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CONTADOR

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

              

LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1 Quando for permitido abrir o caderno de provas, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que 
possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao aplicador de provas.

2 Este caderno contém a prova objetiva e a prova discursiva. A objetiva é composta de 60 questões de múltipla escolha. 
Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta.

3 O cartão-resposta e o caderno de respostas da prova discursiva  são  personalizados e não serão substituídos em caso de 
erro no preenchimento. Ao recebê-los, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o ao 
aplicador de prova.

4  Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, utilizando caneta de 
tinta AZUL  ou  PRETA,  fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com emenda, corretivo, rasura 
ou com mais de uma marcação, terá pontuação zero.

5 Estas provas terão cinco horas de duração, incluídos, nesse tempo, os avisos, a coleta de impressão digital e a transcrição 
das respostas para o cartão-resposta  e, na prova discursiva, para o caderno de respostas.

6 Iniciada a prova, você somente poderá retirar-se do ambiente de realização da prova após decorridas três horas de seu 
início e mediante autorização do aplicador de prova. Somente será permitido levar o caderno de questões após quatro horas 
do início das provas, desde que permaneça em sala até esse momento. É vedado sair da sala com quaisquer anotações, antes 
deste horário.

7 Os três últimos candidatos, ao terminarem as provas, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após a entrega do 
material utilizado por todos eles, e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão colocar suas respectivas 
assinaturas.

ATENÇÃO: Transcreva no espaço designado da sua 
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras 

maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

PROVAS QUESTÕES

Língua Portuguesa 01 a 10 

Informática 11 a 20

Conhecimentos Específicos 21 a 60
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Muito mais do que se procura.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 05.

A rua

Eu amo a rua. Esse sentimento de natureza toda ínti-
ma não vos seria revelado por mim se não julgasse, e razões
não tivesse para julgar, que este amor assim absoluto e assim
exagerado é partilhado por todos vós. Nós somos irmãos, nós
nos sentimos parecidos e iguais; nas cidades, nas aldeias, nos
povoados, não porque soframos, com a dor e os desprazeres, a
lei e a polícia, mas porque nos une, nivela e agremia o amor
da rua. É este mesmo o sentimento imperturbável e indissolú-
vel, o único que, como a própria vida, resiste às idades e às
épocas. Tudo se transforma, tudo varia o amor, o ódio, o ego-
ísmo. Hoje é mais amargo o riso, mais dolorosa a ironia. Os
séculos passam, deslizam, levando as coisas fúteis e os acon-
tecimentos notáveis. Só persiste e fica, legado das gerações
cada vez maior, o amor da rua. [...]

Os dicionários só são considerados fontes fáceis de
completo saber pelos que nunca os folhearam. Abri o primei-
ro, abri o segundo, abri dez, vinte enciclopédias, manuseei in-
fólios especiais de curiosidade. A rua era para eles apenas um
alinhado de fachadas, por onde se anda nas povoações...

Ora, a rua é mais do que isso, a rua é um fator da
vida das cidades, a rua tem alma! Em Benarès ou em Amster-
dã, em Londres ou em Buenos Aires, sob os céus mais diver-
sos, nos mais variados climas, a rua é a agasalhadora da misé-
ria. Os desgraçados não se sentem de todo sem o auxílio dos
deuses enquanto diante dos seus olhos uma rua abre para ou-
tra rua. A rua é o aplauso dos medíocres, dos infelizes, dos
miseráveis da arte. [...] A rua é generosa. O crime, o delírio, a
miséria não os denuncia ela. A rua é a transformadora das lín-
guas. [...] A rua continua matando substantivos, transforman-
do a significação dos termos, impondo aos dicionários as pa-
lavras que inventa, criando o calão que é o patrimônio clássi-
co dos léxicons futuros. [...] 

A rua nasce, como o homem, do soluço, do espasmo.
Há suor humano na argamassa do seu calçamento. Cada casa
que se ergue é feita do esforço exaustivo de muitos seres, e
haveis de ter visto pedreiros e canteiros, ao erguer as pedras
para as frontarias, cantarem, cobertos de suor, uma melopeia
tão triste que pelo ar parece um arquejante soluço. A rua sente
nos nervos essa miséria da criação, e por isso é a mais iguali-
tária, a mais socialista, a mais niveladora das obras humanas.
[...]

Essas  qualidades  nós  as  conhecemos  vagamente.
Para compreender a psicologia da rua não basta gozar-lhe as
delícias como se goza o calor do sol e o lirismo do luar. É pre-
ciso ter espírito vagabundo, cheio de curiosidades malsãs e os
nervos com um perpétuo desejo incompreensível;  é preciso
ser aquele que chamamos flâneur e praticar o mais interessan-
te dos esportes – a arte de flanar: É fatigante o exercício?

Para os iniciados sempre foi grande regalo. A musa
de  Horácio,  a  pé,  não  fez  outra  coisa  nos  quarteirões  de
Roma. Sterne e Hoffmann proclamavam-lhe a profunda virtu-
de, e Balzac fez todos os seus preciosos achados flanando.
Flanar! [...] Que significa flanar? Flanar é ser vagabundo e re-
fletir, é ser basbaque e comentar, ter o vírus da observação li-
gado ao da vadiagem. Flanar é ir por aí, de manhã, de dia, à

noite, meter-se nas rodas da populaça, admirar o menino da
gaitinha ali à esquina, seguir com os garotos o lutador do Cas-
sino vestido de turco [...]; é ver os bonecos pintados a giz nos
muros das casas, após ter acompanhado um pintor afamado
até a sua grande tela paga pelo Estado [...]
 RIO, João do. A rua. In: A alma encantadora das ruas. Ministério da Cultura.Disponível em: 
<http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/livros_eletronicos/alma_encantadora_das_ruas.pdf>. 
Acesso em: 11 jul. 2019.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A crônica de João do Rio foi publicada no início do século
XX e trata das ruas do Rio de Janeiro,  iluminada pelas
primeiras  luzes  da  modernidade.  No  texto,  o  amor
revelado pela rua caracteriza-se por ser

(A) idealizado,  visto que o enunciador  considera  que o
gozo do  “calor  do sol”  e  do  “lirismo do luar”  são
ainda pouco suficientes para se chegar à essência da
psicologia da rua. 

