
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

 
 

INSTRUÇÕES: 
 

VERIFIQUE SE ESTE CADERNO: 
 

 Corresponde a sua opção de cargo. 

 Contém 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40, caso contrário reclame ao fiscal da sala outro 
caderno. NÃO serão aceitas reclamações posteriores. 

 Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 

 Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. 

 A alternativa escolhida deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu. 
 

VOCÊ DEVE: 
 

 Procurar na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo. 

 Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D, E) da resposta que você escolheu. 

 Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: [█].  
 

ATENÇÃO: 
 

 Marque as respostas com caneta esferográfica azul ou preta.  

 Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará nota zero à 
questão. 

 Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora. 

 Você terá 3 (três) horas para responder a todas as questão e preencher a folha de respostas. 

 Devolva esse caderno de prova ao aplicador, juntamente com a sua folha de respostas. 

 Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados. 
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QUESTÕES - LÍNGUA PORTUGUESA (1 – 12)  

02 PONTOS 

 
Virgin Hyperloop: como foi o 1° teste de 

transporte futurista que poderia fazer distância 
Rio-SP em menos de meia hora 

Zoe Kleinman 
Repórter de tecnologia 

 
A empresa americana de tecnologia de 

transporte Virgin Hyperloop fez seu primeiro teste de 
viagem com passageiros, no deserto em Nevada, 
nos Estados Unidos. O conceito de transporte 
futurista envolve cápsulas dentro de tubos de vácuo 
que transportam passageiros em alta velocidade. No 
teste, dois passageiros, ambos funcionários da 
empresa, percorreram a distância de uma pista de 
teste de 500 metros em 15 segundos, atingindo o 
equivalente a 172 km/h. 

No entanto, esta é uma fração das ambições 
da Virgin para velocidades de viagem superiores a 
1.000 km/h. Nesse cenário, seria possível fazer o 
equivalente à distância Rio-SP em menos de meia 
hora. A Virgin Hyperloop não é a única empresa 
desenvolvendo o conceito, mas nenhuma 
transportou passageiros antes. 

Sara Luchian, diretora de experiência do 
cliente, foi uma das duas pessoas a bordo e 
descreveu a experiência à BBC como "estimulante 
psicológica e fisicamente", logo após o evento. Ela e 
o diretor de tecnologia, Josh Giegel, usaram calças 
simples de lã e jeans em vez de macacões para o 
evento, que aconteceu na tarde de domingo (08/11) 
nos arredores de Las Vegas. Luchian disse que a 
viagem foi tranquila e "nada parecida com uma 
montanha-russa", embora a aceleração tenha sido 
mais "veloz" do que seria com uma pista mais longa. 
Nenhum deles se sentiu mal, ela acrescentou. Ela 
disse que a velocidade deles foi prejudicada pelo 
comprimento da pista e pela aceleração necessária. 

O conceito, que passou anos em 
desenvolvimento, se baseia em uma proposta do 
fundador da Tesla, Elon Musk. Alguns críticos o 
descreveram como ficção científica. Ele é baseado 
nos comboios de levitação magnética (maglev) mais 
velozes do mundo, tornados mais rápidos pela 
velocidade dentro de tubos de vácuo. O recorde 
mundial de velocidade de trem maglev foi 
estabelecido em 2015, quando um trem japonês 
atingiu 374 mph (600 km/h) em um teste perto do 
Monte Fuji. Fundada em 2014, a Virgin Hyperloop 
recebeu investimento do Virgin Group em 2017. Era 
anteriormente conhecida como Hyperloop One e 
Virgin Hyperloop One. 

Em uma entrevista à BBC em 2018, o então 
chefe da Virgin Hyperloop One, Rob Lloyd, que já 
deixou a empresa, disse que a velocidade permitiria, 
em teoria, as pessoas viajarem entre os aeroportos 
de Gatwick e Heathrow, a cerca de 70 quilômetros 
de distância em Londres, em apenas quatro minutos. 

