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QUESTÕES 01 A 12 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 
a 06: 

Uma manhã, em São Paulo, com grande surpresa 
minha, convidou-me meu pai a ir à cidade e, dirigindo-
se a um cartório de tabelião, mandou lavrar escritura 
de minha emancipação. Tinha eu dezoito anos. De 
volta à casa, chamou-me ao escritório e disse-me: 
“Já lhe dei hoje a liberdade; aqui está mais este 
capital”, e entregou-me títulos no valor de muitas 
centenas de contos. “Tenho ainda alguns anos de 
vida; quero ver como você se conduz: vai para Paris, 
o lugar mais perigoso para um rapaz. Vamos ver 
se você se faz um homem; prefiro que não se faça 
doutor; em Paris, com o auxílio de nossos primos, 
você procurará um especialista em física, química, 
mecânica, eletricidade, etc., estude essas matérias 
e não se esqueça que o futuro do mundo está na 
mecânica. Você não precisa pensar em ganhar a 
vida; eu lhe deixarei o necessário para viver…”  

Trecho extraído da obra “O que vi, o que nós 
veremos”, de Santos Dumont, 1918.

01. Assinale a alternativa que apresenta a 
interpretação mais adequada ao sentido central do 
texto.

a) Santos Dumont faz uma descrição onírica de 
sua passagem ao mundo da mecânica, havendo, 
no texto, expressões implícitas de sua experiência 
ilusória em Paris.
b) O autor resume de forma breve as palavras e 
atitudes do pai no início de sua vida adulta: atitudes 
que se tornaram decisivas para o desenvolvimento 
de sua invenção. 
c) Alberto Santos Dumont descreve de forma 
impiedosa o caráter de seu pai e a forma como foi 
emancipado prematuramente, tendo consequências 
desastrosas para ele.
d) Há no texto referências explícitas à disputa 
entre Santos Dumont e outros inventores antes da 
invenção da aeronave, que concorreram para o 
sucesso do autor.
e) O contexto de guerra e terror se faz presente de 
forma indelével no texto, principalmente no trecho “o 
futuro do mundo está na mecânica”. 
_________________________________________
02. Analise as funções sintáticas desempenhadas 
pelos termos na frase “convidou-me meu pai a ir 
à cidade” e assinale a alternativa que apresenta a 
CORRETA correlação.

I. convidou
II. -me 
III. meu pai 
IV. a ir à cidade

A) Verbo.
B) Objeto direto.
C) Sujeito.
D) Objeto indireto.

a) I-A; II-B; III-C; IV-D.
b) I-B; II-A; III-C; IV-D.
c) I-A; II-B; III-D; IV-C.
d) I-A; II-D; III-C; IV-B.
e) I-C; II-B; III-C; IV-A.
_________________________________________
03. Assinale a alternativa que indica 
CORRETAMENTE as funções sintáticas 
desempenhadas pelos termos “grande” e “minha”, 
presentes em “com grande surpresa minha”.

a) Ambos os termos realizam a função de adjunto 
adnominal do termo “surpresa”.
b) O termo “grande” é um adjetivo, ao passo que o 
termo “minha” é um advérbio.
c) O termo “minha” realiza função de sujeito, e o 
termo “grande”, função de objeto.
d) Ambos os termos desempenham a função de 
adjunto adverbial de modo e lugar.
e) Os dois termos são adjunto adverbial e adjunto 
adnominal ao mesmo tempo.
_________________________________________
04. Assinale a alternativa cuja frase apresenta 
o termo “conto” sendo utilizado no mesmo sentido 
do que na expressão presente no texto “muitas 
centenas de contos”.

a) Em tempos de escassez cultural, mais vale 
um bom conto, uma única história, a respeito da 
criação do nosso espírito nacional, do que os filmes 
internacionais.
b) Obrigatoriamente, o conto de fadas deve absorver 
os ideais culturais que ambientam seu momento de 
idealização.
c) Já chegou anunciando a tragédia, aproximando-
se de Carlinhos: - Nem te conto o que acabei de ver!
d) Naquele dia, estava prestes a buscar ajuda 
junto ao penhor do vilarejo, considerando que nem 
que fosse um conto de réis poderia abrandar sua 
situação.
e) João litigava: - Todo o trabalho devo eu fazer 
sozinho! Já não conto com a ajuda de mais nenhum 
soldado sequer!
_________________________________________
05. O termo “se” pode assumir muitos sentidos 
distintos, dependendo do contexto em que é 
empregado. Este termo aparece como pronome, 
indicando que a ação do verbo recai sobre si, 
EXCETO em:

