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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 60 (sessenta) QUESTÕES de múltipla escolha referente à Prova Objetiva, 

correspondentes ao cargo de sua concorrência, e 01 (uma) Prova Discursiva, composta por uma proposta de Redação. 

2. Cada questão objetiva de múltipla escolha apresenta 5 (cinco) alternativas identificadas com as letras A, B, C, D e E, sendo 

apenas 1 (uma) correta. 

3. Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a quantidade de questões descritas no item 1 e se o cargo para o qual você 

foi inscrito está correto. Caso esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, comunique imediatamente ao fiscal de sala, para que 

seja realizada a substituição. 

4. Observe, na FOLHA DE RESPOSTAS e na FOLHA DE REDAÇÃO (PROVA DISCURSIVA), se seus dados estão registrados 

corretamente. Caso haja alguma divergência, comunique ao fiscal de sala. 

5. Após conferência, assine seu nome no espaço próprio na FOLHA DE RESPOSTAS e na FOLHA DE REDAÇÃO (PROVA 

DISCURSIVA). 

6. OBRIGATORIAMENTE a FOLHA DE RESPOSTAS e FOLHA DE REDAÇÃO (PROVA DISCURSIVA) deverão ser preenchidas 

com caneta esferográfica feita em material transparente de tinta preta ou azul. 

7. Não é permitida, no momento da prova, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de aparelhos eletrônicos 

(calculadora, telefone celular, tablet, etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné, relógios, livros, anotações, impressos ou qualquer 

outro material de consulta. 

8. A saída de candidato da sala de prova somente será permitida depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do início da 

prova (apontado em sua sala de prova), mediante a entrega obrigatória da sua folha de respostas e do seu caderno de questões ao 

fiscal de sala.  

9. O candidato poderá, ao terminar sua prova, levar o Caderno de Questões SOMENTE faltando 30 (trinta) minutos para o tempo 

previsto do seu término. 

10. O tempo disponível para a prova é de 04 (quatro) horas. 

11. Será eliminado do concurso e terá sua prova anulada o candidato (a) que: NÃO ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA e/ou a FOLHA 
DE RESPOSTAS e/ou FOLHA DE REDAÇÃO (PROVA DISCURSIVA).  
12. Os três últimos candidatos, ao terminar a prova, só poderão sair juntos. 

BOA PROVA! 
 

DESTAQUE AQUI 
 

01  06  11  16  21  26  31  36  41  46  51  56  

02  07  12  17  22  27  32  37  42  47  52  57  

03  08  13  18  23  28  33  38  43  48  53  58  

04  09  14  19  24  29  34  39  44  49  54  59  

05  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  

 
 

NOME DO CANDIDATO:  
 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO:   
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A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um 
texto dissertativo-argumentativo sobre o tema “A BANALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM PLENO SÉCULO XXI”. 
 

TEXTO 01 
DF registra 41 casos de violência doméstica todos os dias, diz SSP 

Número de ocorrências de crimes previstos na Lei Maria da Penha subiu no ano passado em relação a 2017 
 Dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública e da Paz Social nesta quarta-feira (23/1) revelam uma realidade 
preocupante sobre violência doméstica. Em 2018, em média, 41 mulheres foram agredidas. Em relação ao ano anterior, houve um 
acréscimo de 402 casos nos registros de Lei Maria da Penha. Ceilândia continua sendo a região administrativa mais hostil ao sexo 
feminino, com 2.437 casos no ano passado. A maior e mais populosa cidade do DF corresponde, sozinha, a 16,3% do total desse tipo 
de ocorrência. 
 Planaltina e Samambaia são a segunda e terceira colocadas no ranking de violência contra a mulher, ambas as cidades com 
mais de mil registros anuais. As áreas com a menor ocorrência de crimes previstos dessa natureza são o Jardim Botânico (56 casos), 
Park Way (54) e Setor de Indústria e Abastecimento (30). 
 O relatório da SSP também compara o perfil dos agressores por faixa etária. O levantamento mostra que a violência é 
praticada por homens de todas as idades, mas predomina entre aqueles de 18 a 40 anos, que representam 66% do total. Embora as 
pessoas do sexo masculino sejam a maioria dos autores dos crimes (89,3%), mulheres respondem por 10,7% do total de casos. 
 A faixa etária predominante entre as vítimas é semelhante a dos autores. O índice entre as vítimas – entre 18 e 40 anos – 
também é de 66%. Embora a Lei Maria da Penha também contemple homens, mais de 90% dos episódios são contra pessoas do 
sexo feminino. 
 [...] 

Disponível em: https://www.metropoles.com/violencia-contra-a-mulher/df-registra-41-casos-de-violencia-domestica-todos-os-dias-diz-ssp.  
Acesso em: 25/01/2019 

 

TEXTO 02 
A política de combate à violência doméstica precisa chegar às crianças 

 Ao menos 40 mil atos de violência sexual contra crianças e adolescentes viraram processos judiciais no Brasil, em 2016. 
Desses, cerca de 35 mil foram de estupros cometidos por adultos. Os dados foram extraídos do Painel Justiça em Números, elaborado 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com informações dos tribunais brasileiros.  
 Por trás dos números, pode haver uma realidade ainda mais estarrecedora. No mesmo ano, foram reportados ao Disque-
Denúncia cerca de 145 mil casos de violência psicológica e física, incluindo a sexual, e negligência, contra crianças e adolescentes. 
E, em 94% dos casos, os suspeitos eram parentes próximos ou conhecidos da vítima. 
 O CNJ vem trabalhando para concretizar a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica, instituída 
este ano pela Portaria n. 15/2017).  
 A norma não só dá maior agilidade na resolução dos casos judiciais que envolvem violência doméstica, como prevê ações 
de atendimento multidisciplinar às vítimas, sejam elas mulheres adultas ou crianças e adolescentes, como consta na Lei Maria da 
Penha. De acordo com a juíza auxiliar da Presidência do CNJ Andremara dos Santos, o foco da Política é a mulher, mas também a 
família que vive o cotidiano violento.  
 “A Lei Maria da Penha é um marco na proteção da mulher, mas, sem dúvida, impactou mais na mulher adulta do que na 
adolescente e na criança. E as crianças são muito mais vulneráveis e, infelizmente, estão muito mais invisíveis”, disse a juíza. Para 
Andremara, crianças e jovens precisam ser inseridos no conjunto de proteção prevista pela justiça. “O simples fato de habitar um local 
onde exista esse tipo de violência já é uma violência”, disse.  
 A violência infantil gera traumas físicos e psicológicos que se refletem por toda a vida. Especialista em violência doméstica 
e sexual contra crianças e adolescentes, a psicóloga Adriana Dajuz diz que nos lares atuais falta amorosidade e sobra agressividade. 
“Muitas vezes crianças ou adolescentes tentam contar a verdade e são desacreditadas; outras vezes, escondem a violência por 
vergonha e medo das reações agressivas. Infelizmente, se a violência não é tratada, mas naturalizada, ela não termina. As próximas 
vítimas serão os irmãos, filhos, cônjuges, em um ciclo interminável”, disse a psicóloga.  
 O CNJ orienta os tribunais a participar de iniciativas voltadas ao atendimento integral e multidisciplinar às vítimas de violência. 
Entre as ações sugeridas pelo Conselho estão parcerias entre entidades governamentais e não governamentais nas áreas de 
segurança, assistência social, educação e trabalho, em programas de combate e prevenção a todas as formas de violência contra a 
mulher. 
 [...] 