A Virgin Hyperloop, sediada em Los Angeles, 
também está explorando modelos em outros países, 
incluindo uma conexão hipotética de 12 minutos 
entre Dubai e Abu Dhabi, que leva mais de uma hora 
pelo transporte público existente. 

Os críticos apontaram que os sistemas de 
viagens Hyperloop envolveriam a tarefa considerável 
de obter permissão de planejamento e, em seguida, 
construir vastas redes de tubos para cada caminho 
de viagem. Luchian reconhece as dificuldades 
potenciais. "É claro que há muita infraestrutura a ser 
construída, mas acho que mitigamos muitos riscos 
que as pessoas não pensavam que fossem 
possíveis." 

Ela acrescentou: "A infraestrutura é um foco 
muito importante para tantas pessoas no governo. 
Sabemos que as pessoas estão procurando 
soluções. Elas estão procurando o transporte do 
futuro. Podemos continuar construindo sistemas de 
transporte de hoje ou de ontem e continuar 
encontrando os mesmos problemas que eles trazem. 
Ou podemos realmente procurar construir algo que 
resolva esses problemas." 

Disponível em: 
https://www.bbc.com/portuguese/geral-54876229 

 
 
01) O título do texto: 
a) sugere que será relatado como ocorreu o teste do 
transporte em questão. 
b) adianta que será feita uma crítica sobre o teste do 
transporte em questão. 
c) aponta que será estabelecida uma comparação 
qualitativa em relação ao teste do transporte em 
questão. 
d) destaca que serão apresentados os resultados 
positivos do teste do transporte em questão. 
e) sinaliza que o teste não teve o êxito esperado. 
 
02) Em relação a aspectos do texto, assinale a 
assertiva correta: 
a) Os termos destacados em “Sara Luchian, diretora 
de experiência do cliente,(...)” e “Ela e o diretor de 
tecnologia, Josh Giegel,(...)” (3º parágrafo) 
desempenham o mesmo papel sintático. 
b) A empresa Virgin Hyperloop foi a única até então 
a transportar passageiros, utilizando o conceito de 
transporte futurista. 
c) Sobressai o registro informal da linguagem, para 
facilitar o entendimento da mensagem ao público 
comum. 
d) O primeiro parágrafo do texto apresenta uma 
sucinta definição sobre o conceito de transporte do 
futuro e uma avaliação do autor em relação ao que 
foi dito. 
e) No 5º parágrafo, as duas ocorrências do vocábulo 
“que” devem receber a mesma classificação 
morfológica. 
 
03) Todos os termos abaixo destacados apresentam 
valor adverbial, MENOS na opção: 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-54876229
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a) “(...) fez seu primeiro teste de viagem com 
passageiros, no deserto em Nevada, (...)” (1º 
parágrafo). 
b) “(...) e descreveu a experiência à BBC como 
"estimulante psicológica e fisicamente", (...)” (3º 
parágrafo). 
c) “(...) que aconteceu na tarde de domingo (08/11) 
nos arredores de Las Vegas.” (3º parágrafo). 
d) “Luchian disse que a viagem foi tranquila (...)” (3º 
parágrafo). 
e) “(...) a cerca de 70 quilômetros de distância em 
Londres, em apenas quatro minutos.” (5º 
parágrafo) 
 
04) Analise os itens abaixo e assinale aquele em que 
há um substantivo que se flexione em número da 
mesma forma que o substantivo destacado em "nada 
parecida com uma montanha-russa" (3º parágrafo): 
a) salário-família; 
b) tico-tico; 
c) meio-fio; 
d) bel-prazer; 
e) guarda-sol. 
 
05) Tendo em vista as várias classificações do 
vocábulo destacado no excerto “O conceito, que 
passou anos em desenvolvimento, se baseia em 
uma proposta do fundador da Tesla, Elon Musk.” (4º 
parágrafo), assinale o item que apresenta sua 
correta classificação: 
a) partícula apassivadora; 
b) índice de indeterminação do sujeito; 
c) parte integrante do verbo; 
d) partícula expletiva; 
e) pronome reflexivo. 
 
