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INSTRUÇÕES:

PROVA OBJETIVA PARA O CARGO DE

CONCURSO PÚBLICO, TÉCNICO ADMINISTRATIVO - UFRR 2018

. Você está recebendo do fiscal:
 - Um caderno composto de 70 (setenta) questões de múltipla escolha; 
 - Uma Folha de Resposta definitiva.
. Após autorização do fiscal de sala, verifique se as questões de 1 a 70 possuem 05 (cinco) alternativas 
precedidas das letras “a”, “b”, “c”, “d” e “e”.
. Será anulada a resposta da questão que tiver emenda ou rasura, ou mais de uma opção assinalada.
. No caso de constatar alguma falha comunique, imediatamente, ao fiscal. Não será aceita qualquer 
reclamação posterior.
. A prova terá a duração de 04 (quatro) horas.
. Utilize caneta esferográfica de tinta preta e corpo em material transparente para responder e assinar a 
Folha de Respostas.
. Nenhum tipo de material para consulta poderá ser utilizado durante a prova.
. Os fiscais de sala não estão autorizados a prestar qualquer esclarecimento sobre a resolução das questões.
. Confira os seus dados, assine o local indicado e assinale as questões. Não dobre e não amasse a Folha de 
Respostas. NÃO HAVERÁ SUBSTITUIÇÃO DA FOLHA DE RESPOSTAS.
. Após terminar o preenchimento da Folha de Respostas entregue-a ao fiscal de sala.
. Somente após decorridas DUAS HORAS do início da prova, o candidato poderá entregar sua folha de 
respostas e retirar-se definitivamente da sala e do local de provas. O candidato que insistir em sair da sala 
de provas, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência, declarando sua 
desistência do Concurso Público, que caracterizará sua eliminação do certame. Na recusa do mesmo, serão 
convocados dois candidatos para assinarem o termo na qualidade de testemunhas.
. Somente será permitido levar o Caderno de Questões faltando 01 (uma) hora para o término das provas.
. Os dois últimos candidatos só poderão deixar a sala de prova juntos e, após as respectivas assinaturas  em 
ata.
. O gabarito oficial preliminar será publicado no site progesp.ufrr.br até o segundo dia útil após a 
realização das provas.

Nível D

CANDIDATO: INSCRIÇÃO:
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CONHECIMENTOS GERAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO I 
 

6 MITOS SOBRE O CÉREBRO EM QUE VOCÊ PRECISA PARAR 
DE ACREDITAR  

 
Ouvir Mozart te deixa mais inteligente? É possível 

aprender inglês dormindo? 
Diversos pesquisadores tentam entender o 

funcionamento da mente e do cérebro. Por serem tão 
complexos, alguns conhecimentos são baseados em crenças 
e não passam de mitos. Confira algumas das informações 
falsas: 

Aquele 90% é vagabundo?  
A história de que só usamos 10% do cérebro pode ter 

surgido com o estudo The Energies of Men (1908), de William 
James, no qual ele aponta que usamos uma pequena parte da 
capacidade do cérebro — mas sem definir a porcentagem. 

Outra hipótese para a crença é a falta de conhecimento 
da neurociência. Os neurônios da massa cinzenta, que 
representam uma a cada dez células cerebrais, são 
responsáveis pelo processamento do cérebro. Já as células 
gliais, da massa branca, dão suporte e nutrição aos neurônios. 

Cientistas provaram que não é possível aproveitar as 
células gliais para desempenharem as mesmas funções dos 
neurônios. Ou seja, você já está usando 100% da capacidade 
do seu cérebro.  

Aprender outro idioma dormindo.  
Não há nenhuma pesquisa ou experimento que confirme 

a tese de que podemos aprender outra língua apenas 
escutando um CD enquanto dormimos.  

Em 2014, Thomas Schreiner e Björn Rasch mostraram que 
ensinar um idioma durante um movimento ocular mais lento, 
ou ao despertar, pode melhorar a capacidade de memorizar 
as novas palavras — mas não significa que você se tornará 
fluente em uma nova língua.  

Mozart deixa as crianças mais inteligentes.  
Um artigo publicado pela Universidade da Califórnia, nos 

EUA, em 1991 criou o termo "efeito Mozart". No estudo, 36 
estudantes tiveram que realizar uma atividade mental: os 
jovens que ouviram o compositor durante dez minutos antes 
do teste registraram as melhores performances.  

A partir disso, surgiram diversos produtos para o público 
infantil com trechos de Mozart, indicando que escutá-lo 
poderia melhorar a inteligência dos pequenos.  

Em 2010, foram analisadas várias pesquisas sobre a 
relação entre música e conhecimento. Nenhuma delas 
comprovou o "efeito Mozart".  

Deixe a esquerda livre. 
Os hemisférios do cérebro são responsáveis por 

atividades diferentes, mas não quer dizer que eles que 
interferem na sua personalidade. A língua que você fala, por 
exemplo, é controlada pelo lado esquerdo, enquanto a voz é 
moldada pelo lado direito.  

Estudo da Universidade de Utah examinou 7.266 regiões 
do cérebro em mais de 1 mil pessoas, enquanto elas 
executavam pequenas tarefas. O diagnóstico não comprovou 

que os participantes usaram com mais potência o lado 
esquerdo ou direito.  

Álcool aniquila células do cérebro.  
Em 1993, Grethe Jensen analisou neurônios de pessoas 

que consumiam bebidas alcoólicas e que não bebiam. Os 
resultados não indicaram diferenças no número ou 
densidade de células cerebrais.  

Ou seja, o álcool não mata suas células e beber, a 
princípio, está liberado — desde que seja com 
responsabilidade e moderação.  

Dano cerebral é eterno?  
Dependendo da lesão, o cérebro consegue se recuperar. 

Uma concussão, por exemplo, pode até interromper algumas 
funções do órgão, mas temporariamente. Caso não haja 
traumatismo posterior na cabeça, é possível se recuperar 
totalmente.  

Além disso, o cérebro pode se adaptar a lesões mais 
graves no processo conhecido como neuroplasticidade. 
Nessa situação, o órgão redireciona suas funções desativadas 
por condições mais sérias.  
 

(Fonte: Revista Galileu com informações da BBC, 13/11/2017) 

 

01 
Sobre o título do TEXTO I é correto afirmar que: 
 
(A) O título apresenta uma inversão sintática com função de 

topicalização. 
(B) O título não apresenta inversão sintática. 
(C) O título apresenta uma inversão sintática, porque se 

trata de uma oração como título. 
(D) A ordem sintática correta do título é: você precisa parar 

de acreditar em 6 mitos sobre o cérebro. 
(E) O título não apresenta inversão sintática, porque existe 

uma licença poética para elaboração de títulos. 
 