a) “Vamos ver se você…”.
b) “como você se conduz”.
c) “não se esqueça que o futuro…”.
d) “você se faz um homem”.
e) “não se faça doutor”. 
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06. Analise as afirmativas a seguir a respeito 
do termo “emancipação”, presente em mandou 
lavrar escritura de minha emancipação” e assinale a 
alternativa CORRETA.

I. O termo é um substantivo feminino que significa 
“tornar independente”.
II. No texto, o termo deve ser classificado como 
adjunto adverbial.
III. A palavra “emancipação” poderia ser substituída 
no texto, sem mudança do sentido, por “liberdade, 
alforria, submissão”.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
c) Somente a afirmativa I está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
e) Nenhuma afirmativa está correta.
_________________________________________
Leia o trecho a seguir e responda às questões de 
07 a 12: 

Estava em Paris quando, na véspera de partir para 
o Brasil, fui, com meu pai, visitar uma exposição de 
máquinas no desaparecido “Palácio da Indústria”. 
Qual não foi o meu espanto quando vi, pela primeira 
vez, um motor à petróleo, da força de um cavalo, 
muito compacto, e leve, em comparação aos que eu 
conhecia, e... funcionando! Parei diante dele como 
que pregado pelo destino. Estava completamente 
fascinado. Meu pai, distraído, continuou a andar até 
que, depois de alguns passos, dando pela minha 
falta, voltou, perguntou-me o que havia. Contei-lhe 
a minha admiração de ver funcionar aquele motor, e 
ele me respondeu: “por hoje basta”. Aproveitando-
me dessas palavras, pedi-lhe licença para fazer 
meus estudos em Paris. Continuamos o passeio, e 
meu pai, como distraído, não me respondeu. Nessa 
mesma noite, no jantar de despedida, reunida a 
família, entre nós, dois primos de meu pai, franceses 
e seus antigos companheiros de escola, pediu-lhes 
ele que me protegessem, pois pretendia fazer-me 
voltar a Paris para acabar meus estudos. Nessa 
mesma noite corri vários livreiros; comprei todos os 
livros que encontrei sobre balões e viagens aéreas. 

Trecho extraído da obra “O que vi, o que nós 
veremos”, de Santos Dumont, 1918.

07. Santos Dumont, autor do texto, desempenha 
a função de sujeito dos verbos nas frases seguintes, 
EXCETO em:  

a) ESTAVA em Paris quando, na véspera de 
partir para o Brasil, FUI, com meu pai, visitar uma 
exposição de máquinas no desaparecido “Palácio 
da Indústria”.
b) CONTEI-lhe a minha admiração de ver funcionar 
aquele motor.

c) Continuamos o passeio, e meu pai, como distraído, 
não me RESPONDEU.
d) PAREI diante dele como que pregado pelo destino. 
ESTAVA completamente fascinado.
e) Nessa mesma noite CORRI vários livreiros; 
COMPREI todos os livros que ENCONTREI sobre 
balões e viagens aéreas. 
_________________________________________
08. Assinale a alternativa que apresenta um 
termo que possa substituir, sem prejuízo do sentido, o 
termo “desaparecido”, presente em “no desaparecido 
“Palácio da Indústria””.

a) Perdido.
b) Distante.
c) Extinto.
d) Encontrado.
e) Sumido.
_________________________________________
09. Analise os verbos “pediu” e “protegessem”, 
presentes em “pediu-lhes ele que me protegessem” 
e assinale a alternativa CORRETA.

