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INSTRUÇÕES GERAIS
I. Nesta prova, você encontrará 03 (três) páginas numeradas 

sequencialmente, contendo 20 (vinte) questões objetivas 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua 
Portuguesa (05 questões), Noções de Informática (05 
questões) e Conhecimentos Específicos (10 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos 
no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.

III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para 
o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 
solicite ao fiscal de sala para que tome as providências 
cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores 
nesse sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais 
indicados, com caneta azul ou preta.

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração 
das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, 
notifique o fiscal.

VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o 
espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo no próprio cartão de respostas.

VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta 
não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na 
marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.

VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, 
rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas 
e este caderno. As observações ou marcações registradas 
no caderno não serão levadas em consideração.

X.  Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve 
os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 
(uma) hora após seu início.

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e 
demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!
LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a charge para responder a questão 01.

1) Na charge, aparecem por quatro vezes a letra o de 
forma isolada, no 1º e 3º balão de fala. Analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta 
sobre a função sintática desta letra isolada no texto.
I. O 1º e 3º uso têm a função de acompanhar o pronome 

interrogativo que e substitui uma intenção.
II. No 2º e 4º uso são classificados como pronomes pessoais 

do caso reto e substituem o nome do interlocutor.
III. O 2º e 4º uso são classificados como pronomes pessoais 

oblíquos e aparecem corretamente no texto na forma 
proclítica.

IV. O 1º e 3º têm a função de pronomes e o 2º e 4º têm a 
função de artigos que acompanham verbos.

 Estão corretas.
a)  I e IV apenas  c) I e III apenas
b)  II e III apenas  d) II e IV apenas

2) Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas.
I. Cheguei ____ Curitiba depois de longas horas ao 

volante.
II. Chegamos ___ duas horas em ponto e o almoço ainda 

estava ___ nos esperar.
III. Já chegaram ___terra. Os radares da NASA foram 

avisados.
IV. Já chegamos ___ terra dos antepassados. Foi como 

tivéssemos feito uma bela viagem no túnel do 
tempo.

a)  a, às, a, a, à.  c) há, as ,a, à, à.
b)  à, às, à, a, a.  d) a, às, à, a, a.

3) De acordo com as regras de ortografia, atribua valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F) para as afirmações a seguir.
(  ) A palavra pega-pega é escrita com hífen, pois é 

composta por dois vocábulos semelhantes.
(  ) Girassol deve ser escrito sem o hífen, pois o primeiro 

elemento é verbo e o segundo substantivo.
(  ) Usa-se hífen em palavras que apresentam elementos 

de ligação como cara-de-pau.
(  ) Não se usa hífen se o prefixo terminar com a mesma 

letra com que se inicia a outra palavra. Ex: anti 
inflacionário.

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a)  V, V, F, F      b) V, F, F, F      c) F, F, V, V      d) V, F, V, V

4) Considere os enunciados abaixo e assinale a alternativa 
incorreta, ou seja, a que não segue as normas de 
regência nominal e verbal.
a)  Aquela senhora sempre foi caridosa para com os pobres. 
b)  O senhor reside à rua Euclides da Cunha, 28.
c)  Esta recusa a fazer o que precisa, irrita-me 

profundamente. 
d)  A jovem assiste todos os dias às novelas da TV.

Analise o poema abaixo para responder a questão 5.
 “O deus verme” 

Fator universal do transformismo.
Filho da teleológica matéria,
Na superabundância ou na miséria,
Verme - é o seu nome obscuro de batismo.

Jamais emprega o acérrimo exorcismo
Em sua diária ocupação funérea,
E vive em contubérnio com a bactéria,
Livre das roupas do antropomorfismo.

Almoça a podridão das drupas agras,
Janta hidrópicos, rói vísceras magras
E dos defuntos novos incha a mão...

Ah! Para ele é que a carne podre fica,
E no inventário da matéria rica
Cabe aos seus filhos a maior porção!
(Augusto dos Anjos)

MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S. A.

