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ARAÇOIABA (SUPERIOR 5)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO

NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

Proibido folhear o
Caderno de Questões

antes da autorização do
fiscal.

ATENÇÃO!

Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o registrado no topo de cada
página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas
providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
este Caderno de Questões Objetivas, contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;a.
um Cartão de Respostas destinado ao preenchimento das respostas das questões objetivas formuladas na prova.b.

Ao receber o Cartão de Respostas você deverá:2.
conferir seu nome e número de inscrição;a.
ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.
assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do enunciado de cada questão.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica ouc.
equivalente;
anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões;d.
fazer consulta em material de apoio ou afins.e.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.
Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no local7.
indicado no Cartão de Respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com mais de uma8.
opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora9.
dos locais destinados às respostas.
Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido10.
e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do concurso.

CONTADOR (A)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 30

 1  Analise as afirmativas a seguir:
I. À luz do artigo 6º do Decreto-Lei nº 9.295, de 1946, são
atribuições do Conselho Federal de Contabilidade organizar
o  seu  regimento  interno  e  tomar  conhecimento  de
quaisquer dúvidas suscitadas nos conselhos regionais e
dirimi-las.

II. Ao Conselho Federal de Contabilidade compete decidir,
em  última  instância,  sobre  os  recursos  de  penalidade
imposta pelos conselhos regionais.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 2  Analise as afirmativas a seguir:
I. O artigo 15, III, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, determina
ser  vetado  às  compras  governamentais  submeter-se  às
condições  de  aquisição  e  pagamento  semelhantes  às  do
setor privado.

II.  À  luz  do artigo  15,  §  6º,  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  as
compras públicas devem ser realizadas, prioritariamente, em
etapa e pagamento únicos para garantir as peculiaridades do
mercado que visam à economicidade.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 3  Analise as afirmativas a seguir:
I. Nas compras públicas, deve ser observada a definição das
unidades e das quantidades a serem adquiridas em função
do  consumo  e  utilização  prováveis,  cuja  estimativa  será
obtida, sempre que possível,  mediante adequadas técnicas
quantitativas de estimação, conforme prevê o artigo 15 da Lei
nº 8.666, de 1993.

II.  Nas  compras  públicas  deverão  ser  observadas  as
condições de guarda e armazenamento que não permitam a
deterioração do material, conforme disposto no artigo 15 da
Lei nº 8.666, de 1993.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 4  Analise as afirmativas a seguir:
I. À luz do artigo 15, V, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, as
compras,  sempre  que  possível,  deverão  balizar-se  pelos
preços  praticados  no  âmbito  dos  órgãos  e  entidades  da
Administração Pública.

II.  O  artigo  15,  §  7º,  da  Lei  Federal  nº  8.666,  de  1993,
determina  que,  nas  compras,  deve  ser  observada  a
especificação  completa  do  bem  a  ser  adquirido  sem
indicação de marca.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 5  Analise as afirmativas a seguir:
I. As compras públicas, sempre que possível, deverão atender
ao princípio da personalização, impondo compatibilidade e
normalização de especificações técnicas e de desempenho
para  os  licitantes,  observadas,  quando  for  o  caso,  as
condições  de  manutenção,  de  assistência  técnica  e  de
garantia  oferecidas  pelos  fabricantes  dos  produtos,
conforme dispõe o artigo 15, I, da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993.

II.  As  compras  públicas,  sempre  que  possível,  devem  ser
processadas através de sistema de registro de preços próprio
da instituição licitante,  abrangendo o histórico de preços e
requisitos  contratados  de  fornecedores  anteriores  e
atualizados de acordo com a inflação do período, conforme
determina expressamente o artigo 15, II, da Lei nº 8.666, de
1993.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 6  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  programação  orçamentária  e  financeira  de  uma
instituição pública consiste na compatibilização do fluxo dos
pagamentos  com  o  fluxo  dos  recebimentos,  visando  à
ampliação da despesa fixada, à redução das projeções de
resultados e da arrecadação dos impostos e ao controle do
impacto do fenômeno inflacionário sobre os encargos sociais
devidos pela entidade de um ente da federação.

II.  Na ótica orçamentária,  as  transferências de capital  são
recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito
público ou privado e destinados para atender despesas em
investimentos ou inversões financeiras,  a fim de satisfazer
finalidade pública específica; sem corresponder, entretanto, à
contraprestação direta ao ente transferidor.
III.  O conceito de restos a pagar inclui  todas as despesas
regularmente  empenhadas,  do  exercício  atual  ou  anterior,
mas  não  pagas  ou  canceladas  até  31  de  dezembro  do
exercício financeiro vigente. Os restos a pagar processados
compreendem as despesas já liquidadas. Os restos a pagar
não  processados  incluem  as  despesas  a  liquidar  ou  em
liquidação.
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Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 7  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Entre  as  etapas  da  despesa  orçamentária,  a  etapa  do
planejamento abrange, de modo geral, toda a análise para a
formulação do plano e ações governamentais que servirão de
base  para  a  f ixação  da  despesa  orçamentár ia ,  a
descentralização  e  a  movimentação  de  créditos,  a
programação  orçamentária  e  financeira,  e  o  processo  de
licitação e contratação.

II. A Lei Federal nº 4.320, de 1964, em seu artigo 85, determina
que os serviços de contabilidade devem ser organizados de
forma  a  permitirem  o  acompanhamento  da  execução
orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a
determinação  dos  custos  dos  serviços  industriais,  o
levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação
dos resultados econômicos e financeiros.
III.  As  receitas  orçamentárias  correntes  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.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 8  Analise as afirmativas a seguir:
I. O orçamento é o instrumento de planejamento de qualquer
entidade,  pública  ou  privada,  e  representa  o  fluxo  de
ingressos e aplicação de recursos em determinado período.
Para o setor público, o orçamento é de vital importância, pois
é a lei orçamentária que fixa a despesa pública autorizada
para um exercício financeiro. A despesa orçamentária pública
é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos
para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos
prestados à sociedade.

