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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � o caderno de prova A + B ( + C cargo opcional).
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

25 de novembro

13 às 17h

40 questões

4h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 

M13 Agente Administrativo
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Língua Nacional 5 questões

Leia o texto.

Pechada

O apelido foi instantâneo. No primeiro dia de aula, o 
aluno novo já estava sendo chamado de “Gaúcho”. 
Porque era gaúcho. Recém-chegado do Rio Grande do 
Sul, com um sotaque carregado.

— Aí, Gaúcho!

— Fala, Gaúcho!

Perguntaram para a professora por que o Gaúcho 
falava diferente. A professora explicou que cada 
região tinha seu idioma, mas que as diferenças não 
eram tão grandes assim. Afinal, todos falavam portu-
guês. Variava a pronúncia, mas a língua era uma só. E 
os alunos não achavam formidável que num país do 
tamanho do Brasil todos falassem a mesma língua, só 
com pequenas variações?

— Mas o Gaúcho fala “tu”! — disse o gordo Jorge, que 
era quem mais implicava com o novato.

— E fala certo — disse a professora. — Pode-se dizer 
“tu” e pode-se dizer “você”. Os dois estão certos. Os dois 
são português.

O gordo Jorge fez cara de quem não se entregara.

Um dia, o Gaúcho chegou tarde na aula e explicou 
para a professora o que acontecera.

— O pai atravessou a sinaleira e pechou.

— O quê?

— O pai. Atravessou a sinaleira e pechou.

A professora sorriu. Depois achou que não era caso 
para sorrir. Afinal, o pai do menino atravessara uma 
sinaleira e pechara. Podia estar, naquele momento, em 
algum hospital. Gravemente pechado. Com pedaços 
de sinaleira sendo retirados do seu corpo.

—– O que foi que ele disse, tia? — quis saber o gordo 
Jorge.

— Que o pai dele atravessou uma sinaleira e pechou.

— E o que é isso?

— Gaúcho… Quer dizer, Rodrigo: explique para a 
classe o que aconteceu.

—Nós vinha…

—Nós vínhamos.

—Nós vínhamos de auto, o pai não viu a sinaleira 
fechada, passou no vermelho e deu uma pechada 
noutro auto.

A professora varreu a classe com seu sorriso. Estava 
claro o que acontecera? Ao mesmo tempo, procurava 
uma tradução para o relato do gaúcho. Não podia 
admitir que não o entendera. Não com o gordo Jorge 
rindo daquele jeito.

“Sinaleira”, obviamente, era sinal, semáforo. “Auto” era 
automóvel, carro. Mas “pechar” o que era? Bater, claro. 
Mas de onde viera aquela estranha palavra? Só muitos 
dias depois a professora descobriu que “pechar” vinha 
do espanhol e queria dizer bater com o peito, e até lá 
teve que se esforçar para convencer o gordo Jorge de 
que era mesmo brasileiro o que falava o novato. Que 
já ganhara outro apelido. Pechada.

— Aí, Pechada!

— Fala, Pechada!

VERÍSSIMO, Luís Fernando. Pechada. Revista Nova Escola.  
São Paulo, maio 2001

1. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
texto.

a. SQUARE O pai de Rodrigo ficou com pedaços de sina-
leira para serem retirados de seu corpo.

b. SQUARE Há uso de linguagem figurada em: “O pai do 
menino atravessara uma sinaleira”.

c. SQUARE Todos os alunos ficaram convencidos com a 
explicação da professora que se fala diferente 
nas diversas regiões do Brasil.

d. SQUARE Na frase “… e explicou para a professora o que 
acontecera”, temos um verbo sendo usado no 
modo subjuntivo.

e. Check-square A professora, primeiramente, não entendeu a 
explicação dada por Rodrigo para seu atraso na 
aula.
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2. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e 
as falsas ( F ).

( ) As vírgulas em: “Fala, Gaúcho” e “Fala, Pechada” 
foram usadas pelo mesmo motivo: separar 
vocativo.

