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Duração: 2h
Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 20 (vinte) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição 
abaixo:

LÍNGUA PORTUGUESA RACIOCÍNIO LÓGICO LEGISLAÇÃO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01 a 04 05 a 08 09 a 10 11 a 20

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.
HP Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que 

aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta 

esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
04 No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao 

número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: ® •©©
05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras 

(A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. 
A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06 Somente depois de decorridos trinta minutos do início das provas, o candidato poderá entregar seu Caderno de 
Questões (Prova), seu Cartão de Respostas e retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da 
sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência 
do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.

07 Ao candidato, NÃO será permitido levar seu Caderno de Questões ou copiar os seus assinalamentos 
(Gabarito). Será disponibilizado um exemplar (modelo) da prova no endereço eletrônico www.selecon.org.br, 
na data estabelecida no cronograma do concurso (anexo 1 do edital), bem como o gabarito preliminar oficial.

08 Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações 
assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.

09 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o seu 
tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

10 Ao término da prova, entregue ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS E O CADERNO DE QUESTÕES.

http://www.selecon.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

O papel de intelectuais negros, como Machado 
de Assis, na Abolição

Quem observa a força com que os movimentos soci
ais têm ganhado as ruas do Brasil, em nome de diferen
tes causas, pode não imaginar o quão distantes e organi
zadas são as raízes desse tipo de ação no país. É o caso 
do movimento abolicionista, considerado por muitos his
toriadores uma das primeiras grandes mobilizações po
pulares em terras brasileiras. Por trás desse movimento, 
que reverberou por vias, teatros e publicações impressas 
no final do século XIX, estão atores nem sempre lembra
dos com o devido destaque: literatos negros que se em
penharam em dar visibilidade ao tema. Debruçados sobre 
essa fase decisiva da história do Brasil, uma leva de his
toriadores tem revelado detalhes sobre a atuação desses 
personagens e mostrado que a conexão entre eles era 
muito maior do que se imagina.

A  historiadora Ana Flávia Magalhães Pinto fez deste 
tema sua tese de doutorado na Unicamp. Ela investigou a 
atuação de homens negros, livres, letrados e atuantes na 
imprensa e no cenário politico-cultural no eixo Rio-São 
Paulo, como Ferreira de Menezes, Luiz Gama, Machado 
de Assis, José do Patrocínio e Theophilo Dias de Castro. 
Segundo Ana Flávia, eles não só colaboraram para que o 
assunto  ganhasse  as pág inas de j orna is , como 
protagonizaram a criação de mecanismos e instrumentos 
de resistência, confronto e diálogo. Ela percebeu que não 
eram raros os momentos em que desenvolveram ações 
conj untas.

-  O acesso ao mundo das letras e da palavra impressa 
foi bastante aproveitado por esses “homens de cor” , que 
não apenas se valeram desses trânsitos em benefício pró
prio, mas também aproveitavam para levar adiante projetos 
coletivos voltados para a melhoria da qualidade de vida no 
país. Desse modo, aquilo que era construído no cotidiano, 
em conversas e reuniões, ganhava mais legitimidade ao 
chegar às páginas dos j ornais -  conta Ana Flávia.

A  utilização da imprensa por eles foi de suma importân
cia, na visão da pesquisadora. A  “Gazeta da Tarde” , por 
exemplo, sob direção tanto de Ferreira de Menezes quanto 
de José Patrocínio, dedicou considerável espaço para tra
tar de casos de reescravização de libertos e escravização 
de gente livre, crime previsto no artigo 179 do Código Crimi
nal do Império, como pontua a historiadora.

-  Ao mesmo tempo, o j ornal também se preocupou 
em dar visibilidade a trajetórias de sucesso de gente ne
gra na liberdade, como aconteceu em 1883, quando a 
“Gazeta” publicou em folhetim uma versão da autobiogra
fia do destacado abolicionista afro-americano Frederick 
Douglass -  ilustra Ana Flávia.