II.  Cronologicamente,  as  etapas  da  receita  orçamentária
podem  ser  resumidas  em:  arrecadação,  autorização,
disposição,  recolhimento,  previsão e lançamento.  Para que
uma etapa subsequente se inicie, é necessário que a etapa
anterior seja formalmente concluída e validada pelo servidor
responsável através de uma Nota de Empenho ou de uma
Nota Fiscal.
III. Em relação à classificação de despesa com serviços de
remodelação, restauração, manutenção e outros, é importante
compreender que, quando o serviço se destina a manter o
bem em condições normais de operação, não resultando em
aumento  relevante  da  vida  úti l  do  bem,  a  despesa
orçamentária é corrente. Caso as melhorias decorrentes do
serviço  resultem em aumento  significativo  da  vida  útil  do
bem, a despesa orçamentária é de capital, devendo o valor do
gasto ser incorporado ao ativo.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 9  Analise as afirmativas a seguir:
I. Os ingressos extraorçamentários são recursos financeiros
de  caráter  temporário,  do  qual  o  Estado  é  mero  agente
depositário.  Sua  devolução  não  se  sujeita  a  autorização
legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual.
Por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis,  os
ingressos extraorçamentários, em geral, não têm reflexos no
patrimônio líquido da entidade.

II. As receitas orçamentárias de capital são as provenientes
tanto  da  realização  de  recursos  financeiros  oriundos  da
constituição de dívidas e da conversão, em espécie, de bens e
direitos, quanto de recursos recebidos de outras pessoas de
direito público ou privado e destinados a atender despesas
classificáveis em despesas de capital.
III.  O empenho global  deve ser  realizado com,  no mínimo,
cinco dias úteis da execução da despesa. Esse é o tipo de
empenho utilizado para despesas contratuais ou outras que
também tenham valor indeterminado e sejam executadas em
parcela  única  como,  por  exemplo,  os  compromissos
decorrentes de aluguéis, as compras de materiais de limpeza,
os  serviços  de  manutenção,  as  despesas  com  encargos
sociais e os custos com serviços de atendimento ao público.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 10  Analise as afirmativas a seguir:
I. Depois de reconhecidas as receitas orçamentárias, podem
ocorrer fatos supervenientes que ensejem a necessidade de
restituições,  devendo-se  registrá-los  como  dedução  da
receita orçamentária, possibilitando maior transparência das
informações relativas à receita orçamentária bruta e líquida.

II.  As  transferências  intergovernamentais  compreendem  a
entrega  de  recursos,  correntes  ou  de  capital,  de  um  ente
(chamado “transferidor”) a outro (chamado “beneficiário”, ou
“recebedor”).  Elas  podem  ser  voluntárias,  nesse  caso
destinadas  à  cooperação,  auxílio  ou  assistência;  ou
decorrentes  de  determinação  constitucional  ou  legal.
III. A previsão de arrecadação da receita orçamentária deve
obedecer às determinações da Lei Orçamentária Anual e deve
ser  elaborada  a  partir  de  metodologias  de  projeção
usualmente adotadas, observadas as disposições constantes
na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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 11  Analise as afirmativas a seguir:
I. As receitas orçamentárias são disponibilidades de recursos
financeiros  que  ingressam  durante  o  exercício  e  que
aumentam o saldo financeiro  da instituição.  Elas  são um
instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das
políticas públicas e fontes de recursos utilizadas pelo Estado
em programas e ações cuja finalidade precípua é atender às
necessidades públicas e demandas da sociedade.

II. O princípio orçamentário da anualidade ou periodicidade é
estipulado, de forma literal, pelo caput do artigo 2º da Lei nº
4.320, de 1964, e delimita o exercício financeiro orçamentário,
ou seja, o período ao qual a previsão das receitas e a fixação
das despesas registradas na Lei Orçamentária Anual irão se
referir.  Segundo  o  artigo  34  da  Lei  nº  4.320,  de  1964,  o
exercício financeiro coincidirá com o ano civil, ou seja, de 1º
de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.
III.  Consideram-se  serviços  de  terceiros,  entre  outras,  as
despesas com reparos, consertos e revisões de equipamento
e maquinários; com as pinturas, as reformas e as adaptações
de bens imóveis sem que ocorra a ampliação do bem; com a
contratação  de  pessoal  qualificado  mediante  processo
seletivo público simplificado; e com a manutenção elétrica e
predial das sedes dos serviços públicos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 12  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  Lei  da  Responsabilidade  Fiscal,  em  seu  artigo  50,
determina  que,  na  escrituração  das  contas  públicas,  a
demonstração das variações patrimoniais dará destaque à
origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação
de ativos.

II.  De  acordo  com  as  disposições  do  artigo  50  da  Lei
Complementar nº 101, de 2000, na escrituração das contas
públicas,  a  disponibilidade  de  caixa  constará  de  registro
próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo
ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de
forma individualizada.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 13  Analise as afirmativas a seguir:
I. Em relação à escrituração das contas públicas, o artigo 50
da  Lei  da  Responsabilidade  Fiscal  determina  que  as
operações de crédito, as inscrições em Restos a Pagar e as
demais  formas  de  financiamento  ou  assunção  de
compromissos junto a terceiros, devem ser escrituradas de
modo a paliar o montante e a variação da dívida pública no
período,  detalhando,  pelo  menos,  a  natureza  e  o  tipo  de
credor.