( ) Em “pechar se refere à bater” o uso da crase 
está correto.

( ) No texto, Jorge era o único a implicar com 
Rodrigo.

( ) Na frase “O pai atravessou a sinaleira”, a 
expressão sublinhada pode ser trocada por 

“colidiu com a sinaleira”.
( ) Está correto o uso da crase em: “Ela se refe-

riu àquele garoto e parecia alheia às outras 
questões”.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • F • F • F
b. SQUARE V • F • V • F • F
c. Check-square V • F • F • F • V
d. SQUARE F • V • F • V • V
e. SQUARE F • F • V • V • V

3. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Está correta a frase: “Ele disse que o carro deu 
perca total”.

b. Check-square Observe a frase: “Não sei dizer por que não 
te quero mais”. Está correto o uso da palavra 
sublinhada.

c. SQUARE Em: “O carro ficou quebrado” e “O carro ficou 
deteriorado”, temos exemplos de antônimos 
nas duas palavras sublinhadas.

d. SQUARE Na frase: “O gaúcho falava diferente”, a palavra 
sublinhada é um adjetivo, em uma análise 
sintática.

e. SQUARE Está escrita corretamente a seguinte frase: 
“Ontem eu quiz perdoar o Pechada, mas hoje, 
se ele não quizer entender, minha decisão 
mudará”.

4. Considerando a fala da professora:

“— Pode-se dizer ‘tu’ e pode-se dizer ‘você’. Os dois 
estão certos. Os dois são português.”

Assinale a alternativa cuja concordância verbal esteja 
correta.

a. Check-square Tu mostras amplo conhecimento; ensina, pois, 
a outras pessoas.

b. SQUARE Você quer entender de leis de trânsito? Então lê 
sobre isso e discuta menos!

c. SQUARE Tu percebeu que a professora não teve domínio 
da questão?

d. SQUARE Ou tu te atualizas com as regras do trânsito ou 
será autuado em flagrante sempre.

e. SQUARE Vem para cá você também! Vamos juntos 
mudar o mundo!

5. Observe as afirmativas corretas.

1. Na frase que segue temos uso de linguagem 
conotativa: “A lua, com seu olhar manso, inva-
dia a intimidade dos namorados”.

2. Observe: “O gaúcho pôs a sinaleira no lugar”; 
se precisássemos trocar o termo sublinhado 
por um pronome pessoal, teríamos a seguinte 
redação: “O gaúcho pôs ela no lugar”.

3. Em: “Anoiteço nos teus braços” temos uso de 
linguagem figurada.

4. Na frase: “A bondosa professora advertiu seus 
rebeldes alunos sobre seu péssimo comporta-
mento”, há três adjetivos.

5. Há correta concordância verbal em: “Na sala 
de aula, havia muitos alunos que zombavam 
do gaúcho”.

Assinale a alternativa que apresenta as afirmações 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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8. Assinale a alternativa que contém uma forma 
válida de inserir a data no cabeçalho de um docu-
mento do MS Word do Office 365 em português a 
partir da edição do cabeçalho do documento.

a. SQUARE Através da guia Exibir  Cabeçalho e rodapé  
Inserir Data e Hora

b. SQUARE Através da guia Revisão  grupo de itens Texto 
 Inserir Data e Hora

c. Check-square Através da guia Inserir  grupo de itens Texto  
 Data e Hora

d. SQUARE Clicando com o botão direito do mouse em 
uma área livre do cabeçalho e selecionando 
Inserir  Data e Hora

e. SQUARE Através da guia Design das Ferramentas de 
cabeçalho e rodapé  clicar no botão denomi-
nado Cabeçalho  e selecionar a opção deno-
minada Inserir Data e Hora

9. A calculadora do Windows 10 Pro em português 
possui diversos tipos de conversores, dentre esses, 
podem-se citar:

1. Volume
2. Peso e massa
3. Temperatura
4. Moeda
5. Comprimento

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

Noções de Informática 5 questões

6. São possibilidades de configuração do browser 
Google Chrome versão 70.0.x 64 bits para Windows 
10 Pro em português, conforme disponibilizadas pelo 
browser.