Como observa o professor da UFF Humberto Macha
do, eles conheciam de perto as mazelas do cativeiro e 
levaram essa realidade às páginas dos j ornais. José do 
Patrocínio, por exemplo, publicou livros que mostravam 
detalhes da escravidão como pano de fundo em formato 
de folhetim, que fizeram muito sucesso. Esses trabalhos 
penetravam em setores que desconheciam tal realidade.

-  Até os analfabetos tomavam conhecimento, porque 
as pessoas se reuniam em quiosques no Centro do Rio 
de Janeiro e escutavam as notícias. A  oralidade estava 
muito presente nesse processo. Fora isso, havia eventos, 
como conferências e apresentações teatrais, e as pesso
as iam tomando conhecimento e se mobilizando contra a 
escravidão. O resultado foi um discurso voltado não só à 
população em geral, mas também aos senhores de enge
nho, mostrando a eles a inviabilidade da manutenção dos 
cativeiros -  relata o professor, que escreveu o livro “Pala
vras e brados: José do P atrocín io  e a im prensa 
abolicionista no Rio” .

(Adaptado de: https://extra.globo.com/noticias/saude-e- 
ciencia/especialistas-revelam-papel-de-intelectuais-negros- 

como-machado-de-assis-na-abolicao-1810S16S.htmlA

1 . Um elemento característico do discurso j ornalístico 
bastante recorrente no texto lido é:

A) preferência por períodos simples
B) emprego de ditos populares
C) relato de informações de outras fontes
D) ausência de conteúdos pressupostos

2 .  A  discussão central do texto se baseia em:

A) restrições do movimento abolicionista a homens 
brancos

B) atuação organizada de profissionais negros na 
impressa

C) impedimento do debate público sobre a situação dos 
cativeiros

D) favorecimento de camadas instruídas no comércio de 
escravos

3 .  Na frase “Quem observa a força com que os movimentos 
sociais têm ganhado as ruas do Brasil, em nome de 
diferentes causas, pode não imaginar o quão distantes e 
organizadas são as raízes desse tipo de ação no país” , a 
palavra “quão” expressa sentido de:

A) concessão
B) intensidade
C) comparação
D) consequência

https://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/especialistas-revelam-papel-de-intelectuais-negros-como-machado-de-assis-na-abolicao-1810S16S.html
https://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/especialistas-revelam-papel-de-intelectuais-negros-como-machado-de-assis-na-abolicao-1810S16S.html
https://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/especialistas-revelam-papel-de-intelectuais-negros-como-machado-de-assis-na-abolicao-1810S16S.html
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R . “uma leva de historiadores tem revelado detalhes sobre 
a atuação desses personagens” . A  substituição do trecho 
sub linha do  pelo pronom e co rrespond en te  está 
corretamente apresentada em:

A) uma leva de historiadores lhes tem revelado
B) uma leva de historiadores tem-se revelado
C) uma leva de historiadores tem-los revelado
D) uma leva de historiadores os tem revelado

RACIOCÍNIO LÓGICO

5 .  Em um grupo com 42 pessoas em que todas falam 
Inglês ou Espanhol, sabe-se que:

• o número de pessoas que falam Inglês, mas não falam 
Espanhol, é igual ao dobro do número de pessoas que 
falam Inglês e Espanhol;

• o número de pessoas que falam Espanhol é igual ao 
dobro do número de pessoas que falam apenas Inglês.

O número de pessoas que falam somente um desses 
idiomas é:

A) 24
B) 28
C) 3S
D) 38

6 .  Considere a seguinte afirmação: “Todo colecionador 
é excêntrico.”
A negação lógica dessa proposição equivale a:

A) Pelo menos um colecionador não é excêntrico.

B) Nenhum colecionador é excêntrico.
C) Nenhuma pessoa excêntrica é colecionadora.
D) Pelo m enos uma pessoa e xcê n tr ica  não é 

colecionadora.