(B) crítico,  dado  que  o  cronista  define  a  rua  como
“agasalhadora  da  miséria”  e  descreve  paisagens
sociais que compõem o seu cenário.

(C) intimista,  já  que o prosador  o declara  “absoluto” e
“exagerado”  e  firmando-se  no  âmbito  de  sua
individualidade.

(D) transitório, posto que o autor diz que “tudo varia o
amor, o ódio, o egoísmo”, posicionando-se em favor
dessa variação e transitoriedade.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O enunciador discorda parcialmente da definição dada à
palavra  “rua”  pelos  dicionários  e  enciclopédias  porque
esses compêndios

(A) consideram  exclusivamente  a  natureza  material  da
rua. 

(B) tratam dos conhecimentos populares advindos da rua.

(C) constituem  para  os  ignorantes  fontes  de  completo
saber.

(D) hesitam  em  reconhecer  a  validade  de  infólios  de
curiosidade.

LÍNGUA PORTUGUESA
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▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em  relação  ao  trecho  “A rua  é  generosa.  O  crime,  o
delírio, a miséria não os denuncia ela.”, interpreta-se que

(A) a  relação  semântica  implícita  entre  a  primeira  e  a
segunda sentença é de finalidade. 

(B) a palavra “os” tem a função de substantivar o verbo
que aparece em seguida.

(C) o verbo da segunda sentença exige o uso do plural na
norma padrão, por apresentar sujeito composto.

(D) o  pronome  “ela”  atua  na  sentença  como  sujeito
gramatical do verbo “denunciar”.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, a justificativa dada para fundamentar a ideia de
que  “a  rua  nasce,  como  o  homem,  do  soluço  e  do
espasmo” é a seguinte:

(A) a rua acolhe a tristeza dos desempregados que por ela
perambulam sem sucesso em busca de trabalho.

(B) os miseráveis são os responsáveis pela destruição do
trabalho de pessoas de bem, como os pedreiros. 

(C) a  rua  surge  do  suor  e  do  esforço  humanos  que
trabalham e cantam tristes cantilenas.

(D) os  seres  humanos  nascem  iguais  e  depois  os
interesses econômicos provocam desigualdade.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, o enunciador defende a necessidade de praticar o
exercício de “flanar”. Com base nas informações do texto,
a  definição  mais  próxima  do  dicionário  para  o  verbo
“flanar” é:

(A) praticar exercícios físicos para garantir saúde física e
mental.

(B) andar ociosamente nas ruas sem rumo e sem destino
certo.

(C) interagir  com  vizinhos  para  atualizar-se  das
novidades na cidade.

(D) praticar atos  ilícitos como forma de romper  com o
padrão moral estabelecido socialmente.

Leia os textos a seguir para responder às questões 06 e 07.

Canção do exílio
Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá; 
As aves, que aqui gorjeiam, 
Não gorjeiam como lá.

Nosso céu tem mais estrelas, 
Nossas várzeas têm mais flores, 
Nossos bosques têm mais vida, 
Nossa vida mais amores.

Em cismar, sozinho, à noite, 
Mais prazer eu encontro lá; 
Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá.

Minha terra tem primores, 
Que tais não encontro eu cá; 
Em cismar sozinho, à noite 
Mais prazer eu encontro lá; 
Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá.

Não permita Deus que eu morra, 
Sem que eu volte para lá; 
Sem que desfrute os primores 
Que não encontro por cá; 
Sem qu'inda aviste as palmeiras, 
Onde canta o Sabiá. 

Poema de Gonçalves Dias, exilado em Portugal. 

Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?se-
lect_action=&co_obra=2112> . Acesso em: 11 jul. 2019.

 Minha terra é a Penha,
o medo mora aqui.
Todo dia chega a notícia 
que morreu mais um ali. 

Nossas casas perfuradas 
pelas balas que atingiu (sic). 
Corações cheios de medo
do polícia que surgiu. 

Se cismar em sair à noite,
já não posso mais. 
Pelo risco de morrer 
e não voltar para os meus pais. 

Minha terra tem horrores 
que não encontro em outro lugar. 
A falta de segurança é tão grande, 
que mal posso relaxar. 

'Não permita Deus que eu morra', 
antes de sair deste lugar. 
Me leve para um lugar tranquilo, 
onde canta o sabiá

Texto produzido por dois estudantes da Penha, na Zona Norte do
Rio de Janeiro e divulgado nas redes sociais e em notícias. 

 Disponível em: <https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/minha-terra-tem-horrores-versao-de-poema-
feita-por-alunos-do-rio-causa-comocao-nas-redes-sociais.ghtml>. Acesso em: 11 jul. 2019.

LÍNGUA PORTUGUESA
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▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma análise dos textos 1 e 2 conduz à inferência de que:

(A) o  exílio  de  Gonçalves  Dias  foi  motivado  pela
violência encontrada no Brasil à semelhança da que
ocorre no bairro da Penha. 

(B) o enunciador do texto 2 revela o desejo de exilar-se
voluntariamente  em Portugal,  tal  como fez o poeta
Gonçalves Dias.

(C) o texto 2 nega a visão ufanista presente no texto 1
com  o  qual  estabelece  uma  relação  de
intertextualidade.

(D) o  sabiá  simboliza,  em  ambos  os  textos,  a
representação  de  um  país  livre  de  todo  tipo  de
colonização política e ideológica.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho “a falta  de segurança é  tão grande,  /que mal
posso relaxar”, retirado do texto 2, há uma relação de

(A) causa e consequência.

(B) proporcionalidade.

(C) parte e todo.

(D) concessividade.

Leia o texto a seguir para responder à questão 08.

Campanha 2019 da Prefeitura de São Paulo contra o frio.