02 
Observe as orações abaixo retiradas do TEXTO I e, em 
seguida, marque a proposição correta: 
 
I. “mas sem definir a porcentagem” 
II. “mas não significa que você se tornará fluente em uma 

nova língua” 
III. “mas não quer dizer que eles que interferem na sua 

personalidade” 
IV. “mas temporariamente” 

 
(A) Há duas orações intercaladas e somente uma oração 

coordenada adversativa. 
(B) Todas são orações coordenadas adversativas. 
(C) Todas as orações dependem sintaticamente de uma 

oração principal. 
(D) Os hifens que antecedem algumas dessas orações 

podem ser substituídos por vírgulas sem alterar a 
estrutura sintática. 

(E) Há duas orações intercaladas e duas coordenadas 
adversativas. 
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03 
Com base em sua leitura, é possível afirmar do TEXTO I que: 
 
(__) As expressões “massa cinzenta” e “massa branca” 
referem-se respectivamente ao cérebro e à mente. 
(__) As expressões “massa cinzenta” e “massa branca” 
referem-se somente ao cérebro. 
(__) As expressões “massa cinzenta” e “massa branca” 
referem-se somente à mente. 
(__) A palavra “mente” (1º parágrafo) refere-se à parte 
incorpórea, inteligente ou sensível do ser humano. 
(__) A palavra “cerebral” (“Dano cerebral é eterno?”) pode 
ser substituída perfeitamente pela palavra “mental”. 
 
A) V – V – F – F – V 
B) F – F – V – F – V 
C) F – V – F – V – F 
D) F – V – V – V – F 
E) V – F – V – F – F  

04 
Sobre a oração “desde que seja com responsabilidade e 
moderação” é possível afirmar que: 
 
(A) Trata-se de uma oração intercalada que estabelece uma 

relação semântica de condição com o período composto 
anterior. 

(B) Trata-se de uma oração que estabelece uma relação 
semântica de causa com a oração imediatamente 
anterior. 

(C) Trata-se de uma oração que estabelece uma relação 
semântica de causa com o período composto anterior. 

(D) Trata-se de uma oração que estabelece uma relação 
semântica de tempo com o período com a oração 
imediatamente anterior. 

(E) Trata-se de apenas de uma oração intercalada. 

 

05 
As expressões “por exemplo” e “ou seja” vêm entre vírgulas, 
porque são: 
 
(A) adjuntos adverbiais 
(B) locuções conjuntivas 
(C) locuções prepositivas 
(D) expressões explicativas 
(E) adjuntos adnominais 

 

06 
Observe os seguintes exemplos: “Ouvir Mozart te deixa mais 
inteligente”, “Mozart deixa as crianças mais inteligentes” e 
“Deixe a esquerda livre”. Agora indique a sequência na qual 
se encontra classificação correta do verbo deixar: 
 
(A) Intransitivo – Intransitivo – Intransitivo 
(B) Transitivo direto – Transitivo direto – Transitivo direto  
(C) Transitivo direto predicativo – Transitivo direto 

predicativo – Transitivo direto predicativo 

(D) Transitivo de ligação – Transitivo de ligação – Transitivo 
de ligação 

(E) Transitivo indireto – Transitivo indireto – Transitivo 
direto predicativo 

TEXTO II 
 

Brasil é país mais preocupado com notícias falsas, diz 
estudo global 

Na opinião dos autores, a polarização política nesses países 
provocada por eleições podem ter favorecido essa percepção 
 
Por Agência Brasil 
16 jun 2018 

 
O Brasil aparece como o país mais preocupado com as 

chamadas “notícias falsas” (fake news) em um estudo global 
que analisou a realidade de 37 nações. Dos entrevistados 
brasileiros, 85% manifestaram preocupação com a 
veracidade e a possibilidade de manipulação nas notícias 
lidas. A lista é seguida por Portugal (71%), Espanha (69%), 
Chile (66%) e Grécia (66%). 

Na opinião dos autores, a polarização política nesses 
países provocada por eleições, referendos e outros grandes 
processos de disputa na sociedade podem ter favorecido essa 
percepção. 

(...) 
Quando tomada a amostra de forma conjunta, a média 

geral das pessoas consultadas pelo levantamento 
preocupadas com a veracidade das informações lidas na 
Internet ficou em 54%. 

O Relatório sobre Notícias Digitais do Instituto Reuters, 
uma das mais importantes pesquisas do mundo sobre o tema, 
foi divulgado nesta semana. O levantamento fez entrevistas 
para identificar hábitos de consumo da população em relação 
a veículos de mídia e produtos jornalísticos. 

Percepção 
Os autores da pesquisa apontam uma percepção maior do 

que a realidade vivida pelas pessoas. Do total dos 
entrevistados, 58% disseram estar preocupados com notícias 
“fabricadas”, mas apenas 26% conseguiram identificar casos 
concretos. Essa diferenciação, entretanto, não foi feita por 
país, não permitindo identificar se essa disparidade ocorre 
nas nações onde a preocupação foi maior, como no Brasil. 

“Quando olhamos para os resultados do nosso estudo, 
descobrimos que quando consumidores falam sobre ´fake 
news´ eles estão preocupados também com mau jornalismo, 
práticas de caça de cliques e enviesamento”, argumentam os 
autores da pesquisa. 

Providências 
Mesmo assim, as pessoas consultadas colocaram a 

necessidade de providências sobre o assunto. Na avaliação 
dos entrevistados, os principais responsáveis por adotar 
medidas de combate às chamadas notícias falsas deveriam 
ser os veículos tradicionais de mídia (75%) e as plataformas 
digitais (71%). 

Na compreensão dos autores, essa percepção estaria 
relacionada ao fato de muitas reclamações com foco na 
veracidade ou manipulação estarem relacionadas a mídias 
tradicionais, e não a conteúdos fabricados por sites 
desconhecidos. 

A adoção de alguma regulação pelo Estado para atacar o 
problema ganhou aceitação sobretudo entre asiáticos (63%) 
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e europeus (60%). Na Europa, a regulação do tema tem 
ganhado espaço. No último ano, a Alemanha aprovou uma lei 
que passa a responsabilidade pela fiscalização de conteúdos 
falsos e ilegais às plataformas. No Brasil, já há diversos 
projetos de lei tramitando no Congresso visando estabelecer 
regras sobre o tema. 

 
Disponível em: <https://exame.abril.com.br/brasil/brasil-e-pais-mais-

preocupado-com-noticias-falsas-diz-estudo-global/>.  

Acesso em: 20/07/2018. 
 

07 
Segundo o texto, sobre a preocupação dos países com “fake 
news”, só não se pode afirmar que: 
 
(A) Mais da metade dos brasileiros entrevistados 

mostraram-se preocupados com a probabilidade de 
manobras nas notícias lidas. 