7 .  A  tabela abaixo mostra o número de homens e 
mulheres inscritos em um concurso público em que são 
oferecidos apenas os cargos X e Y.

Cargo X Cargo Y
Homens 84 120

Mulheres 96 72

Sorteando-se ao acaso um desses candidatos, a 
probabilidade de que ele seja uma mulher disputando o 
cargo Y é igual a:

A) 9/29
B) 7/23
C) 4/3S
D) 6/31

8 .  Maria resolveu uma lista com x exercícios em 3 dias. 
No primeiro dia, resolveu metade dos exercícios e mais 
um dos exercícios. No segundo dia, resolveu metade dos 
exercícios restantes e mais um. Finalmente, no terceiro 
dia, resolveu os S exercícios que ainda restavam para 
terminar a lista. A  soma dos algarismos do número x é:

A) 6
B) 8
C) 11
D) 1S

LEGISLAÇÃO

9 .  Ana Luísa é professora vinculada ao município X e 
pretende participar de concurso público para o município 
de Cuiabá. Nos termos da Lei Orgânica do município de 
Cuiabá, é possível a acumulação remunerada de cargos 
de professor quando houver a compatibilidade de:

A) conhecimentos
B) graduações
C) políticas
D) horários

. Bruna é professora, tendo concluído sua graduação 
em Letras (licenciatura plena) e, posteriormente, realizado 
Especialização Lato Sensu na área de Educação. Nos 
termos da Lei n0 220/2010 do município de Cuiabá, ela 
será classificada como professora:

A) licenciada
B) especialista
C) bacharelada
D) habilitada

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1 1  .A  Empresa Industrial Ltda. adquiriu, em 01/06/2016, 
um equipamento para ser utilizado na sua linha de produção 
por R$ 100.000,00, com uma entrada de S0% e o restante 
para ser quitado em cinco prestações iguais. O referido 
equipamento foi instalado pelo fabricante e entrou em 
produção a partir de 01/07/2016. Na ocasião da aquisição, 
a empresa estimou uma vida útil de dez anos com valor 
residual correspondente a 10%. A  empresa opera em dois 
turnos de oito horas cada e adota o método linear para 
depreciar todo o seu imobilizado. Sabendo-se que não 
houve qua lquer a lte ração na avaliação dos bens 
im obilizados, o va lo r líqu ido contáb il do re ferido  
equipamento em 31/12/2017, era igual a:

A) R$ 86.S00,00
B) R$ 73.000,00
C) R$ 69.7S0,00
D) R$ 79.7S0,00
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1 2  . O balanço patrimonial elaborado em 31/12/2016 de 
uma determinada companhia, apresentava o patrimônio 
líquido com a seguinte composição (valores em R$) :

Capital Social .................... 4S0.000,00
Capital a Realizar.................30.000,00
Ações em Tesouraria.........1S.000,00
Prejuízo Acum ulado............ 30.000,00

Ao final do exercício de 2017, por ocasião da apuração do 
resultado, o lucro obtido antes das partic ipações 
correspondeu ao montante de R$ 1S0.000,00 e o estatuto 
da companhia determinava as seguintes participações:
Administradores...............................S%
Empregados.................................  10%
Partes Beneficiárias.....................  10%

De acordo com a legislação societária vigente, o valor 
apropriado à Reserva Legal foi igual a:

A) R$ 4.S00,00
B) R$ 4.617,00
C) R$ S.62S,00
D) R$ 6.117,00

. Em 31 de dezembro, para apurar o resultado do 
exercício da Empresa Comercial Ltda., foram extraídas 
do Livro Razão as seguintes contas com seus respectivos 
saldos (valores em R$):