II. Conforme disposto no artigo 29 da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000, uma operação de crédito é um
compromisso financeiro assumido em razão de mútuo,  do
recebimento antecipado de valores provenientes da venda a
termo de bens e serviços, de abertura de crédito, de emissão
e  aceite  de  título,  da  aquisição  financiada  de  bens,  do
arrendamento  mercant i l  e  de  outras  operações
assemelhadas, exceto com o uso de derivativos financeiros.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 14  Analise as afirmativas a seguir:
I. A escrituração dos livros de contabilidade obrigatórios, bem
como  de  todos  os  livros  necessários  no  conjunto  da
organização  contábil;  o  levantamento  dos  respectivos
balanços e demonstrações; o planejamento das opções de
investimento e o controle sobre a taxa de absenteísmo são
considerados trabalhos técnicos de contabilidade, de acordo
com as disposições do artigo 25 do Decreto-Lei nº 9.295, de
27 de maio de 1946.

II.  Deve  o  Conselho  Federal  de  Contabilidade  publicar  o
relatório anual  de seus trabalhos,  em que deverá figurar a
relação de todos os profissionais registrados.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 15  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  Conselho  Federal  de  Contabilidade  tem  poder  para
regular  os  princípios  contábeis,  do  exame  de  suficiência
profissional,  do  cadastro  de  qualificação  técnica  e  dos
programas de  educação continuada.  Esse  conselho  pode,
ainda, editar Normas Brasileiras de Contabilidade de natureza
técnica e profissional.

II. São considerados trabalhos técnicos de contabilidade, de
acordo  com  a  legislação  vigente,  a  realização  de  perícias
judiciais ou extrajudiciais; a revisão de balanços e de contas
em geral; a verificação de resultados de exames da medicina
do  trabalho;  a  homologação  de  regulações  judiciais  ou
extrajudiciais de avarias grossas ou comuns; a prestação de
assistência aos Conselhos Fiscais das sociedades anônimas
e quaisquer outras atribuições de natureza técnica conferidas
por lei aos profissionais de contabilidade.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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 16  Analise as afirmativas a seguir:
I.  De acordo com o artigo 25 do Decreto-Lei  nº 9.295,  de
1946, são considerados trabalhos técnicos de contabilidade,
entre  outros,  a  organização e  a  execução de  serviços  de
contabilidade  em  geral;  a  realização  de  diagnóstica
estratégico organizacional; o levantamento das necessidades
internas de financiamento; e a elaboração do planejamento
de projetos.

II. Uma das atribuições do Conselho Federal de Contabilidade
é  a  de  aprovar  os  regimentos  internos  organizados  pelos
conselhos regionais, modificando o que se tornar necessário,
a fim de manter a respectiva unidade de ação.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 17  Analise as afirmativas a seguir:
I. Nos termos do artigo 54 da Lei nº 4.320, de 1964, não será
admitida a compensação da obrigação de recolher rendas ou
receitas com direito creditório contra a Fazenda Pública.

II. A Lei nº 4.320, de 1964, em seu artigo 51, determina que
nenhum tributo pode ser exigido ou aumentado sem que a lei
o  estabeleça.  Esse  referencial  legal  determina,  ainda,  que
nenhum imposto será cobrado em cada exercício sem prévia
autorização orçamentária, ressalvados a tarifa aduaneira e o
imposto  sobre  importação  de  bens  e  serviços  de  base
tecnológica.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 18  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O artigo 53 da Lei  nº  4.320,  de 1964,  determina que o
lançamento da receita é ato da repartição competente, que
verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é
devedora e inscreve o débito desta.

II. À luz do artigo 52 da Lei nº 4.320, de 1964, são objeto de
lançamento os impostos diretos e quaisquer outras rendas
com  vencimento  determinado  em  lei,  regulamento  ou
contrato.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 19  Analise as afirmativas a seguir:
I. À luz do artigo 11 da Lei Federal nº 6.404, de 1976, o valor
nominal de uma ação será o mesmo para todas as demais
ações da companhia.

II.  O  artigo  11  da  Lei  nº  6.404,  de  1976,  dispõe  que,  na
companhia com ações sem valor nominal, o estatuto poderá
criar uma ou mais classes de ações preferenciais com valor
nominal.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 20  Analise as afirmativas a seguir:
I. Nos termos do artigo 29 da Lei Complementar nº 101, de
2000, a dívida pública consolidada ou fundada é constituída
pelo  montante  total,  apurado  sem  duplicidade  para
amortização em até doze meses, das obrigações financeiras
do  ente  da  Federação,  assumidas  em  virtude  de  leis,  de
contratos, de convênios ou de tratados e da realização de
operações de crédito.

II. A Lei da Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 29, define o
refinanciamento  da  dívida  mobiliária  como  a  emissão  de
títulos para pagamento do principal acrescido da atualização
monetária  através  do  Índice  de  Preços  e  Referenciais
Contratuais do Setor Público (I-PRCSP). Esse índice baseia-se
na taxa de captação de recursos a título de antecipação de
receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não
tenha ocorrido para definir  a redução ou elevação do nível
médio de preços de uma região.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 21  Analise as afirmativas a seguir:
I .  À  luz  das  d ispos ições  do  ar t igo  50  da  Le i  da
Responsabilidade  Fiscal,  na  escrituração  das  contas
públicas,  as  receitas  e  despesas  previdenciárias  serão
apresentadas  em  demonstrat ivos  f inanceiros  e
orçamentários  específicos.

II.  A Lei Complementar nº 101, de 2000, em seu artigo 50,
determina  que,  na  escrituração  das  contas  públicas,  a
despesa e  a  assunção de  compromisso serão registradas
segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter
complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime
de caixa.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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 22  Analise as afirmativas a seguir:
I. À luz do artigo 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000, na
escrituração  das  contas  públicas,  as  demonstrações
contábeis  compreenderão,  isolada  e  conjuntamente,  as
transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da
administração  direta,  autárquica  e  fundacional,  inclusive
entidade estatal dependente.