 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85576-a-politica-de-combate-a-violencia-precisa-chegar-as-criancas. Acesso em: 25/01/2019 

 
 
 
 
 
 
 

PROVA DISCURSIVA 
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TEXTO 03 
 
 

 
 

Disponível em: https://noticias.r7.com/internacional/violencia-contra-a-mulher-e-considerada-pandemia-mundial-25112018. Acesso em: 25/01/2019 
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TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 10 

O cérebro devassado (parte inicial do texto) 
 
 

Já é possível ver o cérebro em plena 
atividade. As descobertas são fascinantes 

e estão levando a uma melhor compreensão 
do funcionamento da mente humana. 

                                                   Anna Paula Buchalla, disponível em www.geocities.ws/epolnet/noticias/cerebrodevassado.htm, acesso em 10/01/2019 

O cérebro é considerado a caixa-preta do corpo humano. De tão insondável, foi objeto de todo tipo de especulação. De 
filósofos a médicos, muito se arriscava em teorias, mas pouco se sabia na prática sobre o que acontecia nesse órgão que faz a grande 
diferença da espécie humana. Nos últimos cinco anos, contudo, com a invenção e o aprimoramento da ressonância magnética 
funcional, do PET/CT, que associa a tomografia por emissão de pósitrons à tomografia computadorizada de última geração, e da 
espectroscopia, novas imagens vieram à luz e estão revolucionando o conhecimento do cérebro.  

As descobertas são fantásticas. "É como se tivéssemos substituído a rudimentar luneta de Galileu pelo telescópio Hubble", 
compara o neurorradiologista Edson Amaro Júnior, do Hospital Albert Einstein e do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Como esses 
exames podem flagrar o cérebro em plena atividade, os pesquisadores estão conseguindo mapear praticamente tudo o que acontece 
dentro dele – como se processam as emoções, a cognição, o pensamento e o raciocínio e até mesmo como se originam algumas 
doenças. Essa visão preciosa está prestes a mudar a forma como hoje se detecta e trata uma série de distúrbios, como Alzheimer, 
autismo, transtorno do déficit de atenção e perda de memória. Ela também ajuda a identificar os aspectos que contribuem para o 
aparecimento de problemas como depressão, esquizofrenia, alcoolismo e uso de drogas. O trabalho dos neurocientistas, amparado 
por esse impressionante aparato tecnológico, vai além de desvendar o funcionamento do cérebro. Está-se descobrindo de que 
maneira ele responde a estímulos externos – tanto que já se criou uma nova modalidade nos Estados Unidos, o neuromarketing. Em 
suas pesquisas, os neuromarqueteiros utilizam os aparelhos que fornecem imagens do cérebro, para saber que áreas são ativadas 
quando a pessoa é exposta a marcas, produtos ou imagens e falas de políticos. Dessa forma, ao detectarem as emoções suscitadas, 
podem direcionar melhor campanhas publicitárias. Não se exclui, ainda, que esse tipo de iniciativa também seja empreendido em 
tratamentos psicológicos.  

Em 1,5 quilo de massa encefálica (valor equivalente ao peso do cérebro de um adulto), 100 bilhões de células nervosas estão 
em atividade. Cada uma se liga a milhares de outras em mais de 100 trilhões de circuitos. A trama é complexa, precisa e delicada. 
Graças a ela, o homem pensa, raciocina, lembra. Enxerga, ouve, aprende. Não faz tanto tempo assim, acreditava-se que o ser humano 
utilizasse apenas 10% de sua capacidade cerebral. Hoje já se sabe que esse é mais um daqueles mitos que se produzem no vaivém 
da ciência. Os médicos já não têm a menor dúvida de que toda a máquina cerebral é solicitada nas mais diferentes funções. "Qualquer 
atividade ou pensamento com um mínimo de complexidade, como jogar conversa fora ou ler uma história em quadrinhos, vale-se de 
inúmeras conexões neuronais em áreas diferentes do cérebro ao mesmo tempo", afirma o neurologista Steven Yantis, da Universidade 
Johns Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos, um dos centros mais avançados do mundo em pesquisas cerebrais.  

Durante séculos, o conhecimento da estrutura cerebral humana permaneceu rudimentar. O filósofo grego Aristóteles, um dos 
primeiros a se debruçar sobre o assunto, acreditava que a memória fosse fisicamente armazenada no cérebro. As recordações 
ficariam uma a uma impressas no tecido cerebral. No século XVIII, o cientista alemão Franz Joseph Gall divulgou a teoria de que as 
protuberâncias cranianas poderiam determinar a personalidade das pessoas. Uma de suas concepções era a de que crianças com 
boa memória também tinham "olhos proeminentes" – uma pista clara de que, segundo ele, a memória estava armazenada no cérebro. 
Quanto maior a memória, mais "inchado" o cérebro. Conhecida como frenologia, essa teoria foi derrubada em 1861, quando o 
neuroanatomista francês Paul Broca dissecou o cérebro de um paciente com distúrbios na fala que tinha acabado de morrer. O que 
ele viu não correspondia ao que dizia a frenologia.  

O fato é que, até meados do século XX, os pesquisadores não faziam uma ideia suficientemente clara do que enxergavam 
dentro do crânio humano. Somente no início dos anos 70 é que foram obtidas as primeiras imagens anatômicas do cérebro. Isso foi 
possível com a ajuda de computadores que passaram a processar as imagens dos raios X – técnica batizada de tomografia 
computadorizada. Os médicos começaram a lançar mão com frequência cada vez maior desse tipo de exame, hoje mais avançado, 
que mostra a estrutura do cérebro em finas fatias. A partir dele, surgiu uma variedade considerável de técnicas que estão ajudando 
os pesquisadores a entender melhor a relação entre a estrutura cerebral, as funções neuronais e o comportamento humano. Para 
saber qual área do cérebro está sendo ativada quando alguém, por exemplo, fala ou ouve música, pode-se recorrer ao PET, sigla em 
inglês para tomografia por emissão de pósitrons, que mapeia o cérebro com a ajuda de material radioativo. 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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No título do texto, a autora fez uso da palavra devassado. Nas 
condições semânticas de uso e de efeito, a mais indicada 
substituta para essa palavra seria: 
 
(A)  Obscuro; 
(B)  Desordenado; 
(C)  Inacessível; 
(D)  Encortinado; 
(E)  Investigado. 
 

 
 

Na passagem: “...amparado por esse impressionante aparato 
tecnológico...”, a que se refere a autora ao usar a expressão 
sublinhada? 
 
(A)  Ao cérebro; 
(B)  Ao PET/CT; 
(C)  Ao telescópio Hubble; 
(D)  À mente; 
(E)  Aos raios-x. 
 

 
 

Em relação à organização textual, podemos dizer que este é 
predominantemente: 
 
(A)  Argumentativo-narrativo; 
(B)  Narrativo-descritivo; 
(C)  Argumentativo-expositivo; 
(D)  Narrativo-argumentativo; 
(E)  Dissertativo-argumentativo. 