1. Pessoas
2. Mecanismo de pesquisa
3. Inicialização
4. Aparência
5. Personalização do histórico

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

7. Analise as afirmativas abaixo sobre mapeamento 
de unidades de rede utilizando o explorador de arqui-
vos do Windows 10 Pro em português.

1. Pode-se mapear uma unidade de rede cli-
cando com o botão direito do mouse sobre 
o item ‘Este Computador’ e selecionando a 
opção ‘Mapear Unidade de Rede’.

2. Pode-se mapear uma unidade de rede uti-
lizando credenciais distintas daquelas do 
usuário que está utilizando o Windows no 
momento do mapeamento.

3. O mapeamento de uma unidade de 
rede deve apontar para uma pasta 
que necessariamente segue a sintaxe 
\\<servidor>\<compartilhamento>

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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10. O MS Excel do Office 365 em português possui a 
funcionalidade de aproximação (zoom). Muitas vezes, 
e em planilhas extensas, busca-se visualizar uma área 
específica da planilha de modo a aumentar o foco 
sobre essa área.

Assinale a alternativa que indica corretamente o 
recurso do MS Excel que permite realizar essa ação.

a. SQUARE Super zoom
b. Check-square Zoom na seleção
c. SQUARE Aproximar seleção
d. SQUARE Ampliar seleção
e. SQUARE Super foco

Conhecimentos Específicos 30 questões

11. Sem prejuízo de outros, são princípios constitu-
cionais básicos da Administração Pública:

a. SQUARE moralidade, publicidade e vinculação.
b. SQUARE objetividade, probidade e pessoalidade.
c. SQUARE pessoalidade, moralidade e subjetividade.
d. Check-square legalidade, impessoalidade e eficiência.
e. SQUARE vinculação, impessoalidade e eficácia.

12. A respeito do ato administrativo, assinale a alter-
nativa correta:

a. SQUARE Os atos administrativos dispensam a motivação 
quando decidem recursos administrativos.

b. SQUARE O ato vinculado é aquele que confere ao admi-
nistrador uma margem de liberdade para que 
escolha, segundo critérios de razoabilidade, a 
conduta mais adequada diante do caso con-
creto, a fim de alcançar a finalidade legal.

c. SQUARE A imperatividade é o atributo do ato adminis-
trativo por meio do qual o administrador pode 
exigir o cumprimento legal da ordem pelo admi-
nistrado, independentemente de ordem judicial.

d. SQUARE A Administração Pública pode revogar os seus 
próprios atos, sempre que eivados de vício 
de legalidade, e deve anulá-los por motivo de 
conveniência ou oportunidade.

e. Check-square A competência é o poder legal conferido ao 
agente público para o desempenho específico 
das atribuições de seu cargo.

13. Analise o texto abaixo:

Considerando a legislação a respeito dos contratos 
administrativos, o contratado fica obrigado a aceitar, 
nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos ou 
supressões necessários nas obras, serviços ou compras, 
até      do valor inicial atualizado do contrato, 
bem como, nas hipóteses específicas de reforma de  
edifício ou equipamento, até o limite de      
para os seus acréscimos.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE 25% • 25%
b. SQUARE 25% • 30%
c. Check-square 25% • 50%
d. SQUARE 50% • 25%
e. SQUARE 50% • 30%

14. Com base nas regras atinentes à contratação 
administrativa, contemplam hipóteses legalmente 
admitidas para a rescisão unilateral do contrato pela 
Administração Pública:

1. a dissolução da sociedade ou o falecimento 
do contratado.

2. o cumprimento irregular de cláusulas contra-
tuais, especificações, projetos e prazos.

3. a paralisação da obra, do serviço ou forneci-
mento, acompanhada de justa causa e prévia 
comunicação à Administração.