06) Assinale a alternativa abaixo em que há uma 
oração subordinada adjetiva destacada nos períodos 
retirados do texto: 
a) “Nesse cenário, seria possível fazer o 
equivalente à distância Rio-SP em menos de meia 
hora.” (2º parágrafo). 
b) “A Virgin Hyperloop não é a única empresa 
desenvolvendo o conceito, mas nenhuma 
transportou passageiros antes.” (2º parágrafo). 
c) “Ela disse que a velocidade deles foi 
prejudicada pelo comprimento da pista e pela 
aceleração necessária.” (3º parágrafo). 
d) “(...) disse que a velocidade permitiria, em teoria, 
as pessoas viajarem entre os aeroportos de 
Gatwick e Heathrow, a cerca de 70 quilômetros 
de distância em Londres, em apenas quatro 
minutos.” (5º parágrafo). 
e) “Os críticos apontaram que os sistemas de 
viagens Hyperloop envolveriam a tarefa considerável 
de obter permissão de planejamento (...)” (7º 
parágrafo) 
 
07) O emprego do sinal grave indicativo de crase 
está correto na passagem “(...) seria possível fazer o 

equivalente à distância Rio-SP (...)” (2º parágrafo); o 
mesmo se observa na alternativa: 
a) Eles combinaram de se relacionar à distância por 
causa da pandemia. 
b) Foi servido um bife à cavalo no almoço. 
c) Não me dirigi à ela na reunião. 
d) Disseram-me que minha camisa era elegante igual 
à do meu pai. 
e) A aula vai de 08h às 10h.  
 
08) Os dois-pontos foram empregados no último 
parágrafo para: 
a) introduzir uma explicação. 
b) iniciar uma citação literária. 
c) introduzir uma crítica. 
d) iniciar uma enumeração. 
e) introduzir a fala de outrem. 
 
09) Analise os vocábulos abaixo retirados do 1º 
parágrafo do texto e assinale aquele em que ocorra 
apenas dígrafo: 
a) tecnologia 
b) transporte 
c) viagem 
d) passageiros  
e) atingindo 
 
10) Das palavras abaixo retiradas do texto, assinale 
a alternativa em que há processo de formação 
DIFERENTE dos demais:  
a) “aceleração”; 
b) “científica”; 
c) “considerável”; 
d) “infraestrutura”; 
e) “realmente”. 
 
11) Levando-se em consideração os elementos 
coesivos, assinale a alternativa em que o termo 
destacado NÃO se refere a algo expresso 
anteriormente no texto: 
a) “(...) mas nenhuma transportou passageiros 
antes.” (2º parágrafo) 
b) “(...) que aconteceu na tarde de domingo (...)” (3º 
parágrafo) 
c) “Alguns críticos o descreveram como ficção 
científica.” (4º parágrafo) 
d) “(...) para tantas pessoas no governo.” (8º 
parágrafo) 
e) “Elas estão procurando o transporte do futuro.” (8º 
parágrafo) 
 
12) O vocábulo abaixo que se acentua pela mesma 
regra que a palavra “há” está corretamente apontado 
em: 
a) três; 
b) têm; 
c) céu; 
d) aí; 
e) dói. 
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QUESTÕES – DADOS MUNICIPAIS (13 – 16)  

02 PONTOS 

 