 

 
Na primeira linha do texto, a autora diz “O cérebro é considerado 
a caixa-preta do corpo humano”. Em relação ao uso da locução 
substantiva caixa-preta, nesse enunciado, é adequado afirmar: 
 
(A)  Na forma plural, ficaria caixas-preta; 
(B)  Constitui uma forma derivada sufixalmente; 
(C)  Está empregada no plano conotativo; 
(D)  Constitui uma forma composta por aglutinação; 
(E)  É um caso de hibridismo. 
 

 
 

Ainda no primeiro parágrafo, depois de lê-lo todo e fazer o 
mapeamento das formas que reiteram a palavra cérebro usada 
na primeira linha do parágrafo, quais são, na ordem de 
aparecimento na superfície do texto, seus substitutos 
sinonímicos? 
 
(A)  Caixa-preta, objeto, órgão, cérebro; 
(B)  Mente, corpo humano, cérebro, órgão; 
(C)  Insondabilidade, teoria, espécie, tomografia; 
(D)  Objeto, órgão, tomografia, espectroscopia; 
(E)  Mente, teoria, órgão, espécie humana. 

 
 

Em relação à palavra pósitrons usada no interior do texto, sua 
acentuação gráfica se deu pelo mesmo motivo que explica e 
justifica o acento da palavra... 
 
(A) Elétron; 
(B) Anatômicas; 
(C) Além; 
(D) Cânon; 
(E) Francês. 
 

 
 

Observe atentamente o fragmento a seguir: “ tanto que já se 
criou uma nova modalidade nos Estados Unidos, o 
neuromarketing. Em suas pesquisas, os neuromarqueteiros 
utilizam os aparelhos...”. A respeito da palavra 
neuromarqueteiros, é incorreto afirmar: 
 
(A) Assim como a palavra neuromarketing, também traz dois 

radicais; 
(B) Retoma a palavra neuromarketing de forma a dar 

continuidade de sentido ao assunto, sem reiterar a mesma 
palavra; 

(C) Traz um sufixo agregado ao segundo radical; 
(D) Traz desinência de número; 
(E) Traz 3 vogais temáticas nominais. 
 

 
 

No período: “Como esses exames podem flagrar o cérebro em 
plena atividade, os pesquisadores estão conseguindo mapear 
praticamente tudo o que acontece dentro dele – como se 
processam as emoções, a cognição, o pensamento e o 
raciocínio e até mesmo como se originam algumas doenças”, há 
três ocorrências da forma como. Sobre esse vocábulo, é 
adequado afirmar: 
 
(A) O primeiro como está sob a orientação sintático-semântica 

da causalidade; 
(B) O segundo como está sob a orientação sintático-semântica 

da conformidade;  
(C) O terceiro como está sob a orientação sintático-semântica 

de tempo;  
(D) O primeiro e o segundo como estão sob a orientação 

sintático-semântica da conformidade; 
(E) O segundo e o terceiro como estão sob a orientação 

sintático-semântica da comparação.  
 

 
 

A função de linguagem predominante neste texto é: 
 
(A) Função fática; 
(B) Função conativa; 
(C) Função expressiva; 
(D) Função referencial; 
(E) Função da metalinguagem. 
 

 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 
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Nesta passagem do texto, “...Paul Broca dissecou o cérebro de 
um paciente com distúrbios na fala que tinha acabado de 
morrer...”, o termo sublinhado, sintaticamente, funciona como: 
 
(A) Objeto indireto; 
(B) Complemento nominal; 
(C) Adjunto adnominal; 
(D) Adjunto adverbial de causa; 
(E) Adjunto adverbial modal. 
 

 
 

 
 

 
 

 

As redes de computadores podem ser classificadas de várias 
formas, entre elas quanto a sua topologia, que descreve o modo 
como todos os dispositivos estão ligados entre si e a forma como 
se processa a troca de informações entre eles. Quanto às redes 
e à sua topologia é correto afirmar: 
 
(A) Observa-se uma significante elevação nos custos com a 

implantação das redes, face o aumento da eficiência do 
sistema obtido por meio da combinação de recursos. 

(B) A topologia linear é considerada a mais complexa e difícil de 
ser implementada, tendo em vista a necessidade de se 
dispor todos os computadores interligados por um cabo 
contínuo. 

(C) Quando uma rede apresenta um elemento central que 
gerencia o fluxo dos dados, estando diretamente conectado 
a cada dispositivo dessa rede, dissemos que se trata de 
topologia estrela. 

(D) Topologia múltipla é o tipo de topologia de rede utilizada 
para interligar vários computadores que se encontram em 
barramentos diferentes de fluxo de dados, sendo contínuos 
ou não.  

(E) Rede anel é aquela constituída de um círculo lógico aberto 
a todas as estações, possibilitando com isso uma grande 
performance de transmissão se comparada com as demais 
topologias. 

 

 
 

 

“Trata-se da maior rede social voltada para profissionais, 
formada por comunidades que reúnem interessados em algum 
tema, profissão ou mercado específico. É usado por muitas 
empresas para recrutamento de pessoas, para troca de 
experiências profissionais e outras atividades relacionadas ao 
mundo corporativo”.  
 
O trecho textual acima se refere a(o): 
 
(A) Instagram. 
(B) Pinterest. 
(C) Linkedln. 
(D) Snapchat. 
(E) Google Corp. 

 
 

O Linux é um sistema operacional de código aberto e repleto de 
recursos. Apresenta-se com uma série de versões que vão 
desde indicadas para usuários iniciantes até aqueles mais 
experientes. Observe os dois comandos apontados abaixo, 
utilizados na versão Ubuntu, e a seguir aponte a alternativa 
correta. 
 

1. mkdir [nome da pasta] 
 

2. rmdir [nome da pasta] 
 

Os dois comandos acima servem, respectivamente, para: 
 

(A) Criar uma pasta e; renomear uma pasta. 
(B) Apagar uma pasta e; copiar uma pasta. 
(C) Copiar uma pasta e; renomear uma pasta. 
(D) Criar uma pasta e; apagar uma pasta. 
(E) Copiar uma pasta e; apagar uma pasta. 
 
 

 
 

 

Trata-se de uma consideração correta para rede “Extranet”: 
 
(A) Pode ser classificada em extranet local e extranet remota, 

sendo esta última a mais utilizada. 
(B) Utiliza a Internet para interconectar a intranet de uma 

empresa com outras intranets. 
(C) Normalmente é implementada no setor público para 

interconectar unidades de um órgão. 
(D) É absolutamente necessária para o processo de criação e 

manutenção de um website corporativo. 
(E) Considerada extranet secundária quando possibilitar 

apenas a conexão de intranets remotas. 
 

 
 

 

No programa gerenciador de apresentações Power Point, 
versão 2016, se pode observar a disponibilidade de uma enorme 
variação de recursos para personalizar uma apresentação 
multimídia. Observe a imagem abaixo que indica recursos que 
tratam, especificamente, da apresentação e impressão de 
slides. 
 

                
 

Pergunta-se: em qual opção do menu principal do programa em 
questão se encontram os recursos indicados pela imagem 
acima? 
 

(A) Revisão. 
(B) Exibição.  
(C) Apresentação de slides. 
(D) Design. 
(E) Configurações.  