Disponível em: <http://propmark.com.br/agencias/moradores-de-rua-protagonizam-campanha-de-
inverno-da-prefeitura-de-sao-paulo>. Acesso em: 12 jul. 2019.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um dos problemas das grandes cidades é o frio  que os
moradores de rua enfrentam. Na campanha publicitária da
Prefeitura de São Paulo,  o jogo de palavras criado para
provocar efeito de sentido manifesta-se por meio do

(A) emprego  da  palavra  “inverno”  para  indicar  espaço
abstrato num determinado período do ano.

(B) contraponto entre o texto verbal e o texto não verbal.

(C) uso reiterado de verbos no imperativo.

(D) contraste entre o sentido literal e o sentido figurado
da palavra “frio”.

Leia o texto a seguir para responder às questões 09 e 10.

 Disponível em: <https://www.humorpolitico.com.br/tag/matando-moradores-de-rua/>.
Acesso em : 11 jul. 2019.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na charge, a construção do humor foi possibilitada pelo
fato de que

(A) um  sentido  inesperado  foi  atribuído  à  expressão
“acabar com a miséria”.

(B) um  dos  mendigos  revela  habilidade  de  estabelecer
diálogo com outros discursos.

(C) um  possível  sentido  do  verbo  “acabar”  está
relacionado à ideia de terminar provisoriamente.

(D) um dos personagens relata a notícia lida no jornal de
modo ambíguo.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 O aspecto  que  torna  o  complemento  do  verbo  “dizer”
diferente do complemento do verbo “matar” é o seguinte:

(A) o  verbo  “matar”  apresenta  como  complemento  o
locativo “lá em Goiânia”.

(B) a indeterminação do sujeito altera a especificação do
objeto direto. 

(C) o  complemento  de  “dizer”  é  oracional,  enquanto  o
complemento de “matar” não é.

(D) a polissemia de um dos verbos possibilita alterar seus
complementos.

LÍNGUA PORTUGUESA
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INFORMÁTICA 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  sistema  operacional  Microsoft  Windows  10,  as
ferramentas  “Copiar”  e  “Colar”  valem-se  da  Área  de
Transferência a fim de possibilitar a rápida reutilização de
informação preexistente, desde que tal informação esteja
acessível pelo computador que estiver em uso. Duas das
teclas  de  atalho  capazes  de  acionar  tais  comandos  são:
<CTRL>  +  <C>  e  <CTRL>  +  <V>,  respectivamente.
Ademais,  outras  duas  teclas  de  atalho  desempenham
exatamente  as  mesmas  funções  daquelas  retro
mencionadas. São elas:

(A) <CTRL> + <INS> e <SHIFT> + <INS>

(B) <SHIFT> + <F10> e <CTRL> + <Y>

(C) <CTRL> + <X> e <CTRL> + <V>

(D) <SHIFT> + <TAB> e <SHIFT> + <DEL>

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na  Tecnologia  da  Informação  (TI)  há  muitos
estrangeirismos,  situação  que  ocorre  em  razão  das
significativas  descobertas,  invenções,  realizações  e
aperfeiçoamentos  ocorridos  fora  do  nosso  país.  Os
vocábulos não aportuguesados “drive” e “driver”, no âmbito
da  TI,  apesar  da  grande  proximidade  das  suas  grafias,
trazem  consigo  significações  distintas.  Considerando  o
sistema  operacional  Microsoft  Windows,  as  palavras
“drive” e “driver”, respectivamente, se referem a

(A) um  software  do  tipo  aplicativo  e  um  hardware  de
memória secundária.

(B) um hardware de memória secundária e um software
controlador de dispositivos.

(C) um  software  controlador  de  dispositivos  e  um
hardware que processa de dados.

(D) um hardware que processa de dados e um software do
tipo aplicativo.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No processador de textos  Writer, componente da suíte de
aplicativos LibreOffice 6.x.x, após a digitação completa de
um texto obediente à norma culta da nossa língua pátria, se
um usuário destro pretende selecionar um bloco de texto
equivalente a uma determinada frase de um dos parágrafos
desse  texto,  ele  deverá  posicionar  o  ponteiro  do  mouse
sobre  uma das  palavras  pertencente  à  frase  escolhida  e,
com o auxílio do botão esquerdo, executar um

(A) clique simples.

(B) clique duplo.

(C) clique triplo.

(D) clique quádruplo.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na  planilha  eletrônica  Microsoft  Excel  2016,  se  um
usuário, de forma aleatória, digitar números inteiros de um
ou dois dígitos nas células do intervalo A1:D4 e, depois,
fora  desse  intervalo,  digitar  em  células  distintas  quatro
fórmulas envolvendo a função de planilha SOMA() iguais
às que foram transcritas nas alternativas abaixo,  a única
fórmula que, na situação descrita,  resultará em um valor
distinto em comparação às outras três fórmulas é:

(A) =SOMA(A1:D4)

(B) +SOMA(A1:D4)

(C) @SOMA(A1:D4)

(D) -SOMA(A1:D4)

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

INFORMÁTICA
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▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre  os  possíveis  golpes  e  armadilhas  digitais,  há
inúmeros  perigos  para  o  internauta  e,  por  essa  razão,  é
importante  que  sejam  tomados  cuidados  especiais
enquanto  se  utiliza  os  variados  serviços  disponíveis  na
Internet. Considerando o Phishing Scam, o internauta deve
adotar  uma postura  defensiva  para  não  ser  vítima e,  no
caso  em  particular,  um  dos  cuidados  recomendados
especificamente para essa modalidade de fraude é

(A)  digitar  a  URL diretamente  no  navegador  Web e
analisar o conteúdo antes de clicar em links recebidos por
meio de mensagens eletrônicas.

(B) ser cuidadoso ao aceitar cookies oriundos dos sítios da
Web que o internauta visitar.

(C)  ser  cuidadoso  ao  elaborar  a  senha  de  acesso  ao
webmail a fim de evitar que ela seja descoberta por meio
de ataques de força bruta.