a) O termo “-lhes”, após o verbo “pedir”, corresponde, 
no texto, ao pai de Santos Dumont.
b) O sujeito da ação do verbo “protegessem” é 
Santos Dumont e seu pai, agora já falecido.
c) O sujeito da ação do verbo “pediu” é “ele”, 
correspondendo, no contexto, ao pai de Santos 
Dumont.
d) O objeto indireto correspondente ao verbo 
“protegessem” é o termo “me”, ou seja, os primos do 
pai de Santos Dumont.
e) O objeto indireto correspondente ao verbo “pediu” 
é “que me protegessem”, correspondendo, no 
contexto, ao pai de Santos Dumont.
_________________________________________
10. O termo “petróleo”, presente em “um motor 
à petróleo”, é formado a partir da junção do radical 
latino correspondente a pedra (petr-) e o termo “óleo”. 
Assinale a alternativa que apresenta SOMENTE um 
termo que possua o mesmo tipo de formação pela 
junção de radicais.

a) Piscicultura.
b) Inutilizável. 
c) Subestimado.
d) Claramente.
e) Enlatados.
_________________________________________
11. Assinale a alternativa que apresenta 
a CORRETA separação silábica para o termo 
“distraído”, presente no texto.

a) dis-traí-do.
b) dis-tra-ído.
c) dis-tra-í-do.
d) dis-tr-aí-do.
e) di-stra-í-do.
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12. Assinale a alternativa que classifica 
CORRETAMENTE o tipo de texto. 

a) Trata-se de um texto injuntivo, visto que se refere 
a como funcionam máquinas, motores e aeronaves.
b) O texto se classifica corretamente como narrativo, 
pois relata a história de como Santos Dumont passou 
a estudar em Paris no início de sua vida adulta.
c) Trata-se de um texto descritivo, cujo objetivo 
maior é relatar a importância de Paris na criação da 
primeira aeronave.
d) O texto é uma mensagem para as novas gerações, 
demonstrando o que se deve fazer no início da vida 
adulta, quando se está decidindo que formação 
escolher.
e) Apesar da finalidade poética do autor, o texto 
carrega traços de descrição, o que o caracteriza 
corretamente como um texto prescritivo.

_________________________________________
QUESTÕES 13 A 19 - MATEMÁTICA

13. Diferentes  instrumentos de medidas 
possuem diferentes funcionalidades, inclusive  
alguns são mais úteis para realizar medições em 
intervalos específicos de medidas. Um exemplo 
disso é a trena, que não é tão exata como uma 
régua para medidas de alguns milímetros ou poucos 
centímetros, mas para medidas de até alguns 
metros, se mostra eficiente.
Considerando uma trena que possa medir até 5 
metros, quantas canetas de 15cm, poderiam ser 
colocadas uma após a outra em linha reta, e a “linha 
de canetas” poderia ser medida com essa trena de 
uma só vez?

a) 33 canetas.
b) 50 canetas.
c) 74 canetas.
d) 75 canetas.
e) 76 canetas.
_________________________________________
14. Um sistema de equações, quando uma 
delas possui grau dois, possui dois pares (x,y) 
como possíveis soluções para o sistema. Qual das 
alternativas a seguir apresenta um produto entre os 
valores x e y possíveis como solução do sistema a 
seguir?

a) – 3.
b) +4,5.
c) +7,5.
d) – 18.
e) +20.

15. “A situação econômica do país e a redução 
nas licitações fizeram com que o número de 
desempregados no setor da construção pesada do 
Estado de São Paulo caísse 6,06% no ano passado. 
(...)” 

(fonte: Folha de São Paulo, disponível em 
h t t p s : / / w w w 1 . f o l h a . u o l . c o m . b r / c o l u n a s /
mercadoaberto/2015/01/1582012-construcao-
pesada-demite-606-em-2014.shtml).

A matéria do jornal segue apresentando o gráfico a 
seguir:
 

Sobre as informações contidas no gráfico, é 
CORRETO afirmar que:

a) Em janeiro de 2014, o nível de emprego na 
construção pesada no Estado de São Paulo era de 
2,08%.
b) Em outubro 2014, o nível de emprego na 
construção pesada no Estado de São Paulo foi 
1,90% menor que no mês anterior.
c) Em abril de 2014, o nível de emprego na construção 
pesada no Estado de São Paulo foi de 0%.
d) Apenas entre janeiro e abril de 2017, é possível 
afirmar que haviam empregos na construção pesada 
no Estado de São Paulo.
e) A maior queda de empregos na construção 
pesada no Estado de São Paulo ocorreu em outubro 
de 2017.
_________________________________________
16. Um triângulo é equilátero quando todos 
os seus ângulos internos são de 60°. Uma forma 
de calcular sua área é encontrando a altura do 
triângulo a partir das relações trigonométricas 
básicas. Considerando  e 

, qual a altura de um 
triângulo equilátero de lado igual a 4cm ?

a) 3,4 cm.
b) 2cm.
c) 1,7cm.