II.  À luz do artigo 29 da Lei  da Responsabilidade Fiscal,  a
concessão de garantia é o compromisso de adimplência de
obrigação  financeira  ou  contratual  assumida  por  ente  da
Federação ou entidade a  ele  vinculada com o objetivo  de
reajustar os limites das dívidas consolidada e mobiliária de
acordo  com a  taxa  média  de  deflação  no  ano  calendário
vigente  ou  com  base  em  outro  indexador  de  valores
mobiliários.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 23  Analise as afirmativas a seguir:
I. A dívida pública mobiliária é aquela representada por títulos
emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil,
dos estados e dos municípios, através da indexação da taxa
móvel  dos rendimentos e proventos advindos da variação
dos custos de insumos agrícolas e outros materiais de base,
conforme dispõe  o  artigo  29  da  Lei  da  Responsabilidade
Fiscal.

II.  O artigo 69 da Lei da Responsabilidade Fiscal determina
que  o  ente  da  federação  que  mantiver  ou  vier  a  instituir
regime próprio de previdência social para seus servidores irá
conferir-lhe caráter contributivo e o organizará com base em
normas  de  contabilidade  e  atuária  que  preservem  seu
equilíbrio financeiro e atuarial.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 24  Analise as afirmativas a seguir:
I. A arrecadação é uma etapa da receita orçamentária que
corresponde  à  entrega  dos  recursos  devidos  ao  Tesouro
pelos  contribuintes  ou  devedores,  por  meio  dos  agentes
arrecadadores  ou  instituições  financeiras  autorizadas pelo
ente público. Em relação a esse tema, o artigo 35 da Lei nº
4.320,  de  1964,  determina  que  pertencem  ao  exercício
financeiro as receitas nele arrecadadas, o que representa a
adoção do  regime de  caixa  para  o  ingresso  das  receitas
públicas.

II.  Consideram-se  serviços  de  terceiros,  entre  outras,  as
despesas com reparos em instalações elétricas e hidráulicas;
reparos,  recuperações e adaptações de biombos,  carpetes,
divisórias  e  lambris;  gastos  com  encargos  sociais  de
servidores da instituição; manutenção de elevadores, limpeza
de  fossa  e  afins;  materiais  de  escritório  e  expediente;
consumo  de  combustível;  aluguel  de  equipamentos  de
impressão; compra de fardamento; despesas com iluminação
e água.
III. Nos termos do artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
é  vedada  a  aplicação  da  receita  de  capital  decorrente  da
alienação  de  bens  e  direitos  que  integrem  o  patrimônio
público,  para  financiar  as  despesas  correntes  ou  as
destinadas por lei aos regimes previdenciários geral e próprio
dos servidores públicos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 25  Analise as afirmativas a seguir:
I. Os empenhos estimativos são 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, materiais de construção, aluguel de imóveis,
aquisição  de  material  de  escritório,  aquisição  de
combustíveis  e  lubrificantes  e  outros  insumos  e  serviços.

II. São exemplos de investimentos, entre outros, as despesas
orçamentárias com softwares, seja por aluguel ou aquisição;
com o planejamento e a execução de obras; com a aquisição
de  imóveis  e  materiais  de  expediente  considerados
necessários  à  realização  dos  serviços  públicos;  com  a
aquisição  de  instalações,  equipamentos  e  material
permanente.
III. Uma das etapas da despesa orçamentária é a fixação da
despesa, que se refere aos limites de gastos, incluídos nas
leis orçamentárias com base nas receitas previstas, a serem
efetuados pelas  entidades  públicas.  A  fixação da  despesa
orçamentária  insere-se  no  processo  de  planejamento  e
compreende  a  adoção  de  medidas  em  direção  a  uma
situação idealizada, tendo em vista os recursos disponíveis e
observando as diretrizes e prioridades traçadas pelo governo.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 26  Analise as afirmativas a seguir:
I.  As  receitas  orçamentárias  de  capital  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.  De  forma  diversa  das  receitas
correntes,  as  receitas  de  capital  em  geral  não  provocam
efeito sobre o patrimônio líquido da entidade.
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II.  O  princípio  orçamentário  da  unidade  ou  totalidade  é
previsto, de forma expressa, pelo caput do artigo 2º da Lei nº
4.320, de 1964, que determina existência de orçamento único
para cada um dos entes federados (a União, os estados, o
Distrito  Federal  e  os  municípios),  com  a  finalidade  de  se
evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma
pessoa política. Dessa forma, todas as receitas previstas e as
despesas  fixadas,  em  cada  exercício  financeiro,  devem
integrar  um único documento legal  dentro  de  cada esfera
federativa: a Lei Orçamentária Anual.
III.  Classifica-se  como  empenho  ordinário  aquele  utilizado
para as despesas variáveis, recorrentes e cujo valor pode ser
apenas estimado, tais como as despesas extraordinárias com
transporte e combustível,  os gastos regulares com energia
elétrica  e  com  o  abastecimento  de  água,  e  os  custos
associados à compra de medicamentos e outros insumos de
saúde.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 27  Analise as afirmativas a seguir:
I. Conforme disposto no artigo 11 da Lei nº 6.404, de 1976, o
estatuto da companhia deve fixar o número das ações em
que se divide o capital social, garantindo assim que o valor
nominal  de  cada  ação  equivale  a  apenas  uma  unidade
monetária.