QUESTÃO 10 

INFORMÁTICA 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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Para os fins da Lei 9.784/99, considera-se Entidade Pública: 
 
(A) A unidade de atuação integrante da estrutura da 

Administração direta e da estrutura da Administração 
indireta. 

(B) A unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. 
(C) O servidor ou agente público dotado de poder de decisão. 
(D) A unidade de atuação integrante da estrutura da 

Administração direta. 
(E) Apenas o servidor público dotado de poder de decisão. 
 
 

 
 

Qual das alternativas a seguir não representa um fundamento 
da República Federativa do Brasil? 
 
(A)  Igualdade. 
(B)  Cidadania. 
(C)  Dignidade da pessoa humana. 
(D)  Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 
(E)  Pluralismo político. 
 

 
 

Qual dos Princípios a seguir não rege as relações internacionais 
da República Federativa do Brasil? 
 
(A) Independência nacional. 
(B) Prevalência dos direitos humanos. 
(C) Cooperação entre os povos para o progresso da 

humanidade. 
(D) Defesa da paz. 
(E) Fraternidade entre os povos. 
 

 
 

Conforme a Lei 5.991/73, são estabelecimentos privativos à 
dispensação de medicamentos, exceto: 
 
(A)  Farmácia. 
(B)  Drogaria. 
(C)  Posto de medicamento e unidade volante. 
(D)  Dispensário de medicamentos. 
(E)  Supermercados. 
 

 
 

O Conselho Federal de Farmácia será constituído por quantos 
membros? 
 
(A)  Pelo dobro de quantos forem os Conselhos Regionais.              
(B)  Pelo triplo de quantos forem os Conselhos Regionais. 
(C)  Pelo quadruplo de quantos forem os Conselhos Regionais. 
(D)  De tantos membros quantos forem os Conselhos Regionais. 
(E)  Pelo quíntuplo de quantos forem os Conselhos Regionais. 
 

 
 

No Brasil de acordo com a Constituição Federal de 1988 não 
haverá pena de: 
 

(A)  Privação ou restrição da liberdade. 
(B)  Perda de bens. 
(C)  Multa. 
(D)  Banimento. 
(E)  Suspensão ou interdição de direitos. 
 

 
 

Conforme a Lei que regula o processo administrativo no âmbito 
da Administração Pública Federal, em seu artigo 9º são 
legitimados como interessados no processo administrativo?  
 

(A) Pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de 
direitos ou interesses coletivos ou no exercício do direito de 
representação. 

(B) As organizações e associações representativas, no tocante 
a direitos e interesses individuais. 

(C) As pessoas ou as associações legalmente constituídas 
quanto a direitos ou interesses coletivos. 

(D) As organizações e associações representativas, no tocante 
a direitos e interesses difusos. 

(E) As pessoas ou as associações legalmente constituídas 
quanto a direitos ou interesses difusos. 

 

 
 

Assinale a alternativa que representa todos os princípios 
elencados no artigo 2º da Lei 9.784/99 que regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. 
 

(A) Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 
segurança jurídica. 

(B) Legalidade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, 
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, 
interesse público e eficiência. 

(C) Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 
segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

(D) Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, segurança jurídica, 
interesse público e eficiência. 

(E) Legalidade, finalidade, motivação, moralidade, ampla 
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e 
eficiência. 

 

 
 

 

São direitos sociais conforme o artigo 6º da Constituição da 
República Federativa do Brasil, exceto? 
 

(A)  Proteção à juventude. 
(B)  Saúde. 
(C)  Moradia. 
(D)  Assistência aos desamparados. 
(E)  Lazer. 
 

LEGISLAÇÃO 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 
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O Artigo 3º da Constituição Federal trás em seus incisos os 
objetivos fundamentais da República da República Federativa 
do Brasil, qual das alternativas a seguir não representa um 
destes princípios? 
 

(A) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação. 

(B) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais. 

(C) Solução pacífica dos conflitos. 
(D) Garantir o desenvolvimento nacional. 
(E) Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
 

 

 
 

 
 

 
 

Rio Branco, a capital do Acre, conta com 135 anos desde sua 
fundação.  Mediante os itens da resposta, qual o fato que 
contribuiu de maneira relevante para a origem da cidade do Rio 
Branco? 
 

(A) Criação do Seringal Volta da Empreza. 
(B) Grande quantidade de fazendas instaladas na região. 
(C) Fim dos combates travados entre revolucionários acreanos 

e tropas peruanas. 
(D) Revolta dos comerciantes da Bolívia. 
(E) Um decreto do imperador do Brasil. 
 

 
 

 

O território onde fica o estado do Acre já pertenceu a Bolívia. 
Durante o processo de questionamento de posse, que medidas 
a Bolívia adotou para garantir a domínio sobre este território? 
  

(A) Proibiram a exploração extrativista. 
(B) Instituíram a cobrança de impostos sobre a extração da 

borracha. 
(C) Fundação da cidade de Pedro Juan Cavalero. 
(D) Expulsaram os comerciantes brasileiros. 
(E) Interdição do comercio. 
 

 
 

A conquista e formação territorial do atual Estado do Acre foi 
empreendida por meio de expedições, lutas e de tratados 
internacionais. Tendo uma trajetória tão rica de acontecimentos, 
qual o item que descreve uma situação que não está 
relacionada a criação deste estado? 
 

(A) A ocupação do Acre deveu-se ao interesse do Brasil e da 
Inglaterra na extração da hevea brasilienses. 

(B) O primeiro brasileiro que esteve na região do Alto Purus foi 
o Conselheiro Filipe Lopes Neto. 

(C) O Acre anteriormente foi anexado à Província do Amazonas, 
como parte da Província do Rio Negro. 

(D) A origem do nome Acre, vem do topônimo indígena Aquiry, 
da língua dos Apurinas. 

(E) O primeiro Tratado de Amizade, Limites, Navegação e 
Comércio, foi celebrado em La Paz. 

 

 
 

O estado do Acre se organiza geograficamente em uma divisão 
territorial por mesorregiões, regionais e municípios. Em relação 
ao município de Manoel Urbano, em que mesorregião ele está 
localizado? 
 
(A)  Vale do Acre. 
(B)  Baixo Acre. 
(C)  Purus. 
(D)  Vale do Juruá. 
(E)  Tarauacá-Envira. 
 

 
 

A entrega do território do Acre para o Brasil resultou um Tratado 
de Permuta. Considerando-se os itens, qual deles apresenta um 
acontecimento que está relacionado a entrega deste território? 
 
(A) Pagou-se a Bolívia cinco milhões de libras esterlinas em 

cinco parcelas. 
(B) Deu-se a construção da Estrada de Ferro Acreana unindo o 

sul e norte do território. 
(C) Libertação dos prisioneiros brasileiros e bolivianos 

provenientes dos confrontos entre Bolívia e Brasil. 
(D) O Brasil cedeu para a Bolívia a área entre o Rio Abunã e 

Madeira, na margem direita do Rio Paraguai. 
(E) Criação de novos assentamentos de brasileiros oriundos do 

nordeste do Brasil. 
 

 
 

 
 

 
 

 

Segundo o CPC  15 (R4) – COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) A partir da data de aquisição, o adquirente deve reconhecer, 

em conjunto o ágio por expectativa de rentabilidade futura 
(goodwill), os ativos identificáveis adquiridos, os passivos 
assumidos e quaisquer participações de não controladores 
na adquirida. 