4

d) 1,5cm.
e) 1,2cm.
_________________________________________
17. Considere a função 

. Qual das afirmações 
a seguir está CORRETA?

a) . 
b) A imagem da função coincide com o conjunto dos 
Números Inteiros.
c) .
d) A função não deve ser aplicada para todos os 
números Naturais.
e) .
_________________________________________
18. No polígono a seguir, qual o valor de x?

a) 25°.
b) 30°.
c) 43°.
d) 60°.
e) 75°.
_________________________________________
19. Ultimamente cada vez mais pessoas têm 
aplicado seu dinheiro em fundos de investimento 
de renda fixa, como o Tesouro Direto. Este tipo de 
aplicação rende pouco mais que a poupança, e 
seguramente rende mais que a inflação, garantindo 
que um dinheiro parado por muito tempo não será 
desvalorizado.

Se você aplicar R$10 000,00 no tesouro direto, 
a uma taxa de juros compostos de 6,5% ao ano, 
por seis meses, qual será o seu lucro? (Considere 

)

a) R$ 1032,00.
b) R$ 516,00.
c) R$ 650,00.
d) R$ 2064,00.
e) R$ 320,00.

QUESTÕES 20 A 25 - CONHECIMENTOS GERAIS
_________________________________________

20. Examine o seguinte trecho de uma notícia 
jornalística, publicada em janeiro deste ano, e 
assinale a alternativa que indica o país de que se trata.

“A Assembleia Nacional declarou Nicolás Maduro 
‘usurpador’ do cargo de Presidente da República. O 
Parlamento é controlado pela oposição e presidido 
por Juan Guaidó – que se declarou presidente interino 
do país pouco depois de o chavista tomar posse do 
cargo. Na prática, isso significa que a Assembleia 
assumirá como ‘juridicamente ineficaz’ a Presidência 
exercida por Maduro. Além disso, os atos do Poder 
Executivo ficam anulados”. 

(G1, 15/01/19, com adaptações).

a) Argentina.
b) Bolívia.
c) Paraguai.
d) Uruguai.
e) Venezuela.
_________________________________________
21. Considere as alternativas a seguir e assinale 
a que NÃO apresenta um aspecto relativo ao conceito 
de globalização.

a) As relações humanas tendem a se desvincular das 
contingências do espaço.
b) É um fenômeno econômico e tecnológico, mas 
não cultural.
c) Há uma crescente interligação e interdependência 
entre Estados.
d) O processo envolve tecnologias que facilitam a 
comunicação.
e) Trata-se de um processo que ocorre em escala 
mundial.
_________________________________________
22. Leia a notícia a seguir, a respeito de 
uma atualidade da política brasileira, e assinale 
a alternativa que contém o nome que preenche 
CORRETAMENTE a lacuna.

“O ministro da Justiça e Segurança Pública, 
__________, deve ir ao Congresso Nacional para 
protocolar o projeto de lei anticrime, considerado 
uma das vitrines do novo governo. O projeto prevê 
alterações em quatorze leis, como Código Penal, 
Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal, 
Lei de Crimes Hediondos, Código Eleitoral, entre 
outros. O objetivo, segundo o ministro, é endurecer 
o combate a crimes violentos, como o homicídio 
e o latrocínio, e também contra a corrupção e as 
organizações criminosas”. 

(InfoMoney, 19/02/19, com adaptações). 
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a) Alexandre de Moraes.
b) José Eduardo Cardozo.
c) Paulo Guedes.
d) Raul Jungmann.
e) Sérgio Moro.
_________________________________________
23. Considere a seguinte notícia sobre uma 
recente produção cultural brasileira e assinale a 
alternativa que contém o título que preenche a lacuna 
CORRETAMENTE.

“O filme brasileiro __________, cinebiografia sobre o 
guerrilheiro de esquerda dirigida por Wagner Moura, 
estreou na última quinta-feira no Festival de Berlim. 
Inspirada na biografia escrita pelo jornalista Mário 
Magalhães, a produção acompanha os últimos cinco 
anos de vida do protagonista, desde o golpe militar 
até seu assassinato, em 1969, numa operação da 
polícia que é um dos marcos do fim da guerrilha 
urbana durante a ditadura”. 