(B) Na opinião dos autores da pesquisa, os países que 
ocupam os primeiros lugares desse ranking apresentam 
em comum o fato de terem passado por polarização 
política. 

(C) Do total de brasileiros entrevistados, somente 26% 
conseguiram identificar casos concretos de “fake news”. 

(D) Na percepção dos autores, as pessoas entrevistadas 
estariam influenciadas pelo fato de os problemas com 
“fake news” serem atribuídos mais à própria mídia do 
que a sites desconhecidos. 

(E) Exemplos de regulação do Estado para impedir as “fake 
news” são a aprovação de uma lei na Alemanha e de 
projetos de lei tramitando no Congresso brasileiro. 

 

08 
Segundo o texto, o objetivo das entrevistas foi: 
 
(A) Criar um ranking de países preocupados com “fake 

news”. 
(B) Pressionar o estado a tomar providências quanto às 

“fake news”. 
(C) Divulgar informações sobre o perigo de “fake news” para 

a polarização política brasileira. 
(D) Apontar os costumes da população quanto ao consumo 

da produção jornalística e dos veículos de comunicação 
social. 

(E) Tranquilizar a população divulgando as providências 
tomadas pelo Estado para reduzir os prejuízos causados 
pelas “fake news”. 

 

09 
No trecho: “... eles estão preocupados também com mau 
jornalismo...”, a palavra destacada foi corretamente utilizada 
em: 
 
(A) A mau remuneração fez com que ninguém quisesse 

aquele cargo. 
(B) O mau que você faz, volta para você. 
(C) Você nem imagina o quanto eu me senti mau com sua 

atitude! 
(D)  Algumas doenças são resultado da mau alimentação. 
(E) Os jornalistas escolheram um mau caminho. 
 

10 
Na oração: As pessoas preocupadas são as únicas que 
tomam providências sobre o assunto, o termo destacado 
exerce a função de: 
 
(A) Adjunto adnominal 
(B) Complemento nominal 
(C) Núcleo do sujeito 
(D) Predicativo do objeto 
(E) Predicativo do sujeito 

 

11 
Quanto às regras de acentuação gráfica, o par de palavras 
que não são acentuadas pela mesma razão é: 
 
(A) países – conteúdos 
(B) veículo – asiáticos 
(C) jornalístico – último   
(D) mídia – notícia 
(E) já – há 

 

12 
No trecho: “... não permitindo identificar se essa disparidade 
ocorre nas nações onde a preocupação foi maior, como no 
Brasil.”, o termo destacado foi corretamente utilizado em:  
 
(A) Onde estão indo as pessoas naquele carro? 
(B) Aquela situação onde eu fui envolvida me prejudicou 

muito. 
(C) Ouvi uma história onde a personagem principal era uma 

menina extraterrestre. 
(D) O artista deve ir onde o povo está. 
(E) Gostaria de estar na cidade onde nos conhecemos. 
 

LEGISLAÇÃO 

13 
Em conformidade com o Regimento Geral da Universidade 
Federal de Roraima, assinale a alternativa que não é exemplo 
de direito dos(as) servidores(as) que ocupam o corpo técnico-
administrativo. 
 
(A) Acesso aos cargos de direção, assessoramento, chefia, 

coordenação e assistência, respeitadas as normas 
específicas. 

(B) Progressão funcional da carreira de magistério, de 
acordo com a legislação, através de requerimento à 
Diretoria de Recursos Humanos - DRH, ouvida a 
Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD. 

(C) Capacitação profissional e qualificação realizadas 
conforme legislação vigente. 

(D) Ampla defesa e contraditório, especialmente em 
processo administrativo disciplinar previsto na lei no 
8.112/1990. 

(E) Afastamento para cursar pós-graduação, em qualquer 
nível, de acordo com as normas vigentes. 
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14 
Quanto aos Poderes da União é correto afirmar. 
 
(A) São independentes e harmônicos entre si. 
(B) O Legislativo e o Executivo o representam, auxiliados 

pelo Judiciário. 
(C) São compostos exclusivamente pelos Estados-Membros. 
(D) São exercidos privativamente pelo Congresso Nacional. 
(E) São independentes, mas não propriamente harmônicos. 

 

15 
São formas de provimento de cargo público, exceto. 
 
(A) Aproveitamento. 
(B) Nomeação. 
(C) Livre escolha pelas autoridades superiores. 
(D) Reintegração. 
(E) Promoção. 

16 
Quanto aos direitos e garantias fundamentais, assinale a 
alternativa incorreta. 
 
(A) A lei penal sempre retroage, menos para beneficiar o réu 

ou a ré. 
(B) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada 

a de caráter paramilitar. 
(C) É garantido o direito de herança. 
(D) A prática do racismo constitui crime inafiançável e 

imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da 
lei. 

(E) Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, 
podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação 
do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas 
aos(às) sucessores(as) e contra eles(as) executadas, até 
o limite do valor do patrimônio transferido. 

17 
De acordo com regime jurídico dos(as) servidores(as) 
públicos(as) federais, assinale a única alternativa incorreta. 
 
(A) Readaptação é a investidura do(a) servidor(a) em cargo 

de atribuições e responsabilidades compatíveis com a 
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental verificada em inspeção médica. 

(B) Reversão é o retorno à atividade de servidor(a) 
aposentado(a). 

(C) Reintegração é a reinvestidura do(a) servidor(a) estável 
no cargo anteriormente ocupado. 

(D) O(A) servidor(a) estável perderá o cargo em virtude de 
sentença judicial transitada em julgado ou de processo 
administrativo disciplinar, sem ser assegurado o direito à 
ampla defesa e ao contraditório. 

(E) Recondução é o retorno do(a) servidor(a) estável ao 
cargo anteriormente ocupado. 

 

18 
Quanto à Organização do Estado, em conformidade com a 
Constituição Federal, é defeso afirmar. 
(A) Compete, privativamente, aos Estados-membros legislar 

sobre populações indígenas. 
(B) Os Estados-membros podem incorporar-se entre si, 

subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a 
outros, ou formarem novos Estados-membros ou 
Territórios Federais, mediante aprovação da população 
diretamente interessada, através de plebiscito, e do 
Congresso Nacional, por lei complementar. 

(C) Compete à União, aos Estados-membros e ao Distrito 
Federal legislar concorrentemente sobre educação, 
cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, 
desenvolvimento e inovação. 

(D) É competência comum da União, dos Estados-membros, 
do Distrito Federal e dos Municípios preservar as 
florestas, a fauna e a flora. 

(E) Compete à União manter relações com Estados 
estrangeiros e participar de organizações internacionais. 

19 
Assinale a alternativa incorreta. 
 
(A) A seguridade social será financiada por toda a sociedade, 

de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante 
recursos provenientes dos orçamentos da União, dos 
Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios, 
e também por contribuições sociais. 