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 03/2018

1  2  3  4  5 6       7  8 9  10  

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
Nome: Inscrição:
Assinatura do candidato:

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO
DESTAQUE AQUI

TÉCNICO CONTÁBIL



IBFC_042

5) O trecho a seguir apresenta ações da personagem. 
Observe:  “Janta Hidrópicos, rói vísceras magras”. 
Assinale a alternativa que apresenta a correta 
explicação do trecho destacado.
a)  Se alimenta da parte hídrica, sangues e líquidos do 

cérebro, mastiga as carnes secas.
b)  Degusta das partes cartilaginosas, rói os olhos primeiro, 

pois não possuem gordura.
c)  Prefere alimentos naturais, principalmente carne da 

parede do estômago e intestino.
d)  Come a acumulação mórbida de serosidade em 

qualquer parte do corpo, corta com os dentes os órgãos 
sem gordura.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
6) O protocolo mais popular de transferência de dados na 

internet, HTTP (do inglês Hypertext Transfer Protocol) 
teve desenvolvida, ao longo da última década, uma 
variação com maior segurança, o chamado HTTPS. 
O HTTPS utiliza uma combinação dos protocolos de 
comunicação criptografados TLS (Transport Layer 
Security) ou SSL (Secure Sockets Layers, em inglês).

 Sobre esse assunto, analise as afirmativas abaixo, dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
(  ) Os sites que são acessados a partir de um protocolo 

de transferência de hipertexto seguro, aparecem com o 
código “https://” antes da URL.

(  ) No HTTPS há uma conexão de dados segura entre o 
computador do usuário e o servidor, usando criptografia, 
que procuram dificultar a interceptação das informações 
durante a transmissão dos dados entre o computador 
do usuário e os servidores dos sites.

(  ) Hipertexto é implementado na linguagem html que 
é uma linguagem de programação de sites e que 
possibilita programar técnicas de criptografia.

(  ) No Google Chrome, desde a versão de 2018, 
sites  HTTP sem a camada de segurança aparecem 
marcados em vermelho com a advertência “Inseguro”.

 Assinale a alternativa que apresenta, de cima para 
baixo, a sequência correta.
a)  V, F, F, V  c) F, V, V, F
b)  F, F, V, F  d) V, V, F, V

7) Uma planilha é implementada para organização das 
contribuições de pessoas a um pequeno fundo. 

A B C D

1 Nome Situação Contribuição 2 Contribuição 1
2 Nelson 5 3

3 Angela 2 5

4 Milton 1 4
 Deseja-se implementar na coluna B a seguinte 

condição (booleana): se a pessoa teve contribuição 
igual ou superior a 6 deve aparecer “OK”, do contrário 
deve-se indicar um valor numérico com o valor faltante. 
O analista avalia três expressões que podem ser 
utilizadas na célula B2 (para posterior implementação 
nas demais com Cntrl-C Cntrl-V).
I. =SE(D2 <=6; 6-D2+C2, “OK”)
II. =SE(D2+C2 >=6;”OK”;6-D2-C2)
III. =SE(D2>=6;”OK”;SE(C2>=6;”OK”;SE(C2+D2>=6;”

OK”;6-C2-D2)))
 Assinale a opção que indica os itens que resolvem 

corretamente a tarefa.
a)  apenas II      b) I e III      c) II e III      d) apenas III

RASCUNHO

8) O Microsoft Word (MS-Word) é um software proprietário 
integrante do pacote Office. É uma ferramenta que 
pode ser empregada com eficiência para fazer a 
diagramação de textos. A esse respeito, analise as 
afirmações abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso 
(F).
(  ) O MS-Word possibilita que se o arquivo seja encriptado 

com o uso de uma senha, bastando habilitar o recurso 
durante o processo de salvar o arquivo.

(  ) O MS-Word permite salvar arquivos no formato 
somente leitura para evitar alterações acidentais por 
pessoas durante processos de revisão, por exemplo.

(  ) PDF um formato muito comum de arquivos de texto 
em virtude de ser muito robusto na manutenção da 
formatação original. O MS-Word em todas as suas 
versões, entretanto, não possibilita converter arquivos 
para PDF sendo  necessário o uso de um aplicativo 
externo ao pacote Office.