13.  Dos aspectos históricos com relação a formação 
administrativa de Alagoa Nova-PB, considere os 
itens, colocando (V) ou (F) nos parênteses se caso 
for verdadeiro ou falso, respectivamente 
(____) Município criado com a denominação de 
Alagoa Nova, pela lei provincial nº 6, de 22-02-1837, 
desmembrado do município de Campina Grande. 
(____) Em divisão territorial datada de 31 de 
dezembro de 1994, o município é constituído de 3 
distritos: Alagoa Nova, Caamirim e Matinhas. 
(____) Pela Lei Municipal, em divisão territorial 
datada de 31 de dezembro de 1988, o município de 
Alagoa Nova é desconstituído do distrito sede. 
A sequência correta é: 
a) V – V – F  
b) F – V – V  
c) F – V – F  
d) F – F – F 
e) F – F – V 
 
14. Considere o texto abaixo, julgue as afirmativas e 
marque a alternativa correta 
PARAÍBA CUMPRE 100% DAS METAS DO 
PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DOS 
COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 
 
A Paraíba cumpriu 100% dos objetivos estabelecidos 
pelo Programa Nacional de Fortalecimento dos 
Comitês de Bacias Hidrográficas (Procomitês), que é 
desenvolvido pela Agência Nacional das Águas 
(ANA). O programa incentiva financeiramente os 
estados de acordo com o cumprimento de metas que 
visam promover a gestão participativa dos recursos 
hídricos. 
Os Comitês de Bacias Hidrográficas são parte 
essencial do Sistema de Gestão de Recursos 
Hídricos. Conhecidos como “Parlamentos das 
Águas”, eles reúnem representantes do poder 
público, usuários de água bruta e sociedade civil 
organizada de uma bacia hidrográfica para discutir a 
gestão dos recursos hídricos. 
Fonte: http://www.aesa.pb.gov.br/aesa-
website/2020/08/11/paraiba-cumpre-100-das-metas-do-
programa-de-fortalecimento-dos-comites-de-bacias-
hidrograficas/ Acesso em nov/2020.  

 
Dos recursos hídricos do estado, o açude 

paraibano que abastece o município de Alagoa 
Nova-PB é: 
a) Epitácio Pessoa. 
b) Pitombeira. 
c) Nova Camará. 
d) Araçagi.  
e) Mamanguape.  
 
15. Julgue as afirmativas abaixo:  

São atribuições do Município de Alagoa 
Nova-PB, no âmbito do Sistema Único de Saúde: 

I- Planejar, organizar, gerir, controlar e avaliar as 
ações e os serviços de saúde;  
II- Executar os serviços de: vigilância epidemiológica; 
vigilância sanitária; alimentação e nutrição;  
III- cancelar e obstruir a política de insumos e 
equipamentos para a saúde; 
IV- indeferir a instalação de serviços privados de 
saúde. 
 
Está(ão) INCORRETA(s):  
a) Apenas a afirmativa I.  
b) Apenas a afirmativa IV. 
c) Apenas as afirmativas I e II. 
d) Apenas as afirmativas III e IV. 
e) As afirmativas I, II, III e IV. 
 
16. Considere os itens, colocando (V) ou (F) nos 
parênteses se caso for verdadeiro ou falso, 
respectivamente. 

O dever do Município de Alagoa Nova-PB 
com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: 
(____) ensino público e privado nos 

estabelecimentos oficiais e cobrança de 
matrícula ou taxas de qualquer natureza; 

(____) atendimento ao educando, no ensino 
fundamental, através de programas 
suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à 
saúde; 

(____)  oferta de ensino noturno regular, adequado 
às    condições do educando; 

(____)  ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
exceto para os que a ele não tiverem acesso 
na idade própria; 

A sequência correta é: 
a) F – V – V – F  
b) F – V – F – F  
c) F – V – V – V 
d) F – F – F – F  
e) V – V – V – V 
 

QUESTÕES - ATUALIDADES  (17 – 20) 

02 PONTOS 

 