(B) Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar 
a seguridade social, mas não tem como um dos seus 
objetivos a irredutibilidade do valor dos benefícios. 

(C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 

(D) Ao sistema único de saúde compete, além de outras 
atribuições, nos termos da lei, executar as ações de 
vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de 
saúde do(a) trabalhador(a). 

(E) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

20 
Durante o estágio probatório, para a avaliação de 
desempenho, não é considerado fator de aptidão e 
capacidade para o cargo. 
 
(A) Assiduidade. 
(B) Capacidade de iniciativa. 
(C) Produtividade. 
(D) Filiação partidária. 
(E) Responsabilidade. 
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21 
Quanto ao processo administrativo, na Administração Pública 
Federal, assinale a alternativa incorreta. 
 
(A) As decisões adotadas por delegação devem mencionar 

explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão 
editadas pelo órgão delegado. 

(B) A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá 
ser feita pelo órgão administrativo. 

(C) Quando for necessária a prestação de informações ou a 
apresentação de provas pelas pessoas diretamente 
interessadas ou terceiros, serão expedidas intimações 
para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e 
condições de atendimento. 

(D) O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a 
pedido de interessado(a). 

(E) A competência é renunciável e não se exerce pelos 
órgãos administrativos a que foi atribuída como própria 
por decreto. 

22 
De acordo com as diretrizes e bases da educação, assinale a 
única alternativa correta. 
 
(A) As atividades de ensino são vedadas à iniciativa privada. 
(B) Cabe exclusivamente aos Municípios a coordenação da 

política nacional de educação, articulando os diferentes 
níveis e sistemas e exercendo função normativa, 
redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias 
educacionais. 

(C) A educação básica não é obrigatória, nem pode ser 
oferecida gratuitamente. 

(D) A educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, 
no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e 
nas manifestações culturais. 

(E) Não é princípio do ensino a garantia de padrão de 
qualidade. 

 

23 
Assinale a alternativa incorreta. 
 
(A) Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal direta, indireta autárquica e fundacional, ou em 
qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições 
delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma 
Comissão de Ética, encarregada de orientar e aconselhar 
sobre a ética profissional do(a) servidor(a), no 
tratamento com as pessoas e com o patrimônio público. 

(B) Toda pessoa tem direito à verdade, por isso, do(a) 
servidor(a) público(a) não pode omiti-la ou falseá-la, 
ainda que contrária aos interesses da própria pessoa 
interessada ou da Administração Pública. 

(C) Não é vedado ao(à) servidor(a) público(a) usar de 
artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício 
regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe 
prejuízos materiais. 

(D) A função pública deve ser tida como exercício 
profissional e, portanto, se integra na vida particular de 
cada servidor(a) público(a). 

(E) É dever fundamental do(a) servidor(a) público(a) tratar 
cuidadosamente os(as) usuários(as) dos serviços, bem 
como aperfeiçoando o processo de comunicação e 
contato com o público. 

24 
De acordo com o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-
Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições 
Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação, é 
defeso afirmar. 
 
(A) São também atribuições gerais dos cargos que integram 

o Plano de Carreira, sem prejuízo das atribuições 
específicas e observados os requisitos de qualificação e 
competências definidos nas respectivas especificações, 
planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades 
inerentes ao apoio técnico-administrativo ao ensino. 

(B) A gestão dos cargos do Plano de Carreira não tem como 
princípios e diretrizes a avaliação do desempenho 
funcional dos(as) servidores(as). 

(C) O nível de classificação é o conjunto de cargos de mesma 
hierarquia, classificados a partir do requisito de 
escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, 
habilidades específicas, formação especializada, 
experiência, risco e esforço físico para o desempenho de 
suas atribuições. 

(D) O plano de carreira é o conjunto de princípios, diretrizes 
e normas que regulam o desenvolvimento profissional 
dos(as) servidores(as) titulares de cargos que integram 
determinada carreira, constituindo-se em instrumento 
de gestão do órgão ou entidade. 

(E) O cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades 
previstas na estrutura organizacional que são cometidas 
a(à) um(a) servidor(a). 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

25 
Paulo, Fernanda e Sócrates são estudantes de graduação da 
Universidade Federal de Roraima. Sabe-se que: 
 
- Paulo não é da área de humanas; 
- Fernanda não é da área de exatas; 
- Não é verdade que Fernanda e Paulo são da área de ciências 
biológicas. 
 
É correto afirmar que: 
 
(A) Paulo, Fernanda e Sócrates são respectivamente das 

áreas de exatas, humanas e ciências biológicas. 
(B) Paulo, Fernanda e Sócrates são respectivamente das 

áreas de ciências biológicas, humanas e exatas. 
(C) Paulo, Fernanda e Sócrates são respectivamente das 

áreas de exatas, ciências biológicas e humanas. 
(D) Paulo, Fernanda e Sócrates são respectivamente das 

áreas de ciências biológicas, exatas e humanas. 
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(E) Paulo, Fernanda e Sócrates são respectivamente das 
áreas de ciências humanas, exatas e ciências biológicas. 

26 
A onça pintada é um felino conhecido na região amazônica 
que pode alcançar uma velocidade de 50km/h. Os felinos que 
vivem nesta região se alimentam de animais pequenos tais 
como a cutia. Uma onça pintada observa uma cutia a 360m 
de distância. O pequeno animal percebe o perigo e começa a 
correr em linha reta a uma velocidade média de 36km/h. No 
mesmo instante, a onça pintada começa correr em linha reta 
atrás da presa a uma velocidade média de 45km/h. Supondo 
que ambos os animais corram na mesma linha reta, a onça 
pintada alcança a cutia após um tempo de aproximadamente: 
 
(A) 4 min e 30s. 
(B) 2 min e 24s. 
(C) 4 min e 50s. 
(D) 5 min e 24s. 
(E) 1 min e 30s. 

27 
A negação da afirmação: "Se Pedro é aluno da UFRR e cursa 
matemática, então Pedro é do Centro de Ciências e 
Tecnologia" é: 
 
(A) Se Pedro não é do Centro de Ciências e Tecnologia, então 

Pedro é da UFRR ou não Cursa Matemática. 
(B) Se Pedro não é do Centro de Ciências e Tecnologia, então 

Pedro não é da UFRR ou  Cursa Matemática. 
(C) Se Pedro é do Centro de Ciências e Tecnologia, então 

Pedro não é da UFRR ou não Cursa Matemática. 
(D) Se Pedro é do Centro de Ciências e Tecnologia, então 

Pedro é da UFRR ou Cursa Matemática. 
(E) Se Pedro não é do Centro de Ciências e Tecnologia, então 

Pedro não é da UFRR ou não Cursa Matemática. 