4. o atraso legítimo e justificado no início da 
obra, serviço ou fornecimento.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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15. Analise as afirmativas abaixo com base na 
Lei no 11.107, de 2005, que dispõe sobre normas 
gerais de contratação de consórcios públicos.

1. O consórcio público constituirá fundação 
pública ou pessoa jurídica de direito público.

2. São proibidos consórcios públicos na área de 
saúde.

3. Para o cumprimento de seus objetivos, o con-
sórcio público poderá firmar convênios.

4. A União apenas participará de consórcios 
públicos quando também façam parte todos 
os Estados em cujos territórios estejam situa-
dos os Municípios consorciados.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

16. De acordo com a Lei no 11.107, de 2005, os con-
sórcios públicos serão constituídos por contrato cuja 
celebração dependerá da prévia subscrição de proto-
colo de intenções, contendo cláusulas que estabele-
çam, necessariamente:

1. a previsão de que a assembleia geral é a 
instância máxima do consórcio público e o 
número de votos para as suas deliberações.

2. a identificação dos entes da Federação 
consorciados.

3. a previsão de que o consórcio público deve 
possuir fins econômicos.

4. a indicação da área de atuação do consórcio.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

17. Conforme dispõe a Lei no 8.666, de 1993, com as 
suas respectivas atualizações, ressalvadas as hipóteses 
expressamente previstas, deverão ser precedidas de 
licitação as contratações de:

1. obras.
2. serviços, exceto de publicidade.
3. compras.
4. concessões.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

18. Identifique as assertivas corretas a respeito das 
definições elencadas pela Lei no 8.666, de 1993.

1. Empreitada por preço global ocorre quando 
se contrata a execução da obra ou do serviço 
por preço certo e total.

2. Execução direta é aquela que é feita pelos 
órgãos e pelas entidades da Administração, 
pelos próprios meios.

3. Alienação é toda transferência de domínio de 
bens a terceiros.

4. Contratado é o órgão ou a entidade signatária 
do instrumento contratual.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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19. Com base na Lei Geral de Licitações, assinale a 
alternativa correta:

a. SQUARE A licitação é secreta, sendo sigilosos e vedados 
ao público os atos de seu procedimento.

b. SQUARE As empresas públicas e sociedades de econo-
mia mista não estão sujeitas à licitação e ao seu 
regime legal.

c. SQUARE Em igualdade de condições, como critério de 
desempate no certame da licitação, será asse-
gurada preferência, primeiramente, aos bens e 
serviços produzidos fora do País.

d. SQUARE As normas de licitações não podem privilegiar 
o tratamento diferenciado e favorecido às 
microempresas e empresas de pequeno porte.

e. Check-square O procedimento licitatório previsto em lei 
caracteriza um ato administrativo formal, 
seja ele praticado em qualquer esfera da 
Administração Pública.

20. De acordo com a Lei no 8.666, de 1993, é dispen-
sável a licitação:

a. Check-square nos casos de guerra ou grave perturbação da 
ordem.

b. SQUARE para contratação de profissional de qualquer 
setor artístico, desde que consagrado pela crí-
tica especializada ou pela opinião pública.

c. SQUARE para contratação de serviços técnicos definidos 
em lei, de natureza singular, com profissionais 
ou empresas de notória especialização.

d. SQUARE para celebração de contratos de prestação de 
serviços com as organizações sociais, indepen-
dentemente de qualificação no âmbito das 
respectivas esferas de governo, para atividades 
contempladas no contrato de gestão.

e. SQUARE para aquisição de materiais, equipamentos, 
ou gêneros que só possam ser fornecidos por 
produtor, empresa ou representante comercial 
exclusivo, vedada a preferência de marca, com-
provadamente na forma da lei.