17. Em maio de 2020 nos EUA um policial branco 
matou asfixiado um homem negro que estava 
desarmado, algemado e com o rosto no chão. A 
revolta com o caso levou milhares de pessoas para 
as ruas em um protesto antirracista que aconteceu 
em quase todos os estados americanos. Assinale a 
alternativa que apresenta o nome desse homem 
negro. 
a) George Floyd 
b) George Brown 
c) Daniel Robinson 
d) Bill Davis  
e) Charles Miller 
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18. No dia 4 de agosto de 2020, uma grande 
explosão aconteceu em Beirute. O ocorrido foi um 
acidente causado em um armazém, que guardava 
mais de 2 mil toneladas de um composto explosivo. 
Essa substância estava armazenada há 6 anos de 
forma incorreta. Segundo autoridades, a explosão 
teve como consequência uma cratera de 43 metros 
de profundidade. Além disso, ela dizimou vários 
bairros, fazendo com quem mais de 300.000 
pessoas ficassem sem casa. 

Adaptado de : bbc.com/News 
De acordo com o seu conhecimento sobre o ocorrido 
em Beirute, qual o nome da substância que provocou 
essa grande explosão? 
a) Nitrato de prata  
b) Amônia 
c) Nitrato de ferro (II) 
d) Nitrato de amônio  
e) Cloreto de sódio  
 
19. Coronavírus é uma família de vírus que causam 
infecções respiratórias. O novo agente do 
coronavírus (nCoV-2019) foi descoberto em 31/12/19 
após casos registrados na China. Os primeiros 
coronavírus humanos foram identificados em 
meados da década de 1960. A maioria das pessoas 
se infecta com os coronavírus comuns ao longo da 
vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a 
se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os 
coronavírus mais comuns que infectam humanos são 
o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus 
OC43, HKU1. 

Fonte: https://coronavirus.saude.gov.br/linha-do-
tempo/ 

 
De acordo com o texto e com os seus 
conhecimentos sobre atualidades, assinale a 
alternativa que apresenta, respectivamente, o mês e 
o estado em que foi registrado oficialmente o 
primeiro caso de coronavírus no Brasil. 
a) Janeiro, Paraíba 
b) Fevereiro, São Paulo 
c) Março, Minas Gerais  
d) Fevereiro, Rio de Janeiro 
e) Fevereiro, Amazonas 
 
20. Clarice Lispector é um dos maiores nomes da 
literatura brasileira. Em 2020 faria 100 anos de idade 
se estivesse viva. Apesar de ter sido aclamada no 
Brasil, Clarice não nasceu em solo brasileiro. Marque 
a alternativa que apresenta o país onde nasceu 
Clarice Lispector. 
a) Inglaterra 
b) China 
c) Espanha 
d) Bolívia 
e) Ucrânia  
 

 

 

QUESTÕES - CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS (21 –  40)  

03 PONTOS 

 
21. Descontos obtidos é uma conta: 
a) Redutora de ativo. 
b) Ativo. 
c) Redutora de Passivo. 
d) Passivo. 
e) De resultado. 
  
22.  ___________________ é o relatório que 
evidencia qualitativa e quantitativamente a posição 
patrimonial e financeira da empresa em uma 
determinada data. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna do texto: 
a) Notas explicativas. 
b) Demonstração do resultado do exercício. 
c) Balanço patrimonial. 
d) Demonstração dos lucros e prejuízos acumulados. 
e) Demonstração de fluxo de caixa. 
  
23.  Quais os lançamentos a serem realizados na 
contabilidade referente ao registro dos valores 
relativos aos salários? 
a) D – FGTS sobre Folha de Pagamento (Resultado) 
                 C - FGTS a Recolher (Passivo Circulante). 
b) D – Folha de Pagamento (Resultado) 
    C - Caixa (Ativo Circulante). 
c) D – Folha de Pagamento (Passivo Circulante) 
    C - Salários e Ordenados (Receita). 
d) D – INSS - Folha de Pagamento (Resultado) 
    C - INSS a Recolher (Passivo Circulante). 
e) D – Folha de Pagamento (Resultado) 
    C - Salários e Ordenados a Pagar (Passivo 
Circulante). 
 