Receita Bruta com Mercadorias 40.000,00
Comissões sobre Vendas 1.400,00
Juros Recebidos 1.S00,00
Custo das Mercadorias Vendidas 16.000,00
Propaganda e Publicidade 600,00
Descontos Comerciais Concedidos 1.800,00
Participações de Empregados 1.200,00
Vendas Canceladas 2.000,00
PIS s/Faturamento S00,00
Juros Pagos 2.800,00
Provisão para o Imposto de Renda 600,00
ICMS sobre Vendas 6.000,00
COFINS s/Faturamento 300,00
Salários e Encargos 3.000,00
Ganho por Equivalência Patrimonial 1.S00,00
Depreciação 800,00
Água e Energia Elétrica 1.000,00

Com os dados acima, pode-se concluir que o lucro 
operacional antes do resultado financeiro foi igual a:

A) R$ 6.600,00
B) R$ S.300,00
C) R$ S.000,00
D) R$ 3.400,00

1 4 .  No balanço patrimonial da Companhia Industrial 
S.A., elaborado em 31/12/2017, eram evidenciados, entre
outros, os seguintes grupos:

Ativo Realizável a Longo P razo.......R$ 19.S00,00

Passivo Exigível.................................R$ S2.S00,00

Com base nos dados apresentados no balanço, foram 
extraídas as seguintes informações sobre a sua avaliação 
econômica:

Ativo Circulante representava 40% do Ativo Total

Imobilização do Capital Próprio........................ 0,8

Composição do Endividamento........................ 0,7

Com esses dados e informações, pode-se concluir que, 
no exercício, o índice de liquidez geral correspondeu a, 
(aproximação a duas casas decimais):

A) 2,8S
B) 1,20
C) 1,23
D) 0,91

1 5  . Em 31/12/2017, foram obtidos os seguintes dados 
das transações efetuadas por uma determinada prefeitura 
durante o exercício financeiro (valores em R$):

Amortização da Dívida Interna 62.S00,00
Pagamento de pessoal e encargos 48.000,00
Arrecadação de impostos indiretos 18.000,00
Consumo de material do almoxarifado 8.2S0,00
Arrecadação de aluguéis 7.000,00
Aquisição de equipamentos 10.000,00
Reconhecimento de impostos diretos 42.S00,00
Restituição de depósitos de terceiros 12.S00,00
Aquisição de mobiliários 2.S00,00
Alienação de bens móveis inservíveis 2S.000,00
Ganho na alienação de bens móveis 4.2S0,00
Doação de bens móveis a terceiros 8.7S0,00
Pagamento de Serviços a terceiros -  
Pessoa Jurídica 9.S00,00

Com esses dados, o resultado patrimonial apurado do 
exercício foi:

A) deficitário de R$ 62.2S0,00
B) deficitário de R$ 2.7S0,00
C) superavitário de R$ S.S00,00
D) superavitário de R$ 6.000,00
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. Uma secretaria municipal, para atender a seus 
serviços durante o exercício financeiro de 2017, programou 
a aquisição de um certo material de consumo em quatro 
etapas. Essas aquisições foram planejadas em função do 
consumo médio por trimestre. Em atendimento à legislação 
vigente, a contabilidade realizou os registros das aquisições 
efetuadas com base no preço de aquisição de cada lote. 
A  mensuração do estoque e a consequente baixa do 
material, por ocasião da sua distribuição e consumo, deverá 
ser efetuada pelo seguinte método:

A) valor de aquisição
B) valor atual de mercado
C) preço médio ponderado
D) PEPS -  primeiro a entrar, primeiro a sair

1  í .  O balanço financeiro de um determinado município 
elaborado em 31/12/2017, apresentava os seguintes dados 
(valores em R$):