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a)  V, V, F  c) V, V, V
b)  F, V, V  d) V, F, V 

9) As aplicações maliciosas, também popularmente 
chamadas de vírus no Brasil, são de muitos tipos, mas 
dependerá da estratégia de infecção adotada e do tipo 
de atividade desempenhada pelo programa. Analise as 
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso 
(F).
(  ) As aplicações maliciosas são também conhecidas por 

malware, portanto todo vírus é um malware.
(  ) O ransomware é um malware que sequestra os dados do 

computador, criptografa os arquivos pessoais mantendo 
o sistema operante. Cobra dinheiro para a liberação, 
apagando os dados caso o prazo de resgate não seja 
cumprido ou se tentar a liberação do acesso sem o 
pagamento.

(  ) worms são um tipo de malware que, ao conseguirem 
invadir uma máquina, seguem se replicando e 
consumindo recursos computacionais, mesmo que 
muitas vezes não causem alterações no sistema ou 
corrompam arquivos.

(  ) Trojan horses, ou cavalos de Tróia, são malwares 
do tipo “worms” encaminhados em emails voltados a 
capturar senhas.

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a)  V, F, V, V  c) F, F, V, F
b)  V, V, V, F  d) F, V, F, V

10) Assinale a alternativa que caracteriza corretamente 
os programas/aplicativos Gmail e Thunderbird, 
respectivamente.
a)  Webmail e Cliente de e-mail
b)  Cliente de e-mail e Navegador
c)  Servidor de e-mail e Navegador
d)  Webmail e Jogo

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) De acordo com a Lei nº 4.320/64, em relação à 
classificação do ativo no Balanço Patrimonial, assinale 
a alternativa correta.
a) Circulante e Não Circulante
b) Financeiro e Permanente
c) Financeiro e Não Financeiro
d) Créditos a Longo Prazo e VPD paga antecipadamente
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12) A empresa JJ composta por quatro sócios teve parte do 
seu Capital Social integralizado. No mês de janeiro de 
2018, um dos sócios resolveu integralizar a quantia de 
R$ 250.000,00 através de um imóvel para a sociedade. 
Analise os registros contábeis para essa operação e 
assinale a alternativa correta.
a) Débito: Capital Social Integralizado....R$ 250.000,00
 Crédito: Capital Social.........................R$ 250.000,00
b) Débito: Capital a Integralizar......R$ 250.000,00
 Crédito: Capital Social................R$ 250.000,00
c) Débito: Imóveis.........................R$ 250.000,00
 Crédito: Capital Social..............R$ 250.000,00
d) Débito: Imóveis............................R$ 250.000,00
 Crédito: Capital a Integralizar......R$ 250.000,00

13) Em relação aos Balanços Públicos, analise as afirmativas 
abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
(  ) O Balanço Patrimonial demonstrará: Ativo, Passivo e 

Patrimônio Líquido.
(  ) O Balanço Financeiro demonstrará as receitas 

e despesas orçamentárias em confronto com as 
realizadas.

(  ) O Balanço Orçamentário demonstrará as contas de 
compensação.

(  ) O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e 
despesas previstas em confronto com as realizadas.

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) V,F,F,V
b) F,F,V,F
c) F,F,F,V
d) V,V,F,V

14) As informações a seguir pertencem a um determinado 
Município do Sul do país e foram extraídas de seu 
Balanço Financeiro para o ano de 2018. Considere 
apenas as informações abaixo, calcule o resultado 
financeiro e assinale a alternativa correta.