II. De acordo com o disposto no artigo 11 da Lei nº 6.404, de
1976, o valor nominal das ações de companhia aberta não
poderá  ser  inferior  ao  mínimo  fixado  pela  Comissão  de
Valores Mobiliários.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 28  Analise as afirmativas a seguir e marque a opção
CORRETA:
a)  Surpreender  positivamente  o  usuário  dos  serviços,
oferecendo sempre algo a mais, além das suas expectativas,
buscando desta forma a resolução dos seus problemas e
demandas, é uma forma de reduzir o abstencionismo entre
os cidadãos que dependem dos serviços de uma instituição.

b) Para entender as necessidades dos usuários dos serviços,
o servidor deve fazer perguntas diretas ao cidadão, utilizando
uma  linguagem  apropriada,  ou  seja,  através  de  termos
excessivamente  técnicos  e  um vocabulário  erudito.  Dessa
forma, o servidor conseguirá comunicar-se claramente com
qualquer usuário dos serviços.

c)  Um  dever  fundamental  de  qualquer  servidor  público  é
diferir a prestação de contas das atividades que estão sob
sua responsabilidade, pois essa é uma condição essencial da
gestão dos bens, dos direitos e dos serviços da coletividade a
seu cargo.

d) Para otimizar o atendimento aos usuários dos serviços, é
muito  importante  ouvir  e  entender  o  que  o  cidadão  está
comunicando e demandando. Independentemente se for uma
queixa ou apenas uma dúvida, é imprescindível que o servidor
se mostre presente ali e entenda atenciosamente a demanda
para, assim, resolvê-la da forma mais eficiente possível.

 29  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  plano  de  contas  aplicado  ao  setor  público  (PCASP)
representa uma ferramenta para a consolidação das contas
nacionais  e  um  instrumento  para  a  adoção  das  normas
internacionais de contabilidade. Nesse sentido, é adequado
afirmar  que  o  PCASP  permitiu  certas  inovações,  como  a
segregação das informações orçamentárias e patrimoniais.
Ou seja,  no PCASP, as contas contábeis são classificadas
segundo  a  natureza  das  informações  que  evidenciam
(orçamentária, patrimonial e de controle),  de modo que os
registros  orçamentários  não  influenciem  ou  alterem  os
registros patrimoniais, e vice-versa.

II. O empenho deve ser formalizado mediante a emissão de
um documento  denominado Nota  de  Fiscal,  do  qual  deve
constar o nome e a especificação do credor; a importância da
despesa; a conta orçamentária vinculada; a identificação do
gestor  da  unidade  de  serviço;  as  datas  de  solicitação,
autorização e aprovação do crédito;  bem como os demais
dados necessários ao controle da execução orçamentária.
III. O objetivo da elaboração e da divulgação da informação
contábil é apoiar a prestação de contas, a responsabilização
(accountability) e a tomada de decisão na organização. As
características qualitativas  dessa informação são atributos
que tornam a informação contábil útil. São elas: a relevância,
a  representação  fidedigna,  a  compreensibilidade,  a
tempestividade,  a  comparabilidade  e  a  verificabilidade.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 30  Analise as afirmativas a seguir:
I. No Excel 2019, a função “FIXO” formata um número como
texto com um número fixo de decimais.

II. A função “EXATO”, no Excel 2019, verifica se dois valores de
texto são idênticos.
III. No Excel 2019, a função “MOEDA” converte um número em
texto, usando o formato de moeda $ (cifrão).

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 31 a 50

 31  Analise as afirmativas a seguir:
I.  A  taxa  de  produtividade  de  um  trabalhador  em  uma
fábrica pode ser representada pela seguinte equação de 1º
grau:  25X  –  11  =  89.  Assim,  considerando  apenas  as
informações apresentadas, é correto afirmar que o valor da
incógnita “X” para que ela satisfaça a equação deve ser
igual a 4.

II. Uma ciclista percorreu 1.000 metros em 7 segundos. Em
seguida, ela percorreu 380 metros em 4 segundos. Assim, é
correto  afirmar  que  ela  manteve  uma velocidade média
superior a 121 metros por segundo.
III.  Os  valores  percentuais  podem  ser  utilizados  em
cálculos  de  multiplicação.  Por  exemplo,  o  resultado  da
multiplicação de 85% por 110% resulta em um valor maior
que 89%.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 32  Analise as afirmativas a seguir:
I. Em um lote de 247 unidades do produto X, há itens fora do
prazo de validade que correspondem a 3/19 do lote. Assim, é
correto afirmar que há mais de 35 e menos de 47 unidades
fora do prazo de validade.

II. Os pesos de 3 animais equivalem a 3 números naturais,
distintos e não nulos representados aqui por X, Y e Z. O valor
de X é um número maior que 15 e menor que 18. Sabemos
que o resultado da soma de X + Y é igual a 27. O resultado da
soma de Y + Z é dado por 16. O resultado da subtração de X –
Z é igual a 11. Assim, é correto afirmar que a soma X + Y + Z
representa um valor igual a 33.
III. As distâncias percorridas diariamente por um motorista ao
longo de três dias foram, respectivamente, as seguintes: 123,7
km; 334,8 km; e 45,7 km. Assim, considerando exclusivamente
as  informações  apresentadas,  é  correto  afirmar  que  a
distância média por ele percorrida por dia é um valor maior
que 141 km e menor que 153 km.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 33  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um artista confeccionou quatro esculturas de cerâmica as
quais pesam, respectivamente: 38 quilos, 17 quilos, 30 quilos
e  57  quilos.  Assim,  é  correto  afirmar  que  o  peso  médio
dessas obras de arte é maior que 33,1 quilos e menor que
36,2 quilos.