 

28 
O próximo termo da sequência 0, 1, 1, 2, 5, 29 é: 
 
(A) 38. 
(B) 34. 
(C) 866. 
(D) 290. 
(E) 58. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

29 
Técnica de embaralhar digitalmente uma mensagem, para 
transmiti-la de forma sigilosa, permitindo somente ao usuário 
autorizado a extração de seu conteúdo. 
 
(A) Certificação digital 
(B) Criptografia 
(C) Máscara de rede 
(D) Assinatura digital 
(E) Algoritmo 

30 
Tecla de atalho utilizada no editor de texto do Writer do 
BrOffice para inserir tabela. 
  
(A) Alt + F1 
(B) Ctrl + Shift + & 
(C) Alt + # 
(D) Ctrl + F2 
(E) Ctrl + F12 

31 
Durante a construção de um texto no Editor de Texto Word, 
do Microsoft Office 2013, é possível aplicar a mesma 
aparência de outros textos ao: 
 
(A) Selecionar o texto que deseja copiar a formatação, clicar 

na ferramenta “Pincel de Formatação” e com a 
ferramenta ativa selecionar o texto que deseja modificar. 

(B) Selecionar o texto que deseja modificar, clicar na opção 
“Pincel de Formatação”, e em seguida selecionar o texto 
que deseja copiar a formatação. 

(C) Selecionar o texto que deseja modificar, clicar na 
ferramenta “Copiar Formatação”, e selecionar o texto 
que deseja copiar a formatação. 

(D) Clicar na ferramenta Localizar e Substituir, clicar na 
opção “Localizar Formatação” e logo após clicar na opção 
“Substituir Formatação”. 

(E) Na guia Exibição, clicar na Ferramenta “Macros”, 
escolher a opção “Exibir Macros”. 

 

32 
Tecla de função utilizada na planilha do Calc do BrOffice para 
verificar a ortografia da planilha atual.  
 
(A) F2 
(B) F7 
(C) F4 
(D) F8 
(E) F12 

33 
João está construindo um projeto no Editor de Texto Word, 
do Microsoft Office 2013, e precisa inserir Número de Página 
a partir da quarta página. Para isso, ele inseriu uma quebra 
de seção entre a terceira e a quarta página. No entanto, ao 
inserir Número de Página, na quarta página todas as 
anteriores também recebem numeração. O que faltou João 
fazer para somente a partir da quarta página ficar numerada? 
 
(A) Clicar na opção “Desvincular da Página Anterior” na guia 

“Design” de Ferramentas de Cabeçalho e Rodapé que 
aparece quando Cabeçalho e Rodapé estão ativados. 

(B) É necessário desmarcar a opção “Vincular à Página 
Anterior” na Ferramenta “Número de Página” na guia 
“Inserir”. 

(C) Desmarcar a opção “Vincular ao Anterior” na guia 
“Design” de Ferramentas de Cabeçalho e Rodapé que 
aparece quando Cabeçalho e Rodapé estão ativados. 
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(D) Posicionar o cursor do mouse na primeira seção criada, e 
clicar em “Remover Números de Página” disponível na 
opção “Número de Página” na guia “Inserir”. 

(E) Na guia “Inserir”, na opção “Número de Página”, clicar 
em “Formatar Números de Página” e no campo de 
“Iniciar Numeração na Página:”, digitar 4. 

34 
A propriedade de segurança da informação que diz respeito a 
salvaguarda da exatidão e completeza dos dados ou 
informação, equivale a alternativa: 
 
(A) Autenticação 
(B) Confidencialidade 
(C) Backup 
(D) Integridade 
(E) Controle 

ATUALIDADES 

35 
O “pré-sal” é uma área de reservas petrolíferas na qual, 
devido a proteção da camada de sal, torna o produto muito 
mais fácil de ser refinado, além de produzir mais derivados 
finos e, por ter menos enxofre, é mais valorizado no comércio 
mundial. Em quais destes cinco estados brasileiros foram 
encontradas reservas de pré-sal? 
 
(A) RJ, ES, AL, CE, BA. 
(B) RJ, ES, PR, AL, SC. 
(C) CE, SC, BA, SP, RJ. 
(D) SC, PR, SP, RJ, ES. 
(E) SC, SP, RJ, AL, RN. 

36 
A “Escola sem Partido” tem provocado exaltados debates 
desde o Congresso Nacional, passando pelas casas 
representativas nas esferas estaduais e municipais até nas 
redes sociais. Nos últimos anos, diversos projetos de lei se 
espalharam país afora, sob a alegação de restringir o 
"processo de doutrinação política" dentro da sala de aula. Na 
Câmara dos Deputados, quem foi o autor do Projeto de Lei 
que inclui, entre as diretrizes e base da educação nacional, o 
“Programa Escola sem Partido”? 
 
(A) Senador Cristovam Buarque 
(B) Deputado Jean Wyllys 
(C) Deputado Marco Feliciano 
(D) Senador Romero Jucá 
(E) Deputado Izalci Lucas  

37 
A Operação Lava Jato desenvolvida no Brasil a partir de 2014 
tem o objetivo? 
 
(A) Investigar um esquema de corrupção e lavagem de 

dinheiro envolvendo doleiros, empresários e agentes 
políticos com recursos desviados dos cofres da 
Petrobras. 

(B) Investigar um esquema de benefícios a favor dos agentes 
políticos em votações das Reformas da Previdência e 
Trabalhista realizadas no Congresso Nacional. 

(C) Investigar um esquema de corrupção entre empresários, 
doleiros e políticos na Telebrás, com a anuência prévia 
do Presidente da República. 

(D) Investigar um esquema de lavagem de dinheiro nos 
frigoríficos nacionais e agentes políticos na Companhia 
Vale do Rio Doce. 

(E) Investigar um esquema de corrupção entre empresários 
internacionais e banqueiros, sempre em articulação com 
os agentes políticos da Embraer. 

38 
“Atualmente, uma das principais fontes de contaminação 
ambiental por mercúrio são os garimpos de ouro. O mercúrio 
é um metal pesado que se deposita no organismo humano e 
seus compostos têm como alvos primários de toxicidade os 
sistemas nervoso central, urinário e cardiovascular” 
(Relatório de Avaliação da exposição ambiental ao mercúrio 
proveniente de atividade garimpeira de ouro na Terra 
Indígena Yanomami, Roraima, Amazônia, Brasil, 2016).  
 
Com base nessa afirmação, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O Brasil está em diálogo para adesão a Convenção de 

Minamata (2017) que tem por objetivo proteger a saúde 
humana e o meio ambiente das emissões e liberações 
antropogênicas de mercúrio estabelecendo um conjunto 
de medidas para atingir esse objetivo. 

