 
A) Exaustão.        C) Despesas financeiras. 
B) Custo de produção.      D) Perda de valor patrimonial.  
 

38 
Uma empresa mineradora recebe da União o direito de explorar por 30 anos uma jazida mineral com capacidade de 
gerar anualmente $ 5.000.000,00 em minério. Ao receber esse direito de exploração, a contabilidade fará o registro e 
a classificação no:  
A) Ativo intangível.       C) Patrimônio líquido. 
B) Ativo imobilizado.      D) Passivo a descoberto. 
 

39 
Sobre a ótica da contabilidade e seus fundamentos para elaboração de balanços, analise as afirmativas a seguir. 
I. As obrigações de uma empresa em moeda estrangeira devem ser convertidas em moeda nacional à taxa de câmbio 

em vigor na data do balanço. 
II. As obrigações, encargos e riscos classificados no passivo não circulante serão ajustados a valor presente, sendo os 

demais ajustados quando houver efeito relevante. 
III. Valor recuperável de um ativo é o valor entre o valor contábil e o seu valor em uso. 
IV. Ações em tesouraria são ações adquiridas pela própria empresa e mantidas em tesouraria no limite do saldo de 

lucros acumulados, com o fim de venda futura. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.    B) I e III.    C) I, II e IV.   D) II, III e IV. 
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40 
A agregação de novos elementos ao patrimônio de uma entidade pública é definida contabilmente como 
incorporação. Essa incorporação de bens ocorre por meio das seguintes operações, EXCETO: 
A) Doação.   B) Confisco.    C) Aquisição.   D) Transferência. 

 
 

 
 
 
 



 

INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta 
grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular 
desligado e devidamente identificado. 

2. Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de 
máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor 
auricular, lápis, lapiseira, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala 
de provas sem o devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone 
celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, Ipod, Ipad, tablet, pendrive, fone de ouvido, Iphone, 
smartphone, MP3, MP4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, 
relógio de qualquer modelo e etc. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às 
suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio. 

3. A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 

4. Com vistas à garantia da segurança e lisura desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção 
de metais quando do ingresso e saída de sanitários. Excepcionalmente poderão ser realizados, a qualquer tempo 
durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Ao término da prova o 
candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários. 

5. O Caderno de Provas consta de 30 (trinta) questões para os cargos de nível fundamental completo e incompleto e 
40 (quarenta) questões para os demais cargos. Leia-o atentamente. 

6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única 
resposta correta. 

7. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) 
que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha 
qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

8. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 
e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no 
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, 
poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, 
contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas. 

10. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em 
sair do local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado 
pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador 
da Unidade de provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 
www.idecan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link 
correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico www.idecan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, 
com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal ao IDECAN, conforme 
disposições contidas no endereço eletrônico www.idecan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. Será 
disponibilizado um ponto de acesso à internet para o candidato na Avenida Amaral Peixoto, nº 21, Centro, 
Natividade/RJ, nos horários de 09h00min às 12h00min e de 13h00min às 16h00min. 