(GaúchaZH, 15/02/19, com adaptações)

a) Heleno
b) Lampião
c) Marighella
d) Olga
e) Ustra
_________________________________________
24. Analise as alternativas a seguir e assinale 
a que NÃO contém um dos artigos da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, adotada pela 
Organização das Nações Unidas em 1948.

a) Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou 
exilado.
b) Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à 
segurança pessoal.
c) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 
todos os aspectos.
d) Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou 
tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.
e) Ninguém será mantido em escravatura ou em 
servidão; a escravatura e o trato dos escravos, sob 
todas as formas, são proibidos.
_________________________________________
25. De acordo com o Estatuto do Idoso, o idoso 
goza de todos os direitos fundamentais inerentes 
à pessoa humana, assegurando-se-lhe todas as 
oportunidades e facilidades, para preservação de 
sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento 
moral, intelectual, espiritual e social, em condições de 
liberdade e dignidade. Com base na mesma lei, são 
consideradas idosas as pessoas com idade:

a) Inferior a sessenta anos.
b) Igual ou superior a sessenta anos.
c) Igual ou superior a setenta e cinco anos.
d) Igual ou superior a noventa anos.
e) Inferior a noventa anos.

QUESTÕES 26 A 50 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
26. O contador da empresa Felicidade Ltda 
realizou um crédito em uma conta do ativo circulante 
e um débito correspondente em uma conta do 
passivo circulante, sem que tal lançamento tenha 
afetado o patrimônio líquido. Assinale a alternativa 
que representa o registro contábil feito pelo contador 
da empresa.

a) Provisão de décimo terceiro salário de funcionários 
correspondente ao mês em curso.
b) Pagamento antecipado para fornecedores.
c) Compra à vista de mercadorias para revenda.
d) Provisão de férias de funcionários correspondente 
ao mês em curso.
e) Pagamento de salários e encargos provisionados 
no mês anterior.
_________________________________________
27. Assinale a alternativa que representa a técnica 
contábil responsável pela função de registrar todos 
os fatos administrativos que alterem o patrimônio 
das entidades econômico-administrativas, quer 
qualitativamente ou quantitativamente, visando ao 
controle do patrimônio, à apuração dos resultados 
dos exercícios sociais e à prestação de informações 
aos diversos usuários da informação contábil.

a) Provisão.
b) Inventário.
c) Auditoria.
d) Escrituração.
e) Avaliação.
_________________________________________
28. A empresa Flores de Jardim, apresentou o 
patrimônio líquido no início do ano de 2018 no valor 
de R$ 450.000 na demonstração das mutações 
do patrimônio líquido. Ao longo de 2018, foram 
registradas as ocorrências mostradas na tabela a 
seguir:

Considerando somente essas informações, o saldo 
do patrimônio líquido no final do exercício de 2018 
foi de:

a) R$ 510.000,00
b) R$ 60.000,00
c) R$ 750.000,00
d) R$ 960.000,00
e) R$ 840.000,00

Lucro líquido do período R$      120.000,00 
Destinação integral do lucro do 
período para reservas R$      120.000,00 
Integração de Capital em Terreno R$      225.000,00 
Aquisição de Ações da própria 
companhia R$        45.000,00 
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29. Assinale a alternativa que indica a 
demonstração que poderá ser incluída na 
demonstração das mutações do patrimônio líquido, 
se elaborada e publicada pela companhia.

a) Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados 
(DLPA).
b) Balanço Patrimonial.
c) Demonstração dos fluxos de caixa (DFC).
d) Demonstração do resultado do exercício (DRE).
e) Notas Explicativas.
_________________________________________
30. Foram extraídas as seguintes informações 
do Balanço Patrimonial em 31-12-2018 da empresa 
Europa. 