(B) O adquirente deve mensurar os ativos identificáveis 
adquiridos e os passivos assumidos pelos respectivos 
valores contábeis da data da aquisição. 

(C) Para cada combinação de negócios, uma das entidades 
envolvidas na combinação deve ser identificada como o 
administrador do negócio independente de sua participação 
societária. 

(D) A data em que o adquirente obtém o controle da adquirida 
geralmente é a data em que o adquirente legalmente 
transfere a contraprestação pelo controle da adquirida, 
adquire os ativos e assume os passivos da adquirida. 

(E) Em combinação de negócios, o vendedor pode ser 
contratualmente facultado a indenizar o adquirente pelo 
resultado de uma incerteza ou contingência relativa a todo 
ou parte de ativo ou passivo específico. 

 

QUESTÃO 25 

CONHECIMENTOS GERAIS 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 31 
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Conforme o CPC 03 (R2) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE 
CAIXA, são elementos de fluxos de caixa de ATIVIDADES DE 
FINANCIAMENTOS: 
 

(A) Caixa recebido pela emissão de debêntures, empréstimos, 
notas promissórias, outros títulos de dívida, hipotecas e 
outros empréstimos de curto e longo prazos.  

(B) Recebimentos de caixa resultantes da venda de ativo 
imobilizado, intangíveis e outros ativos de longo prazo. 

(C) Recebimentos de caixa decorrentes de royalties, 
honorários, comissões e outras receitas.  

(D) Pagamentos em caixa por contratos futuros, a termo, de 
opção e swap, exceto quando tais contratos forem mantidos 
para negociação imediata ou futura, ou os pagamentos 
forem classificados como atividades de financiamento 
recebimentos de caixa pela venda de mercadorias e pela 
prestação de serviços. 

(E) Recebimentos de caixa pela venda de mercadorias e pela 
prestação de serviços. 

 

 
 

De acordo com o CPC 27 (R4) ATIVO IMOBILIZADO. Classe 
de ativo imobilizado é um agrupamento de ativos de natureza e 
uso semelhantes nas operações da entidade. São exemplos de 
classes individuais: EXCETO: 
 
(A) Navios. 
(B) Veículos a motor. 
(C) Plantas portadoras. 
(D) Marcas e patentes. 
(E) Aviões. 
 

 
 

Quanto ao CPC 04(R4) ATIVO INTANGÍVEL assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) Desenvolvimento é a aplicação dos resultados da pesquisa 
ou de outros conhecimentos em um plano ou projeto visando 
à produção de materiais, dispositivos, produtos, processos, 
sistemas ou serviços novos ou substancialmente 
aprimorados, após o início da sua produção comercial ou do 
seu uso.  

(B) A definição de ativo intangível não requer que ele seja 
identificável, para diferenciá-lo do ágio derivado da 
expectativa de rentabilidade futura (goodwill).  

(C) Um ativo satisfaz o critério de identificação, em termos de 
definição de um ativo intangível, quando:  for separável, ou 
seja, puder ser separado da entidade e vendido, transferido, 
licenciado, alugado ou trocado, individualmente ou junto 
com um contrato, ativo ou passivo relacionado, 
independente da intenção de uso pela entidade. 

(D) Perda por desvalorização é o valor pelo qual o valor justo de 
um ativo ou de uma unidade geradora de caixa excede seu 
valor recuperável. 

(E) Ativo monetário é aquele representado por dinheiro ou por 
direitos a serem recebidos em uma quantia variável ou 
determinável de dinheiro. 

 
 

A Sociedade Empresarial TULIPA comprou 55% de ações 
ordinárias da CIA GIRASSOL por R$ 1.000.000,00. A CIA 
GIRASSOL na data da transação possuía um PL no valor de R$ 
2.000,000,00. De acordo com o CPC 18 (R3) investimento em 
Coligada, controlada e empreendimento controlado em 
conjunto, utilizando o Método de equivalência patrimonial 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Houve um Ágio por expectativa futura (Goodwill) de                   

R$ 100.000,00. 
(B) Haverá um débito de caixa na Cia TULIPA no valor de                  

R$ 1.000,000,00. 
(C) Houve um ganho por compra vantajosa no valor de                      

R$ 1.000,00. 
(D) Haverá um débito de investimento na Cia TULIPA no valor 

de R$ 2.000.000,00. 
(E) A CIA GIRASSOL fará um lançamento de crédito de 

disponibilidade no valor de R$ 1.000.000,00. 
 

 
 

A Entidade Empresarial BRISAS adquiriu mercadorias em 
01.08.2018 no valor de R$ 700.000,00 com pagamento para 90 
(noventa) dias, caso a empresa tivesse comprado a vista na 
data da transação pagaria o valor de R$ 450.000,00 pelas 
mercadorias. Em 10.09.2018 a empresa vendeu 40% do seu 
estoque pelo valor de R$ 300.000,00 com prazo para 
recebimento em 30.11.2018, caso a venda fosse a vista o valor 
seria de R$ 250.000,00, de acordo com os dados apresentados 
e trazendo a transação a valor presente e desconsiderando 
qualquer incidência de impostos sobre a operação assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O custo da mercadoria vendida na data da venda equivale a 

R$ 280.000,00. 
(B) O Lucro bruto na data da venda equivale a R$ 20.000,00. 
(C) A receita de vendas na data da venda equivale a                           

R$ 300.000,00. 
(D) O valor a ser registrado no estoque na data da aquisição de 

mercadorias será de R$ 700.000,00. 
(E) O lucro bruto na data da operação da venda equivale a                

R$ 70.000,00. 
 

 
 

A Cia NATUREZA apresentou em 31.12.2018 as informações 
para cálculo do ROI conforme abaixo: 
 

INVESTIMENTO INICIAL R$ 200.000,00 
GANHO SOBRE INVESTIMENTO R$ 1.000.000,00 

 

Diante das informações apresentadas o ROI foi de:  
 
(A) 3 vezes o investimento inicial. 
(B) 5 vezes o investimento inicial. 
(C) 2 vezes o investimento inicial. 
(D) 4 vezes o investimento inicial. 
(E) 6 vezes o investimento inicial. 
 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 
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A Fábrica de bonés ISOLARADA durante o mês de novembro 
de 2018 produziu 4.000 unidades de bonés e apresentou seus 
gastos gerais conforme abaixo: 
 

 

Diante dos dados apresentados assinale a alternativa correta: 
 

(A) O custo variável total equivale a R$ 98.900,00. 
(B) O custo total da produção equivale a R$ 117.700,00. 
(C) O custo unitário do produto equivale a R$ 28,00. 
(D) O custo fixo equivale a R$ 14.000,00. 
(E) O total de despesas equivale a R$ 4.800. 
 

 
 

A Indústria ILUMINADA deseja ratear sua energia da fábrica de 
R$ 16.000,00 através dos seus departamentos de acordo com 
o quilowatt consumido por departamento: 
 

DEPARTAMENTO Kwh 
Produção 600 
Montagem 400 
Acabamento 300 
Qualidade 200 
Embalagem 100 

 

De acordo com os dados apresentados é correto afirmar que o 

valor rateado por departamento corresponde a: 

 

(A) Montagem R$ 3.000,00. 