(B) A manipulação do mercúrio e o risco de contaminação é 
restrito as áreas de garimpo, o que garante o controle do 
impacto ambiental. 

(C) As concentrações mais altas de mercúrio geralmente são 
encontradas em peixes e em outros predadores 
aquáticos. Portanto o consumo de peixes constitui uma 
das principais fontes de exposição humana ao mercúrio, 
sobretudo em populações indígenas, ribeirinhas e outros 
grupos que tem como base da alimentação o pescado. 

(D) O solo amazônico é naturalmente rico em mercúrio, 
portanto, toda população está exposta a contaminação 
por mercúrio. 

(E) Os garimpos de ouro na Amazônia e o relevante impacto 
socioeconômico nas economias locais deve pressionar o 
Estado a aderir a Convenção de Minamata (2017). 

39 
Sobre o perfil do eleitorado de Roraima, conforme os dados 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – 2018, assinale a 
alternativa correta: 
 
(A) O segundo maior colégio eleitoral fica em Caracaraí, com 

17.323 eleitores, representando 5,22%. 
(B) Eleitores transexuais e travestis terão seu nome social 

impresso no título de eleitor e no caderno de votação das 
Eleições 2018. Em Roraima, não há essa demanda de 
solicitação conforme dados do TSE. 

(C) Em Roraima, o número de idosos eleitores reduziu no 
ano de 2018.  
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(D) Roraima tem o maior eleitorado feminino: são 169.824 
eleitoras, representando 51,2% do total. Os homens 
correspondem a 48,8%, sendo 161.665 eleitores.  

(E) O menor colégio eleitoral em Roraima é o município de 
Bonfim, com 4.328 eleitores. 

40 
A bandeira do estado de Roraima, criada pela Lei n.º 133 
de 14 de junho de 1996, é obra de Mário Barreto. Sobre os 
símbolos da bandeira e seus significados, é correto: 
 
(A) A cor verde bandeira da bandeira representa o Monte 

Roraima. 
(B) A cor branca representa o produto de exportação do 

estado, o arroz. 
(C) É composta pelas cores verde bandeira, azul, amarelo 

ouro e branco. Também uma fina linha vermelha, abaixo 
da estrela central, representando o estado de Roraima 
no pavilhão nacional. 

(D) A estrela central representa que Roraima única 
capital brasileira ao norte da Linha do Equador. 

(E) A diversidade étnica dos povos do estado é representada 
pela cor vermelha.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

41 
Analise as alternativas abaixo: 
 
I. Fatos não administrativos são os fatos praticados pela 

gestão, que correspondem à maioria dos fatos realizados 
em qualquer período analisado. 

II. Fato contábil é todo evento econômico na entidade 
contábil que possui expressão e que afeta o patrimônio, 
qualitativa ou qualitativamente. 

III. Fatos administrativos são os não práticos pelos gestores 
da empresa. 

IV. A contabilidade não registra atos administrativos. 
 

Marque a sequência correspondente. 
 

(A) Correta; Correta; Errada; Correta. 
(B) Errada; Correta; Errada; Correta. 
(C) Errada; Errada; Correta; Errada. 
(D)  Correta; Correta; Correta; Errada. 
(E) Correta; Errada; Errada; Correta. 
 

42 
A Cia. Macuxi Ltda., ao analisar um determinado ativo, 
identificou as seguintes características: 
 

Valor contábil bruto 30.000 
Depreciação acumulada 7.500 
Provisões para perdas registradas 2.250 
Valor liquido de venda 19.125 
Valor em uso 18.750 

 
Qual o valor liquido contábil? 

 
(A) 22.500,00 
(B) 19.125,00 
(C) 21.000,00 
(D) 18.750,00 
(E) 20.250,00 
 

43 
O estágio da despesa pública que tem por objetivo apurar a 
origem e o objeto do que se deve pagar denomina-se: 
 
(A) Liquidação 
(B) Pagamento 
(C) Fixação 
(D) Lançamento 
(E) Empenho 
 

44 
Considere a seguinte situação: uma entidade do setor público 
fez a aquisição de material permanente com valor fixado e 
previamente determinado, cujo pagamento ocorrerá de uma 
só vez, diante desta situação o servidor responsável deverá 
emitir empenho do tipo: 
 
(A) Universal 
(B) Global 
(C) Estimativo 
(D) Ordinário 
(E) Extraordinário 
 

45 
O pagamento pela empresa de uma duplicata cujo valor era 
de R$ 50.000,00, obtendo um desconto de R$ 2.500,00, por 
ter efetuado o pagamento 15 dias antes da data do 
vencimento, caracteriza um fato contábil: 
  
(A) Permutativo 
(B) Modificativo aumentativo 
(C) Misto diminutivo 
(D) Modificativo diminutivo 
(E) Misto aumentativo 
 

46 
As demonstrações contábeis são elaboradas em 
conformidade com a Lei 6.404/76 e suas alterações. 
 
(A) Em dezembro. 
(B) Em 31 de dezembro. 
(C) Ao final de cada bimestre. 
(D) Ao fim de cada exercício social. 
(E) Quando o administrador achar conveniente. 
 

47 
Julgue os itens a seguir: 
 
I. Manutenção do capital e determinação do lucro – CPC 

00. O Conceito financeiro de manutenção de capital 
requer a adoção do custo corrente como base de 
avaliação.  
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II. Pronunciamento conceitual básico – R1. A característica 
qualitativa da comparabilidade é obtida quando são 
usados os mesmos métodos para os mesmos itens, 
pressupondo-se que as características qualitativas de 
melhoria tenham sido satisfeitas.  

III. A estrutura conceitual estabelecida pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis não constitui uma norma 
propriamente dita nem define normas ou 
pronunciamentos de qualquer espécie.  

 
(A) Errada; Errada; Certa. 
(B) Errada; Certa; Certa. 
(C) Certa; Errada; Certa. 
(D) Certa; Certa; Errada. 
(E) Errada; Errada; Errada. 
 

48 
A COFINS é uma contribuição social que tem como objetivo 
financiar a Seguridade Social em suas áreas fundamentais, 
incluindo entre elas a Previdência Social, a Assistência Social 
e a Saúde Pública. Dentro desse contexto assinale a 
alternativa que apresenta os dois regimes de apuração da 
COFINS. 
 
(A) Geral e específica 
(B) Cumulativa e não cumulativa 
(C) Pública e Privada 
(D) Contratual e não contratual 
(E) Vinculada e ordinária 
 

49 
A alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido para 
as pessoas jurídicas em geral é de: 
 
(A) 7% 
(B) 8,5% 
(C) 9% 
(D) 9,5% 
(E) 11% 
 

50 
Se a empresa adquiri com caráter permanente um 
determinado bem, para uso operacional, é classificado como 
Ativo Permanente Investimentos: 
 
(A) Participação Societária e Imobilizado em Andamento 
(B) Bens de uso tangíveis e Investimento Temporário 
(C) Bens intangíveis e de uso nas atividades da empresa 
(D) Bens de uso tangíveis e arrendamento mercantil. 
(E) Bens tangíveis não utilizados nas atividades da empresa. 
 