Considerando somente essas informações e efetuada 
a análise vertical, o Passivo Circulante representou:

a) 116% do Patrimônio Líquido da empresa.
b) 98% do valor do Ativo Não Circulante da empresa.
c) 76% do valor do Ativo Circulante da empresa.
d) 55% do Passivo Não Circulante da empresa.
e) 43% do valor do Ativo Total da empresa.
_________________________________________
31. A empresa Aliança Multimarcas realizou 
uma venda a prazo no valor de R$ 208.080,00 para 
recebimento em uma única parcela, após o prazo 
de dois anos. Observando o que dispõe as Normas 
Brasileiras de Contabilidade, foi registrado um ajuste 
a valor presente desta operação, considerando-se 
uma taxa de juros composta de 2% a.a. O montante 
do ajuste a valor presente da operação, na data de 
seu registro inicial, é de:

a) R$ 2.060,20
b) R$ 4.080,00
c) R$ 8.080,00
d) R$ 4.100,00
e) R$ 7.060,00
_________________________________________
32. Determinada sociedade comercial adquiriu 
uma máquina cujo valor contábil no momento da 
aquisição, era de R$ 100.000,00 e a vida útil é de dez 
anos. Considerando a depreciação linear, após sete 
anos de uso, qual será o valor contábil desse bem?

a) R$ 30.000,00
b) R$ 70.000,00
c) R$ 93.000,00
d) R$ 97.000,00
e) R$ 100.000,00
_________________________________________
33. Considere as seguintes informações de uma 
determinada sociedade empresarial:

Com base somente nessas informações e sabendo 
que a empresa utiliza o inventário periódico, o total 
do custo das mercadorias vendidas em 31/12/2018, 
foi de:

a) R$ 230.200,00
b) R$ 36.000,00
c) R$ 84.000,00
d) R$ 112.000,00
e) R$ 58.200,00
_________________________________________
34. Determinado ente público apresentou, em 
31/12/2018, os seguintes saldos orçamentários 
referentes ao ano de 2018:

Com base somente nessas informações e 
considerando os conceitos relativos à elaboração 
do Balanço Orçamentário, o resultado da execução 
orçamentária no exercício é:

a) Superávit de R$ 2.000,00
b) Superávit de R$ 12.000,00
c) Superávit de R$ 9.000,00
d) Déficit de R$ 1.000,00
e) Déficit de R$ 2.000,00
_________________________________________
35. Considere as seguintes informações de um 
determinado ente público:

Com base somente nessas informações e 
considerando os conceitos relativos à elaboração 
do Balanço Financeiro, o Resultado Financeiro do 
Exercício é:

a) R$ 40.000,00
b) R$ 130.000,00
c) R$ 80.000,00
d) R$ 10.000,00
e) R$ 470.000,00

Patrimônio Líquido R$ 420.000,00 
Ativo Circulante  R$ 540.000,00 
Ativo Não Circulante R$ 700.000,00 
Passivo Não Circulante R$ 290.000,00 

Estoque inicial em 01/12/2018 R$        98.000,00 
As compras do mês de dezembro R$        74.000,00 
O estoque final, inventariado em 
31/12/2018 R$        60.000,00 
O total das vendas em dezembro 
de 2018 R$      118.200,00 

Orçamento aprovado R$      125.000,00 
Receita arrecadada R$      122.000,00 
Despesa empenhada R$      124.000,00 
Despesa liquidada R$      117.000,00 
Despesa paga R$      113.000,00 

Receitas Orçamentárias arrecadadas R$      560.000,00 
Pagamento de Restos a pagar R$        90.000,00 
Despesas Empenhadas R$      550.000,00 
Despesas Liquidadas R$      480.000,00 
Despesas Pagas R$      430.000,00 
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36. De acordo com as normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público emanadas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, quando os 
estoques são vendidos, trocados ou distribuídos, 
o valor contábil desses itens deve ser reconhecido 
como:

a) Despesa do período em que a respectiva receita 
é reconhecida.
b) Investimentos.
c) Receita do período.
d) Valor realizável líquido.
e) Custo das Mercadorias Vendidas (CMV).
_________________________________________
37. Receitas orçamentárias são disponibilidades 
de recursos financeiros que ingressam nos cofres 
públicos. Instrumento por meio do qual se viabiliza 
a execução das políticas públicas, a receita 
orçamentária é fonte de recursos utilizada pelo 
Estado em programas e ações, cuja finalidade 
principal é atender às necessidades públicas e 
demandadas da sociedade. A Receita Pública pelo 
Regime Orçamentário tem o seu reconhecimento em 
qual estágio:

a) Lançamento.
b) Previsão.
c) Recolhimento.
d) Arrecadação.
e) Estimativa.
_________________________________________
38. Despesa pública é a aplicação de recursos 
do Estado para custear os serviços de ordem pública 
ou para investir no desenvolvimento do país. A 
despesa orçamentária é executada em estágios que 
representam atos e fatos administrativos e geram 
registros contábeis para fins de controle. Assinale 
a alternativa que representa o estágio da despesa 
orçamentária em que, por definição, se considera 
ocorrido o fato gerador.