(D) habilitar criptografia na conexão entre o leitor de  e-
mails do internauta e os servidores de e-mail do provedor.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os navegadores da Web Mozilla Firefox, Google Chrome e 
Microsoft  Edge  têm  suas  próprias  funcionalidades  de 
navegação sem histórico,  respectivamente,  denominadas: 
navegação  privativa,  navegação  anônima  e  navegação 
InPrivate.  Em  relação  a  essas  funcionalidades  e 
considerando a preservação da privacidade do internauta, o 
usuário  que  ativar  um desses  recursos  no  navegador  da 
Web de sua preferência

(A) acessará a grande rede mundial de computadores em
modo  oculto  e,  devido  ao  uso  dessa  espécie  de
camuflagem  digital,  em  nenhum  momento  e  em
nenhum lugar, algum outro usuário poderá detectá-lo,
seja localmente ou remotamente.

(B) deixará  de  ter  seus  dados  de  navegação  salvos  no
dispositivo  computacional  vez  que,  depois  que
encerrar  a sessão de trabalho,  o  navegador  da  Web
excluirá os dados temporários do computador assim
que o aplicativo for fechado.

(C) acessará  a  Internet  em modo de  privacidade  e,  em
face  dessa  forma  anônima  de  navegação,  nenhum
usuário  remoto  poderá  detectá-lo  em  nenhum
momento  ou  lugar,  embora  seja  possível  que  um
usuário local possa encontrar seus rastros.

(D) terá os seus dados de navegação salvos no dispositivo
computacional e,  após o encerramento da sessão de
trabalho,  o  navegador  da  Web excluirá  os  dados
temporários do computador assim que o aplicativo for
reiniciado.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  mercado  de  computadores  é  dividido  em  diferentes
faixas: entrada (entry-level), intermediária (mainstream) e
avançada  (high-end).  A  faixa  de  entrada  refere-se  aos
computadores  mais  baratos,  a  faixa  intermediária  aos
computadores  com  melhor  custo/benefício  e  a  faixa
avançada aos computadores com alto desempenho. A faixa
de mercado não tem correspondência direta com faixa de
preço,  pois  linhas  diferentes  de  produtos  de  fabricantes
distintos possuem variação de valores. Em 2019, a maioria
dos microcomputadores PC e  iMac novos oferecidos no
mercado  brasileiro  aos  consumidores  finais  na  faixa
intermediária possuem a sua quantidade de memória RAM
dinâmica  (DRAM) e  a  sua  capacidade  do  acionador  de
disco rígido (HDD) expressas, respectivamente, em

(A) GigaBits e TeraBits.

(B) TeraBits e GigaBits.

(C) GigaBytes e TeraBytes.

(D) TeraBytes e GigaBytes.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um usuário pretende conectar o seu monitor de vídeo novo
em uma CPU usada  que  ele  já  possuía.  Para  isso,  esse
usuário  necessitará  de  um  cabo  de  sinal  de  vídeo
compatível,  simultaneamente,  com  a  saída  da  placa  de
vídeo que se já encontra instalada nessa CPU e com uma
das  tecnologias  de  conexão disponíveis  no  seu  monitor.
Qual  das  tecnologias  tem a  menor  chance  de  ser  usada
para resolver o problema mencionado, uma vez que, por
tradição  de  mercado,  sua  adoção  em cabos  de  sinal  de
vídeo é incomum?

(A) DVI.

(B) HDMI.

(C) DisplayPort.

(D) USB.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
A área de Segurança da Informação compreende: 
segurança lógica e segurança física. A alternativa 
relacionada com segurança física computacional é a 
seguinte:

(A) Kensington lock

(B) software antivírus

(C) hardware firewall

(D) Anti-spyware
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▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O vocábulo  inglês  malware diz  respeito  aos  programas
desenvolvidos com a finalidade de executar ações danosas
ou atividades maliciosas em dispositivos computacionais
alheios. Dentre os vários tipos existentes de malwares, nos
últimos tempos, tem havido elevada ocorrência de danos
causados  pelos  denominados  ransomwares.  O  termo
ransomware refere-se a

(A) um  programa  ou  parte  de  um  programa  de
computador, normalmente malicioso, que se propaga
inserindo cópias  de si  mesmo tornando-se  parte  de
outros programas e arquivos. Para que possa se tornar
ativo e  dar  continuidade ao processo de infecção é
necessário  que  um  programa  já  infectado  seja
executado no computador alvo.

(B) um  programa  que  torna  inacessíveis  os  dados
armazenados  em  um  equipamento,  geralmente
usando  criptografia,  e  que  exige  pagamento  de
resgate para restabelecer o acesso ao usuário. Via de
regra, o pagamento do resgate é realizado através de
alguma  criptomoeda  descentralizada  a  fim  de
impossibilitar o seu rastreamento.

(C) um  programa  que  dispõe  de  mecanismos  de
comunicação com o  invasor  que  permitem que  ele
seja  controlado  remotamente.  Possui  processo  de
infecção e propagação similar ao do worm, ou seja, é
capaz  de  se  propagar  automaticamente,  explorando
vulnerabilidades existentes em programas instalados
em computadores.

(D) um programa projetado para monitorar as atividades
de um sistema e enviar  informações coletadas  para
terceiros.  Pode  ser  usado  tanto  de  forma  legítima
quanto maliciosa, dependendo de como é instalado,
das  ações  realizadas,  do  tipo  de  informação
monitorada e do uso que é feito por quem recebe as
informações coletadas.

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos procedimentos contábeis orçamentários, o lançamento
é  o  ato  da  repartição  competente,  que  verifica  a
procedência  do  crédito  fiscal  e  a  pessoa  que  lhe  é
devedora, inscrevendo seu débito. Uma vez ocorrido o fato
gerador,  procede-se  ao  registro  contábil  do  crédito
tributário em favor da fazenda pública, em contrapartida a
uma variação

(A) patrimonial aumentativa.

(B) patrimonial diminutiva.

(C) orçamentária derivada.

(D) orçamentária ordinária.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  receita  orçamentária  decorrente  da  exploração  do
patrimônio público é chamada de

(A) receita de capital fixada.

(B) receita patrimonial derivada.

(C) receita patrimonial originária.