II. Um supermercado vendeu 765 litros de leite a R$ 1,85 por
litro,  e  12.455 ovos a  R$ 0,17,  cada.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é  correto
afirmar que a receita com a venda de leite representa mais de
43,5% e  menos de  47,2% da receita  total  com as  vendas
descritas.
III. Estela realizou 2 atividades escolares durante 42 minutos,
cada; e,  em seguida, realizou mais 7 atividades durante 68
minutos, cada. Todas essas atividades foram realizadas em
sequência.  Assim,  considerando  apenas  as  informações
apresentadas, é correto afirmar que o tempo gasto por ela
para realizar essas tarefas foi maior que 9,7 horas.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 34  Analise as afirmativas a seguir:
I. Os tempos necessários para que sejam feitos 4 bolos são,
respectivamente: 12 minutos, 15 minutos, 15 minutos e 21
minutos.  Assim,  considerando  apenas  as  informações
apresentadas,  é  correto  afirmar  que o  tempo médio  para
preparar esses bolos é inferior a 0,55 hora.

II. Em uma festa há 144 mulheres e 234 homens. Se essas
pessoas  forem  igualmente  distribuídas  entre  7  ônibus  ao
mesmo tempo, então cada ônibus terá menos de 52 pessoas.
III. Em uma sala estão 28 crianças e 140 adolescentes. Assim,
é  correto  afirmar  que  é  necessário  que  mais  de  33
adolescentes  saiam da  sala  para  que  o  total  de  crianças
presentes represente 20% do total de indivíduos na sala.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 35  Analise as afirmativas a seguir:
I. Voando em linha reta, um pequeno foguete percorreu 1.800
metros  em  23  segundos.  Em  seguida,  voando  em  outra
direção, ele percorreu 1.020 metros em 12 segundos. Assim,
é correto afirmar que ele  manteve uma velocidade média
superior a 85,7 metros por segundo.

II.  São  exemplos  de  números  primos menores  que  167 e
maiores que 48, entre outros, os seguintes: 61, 17 e 152.
III.  O custo de produção de uma peça em uma fábrica de
componentes automotivos é dado pela seguinte equação de
1º grau: 78X + R$ 92 = R$ 1.418. Assim, considerando apenas
as  informações  apresentadas,  é  correto  afirmar  que,  para
satisfazer adequadamente a equação, o valor da incógnita “X”
deve ser menor que 14.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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 36  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Sabe-se  que  31/77  dos  itens  de  um  armazém  estão
avariados.  Assim,  considerando  exclusivamente  a
informação apresentada, é correto afirmar que mais de 42% e
menos de 47% dos itens estão avariados.

II. Os números 449 e 478 são exemplos de números primos
maiores que 377 e menores que 501.
III. Um retângulo é formado pela união de quadrados com 90
centímetros  de  aresta.  Sabe-se  que  a  largura  do  referido
retângulo equivale a 13 desses quadrados. O comprimento
desse retângulo, por sua vez, equivale a 27 desses quadrados.
Se 132 desses quadrados forem pintados de roxo, então mais
de 39,5% da área total do retângulo terá sido pintada de roxo.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 37  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Um imóvel  que  possuía  uma área  total  de  481  m²  foi
dividido  em  13  partes  iguais.  Assim,  considerando
exclusivamente  os  dados  apresentados,  é  correto  afirmar
que, após a divisão, cada parte possui uma área superior a
35,8 m² e inferior a 41,2 m².

II.  Para pagar por uma blusa que custava R$ 125,75, Élida
utilizou uma nota de R$ 100,00, uma nota de R$ 25,00, uma
moeda  de  R$  0,25  e  duas  moedas  de  R$  0,10.  Assim,
considerando apenas as informações apresentadas, é correto
afirmar que Élida conseguiu pagar o valor integral das suas
compras, mas não recebeu troco.
III .  Em  uma  caixa,  há  3  laranjas  e  6  l imões.  Assim,
considerando apenas as informações apresentadas, é correto
afirmar que o total de laranjas em relação ao total de frutas
dessa  caixa  representa  3/9,  fração essa  que  corresponde,
número decimal, a 0,378.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 38  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Um veículo percorreu 13 km em 3 horas e, em seguida,
percorreu  mais  15  km  em  3  horas.  Assim,  considerando
exclusivamente  os  dados  apresentados,  é  correto  afirmar
que a sua velocidade média em todo o percurso foi superior a
3,66 km/h.

II. Considere 23 caixas com 72 frutas, cada. Se todas as frutas
forem igualmente distribuídas entre 12 pessoas, então cada
indivíduo receberá entre 133 e 151 frutas.
III. A confecção de um vestido personalizado é realizada em 4
etapas que duram, respectivamente: 93 minutos, 45 minutos,
83 minutos e 20 minutos. Considerando exclusivamente as
informações apresentadas,  é  correto  afirmar  que o  tempo
total da confecção do vestido é superior a 4,62 horas.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 39 a 41

O politicamente correto é uma chatice. Para piorar, ele tem razão.

O banimento de algumas marchinhas carnavalescas é só
mais  um  capítulo  na  novela  do  politicamente  correto.
Fenômeno mundial, mais intenso em alguns lugares do que
em outros, a ideia por trás dele é muito bem intencionada: a
linguagem  cotidiana  não  apenas  refletiria  as  diferenças
históricas  existentes  entre  grupos  (privilegiados  versus
desprivilegiados, por exemplo), como também favoreceria a
manutenção dessas diferenças.  Se livrarmos a linguagem
dessas  influências,  podemos  ao  menos  reduzir  um  dos
fatores que perpetuam injustiças.
Duas  grandes  questões  precisam  ser  respondidas.  A
primeira é se essa é apenas uma opinião ou se há evidências
empíricas de que seja verdade. A segunda, e tão importante
quanto,  é  descobrir  por  que  o  politicamente  incorreto
incomoda tanta  gente.  Se  conseguirmos encontrar  essas
respostas, pode ficar mais fácil decidirmos que rumo tomar
como sociedade.