24.  Considerando os dados abaixo, calcule o índice 
de liquidez corrente. 

ATIVO CIRCULANTE R$ 15.000,00 

ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 10.000,00 

PASSIVO CIRCULANTE R$ 8.000,00 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 5.000,00 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 12.000,00 

 
a) 1,87. 
b) 2,01. 
c) 1,74. 
d) 1,69. 
e) 1,50. 
 
25. Provisão para ajuste ao valor de mercado é uma 
conta: 
 a) Redutora de ativo. 
b) Ativo. 
c) Redutora de Passivo. 
d) Passivo. 
e) De resultado. 
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26.  Sobre patrimônio, é incorreto afirmar: 
a) Em Contabilidade, a palavra patrimônio tem 
sentido amplo: por um lado significa o conjunto de 
bens e direitos pertencentes a uma pessoa ou 
empresa; por outro lado inclui as obrigações a serem 
pagas. 
b) Entende-se por bens as coisas úteis, capazes de 
satisfazer às necessidades das pessoas e das 
empresas.  
c) Os bens, além de tangíveis e intangíveis, podem 
ser divididos em bens imóveis e bens móveis. 
d) Obrigações são direitos da empresa. 
e) Para conhecer a riqueza líquida da pessoa ou 
empresa soma-se os bens e os direitos e, desse 
total, subtraem-se as obrigações; o resultado é a 
riqueza líquida, ou seja, a parte que sobra do 
patrimônio para a pessoa ou empresa. 
 
27.  Qual das alternativas não é uma demonstração 
contábil exigida pela Lei nº 4.320/1964? 
a) Balanço Orçamentário. 
b) Demonstração das Variações Patrimoniais. 
c) Demonstrativo das Origens e Aplicações de 
Recursos. 
d) Balanço Financeiro. 
e) Balanço Patrimonial. 
 
28.  O que o Balanço Orçamentário demonstrará? 
a) O resultado financeiro do exercício.  
b) As receitas e despesas previstas em confronto 
com as realizadas.  
c) A situação patrimonial da entidade pública. 
d) As alterações verificadas no patrimônio, 
resultantes ou independentes da execução 
orçamentária. 
e) As receitas e despesas orçamentárias, bem como 
os ingressos e dispêndios extraorçamentários, 
conjugados com os saldos de caixa do exercício 
anterior e os que se transferem para o início do 
exercício seguinte. 
 
29.  É o instrumento utilizado para a consequente 
materialização do conjunto de ações e objetivos que 
foram planejados visando ao melhor atendimento e 
bem-estar da coletividade. 
A afirmativa acima se refere a: 
a) Lei de diretrizes orçamentárias. 
b) Plano plurianual. 
c) Anexo de metas fiscais. 
d) Lei de orçamentos anuais. 
e) Execução orçamentária. 
 
30.  Os passivos devem ser classificados como 
circulante quando satisfizerem a um dos seguintes 
critérios: 
I - Corresponderem a valores exigíveis até doze 
meses da data das demonstrações contábeis. 
II - Estarem disponíveis para realização imediata. 
III - Sejam mantidos essencialmente para fins de 
negociação. 
 

Estão corretas: 
a) Apenas a I. 
b) I e III. 
c) I e II. 
d) II e III. 
e) Apenas a II. 
 
31.  Qual o subsistema de informação responsável 
por registrar, processar e evidenciar os atos de 
gestão cujos efeitos possam produzir modificações 
no patrimônio da entidade do setor público, bem 
como aqueles com funções específicas de controle? 
a) Orçamentário. 
b) Contábil. 
c) Compensação. 
d) Custos. 
e) Patrimonial. 
 