(D) receita de capital prevista.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação à classificação programática e econômica da
despesa pública, os programas

(A) definem  a  origem dos  recursos  a  serem aplicados,
que,  congregados,  aumentam  a  capacidade  de
concessão de empréstimos.

(B) são compostos de ações que, articuladas, concorrem
para o cumprimento de um objetivo comum.

(C) possuem  indicadores  de  desempenho  da  gestão  que,
estruturados, integram a avaliação de cumprimento de
um objetivo comum.

(D) são  constituídos  por  fontes  de  recursos  que,
planificadas, definem os critérios de pagamento das
operações de crédito.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos procedimentos contábeis orçamentários,  as despesas
orçamentárias para cobertura de despesas  de instituições
privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade
lucrativa, são:

(A) os benefícios contratuais.

(B) as contribuições.

(C) os auxílios.

(D) as subvenções sociais.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere  os  seguintes  fatos  contábeis  de  uma empresa
comercial registrada em 10 de junho de 2018, com capital
social integralizado em dinheiro de R$825,00:

- Em 16/06, empréstimo bancário de R$750,00.
-Em 17/06, recebimento à vista por serviços                    presta-
dos R$600,00.
- Em 20/06, compra à vista de mercadorias por R$1.050,00.
- Em 25/06, venda de mercadorias a prazo por R$450,00. Custo
da mercadoria vendida: R$300,00.
-  Em  30/06,  pagamento  de  água,  luz  e  telefone  de
R$450,00.

Ao efetuar a contabilização de todos os fatos contábeis do
mês  de  junho,  sabendo  que  não  houve  incidência  de
impostos em nenhuma operação, a empresa apresentará

(A) lucros acumulados de R$1.050,00.

(B) patrimônio líquido de R$1.575,00.

(C) passivo de R$1.125,00.

(D) ativo de R$1.875,00.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  classificação  do  ativo  e  do  passivo  considera  a
segregação em “circulante” e “não circulante”, baseando-
se em seus atributos de 

(A) tangibilidade e intangibilidade.

(B) conversibilidade e exigibilidade.

(C) compatibilidade e economicidade.

(D) obrigatoriedade e exiguidade.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise os dados a seguir:

- Caixa R$1.328,00

- Capital Social R$1.920,00

- Duplicatas a receber R$720,00

- Mercadorias em estoque R$560,00

- Duplicatas a pagar R$960,00

- Móveis e utensílios R$640,00

- Lucros acumulados R$368,00

Qual será o valor da situação líquida de uma empresa que
apresentou os saldos contábeis discriminados acima: 

(A) R$960,00

(B) R$1.320,00

(C) R$2.288,00

(D) R$3.248,00

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um veículo não destinado à manutenção da atividade de
uma  empresa  e  cuja  disposição  é  permanecer  com  ele,
deve  ser  classificado  no  Balanço  Patrimonial  no  ativo
como

(A) investimento.

(B) intangível.

(C) diferido.

(D) imobilizado.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere os saldos finais das seguintes contas do Balanço
Patrimonial de uma empresa: 

- Caixa R$2.400,00
- Bancos conta movimento R$3.200,00
- Duplicatas a receber R$2.400,00
- Veículos R$8.000,00
- Fornecedores R$4.320,00
- Empréstimos a pagar R$6.400,00
- Capital social R$5.280,00

Os percentuais de capital de terceiros e de capital próprio
são, respectivamente, de

(A) 50% e 50%.

(B) 67% e 33%.

(C) 27% e 40%.

(D) 81% e 121%.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere  as  seguintes  informações  sobre  uma  empresa
comercial:

- Em setembro de 2018 foi  constituída por dois sócios
com cada um integralizando, em dinheiro, o montante de
R$16.000,00;
- Em outubro de 2018 foram adquiridas mercadorias para
revenda no valor R$5.000,00; com pagamento para feve-
reiro de 2019. 
- Em novembro de 2018, foi adquirido à vista e em di-
nheiro, um imóvel no valor de R$12.000,00 e um veículo
por R$8.000,00, ambos para serem utilizados nas ativida-
des da empresa.

No  balanço  patrimonial  da  empresa  mencionada,
efetuando a  correta  escrituração  dos  fatos  contábeis,  no
encerramento do exercício de 2018, 

(A) o saldo da conta caixa é igual a R$4.000,00.

(B) o capital próprio corresponde a R$32.000,00.

(C) o capital de terceiros corresponde a R$7.000,00.

(D) o saldo da conta do imobilizado é igual a R$17.000,00.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público (MCASP),  o  Balanço Orçamentário é  composto
respectivamente de

(A) quadro  principal,  quadro  da  execução  das  receitas
correntes e quadro da execução dos restos a pagar não
processados.

(B) quadro da execução dos restos a pagar processados,
quadro  da  execução  dos  restos  a  pagar  não
processados  e  quadro  da  execução  das  despesas
correntes.

(C) quadro da execução dos restos a pagar processados,
quadro  da  execução  das  transferências  correntes  e
quadro da execução da despesa de pessoal.

(D) quadro  principal,  quadro  da  execução  dos  restos  a
pagar  não  processados  e  quadro  da  execução  dos
restos a pagar processados.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público (MCASP), o Balanço Orçamentário apresentará
as receitas e as despesas previstas em confronto com as
realizadas, conforme a classificação por

(A) empenho.

(B) origem.

(C) natureza.

(D) liquidação.
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▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A empresa ABC Ltda.  apresentou a  conta  investimentos
em três exercícios consecutivos com os seguintes valores:

31/12/2016 – R$768.000,00
31/12/2017 – R$921.600,00
31/12/2018 – R$1.059.840,00

Considerando que,  no  período,  houve  correções  com as
seguintes taxas do IPCA: 2016 = 15,36%; 2017 = 11,52%
e 2018 = 7,68%, então,

(A) a  conta  investimentos  de  31/12/2016  é  igual  à  de
31/12/2018.

(B) a conta investimentos de 31/12/2017 é menor que as
demais.

(C) a conta  investimentos  de 31/12/2018 é maior que as
demais.