Para  os  críticos  do  politicamente  correto,  o  mundo  está
ficando muito chato: levar a sério marchinhas carnavalescas
com conteúdo hoje considerado preconceituoso seria uma
bobagem. Nesse quesito, contudo, as evidências científicas
apontam para outra direção. Vários experimentos realizados
sobre o tema mostram que, por um lado, o humor não faz as
pessoas se tornarem preconceituosas. Ninguém ouve uma
música e  pensa,  “É  mesmo!  Negros são inferiores,  como
nunca  me  dei  conta?”.  Por  outro,  as  piadas  criam  um
ambiente de aceitação à discriminação – assim, quem já
acreditava existir diferenças qualitativas entre grupos sente-
se menos constrangido e tem mais chance de agir de forma
discriminatória. Não por acaso, são as pessoas que mais se
divertem com esse tipo de humor. [...]

(Adaptado.  Trecho  extraído  de  BARROS,  D.  M.  de.  O
politicamente correto é uma chatice.  Para piorar,  ele  tem
razão. Disponível em: https://bit.ly/34eHqer. Acesso em: mar
2020)

 39  Leia o texto 'O politicamente correto é uma chatice.
Para piorar,  ele tem razão.'  e,  em seguida,  analise as
afirmativas abaixo:
I. Com provas empíricas, o autor do texto justifica que muitas
piadas criam um ambiente de aceitação à discriminação e,
consequentemente,  a  “liberdade”  para  que  alguns  grupos
soberanos  economicamente  perpetuem  diferenças
históricas.

II. As marcas do ponto de vista do autor ficam evidentes em
trechos como “Se livrarmos a linguagem dessas influências,
podemos ao menos reduzir um dos fatores que perpetuam
injustiças”  e  “descobrir  por  que  o  politicamente  incorreto
incomoda tanta gente”.



 INSTITUTO ADM&TEC | ARAÇOIABA (SUPERIOR 5) v.Audit.: 0635055AF

CONTADOR (A) - Página 10 de 13 v.1342/2020

III. Pode-se dizer, a partir de uma leitura do texto, que tratar do
tema  “politicamente  correto”  é  considerar  diversos  fatores
como opiniões e evidências empíricas. Ou seja,  não é algo
possível de se discutir com base em “achismos”.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 40  Leia o texto 'O politicamente correto é uma chatice.
Para piorar,  ele tem razão.'  e,  em seguida,  analise as
afirmativas abaixo:
I.  O texto traz desde o título um ponto de vista marcado
acerca  do  que  se  convencionou  chamar  “politicamente
correto”.

II. Uma visão global do texto permite dizer que o autor critica
os que são a favor do “politicamente correto”,  pois não há
injustiças com os grupos menos favorecidos, existentes em
nossa sociedade.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 41  Leia o texto 'O politicamente correto é uma chatice.
Para piorar,  ele tem razão.'  e,  em seguida,  analise as
afirmativas abaixo:
I.  O  autor  considera  que  algumas questões  precisam ser
respondidas, a priori, ao se tratar a temática em evidência. Ao
citar “evidências empíricas”, “opiniões”, entre outros aspectos,
sugere que o tema deve ser tratado com banalidade, sem
rigor científico.

II. Segundo o texto, as pessoas que mais se divertem com
piadas  preconceituosas  são  as  que  já  compreendem  a
existência da discriminação, mas se sentem legitimadas, em
suas práticas, pela mídia.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

Texto para as questões de 42 a 48

Budapeste, Hungria

Budapeste, na Hungria, é uma das maiores cidades da União
Europeia e também é uma das cidades mais baratas para
viver  na  União  Europeia,  sendo  um  importante  centro
financeiro do país e considerada uma cidade global alpha. As
principais atividades econômicas da cidade estão nas áreas
de: indústria, serviços, turismo e comércio.

O aluguel de um apartamento de um quarto no centro da
cidade custa em cerca de € 469 (quatrocentos e sessenta e
nove euros), as contas básicas de eletricidade, aquecimento,
arrefecimento, água e lixo para um apartamento de 85 m²
custam cerca de € 142 (cento e quarenta e dois euros) e
uma pessoa recebe por mês, em média, um salário líquido de
€ 765 (setecentos e sessenta e cinco euros).

O custo de vida é considerado muito baixo, e a qualidade de
vida na cidade é elevada, com nível elevado de segurança.
No entanto, o poder de compra da população é baixo, pois o
salário é baixo também, e o idioma pode ser um empecilho à
vida nessa cidade. Já entre as vantagens estão o baixo custo
de vida, a segurança da cidade, as boas oportunidades de
trabalho, a qualidade de vida e o bom acesso a serviços de
transporte.

Trecho  adaptado.  Disponível  em:  https://bit.ly/34hdHS0
(acesso em 07/04/2020).

 42  Leia o texto 'Budapeste,  Hungria'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Em Budapeste, o aluguel de um apartamento de um quarto
no centro da cidade custa cerca de € 469 (quatrocentos e
sessenta e nove euros), de acordo com o texto.

II. De acordo com o texto, Budapeste é a capital da Hungria,
sendo também a cidade europeia com a maior concentração
de instituições financeiras e empresas de tecnologia.
III. O idioma falado em Budapeste pode ser um empecilho à
vida nessa cidade, afirma o texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 43  Leia o texto 'Budapeste,  Hungria'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Em Budapeste, o baixo custo de vida aliado aos serviços
públicos  eficientes  tornaram-se  um  grande  atrativo  para
imigrantes e, atualmente, mais de 48% da população dessa
cidade  é  formada por  imigrantes  do  norte  da  Europa,  de
acordo com o texto.