21. De acordo com a Constituição Federal, é correto 
afirmar.

a. SQUARE É obrigatória a filiação do servidor público ao 
regime complementar de previdência social.

b. SQUARE Os ocupantes de cargos públicos em comissão 
poderão optar pelo regime de previdência 
geral ou próprio.

c. SQUARE A contribuição previdenciária que incidir sobre 
os proventos do servidor público não poderá 
ser superior ao estabelecido para os servidores 
titulares de cargos efetivos.

d. SQUARE O regime de previdência complementar será 
instituído e regido por intermédio de entidades 
fechadas de previdência complementar, de 
natureza pública ou privada.

e. Check-square O tempo de contribuição federal, estadual ou 
municipal será contado para efeito de aposen-
tadoria e o tempo de serviço correspondente, 
para efeito de disponibilidade.

22. De acordo com a Constituição Federal de 1988, os 
atos de improbidade administrativa importarão:

1. a suspensão da função pública.
2. o ressarcimento ao erário.
3. a cassação dos direitos políticos.
4. a indisponibilidade de bens.

Assinale a alternativa que indica todos os itens 
corretos.

a. SQUARE São corretos apenas os itens 2 e 3.
b. Check-square São corretos apenas os itens 2 e 4.
c. SQUARE São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
d. SQUARE São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.
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26. De acordo com o Código Tributário Brasileiro, o 
tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma 
situação independente de qualquer atividade estatal 
específica, relativa ao contribuinte, é denominado:

a. SQUARE Taxa.
b. Check-square Imposto.
c. SQUARE Contribuição de Melhoria.
d. SQUARE Empréstimo Compulsório.
e. SQUARE Contribuição Previdenciária.

27. De acordo com o princípio da legalidade tributá-
ria, somente por meio de lei poderá se estabelecer:

a. SQUARE a data de pagamento de taxa.
b. SQUARE a atualização monetária de imposto.
c. SQUARE a interpretação da legislação tributária.
d. Check-square a cominação de penalidades para ações ou 

omissões.
e. SQUARE qualquer alteração da base de cálculo de con-

tribuição de melhoria.

28. Assinale a alternativa que indica corretamente 
uma das modalidades de extinção do crédito 
tributário.

a. SQUARE anistia
b. SQUARE isenção
c. Check-square transação
d. SQUARE moratória
e. SQUARE parcelamento

23. Assinale a alternativa correta sobre os direitos e 
as garantias fundamentais.

a. Check-square É livre a manifestação do pensamento, sendo 
vedado o anonimato.

b. SQUARE Os crimes políticos ou de opinião, quando puni-
dos com reclusão, poderão ensejar a extradição 
de estrangeiro.

c. SQUARE É vedada toda e qualquer forma de privação de 
direitos por motivos de crença ou de convicção 
religiosa.

d. SQUARE O devido processo legal é de observância obri-
gatória apenas nos processos penais, cuja pena 
culminada for restritiva de liberdade.

e. SQUARE O preso por dívida civil deverá ficar separado 
dos demais presos.

24. Os Deputados e Senadores, desde a expedição do 
diploma, serão submetidos a julgamento perante o:

a. SQUARE Tribunal de Justiça.
b. SQUARE Tribunal Superior Eleitoral.
c. SQUARE Tribunal Regional Federal.
d. Check-square Supremo Tribunal Federal.
e. SQUARE Superior Tribunal de Justiça.

25. Assinale a alternativa que indica corretamente a 
ordem de sucessão do Presidente e do Vice-Presidente 
da República em caso de impedimento ou de vacância 
dos referidos cargos.

a. SQUARE Presidente do Senado Federal, Presidente 
da Câmara dos Deputados e Presidente do 
Supremo Tribunal Federal.

b. SQUARE Presidente do Congresso Nacional, Presidente 
da Câmara dos Deputados, Presidente do 
Senado Federal.

c. Check-square Presidente da Câmara dos Deputados, 
Presidente do Senado Federal e Presidente do 
Supremo Tribunal Federal.

d. SQUARE Presidente do Congresso Nacional, Presidente 
do Senado Federal, Presidente da Câmara dos 
Deputados e Presidente do Supremo Tribunal 
Federal.

e. SQUARE Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
Presidente do Congresso Nacional, Presidente 
do Senado Federal e Presidente da Câmara dos 
Deputados.
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31. Um município adquiriu um lote de medicamen-
tos por R$ 10.000, que foi registrado em seu estoque. 
Pagou R$ 3.000 à vista e se comprometeu a quitar o 
restante em 60 dias.