(D) a  conta  investimentos  de  31/12/2016  é  igual  à  de
31/12/2017.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na  análise  vertical  da  Demonstração  de  Resultado  do
Exercício (DRE) da Empresa ABC Ltda. verificou-se uma
participação de Custo das Mercadorias Vendidas (CMV)
de 30% das Receitas Brutas de Vendas (RBV) no ano de
2017. Na análise horizontal, verificou-se um crescimento
do CMV do ano de 2017 para o ano de 2018 na ordem de
75% e de 5% de RBV. Considerando essas informações, na
análise vertical do ano de 2018, a participação do CMV
em RBV será de

(A) 52,50%.

(B) 50%.

(C) 27,50%.

(D) 25%.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na Administração Pública Federal, o controle externo, por
disposição  constitucional,  é  exercido  pelo  Congresso
Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da União que

(A) comprova  a  legalidade  e  determina  os  resultados
quanto  à  eficácia  e  à  eficiência  da  gestão
extraorçamentária da Presidência da República.

(B) exerce o controle das operações de crédito,  avais e
garantias, bem como das obrigações da União.

(C) mantém  um  amplo  conjunto  de  mecanismos
administrativos,  para  exercício  de  atividade  de
revisão das ações de agentes privados.

(D) detém a atribuição de apreciar as contas do presidente
da  República,  mediante  emissão  de  parecer
conclusivo.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  respeito  das  alienações  no  setor  público,  a  lei  de
licitações prevê que, na concorrência para a venda de bens
imóveis, a fase de habilitação limitar-se-á à comprovação
do recolhimento de quantia correspondente a 

(A) 5% (cinco por cento) da avaliação.

(B) 10% (dez por cento) da avaliação.

(C) 25% (vinte e cinco por cento) da avaliação.

(D) 50% (cinquenta por cento) da avaliação.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere  os  seguintes  dados a  respeito  da estrutura  de
custos de uma empresa industrial:

- Material Direto: R$60,00 por unidade.
- Mão de obra direta: R$30,00 por unidade.
- Custos Indiretos de Fabricação (variável): R$12,00 por
unidade.
-  Custos  Indiretos  de  Fabricação  (fixo):  R$900.000,00
por mês.

Se  a  empresa  estima produzir  37.500 unidades,  o  custo
padrão unitário será de

(A)  R$126,00.

(B)  R$114,00.

(C)  R$96,00.

(D)  R$66,00.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  Demonstrativo  da  Estimativa  e  Compensação  da
Renúncia de Receita visa  atender ao art. 4°, § 2°, inciso V,
da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  (LRF)  e  será
acompanhado de 

(A) exame das metas, em valores e em percentual do PIB,
para renúncia da receita total e primária e resultados
primário e nominal. 

(B) exame dos eventos resultantes da realização das ações
previstas no programa de trabalho para o exercício ou
decorrentes  das  metas  de  resultados  relativos  à
renúncia de receitas.

(C) análise dos critérios estabelecidos para as renúncias
de receitas e suas respectivas compensações, a fim de
dar maior consistência aos valores apresentados.

(D) análise  das  metas  anuais,  em  valores  correntes  e
constantes, relativas à renúncia de receitas, resultado
ordinário e derivado e montante da dívida pública.
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▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base nos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal
e Manual dos Demonstrativos Fiscais, o relatório de gestão
fiscal conterá comparativo

(A) da despesa total corrente, do montante da dívida pública
para o exercício e do total de crédito presumido fixados
na lei.

(B) do  balanço  orçamentário  e  dos  demonstrativos  das
variações  patrimoniais  por  categorias  econômicas  e
grupos de despesas fixados na lei.

(C) do  balanço  financeiro  e  das  receitas  por  categorias
econômicas,  da  despesa  por  fonte  de  recursos  e  das
isenções estabelecidas na lei.

(D) da despesa total com pessoal, da dívida consolidada, da
concessão de garantia e contragarantias e das operações
de crédito com os limites estabelecidos na lei.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  estabeleceu  as
particularidades para o cômputo das deduções da Receita
Corrente  Líquida  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito
Federal e dos Municípios. Na União, no Distrito Federal,
nos Estados e nos Municípios serão consideradas: 

(A) as disponibilidades de recursos para o pagamento de
despesas  que  não  estão  associadas  a  recursos
desvinculados ou de caráter permanente.

(B) as transferências constitucionais ou legais entre entes,
de  modo  a  identificar  a  receita  que  efetivamente
pertence a cada um deles.

(C) as  receitas  arrecadadas  por  meio  da  contribuição
patronal  ao  Regime  Geral  de  Previdência
Complementar e suas deduções, de modo a identificar
a despesa previdenciária.

(D) as despesas de natureza remuneratória decorrentes do
efetivo exercício de cargo, do emprego ou da função
de confiança no setor  público e  do pagamento dos
proventos de aposentadorias.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A IN/SFC  n°  03  de  09/06/17  estabelece  que  devem  ser
documentadas em papéis de trabalho as análises realizadas e as
evidências produzidas ou coletadas pelos auditores internos
governamentais  em decorrência  dos  exames.  As evidências
devem estar  organizadas  e referenciadas  apropriadamente  e
constituir  informações  suficientes,  confiáveis,  fidedignas  e
úteis, de modo a suportar as conclusões expressas na

(A) complementação dos testes de controle.

(B) relevância das informações disponíveis.

(C) amostra adequada para cada exame.

(D) comunicação dos resultados dos trabalhos.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A escolha  do  tipo  de  amostragem  é  determinada  pela
finalidade  do  procedimento  de  auditoria,  pelas
características gerais e pela aplicabilidade em auditoria e
também  pela  adequação  da  amostragem.  Assim  sendo,
quando a finalidade do procedimento de auditoria é a de
obter evidências,  informações,  conclusões,  avaliações ou
recomendações  sobre  a  população,  por  meio  da
generalização dos resultados da amostra, ela é denominada
de

(A) amostragem por distorção tolerável.

(B) amostragem probabilística.

(C) amostragem por fins específicos.