(B) Embalagem R$ 2.000,00. 

(C) Acabamento R$ 4.000,00. 

(D) Qualidade R$ 1.000,00. 

(E) Produção R$ 6.000,00. 

 

 
 

__________________ é a solicitação de que a parte que 

confirma responda diretamente ao auditor indicando se 

concorda ou discorda das informações na solicitação, ou 

forneça as informações solicitadas. De acordo com os 

procedimentos de auditoria no o trecho faz referência a (o): 
 

(A) Solicitação de confirmação negativa. 

(B) Resposta não recebida. 

(C) Solicitação de confirmação positiva. 

(D) Confirmação externa. 

(E) Exceção. 

 
 

De acordo com o CPC 16 (R2) ESTOQUES assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) Os custos indiretos de produção variáveis são aqueles que 

variam diretamente, ou quase diretamente, com o volume de 
produção, tais como materiais indiretos e certos tipos de 
mão-de-obra direta. 

(B) Os custos de transformação de estoques incluem os custos 
indiretamente relacionados com as unidades produzidas ou 
com as linhas de produção, como pode ser o caso da mão-
de-obra direta.  

(C) O custo dos estoques pode não ser recuperável se esses 
estoques estiverem danificados, se se tornarem total ou 
parcialmente obsoletos ou se os seus preços de venda 
tiverem aumentado.  

(D) O custo dos estoques de itens que não são normalmente 
intercambiáveis e de bens ou serviços produzidos e 
segregados para projetos específicos deve ser atribuído 
pelo uso da identificação específica dos seus custos 
conjuntos.  

(E) O valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de 
aquisição e de transformação, bem como outros custos 
incorridos para trazer os estoques à sua condição e 
localização atuais. 

 

 
 

Os papéis de trabalho formam um conjunto de formulários e 
documentos que contém informações e apontamentos obtidos 
pelo auditor durante seu exame, bem como tudo que envolve as 
provas e evidências para fundamentar sua opinião acerca da 
execução do trabalho de auditoria. Quanto aos papéis de 
trabalho de Auditoria é INCORRETO afirmar: 

 
(A) O auditor deve registrar nos papéis de trabalho informação 

relativa ao planejamento de auditoria, a natureza, 
oportunidade e extensão dos procedimentos aplicados, os 
resultados obtidos e suas conclusões da evidência da 
auditoria.  

(B) Os papéis de trabalho constituem somente a documentação 
preparada pelo auditor. Eles integram um processo 
organizado de registro de evidências da auditoria, por 
intermédio de informações em papel, filmes, meios 
eletrônicos ou outros que assegurem o objetivo a que se 
destinam. 

(C) Os papéis de trabalho precisam ser concisos, de formas que 
todos entendam, sem ser necessário a presença de quem 
os preparou. A concisão determina a clareza e 
autossuficiência. 

(D) Os papéis de trabalho devem ser elaborados segundo o 
raciocínio lógico apresentando a sequência natural dos fatos 
e objetivo a ser atingido. 

(E) Nas áreas que envolvem questões de princípio ou de 
julgamento difícil, os papéis de trabalho devem registrar os 
fatos pertinentes que eram do conhecimento do auditor no 
momento em que chegou às suas conclusões. 

 

 

AQUISIÇÃO DE MÁTÉRIA PRIMA R$ 60.000,00 
MOD – Mão-de-obra-direta R$ 45.400,00 
Depreciação de máquinas R$ 4.000,00 

Comissão de vendas R$ 3.500,00 

Aluguel da fábrica R$ 6.000,00 

Impostos da administração R$ 2.200,00 

Matéria prima consumida R$ 50.000,00 

Salário do supervisor da Fábrica R$ 4.000,00 

Impostos da Fábrica R$ 2.600,00 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 

QUESTÃO 41 

QUESTÃO 42 
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No que concerne ao CPC 27 (R4) ATIVO IMOBILIZADO 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Ativo imobilizado é o item tangível que é mantido para uso 

na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, 
para aluguel a outros, ou para fins administrativos. 

(B) Um item do ativo imobilizado que seja classificado para 
reconhecimento como ativo deve ser mensurado pelo seu 
valor contábil. 

(C) Valor contábil de um ativo é o valor estimado que a entidade 
obteria com a venda do ativo, após deduzir as despesas 
estimadas de venda, caso o ativo já tivesse a idade e a 
condição esperadas para o fim de sua vida útil. 

(D) O valor justo de um item do ativo imobilizado compreende 
seu preço de aquisição, acrescido de impostos de 
importação e impostos não recuperáveis sobre a compra, 
depois de deduzidos os descontos comerciais e 
abatimentos. 

(E) A frequência das reavaliações, se permitidas por lei, 
independe das mudanças dos valores justos do ativo 
imobilizado que está sendo reavaliado. Quando o valor justo 
de um ativo reavaliado difere materialmente do seu valor 
contábil, exige-se nova reavaliação. 

 

 
 

 

A Entidade Empresarial SOL NASCENTE realizou as seguintes 
transações comerciais conforme abaixo: 
 

• Em 01.10.2018 adquiriu 200 unidades de mercadorias pelo 
valor total de R$ 25.000,00. 

• Em 18.10.18 vendeu 100 unidades de suas mercadorias 
pelo valor unitário de R$ 180,00. 

• Em 25.10.2018 comprou 80 unidades de mercadorias pelo 
valor unitário de R$ 130,00. 

 

A SOL NASCENTE utiliza o método PEPS para o controle de 
seus estoques, considerando que todas as operações estão 
livres dos impostos recuperáveis, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O CMV (custo de mercadorias vendidas) equivale a                    

R$ 18.000,00. 
(B) O estoque final em 25.10.18 equivale a R$ 22.900,00. 
(C) O saldo de estoques em 18.10.18 equivale a R$ 18.000,00. 
(D) O lucro bruto equivale a R$ 5.000,00. 
(E) Houve um prejuízo de R$ 5.500,00. 
 

 
 

_____________ é a característica dos bens públicos que 
impedem que sejam eles oferecidos em garantia para 
cumprimento das obrigações contraídas pela Administração 
junto a terceiros. Esta característica refere-se a: 
 
(A) Imprescritibilidade. 
(B) Inalienável. 
(C) Irretroabilidade. 
(D) Impermutabilidade. 
(E) Impenhorabilidade. 
 

 
 
 

De acordo com o CPC  25 (R2) Provisões, PASSIVOS 
CONTIGENTES E ATIVOS CONTIGENTES assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) Ativo contingente é um ativo possível que resulta de eventos 
passados e cuja existência será confirmada apenas pela 
ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros certos não 
totalmente sob controle da entidade.  

(B) Passivo contingente é uma obrigação possível que resulta 
de eventos passados e cuja existência será confirmada 
apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos 
futuros incertos não totalmente sob controle da entidade. 

(C) Uma provisão dever ser reconhecida quando a entidade tem 
uma obrigação passada (legal ou não formalizada) como 
resultado de evento presente. 

(D) Quando for provável que exista uma obrigação presente, a 
entidade divulga um passivo contingente, a menos que a 
possibilidade de saída de recursos que incorporam 
benefícios econômicos seja remota. 