Receitas Orçamentárias Ordinárias 14.000,00
Receitas Orçamentárias Vinculadas 4.000,00
Despesas Orçamentárias Ordinárias 12.800,00
Despesas Orçamentárias Vinculadas 4.000,00
Restos a Pagar Processados Inscritos 1.000,00
Restos a Pagar Processados Pagos 400,00
Restos a Pagar Não Processados Inscritos 400,00
Depósitos Restituíveis 400,00
Transferências Financeiras Concedidas 1.200,00
Valores Restituíveis 200,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (saldo inicial) 1.080,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (saldo final) 2.680,00

Pode-se concluir que o valor das despesas pagas do 
exercício correspondeu ao seguinte montante:

A) R$ 1S.400,00
B) R$ 16.800,00
C) R$ 17.200,00
D) R$ 18.600,00

1 8 .  Em 20/06/2018, o Município ABC efetuou uma 
doação de diversos equipamentos de informática, que foram 
substituídos por outros mais atualizados, para a Secretaria 
de Educação do Município XYZ. Na ocasião da realização 
da transação, foi efetuada, na contabilidade do Município 
ABC, o registro correspondente, com lançamento a débito 
na conta contábil 3.S.2.3.S.00.00 Transferências Voluntárias 
-  INTER OFSS -  Municípios e, como contrapartida, 
lançamento a crédito na seguinte conta:

A) 1.2.3.1.S.00.00 -  Bens Móveis
B) 1.2.3.1.3.00.00 -  Bens Móveis
C) 1.2.3.1.2.00.00 -  Bens Móveis
D) 1.2.3.1.1.00.00 -  Bens Móveis

1 W . Em 10/06/2018, uma prefeitura após a assinatura 
do contrato de aquisição de quatro ambulâncias UTI para 
a secretaria de saúde, emitiu o empenho correspondente. 
Posteriormente, em 22/08/2018, por não ter sido aceita a 
entrega de uma das unidades adquiridas por estar fora das 
especificações, anulou a parcela correspondente  
comprometida a essa unidade. Independente da natureza 
da informação, o lançamento contábil correto da transação 
e fe tuada, descons ide rando  o h is tó rico  e o va lo r 
correspondente, é:
Legenda: D= Lançamento a Débito C= Lançamento a Crédito

A) D: Execução da Disponibilidade de Recurso (DDR)
C: DDR -  Comprometida por Empenho

B) D: DDR -  Comprometida por Empenho
C: Execução da Disponibilidade de Recurso (DDR)

C) D: Crédito Empenhado a Liquidar 
C: Dotação Inicial

D) D: Crédito Empenhado em Liquidação 
C: Crédito Disponível

2 0 .  Em 31/12/2017, foi elaborado o balancete de 
verificação, apresentando-se as seguintes contas com 
seus respectivos saldos (valores em R$):

Títulos R$
Caixa e Equivalente de Caixa em 
moeda nacional (F) 110.000,00
Edificações (P) 1S0.000,00
Empréstimos de Curto Prazo (P) SS.800,00
Fornecedores Nacionais a Curto Prazo (F) 49.S00,00
Pessoal a Pagar (F) 36.400,00
Móveis e Utensílios (P) 99.S00,00
Depósitos Restituíveis (F) 14.000,00
Estoque para Distribuição Interna (P) 27.000,00
Valores Restituíveis (F) 14.000,00
Veículos (P) 2S.000,00
Empréstimos de Longo Prazo (P) 180.000,00
Depreciação Acumulada -  Imobilizado 13.S00,00
Saldo Patrimonial Acumulado 60.800,00
Dotação Inicial 280.000,00
Crédito Empenhado a Liquidar 11.700,00
Crédito Empenhado em Liquidação 10.000,00
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 7S.900,00
Crédito Empenhado Pago 144.000,00
Receita Realizada 234.000,00
Previsão Inicial 280.000,00

Conforme a legislação vigente e utilizando os dados acima, 
na elaboração do balanço patrimonial do exercício 
financeiro, o valor do superávit financeiro correspondeu a:
A) R$ 21.600,00
B) R$ 14.100,00
C) R$ 12.400,00
D) R$ 2.400,00