51 
Conforme dispõe a Lei no 4.320 de 17 de março de 1964, os 
empenhos que sorvem a conta de créditos com vigência 
plurienal, que não tenham sido liquidados, só serão 
computados como Restos a Pagar: 
 
(A) No primeiro ano de vigência do crédito. 
(B) No último ano de vigência do crédito. 
(C) No primeiro ano de vigência do orçamento. 

(D) No penúltimo ano de vigência do orçamento. 
(E) No segundo ano de vigência do crédito. 
 

52 
Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal assinale a 
alternativa que apresenta o documento que conterá a forma 
de utilização e definição de montante da reserva de 
contingência: 
 
(A) Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(B) Relatório de Gestão Fiscal 
(C) Plano Plurianual 
(D) Relatório Resumido da Execução Orçamentária 
(E) Lei Orçamentária Anual 
 

53 
Em cada retângulo está inscrito uma letra alfabética que 
representa uma empresa. A seta indica participação de uma 
empresa no capital de outra, bem como, o percentual.    
 

 
Assinale a opção correta:  
 
(A) A Cia . “F” e “G” são controlada indireta da Cia. “A”. 
(B) A Cia. “H” é controlada direta pela Cia. “A”. 
(C) A Cia. “G” e “I” são controlada indireta da Cia “A”. 
(D) A Cia. “I” é controlada por terceiros. 
(E) A Cia. “C” é controlada indireta da Cia. “A”. 

54 
A Caburaí Transportes detém participação societária na 
empresa Macuxi Transporte, o investimento de participação 
é de 17% do capital social. O Diretor Operacional de Caburaí 
é membro efetivo do conselho de administração da empresa 
Macuxi. 
O investimento em Macuxi deve ser avaliado no balanço 
patrimonial da Caburaí, conforme a Lei no 6.404/1976, pelo: 

 
(A) Método do custo. 
(B) Método da equivalência patrimonial. 
(C) Valor justo. 
(D) Valor de mercado. 
(E) Custo histórico. 

55 
Conforme dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal se 
verificado, ao final de um bimestre, que a realização da 
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de 
resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de 
Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, 
nos trinta dias subsequentes: 
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(A) Contenção orçamentária e movimentação financeira 
(B) Limitação orçamentária e movimentação de créditos 
(C) Contenção financeira e movimentação de créditos 
(D) Limitação de empenho e movimentação financeira 
(E) Limitação de empenho e movimentação orçamentária 
 

56 
A Empresa Caburaí calculou custos e lucros em julho de X1, 
com suporte nas seguintes informações: 
 
O custo das vendas avista foi calculado com base em estoques 
iniciais ao custo total de R$ 25.000,00, compras, à vista e a 
prazo, ao preço de R$ 30.000,00 e vendas, à vista e a prazo, 
no valor de R$ 70.000,00, restando em estoque para balanço 
o valor de R$ 19.800,00. A tributação ocorreu de modo 
regular, com ICMS à alíquota estadual de 17%. 
 
Após a contabilização dos fatos narrados, a elaboração da 
demonstração do resultado do exercício vai evidenciar o 
lucro bruto de: 
 
(A) R$ 22.900,00 
(B) R$ 39.900,00 
(C) R$ 28.000,00 
(D) R$ 33.100,00 
(E) R$ 30.100,00 
 

57 
Considere o seguinte fato: recebimento, à vista, de duplicatas 
antes do vencimento, concedendo-se um desconto financeiro 
de 10%. Na sequência marque a alternativa que contém a 
fórmula CORRETA do lançamento contábil: 
 
(A) 3º Fórmula 
(B) 2º Fórmula 
(C) 1º Fórmula 
(D) 4 Fórmula 
(E) 5º Fórmula 
 

58 
Os benefícios econômicos futuros incorporados a um ativo 
podem fluir para a entidade de diversas maneiras. Nesse 
sentido o ativo pode ser, EXCETO: 
 
(A) Distribuído aos proprietários da entidade 
(B) Trocado por outros passivos 
(C) Usado isoladamente ou em conjunto com outros ativos 

na produção de mercadorias e serviços a serem vendidos 
pela entidade 

(D) Usado para liquidar um passivo 
(E) Trocado por outros ativos 
 

59 
Segundo a Lei Complementar nº 116 de 31 de julho de 2003 
a alíquota mínima do Imposto sobre Serviço de Qualquer 
Natureza é de: 
(A) 2,5% 
(B) 1% 
(C) 2% 
(D) 3% 
(E) 1,5% 

60 
De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, entende-se 
como variações qualitativas: 
 
(A) Aquelas decorrentes de transações no setor público que 

aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. 
(B) Aquelas que a entidade do setor público responde como 

fiel depositária e que  afetam o seu patrimônio líquido 
(C) Aquelas decorrentes de transações no setor público que 

alteram a composição dos elementos patrimoniais 
afetando o patrimônio líquido. 

(D) Aquelas decorrentes de transações no setor público que 
alteram a composição dos elementos patrimoniais sem 
afetar o patrimônio líquido. 

(E) Aquelas decorrentes de transações no setor público que 
não alteram a composição dos elementos patrimoniais e 
que aumentam o seu patrimônio líquido. 

 

61 
Em tratando-se de mensuração do valor justo, marque 
alternativa correta. 
 
(A) Se um passivo for avaliado pelo justo valor, então o valor 

desse passivo será igual ao valor que seria pago pela sua 
transferência em uma transação não forçada entre 
participantes do mercado, na data da liquidação. 

(B) Abordagem de mercado, abordagem de custo e 
abordagem de receita são técnicas de avaliação 
amplamente utilizadas para estimar o valor justo. 

(C) Se o preço de um ativo avaliado pelo valor justo for 
obtido no mercado principal, então, na data da 
mensuração e nas condições atuais de mercado, esse 
preço deverá ser ajustado para refletir os custos da 
transação e os custos de transporte, quando existirem. 

(D) Para mensuração o valor justo de determinado item do 
imobilizado, é necessário considerar o melhor uso 
possível desse ativo, para a entidade ou para eventual 
comprador, pressupondo que esse uso seja legalmente 
permitido, financeiramente estável e fisicamente 
possível. 

(E) As técnicas de avaliação amplamente utilizada são as de 
abordagem de mercado, abordagem de custo, 
abordagem de receita e abordagem valor histórico. 