 
32.  Sobre variações patrimoniais no setor público, 
é correto afirmar: 
a) As variações patrimoniais são transações que 
promovem alterações nos elementos patrimoniais ou 
orçamentários da entidade do setor público, mesmo 
em caráter compensatório, não afetando o seu 
resultado. 
b) As variações patrimoniais que afetem o patrimônio 
líquido devem manter correlação com as respectivas 
contas patrimoniais. 
c) Entende-se por correlação a vinculação entre as 
contas orçamentárias e patrimoniais, de forma a 
permitir a identificação dos efeitos nas contas de 
resultado. 
d) Entendem-se como variações qualitativas aquelas 
decorrentes de transações no setor público que 
alteram a composição dos elementos patrimoniais 
sem afetar o resultado 
e) Entendem-se como variações quantitativas 
aquelas decorrentes de transações no setor público 
que aumentam ou diminuem o orçamento. 
 
33.  Quais os meios de retificação de lançamento? 
a) Estorno, transferência e complementação. 
b) Ajuste, compensação e restituição. 
c) Transferência, restituição e complementação. 
d) Transferência, ajuste e compensação. 
e) Estorno, ajuste e restituição. 
 
34.  A classificação dos elementos patrimoniais 
considera a segregação em “circulante” e “não 
circulante”, com base em seus atributos de 
_______________ e _______________. 
Analise a alternativa que preenche, correta e 
respectivamente, as lacunas do texto: 
 
a) Confiabilidade - tempestividade. 
b) Comparabilidade - verificabilidade. 
c) Compreensibilidade - comparabilidade. 
d) Continuidade - tempestividade. 
e) Conversibilidade - exigibilidade. 
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35.  Sobre a Demonstração das Variações 
Patrimoniais, é incorreto afirmar: 
 
a) A Demonstração das Variações Patrimoniais 
evidencia as variações quantitativas, as contas de 
resultado e as variações qualitativas decorrentes da 
execução orçamentária. 
b) Para fins de apresentação na Demonstração das 
Variações Patrimoniais, as variações devem ser 
segregadas em quantitativas e qualitativas. 
c) As variações quantitativas são decorrentes de 
transações no setor público que aumentam ou 
diminuem o patrimônio líquido. 
d) As variações quantitativas são decorrentes de 
transações no setor público que aumentam ou 
diminuem o patrimônio líquido. 
e) O resultado patrimonial do período é apurado pelo 
confronto entre as variações quantitativas 
aumentativas e diminutivas. 

36. O atalho correspondente para adicionar um novo 
comentário no Microsoft PowerPoint 2019 instalado 
num computador com Windows 10 é 
 
 
a) Ctrl + Alt + N 
b) Ctrl + Alt + M 
c) Ctrl + Alt + P 
d) Shift + Alt + M 
e) Shift + Alt + P 

 
 
 
 
 
 

 

 
37.  Considere a figura abaixo que contém uma tabela inserida no MS Excel 2016. 

 
Qual o resultado que o comando 

=SOMARPRODUTO(B2:B5;C2:C5) 
produz? 
a) R$ 97,96 
b) R$ 9,80 
c) R$ 29,80 
d) R$ 42,80 
e) R$ 127,95 
 
38.  Considere os seguintes dados introduzidos no MS Excel 2019. 

 
Qual o resultado da função? 

=SE(B1>B3;E3; SE(B1>B4;E4; SE(B1>B5;E5; SE(B1>B6;E6; E7)))) 
a) Vender A e B 
b) Vender B 
c) Vender A 
d) Comprar A 
e) Comprar B 
 

39.  Qual a função do atalho “Tecla Windows + A” no Windows 10? 
a) Abre o explorador de arquivos 
b) Abre a seção de ações 
c) Abre aplicativos de configurações 
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d) Seleciona tudo 
e) Cria pasta no desktop ou no explorador de arquivos 
 
40.  Programa malicioso e perigoso, capaz de danificar o funcionamento do sistema operacional. Conseguem se 
esconder da maioria dos antivírus. Estamos nos referindo aos: 
a) Rootkits 
b) Trojans 
c) Adwares 
d) Spywares 
e) Keylogger 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