(E) O valor reconhecido como provisão deve ser a melhor 
estimativa do desembolso exigido para liquidar a obrigação 
futura na data do balanço. 

 

 
 
 

De acordo com o CPC 26 (R5) apresentação das 
Demonstrações Contábeis assinale a alternativa correta. 
 

(A) A entidade deve elaborar todas as demonstrações 
contábeis, utilizando-se do regime de competência.  

(B) O conjunto completo das demonstrações contábeis deve ser 
apresentado pelo menos semestralmente (inclusive 
informação comparativa). 

(C) Quando a apresentação ou a classificação de itens nas 
demonstrações contábeis forem modificadas, os montantes 
apresentados para fins comparativos devem ser 
reclassificados, a menos que a reclassificação seja 
impraticável. 

(D) As práticas contábeis brasileiras aplicam-se apenas às 
demonstrações contábeis e necessariamente a informação 
apresentada em outro relatório anual, relatório regulatório ou 
qualquer outro documento.  

(E) Os ativos circulantes incluem ativos (tais como estoque e 
contas a receber comerciais a curto e longo prazo) que são 
vendidos, consumidos ou realizados como parte do ciclo 
operacional normal, mesmo quando não se espera que 
sejam realizados no período de até doze meses após a data 
do balanço. 

 

 
 

Este princípio refere-se a fundamental não discriminação quanto 
às condições de acesso dos usuários ao serviço ofertado, à 
ausência de favoritismos ou de perseguições na prestação de 
serviços. O trecho faz referência ao princípio do serviço público 
da: 
 

(A) Generalidade. 
(B) Atualidade 
(C) Eficiência. 
(D) Impessoalidade 
(E) Continuidade. 

QUESTÃO 43 

QUESTÃO 44 

QUESTÃO 45 

QUESTÃO 46 

QUESTÃO 47 

QUESTÃO 48 
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No que concerne a Resolução 803/96 – CÓDIGO DE ÉTICA DO 
PROFISSIONAL CONTADOR, são deveres do profissional da 
contabilidade EXCETO: 
 
(A) Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício 

profissional lícito, inclusive no âmbito do serviço público, 
ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado 
por autoridades competentes, entre estas os Conselhos 
Regionais de Contabilidade. 

(B) Se substituído em suas funções, informar ao substituto 
sobre fatos que devam chegar ao conhecimento desse, a 
fim de habilitá-lo para o bom desempenho das funções a 
serem exercidas. 

(C) Comunicar, ao CRC, a mudança de seu domicílio ou 
endereço e da organização contábil de sua 
responsabilidade, bem como a ocorrência de outros fatos 
necessários ao controle e fiscalização profissional.  

(D) Zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica 
dos serviços a seu cargo. 

(E) Renunciar à liberdade profissional, devendo evitar 
quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar 
a eficácia e correção de seu trabalho. 

 

 
 

O orçamento é um importante instrumento de planejamento de 
qualquer entidade, seja pública ou privada, e representa o fluxo 
previsto de ingressos e de aplicações de recursos em 
determinado período. No que concerne a Receita orçamentária 
assinale a alternativa correta:  
 
(A) Receitas Orçamentárias Correntes são arrecadadas dentro 

do exercício financeiro, aumentam as disponibilidades 
financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento 
dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem 
as finalidades públicas. 

(B) Receitas Orçamentárias de Capital são arrecadadas dentro 
do exercício financeiro, aumentam as disponibilidades 
financeiras do Estado e constituem instrumento para 
financiar os objetivos definidos nos programas e ações 
orçamentários, com vistas a satisfazer finalidades públicas. 

(C) Imposto é uma das origens da Receita Corrente na 
classificação orçamentária por Categoria Econômica. 
Quanto à procedência, trata-se de receita derivada cuja 
finalidade é obter recursos financeiros para o Estado custear 
as atividades que lhe são correlatas. 

(D) Receita corrente patrimonial, são receitas provenientes da 
fruição do patrimônio de ente público, como por exemplo, 
bens mobiliários e imobiliários ou, ainda, bens intangíveis e 
participações societárias. São classificadas no orçamento 
como receitas correntes e de natureza patrimonial. Quanto 
à procedência, trata-se de receitas originárias. 

(E) A Espécie é o detalhamento das Categorias Econômicas 
“Receitas Correntes” e “Receitas de Capital”, com vistas a 
identificar a procedência das receitas no momento em que 
ingressam nos cofres públicos. 

 
 

 
 

Um determinado Órgão público possuía dotação orçamentária 
de R$ 750.000,00 para revitalização de sua biblioteca, após o 
início da obra foi verificado que haveria necessidade de mais R$ 
50.000,00 para conclusão da obra. Diante da situação hipotética 
e de acordo com a legislação sobre abertura de créditos 
Orçamentários iniciais e adicionais, o determinado Órgão 
deverá abrir um crédito adicional classificado como: 

 
(A) Extraordinários. 
(B) Especiais. 
(C) Suplementares. 
(D) Efetivos. 
(E) Extra orçamentários. 

 

 
 

A Constituição Federal de 1988 recuperou a figura do 
planejamento na Administração Pública brasileira, com a 
integração entre plano e orçamento por meio da criação do 
Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em 
relação ao PPA (Plano Plurianual) é INCORRETO afirmar: 

 
(A) Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um 

exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão 
no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob 
pena de crime de responsabilidade. 

(B) O Plano Plurianual – PPA é o instrumento de planejamento 
do Governo Federal que estabelece, de forma regionalizada, 
as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública 
Federal para as despesas de capital e outras delas 
decorrentes e para as relativas aos programas de duração 
continuada.  

(C) Segundo a Constituição Federal, um dos instrumentos de 
planejamento é o Plano Plurianual − PPA. No âmbito da 
União o Plano Plurianual será apreciado pelas duas Casas 
do Congresso Nacional e terá vigência de três anos. 

(D) Cabe ao PPA estabelecer as diretrizes, objetivos e metas de 
médio prazo da administração pública. 

(E) Conforme determinação da CF, Os planos e programas 
nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição 
serão elaborados em consonância com o plano plurianual e 
apreciados pelo Congresso Nacional. 

 

 
 

 

Divulgar o orçamento público de forma ampla à sociedade; 
publicar relatórios sobre a execução orçamentária e a gestão 
fiscal; disponibilizar, para qualquer pessoa, informações sobre a 
arrecadação da receita e a execução da despesa. Este princípio 
orçamentário refere-se ao princípio da: 
 
(A) Universalidade. 
(B) Legalidade. 
(C) Publicidade. 
(D) Exclusividade. 
(E) Transparência. 
 

QUESTÃO 49 

QUESTÃO 50 

QUESTÃO 51 

QUESTÃO 52 

QUESTÃO 53 
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O inventário na Administração Pública é a relação, lista, rol, 
arrolamento de todos os elementos ativos e passivos 
componentes do patrimônio com a indicação do valor desses 
elementos, permitindo conhecer a composição qualitativa do 
patrimônio em determinado momento, bem como fornecer 
informações para que se estabeleça sua expressão. Quanto ao 
inventário na Administração Pública assinale a afirmativa 
correta: 
 
(A) No inventário geral deverá relacionar todos os bens com 

seus valores, em dado instante, de forma individual e 
conjunta, com a sua determinação, descrição, classificação, 
mensuração e avaliação, com a finalidade de se conhecer a 
situação econômica e o real. 