Depois de realizados os registros contábeis, é correto 
afirmar que o total do:

a. SQUARE Passivo teve um aumento de R$ 3.000.
b. SQUARE Passivo teve uma diminuição de R$ 7.000.
c. SQUARE Ativo teve uma diminuição de R$ 3.000.
d. Check-square Ativo teve um aumento de R$ 7.000.
e. SQUARE Ativo teve um aumento de R$ 10.000.

32. Um agente administrativo verificou que o saldo 
inicial da conta “Fornecedores a pagar” era credor em 
R$ 1.500. Durante um mês a conta recebeu lançamen-
tos a débito de R$ 3.000 e a crédito de R$ 5.000.

Então, constatou que durante esse mês:

a. SQUARE Não foram realizadas compras a prazo.
b. Check-square Ocorreram pagamentos aos fornecedores no 

valor de R$ 3.000.
c. SQUARE O saldo final da conta “Fornecedores a pagar” 

diminuiu em relação ao saldo inicial.
d. SQUARE Houve o reconhecimento de despesas no mon-

tante de R$ 5.000.
e. SQUARE O lançamento a crédito de R$ 5.000 repre-

sentou uma diminuição no saldo da conta 
“Fornecedores a pagar”.

33. Na contabilidade pública, quando há a realização 
de um empenho:

a. Check-square Ocorre o bloqueio ou a reserva de uma dotação 
orçamentária para um fim específico.

b. SQUARE Um bem ou direito é incorporado ao passivo do 
ente público.

c. SQUARE Há um lançamento de contrapartida na conta 
“Caixa ou bancos”.

d. SQUARE O ativo é aumentado na mesma proporção que 
o passivo.

e. SQUARE Há o reconhecimento de uma receita 
pública, que pode ser orçamentária ou 
extraorçamentária.

29. De acordo com o Código Tributário Nacional, o 
imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Rural 
tem como fato gerador:

1. a locação de bem imóvel urbano.
2. o domínio útil de bem imóvel.
3. a posse de bem imóvel por acessão física.
4. a propriedade.

Assinale a alternativa que indica todos os itens 
corretos.

a. SQUARE São corretos apenas os itens 2 e 3.
b. SQUARE São corretos apenas os itens 3 e 4.
c. SQUARE São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
d. SQUARE São corretos apenas os itens 1, 3 e 4.
e. Check-square São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.

30. É correto afirmar sobre o Imposto Sobre Serviço 
de Qualquer Natureza:

a. Check-square A incidência do imposto não depende da deno-
minação dada ao serviço prestado.

b. SQUARE O imposto não incide sobre o serviço prove-
niente do exterior do País.

c. SQUARE No caso de exportação, o intermediário da 
exportação será o responsável pelo pagamento 
do tributo.

d. SQUARE A pessoa jurídica tomadora ou intermediária 
de serviços é o sujeito ativo do imposto em se 
tratando da prestação de serviços em relação 
de emprego.

e. SQUARE O serviço cuja prestação se tenha iniciado no 
exterior do País terá a sua alíquota reduzida até 
a metade.
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36. Um agente administrativo deseja obter a informa-
ção de quantos equipamentos de ressonância mag-
nética estão registrados no patrimônio de um ente 
público. Então, deve consultar:

a. Check-square O Balanço Patrimonial, especificamente no 
ativo não circulante.

b. SQUARE O Balanço Financeiro, especificamente nas 
despesas de capital.

c. SQUARE O Balanço Orçamentário, especificamente no 
ativo imobilizado.

d. SQUARE A Demonstração das Variações Patrimoniais, 
especificamente nos ingressos orçamentários.

e. SQUARE O Balanço Patrimonial, especificamente no 
passivo não circulante.