(D) amostragem não probabilística.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  estabelecimento  de  uma  comunicação  eficaz  com  a
unidade  auditada  durante  todo  o  processo  de  auditoria
governamental  é  fundamental  para  o  bom
desenvolvimento dos trabalhos. Em determinada unidade
auditada,  quando  ocorrer  situações  de  identificação  de
falha  meramente  formal  ou  de  baixa  materialidade,  que
não  precisam  constar  no  relatório,  mas  que  exijam
providências para saneamento, o documento que deve ser
emitido para os auditados é:

(A) solicitação de auditoria.

(B) constatações de auditoria.

(C) nota de auditoria.

(D) achados de auditoria.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme  disposto  no  Manual  de  Orientações  Técnicas
das  Atividades  de  Auditoria  Interna  Governamental  do
Poder Executivo Federal (IN/SFC/03/2017), o estudo das
relações entre informações financeiras e não financeiras é
exemplo da técnica de auditoria denominada de

(A) procedimentos analíticos.

(B) observação.

(C) benchmarking.

(D) análise documental.
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▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O auditor governamental é o responsável pela elaboração
dos  papéis  de  trabalho  relativos  às  atividades  que  lhes
forem atribuídas  no  trabalho de auditoria.  Os  papéis  de
trabalho  se  classificam  em  permanente  e  corrente,  e
facilitam  a  organização,  o  arquivamento  e  a  futura
utilização desses documentos. São exemplos de papéis de
trabalho permanentes:

(A) documentos  de  planejamento  e  atas  de  reuniões
realizadas.

(B) relatórios  de  auditoria  de  exercícios  anteriores  e
fluxograma de procedimentos operacionais.

(C) relatos de visitas ou inspeções realizadas e relação de
dirigentes e responsáveis.

(D) solicitações de auditoria e evidências dos achados de
auditoria.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma empresa industrial produz três produtos: P1; P2; P3.
Os custos diretos, por pertencerem aos produtos, já estão
neles alocados:

Itens P1 P2 P3
Matéria-prima R$33.600,00 R$14.400,00 R$36.000,00

Mão de obra 
direta

R$26.400,00 R$21.600,00 R$18.000,00

Os custos indiretos de fabricação (CIF) do período totali-
zaram R$280.000,00. A administração apurou que há pre-
dominância dos CIF decorrentes do uso de maquinaria e
decidiu efetuar o rateio com base em horas-máquina, assim
distribuídos:

Itens P1 P2 P3
N° de h/m 420 630 350

O  custo  total,  em  reais,  dos  Produtos  P1  e  P2,
respectivamente, é de:

(A) R$280.000,00 e R$150.000,00.

(B) R$180.000,00 e R$126.000,00.

(C) R$144.000,00 e R$162.000,00.

(D) R$124.000,00 e R$96.000,00.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A contabilidade de custos é um conjunto de procedimentos
empregado para a determinação do custo de um produto e
das várias atividades relacionadas à sua fabricação e venda,
bem como para auxiliar o planejamento e a mensuração de
desempenho.  Os  custos  definidos  em  relação  ao
comportamento são denominados de

(A) estimados e controláveis.

(B) fixos e variáveis.

(C) direto e indireto.

(D) incrementais e empatados.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  sistema  de  custeamento  por  processo  adapta-se  às
empresas que produzem produtos de modo contínuo para
atendimento  das  necessidades  do  consumidor.  São
exemplos do tipo de empresa que adota esse sistema de
custeamento:

(A) as oficinas gráficas.

(B) as firmas de auditoria.

(C) os estaleiros que fabricam navios.

(D) os produtores de cigarros.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A licitação,  como atividade administrativa,  é  norteada por
alguns princípios que definem os critérios interpretativos e
conferem a possibilidade de supressão de lacunas e omissões
normativas.  Qual  é o princípio que estabelece o dever do
administrador de conferir  o  mesmo tratamento a  todos os
interessados que se encontrem na mesma situação jurídica?

(A) Impessoalidade.

(B) Moralidade.

(C) Publicidade.

(D) Legalidade.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As modalidades de licitação são formas de realização do
procedimento  licitatório  que  visam  ajustar-se  às
peculiaridades de cada tipo de negócio administrativo. A
modalidade de licitação adotada para as concessões de uso,
de serviço ou de obra pública é denominada de

(A) leilão.

(B) pregão.

(C) concorrência.

(D) tomada de preços.

CONTADOR



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO DA UFG –2019

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Orçamento  público  é  um  instrumento  que  os  governos
usam  para  organizar  os  seus  recursos  financeiros.  Ao
orçamento que abrange todas as entidades e os órgãos a ela
vinculados, da administração direta ou indireta, bem como
os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder
Público é atribuído o nome de

(A) orçamento de investimento.

(B) orçamento fiscal.

(C) orçamento participativo.

(D) orçamento da seguridade social.

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Determinada  unidade  gestora  ao  final  do  exercício
apresentou  a  Demonstração  das  Variações  Patrimoniais
composta dos seguintes dados:

Receita de impostos no valor de R$150.000,00.
Receita de exploração de bens e direitos e prestação de

serviços – R$300.000,00.
Receita com juros e encargos de empréstimos concedidos

– R$ 15.000,00.
Despesas com remuneração a pessoal – R$250.000,00.
Despesas com juros e encargos de mora – R$80.000,00.
Despesa orçamentária de capital com amortização (paga-

mento  do  principal)  de  empréstimo  no  valor  de
R$85.000,00.

Contratação de operação de crédito de curto prazo no va-
lor de R$15.000,00.

Considerando exclusivamente os dados acima, o resultado
patrimonial do exercício foi, em reais, de:

(A)  R$215.000,00.

(B)  R$135.000,00.

(C)  R$50.000,00.

(D)  R$35.000,00.