Receitas Arrecadada.......................................R$ 5.150.000,00
Despesa Empenhada......................................R$ 5.320.000,00
Despesa Liquidada..........................................R$ 5.210.000,00
Inscrição de Restos a Pagar referente a 2018.....R$ 680.000,00
Pagamento de Restos a Pagar ...........................R$ 520.000,00
Recebimento de Depósito Caução.....................R$ 175.000,00

a) Negativo em R$ 95.000,00
b) Positivo em R$ 165.000,00
c) Negativo em R$ 125.000,00
d) Positivo em R$ 245.000,00

15) Em relação à elaboração do orçamento, assinale a 
alternativa incorreta.
a) No processo de planejamento de elaboração do 

orçamento há participação apenas dos poderes 
Executivo e Legislativo

b) Os Tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias 
dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO)

c) Compete, privativamente, ao Presidente da República 
enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o 
projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas 
de orçamento previstos na Constituição

d) O Ministério Público elaborará sua proposta 
orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

16) Em relação à aprovação do orçamento, assinale a 
alternativa correta.
a) A sessão legislativa será in  terrompida sem a aprovação 

do projeto de lei de diretrizes orçamentárias
b) Em cada uma das casas do Poder Legislativo, a 

aprovação dos instrumentos de planejamento e 
orçamento se dá por minoria simples

c) Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às 
diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos 
créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas 
do Congresso Nacional, na forma de regimento comum

d) Após a aprovação dos projetos de lei, o próximo 
passo é o retorno para o Poder Legislativo para que 
ele manifeste concordância, ou não, com o que foi 
aprovado no Poder Executivo

17) Leia abaixo o Artigo 165, Parágrafo 3º da Constituição 
Federal do Brasil.

 “Art. 165 - § 3º - O _______ publicará, até ______após o 
encerramento de cada ______, ________.

 Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas.
a) Poder Legislativo / 20 dias / quadrimestre / relatório 

orçamentário
b) Ministério Público / 10 dias / trimestre / relatório de 

prestação de contas
c) Presidente da República / 45 dias / bimestre / relatório 

de execução orçamentária
d) Poder Executivo / 30 dias / bimestre / relatório resumido 

de execução orçamentária

18) As receitas públicas são classificadas em relação 
à categoria econômica e ao grupo de natureza. Em 
relação a este assunto, assinale a alternativa correta.
a) São Receitas Correntes as provenientes de operações de 

crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos
b) São Receitas de Capital as provenientes da realização 

de recursos financeiros oriundos de constituição de 
dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; 
os recursos recebidos de outras pessoas de direito 
público ou privado, destinados a atender despesas 
classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o 
superávit do Orçamento Corrente

c) São Receitas Correntes as provenientes da realização 
de recursos financeiros oriundos de operações de 
crédito, destinados a atender o superávit do Orçamento 
Corrente

d) São Receitas de Capital as receitas tributárias, de 
contribuição, patrimonial, agropecuária, industrial, 
de serviços e outras e, ainda, as provenientes de 
recursos financeiros recebidos de outras pessoas de 
direito público ou privado, quando destinadas a atender 
despesas classificáveis como Despesas de Capital

19) As despesas públicas são classificadas quanto à 
categoria econômica e ao grupo de natureza. Em 
relação a este assunto, assinale a alternativa incorreta.
a) São Despesas Correntes, classificadas em transferências 

correntes as dotações para investimentos ou inversões 
financeiras que outras pessoas de direito público 
ou privado devam realizar, independentemente de 
contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo 
essas transferências auxílios ou contribuições

b) São Despesas de Capital, classificadas em inversões 
financeiras as dotações destinadas à aquisição de 
imóveis, aquisição de títulos representativos do capital 
de empresas ou entidades e, constituição de aumento 
do capital de entidades ou empresas que visem a 
objetivos comerciais ou financeiros

c) São Despesas Correntes, as despesas de custeio, as 
despesas com pessoal e encargos, juros e encargos da 
dívida

d) São Despesas de Capital, as despesas de 
investimentos, as inversões financeiras, a amortização 
da dívida pública

20) Ao que se refere aos estágios da despesa pública, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta.
I. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade 

competente que cria para o Estado obrigação de 
pagamento, pendente ou não, de implemento de condição.

II. O pagamento da despesa só será efetuado quando 
ordenado após sua regular liquidação.

III. A liquidação de despesa consiste na verificação do 
direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e 
documentos comprobatórios do respectivo crédito.

IV. O empenho da despesa não poderá exceder o limite 
dos créditos concedidos.

a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas
d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
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