37. Ao final de um exercício financeiro, quando um 
ente público tem saldo de despesas já liquidadas, mas 
ainda pagas, ocorre a inscrição em:

a. SQUARE Dívida ativa.
b. SQUARE Passivos contingentes.
c. Check-square Restos a pagar processados.
d. SQUARE Débitos de exercícios encerrados.
e. SQUARE Despesas de exercícios anteriores.

38. Considere a seguinte situação hipotética: foi apro-
vada uma lei no município de Querência Amada que 
concedeu anistia (perdão da multa) incidente sobre 
valores em atraso e inscritos em dívida ativa relativos 
ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e à TCRS 
(Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos) aos contribuin-
tes que realizarem o pagamento à vista. Um grupo 
de contribuintes aproveitou o benefício e realizou o 
pagamento.

Nesse caso, no patrimônio do município ocorre:

a. SQUARE Um aumento no total do ativo.
b. SQUARE Um aumento no total do passivo.
c. SQUARE Uma Variação Patrimonial Aumentativa (VPA).
d. Check-square Uma diminuição no total do ativo.
e. SQUARE Uma diminuição no total do passivo.

34. No mês de outubro de 2018 um município da 
federação realizou somente as seguintes operações:

 � Reconheceu a depreciação de equipamentos 
no valor de R$ 10.000.

 � Arrecadou a receita de impostos no valor de 
R$ 85.000.

 � Fez o pagamento de juros da dívida pública 
no valor de R$ 12.000.

 � Recebeu um ônibus escolar em doação do 
governo federal avaliado em R$ 30.000.

 � Recebeu R$ 8.000 que estavam inscritos em 
dívida ativa.

Considerando que o saldo em caixa no início do mês 
era R$ 5.000, no término de outubro de 2018 o saldo 
final de caixa foi:

a. SQUARE R$ 46.000.
b. SQUARE R$ 76.000.
c. Check-square R$ 86.000.
d. SQUARE R$ 106.000.
e. SQUARE R$ 116.000.

35. Um agente administrativo verificou que em deter-
minado momento da escrituração de um ente público 
foi realizado o lançamento contábil:

Natureza da informação: patrimonial

Débito 1.1.2.1.x.xx.xx Créditos Tributários a Receber (P) R$ 5.000

Crédito 4.1.1.x.x.xx.xx
Variação Patrimonial Aumentativa 
(VPA) – Tributos

R$ 5.000

É correto afirmar que no lançamento contábil acima 
houve:

a. SQUARE A arrecadação de uma receita tributária.
b. SQUARE A inscrição de um tributo em dívida ativa.
c. SQUARE O recebimento de um tributo que ainda não 

havia sido pago.
d. SQUARE A restituição ao contribuinte de um tributo 

pago indevidamente.
e. Check-square O reconhecimento do direito de recebimento 

de um tributo.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

39. Um município recebeu do estado uma transfe-
rência de recursos relativa ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (FUNDEB).

No recebimento dos recursos pelo município, há o 
registro (entre outros) na contabilidade de uma:

a. SQUARE Despesa orçamentária.
b. SQUARE Obrigação com o estado.
c. SQUARE Receita extraorçamentária.
d. SQUARE Variação Patrimonial Diminutiva (VPD).
e. Check-square Variação Patrimonial Aumentativa (VPA).

40. A respeito dos conhecimentos sobre a contabili-
dade pública, assinale a alternativa em que há o regis-
tro de uma Variação Patrimonial Diminutiva (VPD).

a. SQUARE No ingresso de uma receita de capital.
b. Check-square No consumo de merenda escolar que estava no 

estoque do ente público.
c. SQUARE No pagamento de restos a pagar inscritos no 

exercício anterior.
d. SQUARE No pagamento da parcela de um financia-

mento registrado no passivo.
e. SQUARE Na realização de uma operação de crédito 

(obtenção de empréstimo).
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.

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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