 

62 
O CPC 26 (R1) define os critérios de apresentação das 
demonstrações contábeis, com a finalidade de assegurar sua 
comparabilidade tanto com as demonstrações contábeis de 
períodos anteriores da mesma companhia quanto com as 
demonstrações contábeis de outras entidades. Neste 
sentido, os requisitos estabelecidos no CPC 26 (R1), são: 
 
I. As diretrizes relativas à estrutura das demonstrações 

contábeis e à apresentação do seu conteúdo. 
II. O prazo previsto para elaboração e publicação das 

demonstrações contábeis obrigatórias, bem como para 
sua retificação. 

III. A definição do conteúdo detalhado de cada 
demonstração contábil obrigatória, discriminando seus 
conteúdos por grupos, subgrupos, contas subcontas. 
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IV. A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do 
balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 
reais) não será obrigada à elaboração e publicação da 
demonstração dos fluxos de caixa. 

 
(A) Apenas I e IV são verdadeiras. 
(B) I, II, III e IV são verdadeiras 
(C) apenas II e III são verdadeiras. 
(D) Apenas II é verdadeira. 
(E) Apenas III e IV são verdadeiras. 
 

63 
De acordo com a Lei no 4.320 de 17 de março de 1964, analise 
as afirmativas e julgue com V para Verdadeira e F para Falsa: 
 
I. Classificam-se como transferências correntes as dotações 

para manutenção de serviços anteriormente criados, 
inclusive as destinadas a atender a obras de conservação 
e adaptação de bens imóveis. 

 
II. Classificam-se como investimentos as dotações para o 

planejamento e execução de obras, inclusive as 
destinadas à aquisição de imóveis considerados 
necessários à realização destas últimas. 

 
III. Classificam-se como inversões financeiras as dotações 

destinadas a aquisição de imóveis, ou bens de capital já 
em utilização. 

 
Marque a alternativa que responde, CORRETAMENTE, a 
questão: 
 
(A) V, F, V. 
(B) F, V, F. 
(C) V, V, V. 
(D) F, F, F. 
(E) F, V, V. 
 

64 
Em tratando-se de mensuração do valor justo, marque 
alternativa correta. 
 
(A) Se um passivo for avaliado pelo justo valor, então o valor 

desse passivo será igual ao valor que seria pago pela sua 
transferência em uma transação não forçada entre 
participantes do mercado, na data da liquidação. 

(B) Se o preço de um ativo avaliado pelo valor justo for 
obtido no mercado principal, então, na data da 
mensuração e nas condições atuais de mercado, esse 
preço deverá ser ajustado para refletir os custos da 
transação e os custos de transporte, quando existirem. 

(C) Para mensuração o valor justo de determinado item do 
imobilizado, é necessário considerar o melhor uso 
possível desse ativo, para a entidade ou para eventual 
comprador, pressupondo que esse uso seja legalmente 
permitido, financeiramente estável e fisicamente 
possível. 

(D) As técnicas de avaliação amplamente utilizada são as de 
abordagem de mercado, abordagem de custo, 
abordagem de receita e abordagem valor histórico. 

(E) Abordagem de mercado, abordagem de custo e 
abordagem de receita são técnicas de avaliação 
amplamente utilizadas para estimar o valor justo. 

 

65 
Analise as afirmativas a seguir sobre os princípios de 
contabilidade aplicados ao setor público: 
 
I. O Princípio da Oportunidade no âmbito da entidade 

pública está vinculado ao estrito cumprimento da 
destinação social do seu patrimônio, ou seja, a 
continuidade da entidade se dá enquanto perdurar sua 
finalidade. 

II. O princípio da Atualização Monetária determina que os 
registros dos atos e fatos contábeis será considerado o 
valor original dos componentes patrimoniais. 

III. O Princípio da Competência aplica-se integralmente ao 
Setor Público. 

IV. O Princípio da Entidade se afirma, para o ente público, 
pela autonomia e responsabilização do patrimônio a ele 
pertencente. 

  
A partir dessa análise, conclui-se que estão CORRETAS as 
afirmativas: 
 
(A) II, III, IV 
(B) I, III 
(C) III, IV 
(D) I, II, IV 
(E) II, III 
 

66 
Determinada empresa realizou, no mês de agosto, as 
seguintes operações com mercadorias: 
 
- Dia 8: compra de 500 unidades a R$ 5 cada uma; 
- Dia 15: Venda de 200 unidades a R$ 10 cada uma; 
- Dia 19: Compra de 1000 unidades a R$ 7 cada uma; 
- Dia 22: Venda de 700 unidades no total de R$ 7.000. 
 
Sabendo que a empresa não apresentava estoque inicial e 
desconsiderando a incidência de impostos sobre as vendas, o 
Custo da Mercadoria Vendida no mês de agosto, pelo método 
PEPS foi igual a: 
  
(A) 5.000,00 
(B) 5.300,00 
(C) 5.500,00 
(D) 9.300,00 
(E) 9.500,00 
 

67 
Em um ambiente deflacionário, o lucro bruto obtido será 
menor no sistema de avaliação final de mercadorias 
denominado: 
 
(A) Média Ponderada Móvel 
(B) Método do Custo Específico 
(C) PEPS 
(D) UEPS 
(E) Método do Custo Histórico 
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68 
Segundo as normas da Lei das Sociedades por Ações marque 
a alternativa que indica a demonstração contábil onde será 
discriminado o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu 
montante por ação do capital social. 
 
(A) Demonstração do Resultado do Exercício 
(B) Demonstração do Fluxo de Caixa 
(C) Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados 
(D) Demonstração do Valor Adicionado 
(E) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

 

69 
Conforme o CPC 26 (R1), o conjunto de demonstrações 
contábeis obrigatória não contempla: 
 
(A) Balanço social ao final do período. 
(B) Balanço patrimonial ao final do período. 
(C) Notas explicativas, compreendendo as políticas 

contábeis significativas e outras informações 
elucidativas. 

(D) Demonstração do valor adicionado do período, se 
exigida legalmente ou por algum órgão regulador ou 
mesmo se apresentada voluntariamente. 

(E) Informações comparativas com o período anterior 
(demonstrações comparativas). 

 

70 
Conforme a Lei 6.404/76, das S/A e as alterações, inseridas 
pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, no grupo do passivo, as 
contas serão classificadas nos seguintes grupos: 
 
(A) Passivo circulante, passivo não circulante, diferido e 

patrimônio líquido. 
(B) Passivo exigível, passivo não exigível e passivo 

transitório. 
(C) Passivo circulante, exigível a longo prazo, resultado de 

exercícios futuros e patrimônio liquido. 
(D) Passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio 

liquido. 
(E) Passivo circulante, passivo não circulante, resultado de 

exercícios futuros, diferido e patrimônio líquido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