(B) Haverá registros sintéticos de todos os bens de caráter 
permanente, com indicação dos elementos necessários 
para a perfeita caracterização de cada um deles e dos 
agentes responsáveis pela sua guarda e administração. 

(C) O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por 
base o inventário sintético de cada unidade administrativa e 
os elementos da escrituração analítica na contabilidade. 

(D) O Inventário Anual é destinado a comprovar a quantidade 
dos bens patrimoniais de cada unidade gestora, existente 
em 31 de dezembro de cada exercício – constituído do 
inventário anterior e das variações patrimoniais ocorridas 
durante o exercício (tombamentos, baixas, transferências). 

(E) No momento de implementação das NBCASP, por se tratar 
de uma mudança na política contábil, será necessário 
realizar ajustes de exercícios anteriores, efetuando 
lançamentos cuja contrapartida será diretamente uma conta 
de resultado. 

 

 
 

No que concerne a avaliação e a mensuração dos elementos 
patrimoniais nas entidades do setor público de acordo com 
MCASP – MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADO AO 
SETOR PÚBLICO e legislação vigente assinale a alternativa 
correta: 
 
(A) O valor de custo dos estoques deve incluir todos os gastos 

de aquisição e de transformação, não considerando outros 
gastos incorridos, para torná-los disponíveis para uso. 

(B) As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor 
original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à 
taxa de câmbio vigente na data das demonstrações 
contábeis. 

(C) Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações fixadas são 
ajustados considerando-se todos os encargos incorridos até 
a data de encerramento das demonstrações contábeis. 

(D) Redução ao valor recuperável (impairment) é a redução nos 
benefícios econômicos futuros ou no potencial de serviços 
de um ativo, que reflete um declínio na sua utilidade além do 
reconhecimento sistemático por meio da amortização. 

(E) Valor recuperável é a quantia que a entidade do setor 
público espera obter com a alienação ou a utilização de itens 
de inventário quando deduzidos os gastos estimados para 
seu acabamento, alienação ou utilização. 

 

 
De acordo com os ditames constitucionais quanto às 
competências do Controle Externo assinale a afirmativa correta: 
 

(A) Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de 
despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas 
em decreto, que estabelecerá, entre outras cominações, 
multa proporcional ao dano causado ao erário. 

(B) Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados 
pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros 
instrumentos congêneres, a Estado e ao Distrito Federal. 

(C) Prestar as informações solicitadas pelo Congresso 
Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das 
respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre 
resultados de auditorias e inspeções realizadas. 

(D) Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais 
de cujo capital social a União participe, de forma direta, nos 
termos do tratado constitutivo. 

(E) Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, 
comunicando a decisão à Câmara dos Deputados. 

 

 
 

Uma determinada Prefeitura efetuou a compra de um 
bebedouro, seguindo todos os procedimentos legais para 
aquisição, efetuando regularmente o empenho. O bebedouro foi 
entregue e devidamente atestado pelo servidor responsável 
quanto ao recebimento, concluindo-se assim a fase da 
liquidação da despesa, contudo a fase seguinte do pagamento 
não foi realizada dentro do exercício. Diante do fato hipotético 
apresentado a Prefeitura deverá adotar o procedimento de: 
 

(A) Registrar a despesa como DEA (despesa de exercícios 
anteriores). 

(B) Inscrever a despesa como restos a pagar não processados. 
(C) Registrar a despesa como despesas financeiras. 
(D) Inscrever a despesa em restos a pagar processados. 
(E) Deverá registrar a despesa como despesas de custeio. 
 

 
 

Em relação aos RISCOS de AUDITORIA assinale a alternativa 
correta: 
  

(A) A auditoria de asseguração razoável fornece um nível de 
asseguração que, no julgamento profissional do auditor 
poderá ser significativo para os usuários previstos. 

(B) Quando o objetivo é fornecer asseguração limitada o auditor 
deve reduzir o risco de auditoria a um nível aceitavelmente 
baixo, dadas as circunstâncias da auditoria. 

(C) O auditor executa procedimentos para reduzir ou administrar 
o risco de chegar conclusões inadequadas, reconhecendo 
que as limitações inerentes a todas as auditorias significam 
que uma auditoria nunca pode fornecer absoluta certeza da 
condição objeto. 

(D) A auditoria pode também visar fornecer asseguração 
razoável, caso em que o risco aceitável de não 
conformidade com critérios é maior do que em uma auditoria 
de asseguração limitada. 

(E) A natureza dos riscos não identificados variará de acordo 
com o objetivo da auditoria. O auditor deve considerar e 
avaliar o risco de diferentes tipos de deficiências, desvios ou 
distorções que possam ocorrer em relação ao objeto. 

QUESTÃO 54 

QUESTÃO 55 

QUESTÃO 56 

QUESTÃO 57 

QUESTÃO 58 
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A execução da despesa orçamentária se dá em três estágios, 
na forma prevista na Lei nº 4.320/1964, MCASP e legislações 
vigentes: empenho, liquidação e pagamento. No que concerne 
ao empenho assinale a alternativa correta: 
 
(A) O empenho será formalizado mediante a emissão de um 

documento denominado “Nota de Empenho”, do qual deve 
constar o nome do credor, a especificação do credor e a 
importância da despesa, bem como os demais dados 
necessários ao controle da execução orçamentária. 

(B) Quando o valor empenhado for insuficiente para atender à 
despesa a ser realizado, o empenho não poderá ser 
reforçado.  

(C) Caso o valor do empenho exceda o montante da despesa 
realizada, o empenho deverá ser anulado totalmente.  

(D) Estimativo: é o tipo de empenho utilizado para despesas 
contratuais ou outras de valor determinado, sujeitas a 
parcelamento, como, por exemplo, os compromissos 
decorrentes de aluguéis. 

(E) Ordinário: é o tipo de empenho utilizado para as despesas 
cujo montante não se pode determinar previamente, tais 
como serviços de fornecimento de água e energia elétrica, 
aquisição de combustíveis e lubrificantes e outros. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Lei Complementar nº 101/2000, dispõe sobre normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal. De acordo com a Lei 101/2000 quanta a RCL (RECEITA 
CORRENTE LÍQUIDA) assinale a alternativa correta: 
 
(A) A receita corrente líquida é calculada a partir da inclusão de 

vários itens de receita. 
(B) Os recursos transferidos pela União ao Distrito Federal, 

quando destinados à assistência financeira para a execução 
de serviços públicos das polícias civil e militar e do corpo de 
bombeiros, integram o conceito de receita corrente líquida, 
ainda que sejam utilizados para pagamento de pessoal. 

(C) O valor das parcelas entregues aos municípios pelos 
estados, por determinação constitucional, é contabilizado no 
somatório da receita corrente líquida, sofrendo as devidas 
deduções. 

(D) A receita corrente líquida corresponde ao somatório das 
receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, 
industriais, agropecuárias, de serviços, transferências 
correntes e outras receitas também de capital. 

(E) A RCL será apurada somando-se as receitas arrecadadas 
no mês em referência e nos 12 anteriores, excluídas as 
duplicidades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 59 QUESTÃO 60 