II. Em Budapeste, o custo de vida é considerado muito baixo,
embora  os  produtos  agrícolas,  como  frutas  e  legumes,
tenham um preço  quase  proibitivo  para  a  maior  parte  da
população, afirma o texto.
III.  De acordo com o texto,  Budapeste é considerada uma
cidade global alpha por ser a maior produtora de suprimentos
agrícolas na Europa.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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 44  Leia o texto 'Budapeste,  Hungria'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Entre as vantagens de morar em Budapeste, pode-se citar a
sensação de segurança que a cidade proporciona, o elevado
custo dos aluguéis e a crescente inflação dos preços dos
combustíveis no local,  de acordo com as informações do
texto.

II. Budapeste é o mais importante centro financeiro da Europa,
pois  lá  encontram-se  as  sedes  dos  maiores  bancos,
corretoras de investimentos e empresas de seguros desse
continente, de acordo com as informações do texto.
III. Budapeste é considerada uma cidade com baixo nível de
segurança devido à ação constante de grupos xenofóbicos e
do crime organizado no leste europeu, de acordo com o texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 45  Leia o texto 'Budapeste,  Hungria'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. De acordo com o texto, as principais atividades econômicas
de Budapeste estão nas áreas de indústria, serviços, turismo
e comércio.

II.  De  acordo com as  informações apresentadas no texto,
Budapeste é a cidade europeia com a mais ampla rede de
serviços  em  saúde,  na  qual  é  possível  encontrar  muitos
especialistas  em  praticamente  qualquer  especialidade
médica.
III. Budapeste oferece bom acesso a serviços de transporte,
de acordo com o texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 46  Leia o texto 'Budapeste,  Hungria'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. De acordo com o texto, Budapeste é a cidade europeia com
a  maior  taxa  de  imigrantes  residentes  em  sua  região
metropolitana, sendo mais de 36% da população composta
por indivíduos nascidos em outros países.

II. Budapeste é uma das cidades mais baratas para viver na
União Europeia, de acordo com as informações do texto.
III.  De acordo com o texto,  Budapeste é uma das maiores
cidades da União Europeia.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 47  Leia o texto 'Budapeste,  Hungria'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. De acordo com as informações apresentadas no texto, uma
das  vantagens  de  viver  em  Budapeste  são  as  boas
oportunidades de trabalho.

II.  Em  Budapeste,  as  contas  básicas  de  eletricidade,
aquecimento, arrefecimento, água e lixo para um apartamento
de 85 m² custam cerca de € 142 (cento e quarenta e dois
euros), afirma o texto.
III. De acordo com o texto, em Budapeste, o poder de compra
da população é baixo, pois o salário é baixo também.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 48  Leia o texto 'Budapeste,  Hungria'  e,  em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  Budapeste é uma cidade com elevada qualidade de vida
devido aos programas públicos de distribuição de renda para
a população de baixa renda e moradores de rua, afirma o
texto.

II. Em Budapeste, a qualidade de vida é elevada, o clima local
é ameno e a moeda local, o won, é bastante valorizada em
relação ao dólar, afirma o texto.
III. O texto afirma que, em Budapeste, uma pessoa recebe por
mês, em média,  um salário líquido de € 765 (setecentos e
sessenta e cinco euros).

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 49 a 50

INSUMOS DE SAÚDE

Semestralmente,  a  prefeitura  de  um  município  realiza  a
aquisição de insumos para as clínicas e hospitais da cidade.
Os cinco principais produtos adquiridos regularmente e seus
custos no período são:

1. Equipamentos de proteção individual, ao custo médio de
R$ 800 (oitocentos reais) por colaborador dos serviços de
saúde;

2. Remédios para doenças cardíacas e hipertensão, ao custo
médio de R$ 1.020 (mil e vinte reais) por paciente;

3. Remédios para diabetes, ao custo médio de R$ 1.190 (mil
cento e noventa reais) por paciente;

4. Anestésicos, ao custo de R$ 2.045 (dois mil e quarenta e
cinco reais) por operação cirúrgica;

5.  Produtos para  limpeza e  desinfecção,  ao  custo  de  R$
3.100 (três mil e cem reais) por unidade de saúde.
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Atualmente, o município conta com 208 (duzentos e oito)
colaboradores dos serviços de saúde,  os quais trabalham
em 17 (dezessete) unidades de saúde.

Atualmente, os serviços municipais de saúde atendem a 708
(setecentos  e  oito)  pacientes  com  doenças  cardíacas  e
hipertensão,  a  801  (oitocentos  e  um)  pacientes  com
diabetes,  e  realiza  123  (cento  e  vinte  e  três)  operações
cirúrgicas.

 49  Leia o texto 'INSUMOS DE SAÚDE' e, em seguida,
analise as afirmativas a seguir:
I. O custo com os remédios para pacientes com diabetes, no
semestre, é superior a R$ 901 mil e inferior a R$ 1 milhão, de
acordo com as informações do texto.

II.  O  custo  com  remédios  para  pacientes  com  doenças
cardíacas e hipertensão, no semestre, é superior a R$ 699 mil
e inferior a R$ 781 mil, de acordo com o texto.
III.  No  período  discriminado  no  texto,  o  custo  total  com
remédios para pacientes com diabetes é cerca de 21% menor
que o custo total com remédios para pacientes com doenças
cardíacas  e  hipertensão,  conforme  pode  ser  observado  a
partir da análise das informações do texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 50  Leia o texto 'INSUMOS DE SAÚDE' e, em seguida,
analise as afirmativas a seguir:
I.  De acordo com o texto,  o  custo com anestésicos para
operações cirúrgicas, no semestre, é superior a R$ 263 mil e
inferior a R$ 299 mil.

II. De acordo com o texto, é correto afirmar que o custo total
com equipamentos  de  proteção  individual,  no  semestre,  é
superior a R$ 165 mil.
III.  A partir  da análise das informações do texto,  é correto
concluir que o custo com materiais de limpeza e desinfecção
para as unidades de saúde é superior a R$ 57 mil e inferior a
R$ 61 mil, no semestre.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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RASCUNHO