Para responder às questões 53 e 54, considere as seguintes
informações:

Determinada autarquia federal apresentou em 31/12/2017
o seguinte balanço patrimonial:

Contas R$

Ativo Circulante     108.000,00

Caixa e Equivalente a Caixa     100.000,00

Créditos a Curto Prazo         8.000,00

Ativo Não Circulante 183.000,00

Créditos a Longo Prazo     3.000,00

Bens Imóveis 180.000,00

Total do Ativo 291.000,00

Passivo Circulante 115.500,00

Fornecedores a Pagar a Curto Prazo 105.000,00 

Obrigações Trabalhistas 6.000,00

Provisões a Curto Prazo 4.500,00

Patrimônio Líquido 175.500,00

Resultados Acumulados 175.500,00

Total do Passivo 291.000,00

No decorrer do exercício de 2018 ocorreram as seguintes
transações:
 Receita orçamentária arrecadada com prestação de ser-

viços no valor total de R$250.000,00.
 Despesa orçamentária total  com Fornecedores empe-

nhada de R$220.000,00 e 60% desse valor correspon-
de às despesas pagas.

 Pagamento integral dos fornecedores e das obrigações
trabalhistas referentes ao ano de 2017.

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao final do exercício de 2018, o valor de fornecedores a pagar,
em reais, é de

(A) R$220.000,00.

(B) R$132.000,00.

(C) R$105.000,00.

(D) R$88.000,00.

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O saldo final de caixa e equivalente a caixa em 31/12/2018
foi, em reais, de

(A) R$218.000,00.

(B) R$113.000,00.

(C) R$107.000,00.

(D) R$3.000,00.
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▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  objetivo  das  demonstrações  contábeis  é  o  de
proporcionar  informação  sobre  a  posição  patrimonial  e
financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade
que sejam úteis a um grande número de usuários em suas
avaliações e 

(A) nas tomadas de decisões econômicas.

(B) nos resultados abrangentes alcançados.

(C) nas políticas contábeis adequadas.

(D) nos princípios contábeis utilizados.

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Patrimônio é  o conjunto de  bens  materiais  e  imateriais,
direitos e obrigações avaliáveis em moeda e vinculados à
entidade pela propriedade, posse ou controle, dos quais a
mesma possa dispor no desenvolvimento de seus negócios.
O  patrimônio  é  representado  pelas  situações  estática  e
dinâmica. Assim, o demonstrativo contábil que evidencia a
situação da dinâmica patrimonial é denominado de

(A) demonstração de lucros ou prejuízos acumulados.

(B) demonstração do resultado do exercício.

(C) demonstração das mutações do patrimônio líquido.

(D) demonstração das origens e aplicações de recursos.

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A demonstração  dos fluxos  de caixa (DFC)  sintetiza  os
fatos administrativos que envolvem os fluxos de dinheiro
ocorrido  durante  um  determinado  período  e  são
classificados por grupos de atividades. O recebimento pela
venda de participações em outras empresas é evidenciado
na DFC como sendo

(A) atividades econômicas.

(B) atividades operacionais.

(C) atividades de financiamentos.

(D) atividades de investimentos.

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Determinada empresa que compra e revende mercadorias
apresentou em 31/12/2018 o seguinte balanço patrimonial:

Contas R$

Ativo Circulante 45.500,00

Caixa e Equivalente a Caixa 12.500,00

Créditos a Receber         8.000,00 

Estoques 25.000,00

Ativo Não Circulante 93.000,00   

Realizável a Longo Prazo    13.000,00 

Imobilizado 80.000,00

Total do Ativo 138.500,00

Passivo Circulante 55.500,00

Fornecedores a Pagar 45.000,00 

Obrigações Trabalhistas 6.000,00

Obrigações Fiscais 4.500,00

Patrimônio Líquido 83.000,00

Capital Social 76.500,00

Reserva de Lucros 6.500,00

Total do Passivo 138.500,00    

Considerando  os  dados  apresentados  em  31/12/2018,  a
empresa  apresentou  a  liquidez  seca  e  corrente,
respectivamente, de 

(A) 0,68 e 0,23.

(B) 0,55 e 0,37.

(C) 0,37 e 0,82.

(D) 0,23 e 0,33

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A análise  de  índices  relaciona  itens  e  grupos  de  itens  do
balanço  patrimonial  e  da  demonstração  do  resultado  do
exercício. Os índices capazes de medir a capacidade de giro de
certos elementos patrimoniais fornecendo informações sobre
aspecto de gestão da empresa são conhecidos como 

(A) índices de rotação.

(B) índices de rentabilidade.

(C) índices de estrutura de capital.

(D) índices de produtividade.
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▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a análise que facilita a avaliação da estrutura do ativo e
passivo,  bem  como  a  participação  de  cada  item  da
demonstração de resultado do exercício na formação do lucro
ou prejuízo?

(A) Horizontal.

(B) Vertical.

(C) Estrutural.

(D) Financeira.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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____Questão 01_________________________________________________________________________

A despesa orçamentária é toda transação que depende de autorização legislativa, na forma de consignação de dotação
orçamentária, para ser efetivada.

Para fins contábeis, a despesa orçamentária pode ser classificada quanto ao impacto na situação patrimonial líquida em:
a) despesa orçamentária efetiva aquela que, no momento de sua realização, reduz a situação líquida patrimonial da enti -
dade e constitui fato contábil modificativo diminutivo; b) despesa orçamentária não efetiva – aquela que, no momento da
sua realização, não reduz a situação líquida patrimonial da entidade, constituindo fato contábil permutativo.

No processo de aquisição de bens ou de serviços por parte do ente da Federação, é necessário observar alguns passos an-
tes de proceder a adequada classificação quanto à natureza da despesa orçamentária e garantir que a informação contábil
seja fidedigna.

Baseando-se no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (8ª edição) cite todos os passos exigidos para a
classificação quanto à natureza da despesa orçamentária.

(10 pontos)

____Questão 02_________________________________________________________________________

As demonstrações contábeis são a representação estruturada da situação patrimonial, financeira e do desempenho da
entidade.

Em conformidade como o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (8ª edição) e a respeito da consistência da
apresentação das demonstrações contábeis entre períodos, a respectiva apresentação e classificação de itens nas demons -
trações devem ser mantidas.

Mencione as possibilidades de alteração da apresentação e classificação de itens.

(10 pontos)
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