a) Empenho.
b) Liquidação.
c) Pagamento.
d) Programação.
e) Fixação.
_________________________________________
39. As variações patrimoniais são transações que 
promovem alterações nos elementos patrimoniais 
da entidade do setor público, mesmo em caráter 
compensatório, afetando ou não o seu resultado. As 
variações patrimoniais podem ser classificadas em:

a) Econômicas ou financeiras.
b) Quantitativas e qualitativas.
c) Orçamentárias ou não orçamentárias.
d) Aumentativas e compostas.
e) Efetiva e não efetiva.

40. No balanço patrimonial de uma entidade do 
setor público, os atos da administração que imediata 
ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio 
devem ser registrados em qual grupo de contas:

a) Ativo.
b) Passivo.
c) Contas de compensação.
d) Contas de Resultado.
e) Patrimônio líquido.
_________________________________________
41. A respeito da responsabilidade civil da 
administração pública, de acordo com a Constituição 
da República de 1988, assinale a alternativa 
INCORRETA.

a) A lei estabelecerá os prazos de prescrição para 
ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou 
não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as 
respectivas ações de ressarcimento.
b) As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras 
de serviço públicos responderão pelos danos que 
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
c) As pessoas jurídicas de direito público responderão 
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros.
d) No Brasil, como regra, a responsabilidade do 
Estado é objetiva.
e) Cabe ação de regresso proposta pelo Estado 
contra o agente que, nessa qualidade, cause danos 
a terceiros, ainda que não tenha agido com culpa ou 
dolo.
_________________________________________
42. Assinale a alternativa CORRETA, com 
base no estatuto jurídico da empresa pública e da 
sociedade de economia mista (Lei 13.303/2016):

a) A sociedade de economia mista poderá solucionar, 
mediante arbitragem, as divergências entre acionistas 
e a sociedade, ou entre acionistas controladores e 
acionistas minoritários, nos termos previstos em seu 
estatuto social.
b) É indispensável a realização de licitação por 
empresas públicas e sociedades de economia mista 
na compra e venda de ações, de títulos de crédito e 
de dívida e de bens que produzam ou comercializem.
c) A empresa pública e a sociedade de economia 
mista não poderão restringir a participação em suas 
licitações a fornecedores ou produtos pré-qualificados, 
ainda que haja previsão em regulamento.
d) Os Registros Civis das Pessoas Jurídicas manterão 
banco de dados públicos e gratuitos, disponíveis na 
internet, contendo a relação de todas as empresas 
públicas e as sociedades de economia mista.
e) A empresa pública e a sociedade de economia 
mista, na licitação para aquisição de bens, não 
poderão indicar marca ou modelo, ainda que 
determinada marca ou modelo comercializado por 
mais de um fornecedor constituir o único capaz de 
atender o objeto do contrato.
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43. Constitui ato de improbidade administrativa 
que causa prejuízo ao erário:

a) Receber vantagem econômica de qualquer 
natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração 
ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de 
narcotráfico, de contrabando, de usura ou de 
qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa 
de tal vantagem.
b) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação 
de bem ou serviço por preço superior ao de mercado.
c) Agir diligentemente na arrecadação de tributo ou 
renda, bem como no que diz respeito à conservação 
do patrimônio público.
d) Frustrar a licitude de concurso público.
e) Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento 
de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, 
teor de medida política ou econômica capaz de afetar 
o preço de mercadoria, bem ou serviço.
_________________________________________
44. De acordo com o Código Tributário Nacional, 
NÃO constitui modalidade de extinção do crédito 
tributário:

a) A decisão administrativa irreformável, assim 
entendida a definitiva na órbita administrativa, que 
não mais possa ser objeto de ação anulatória.
b) A conversão de depósito em renda.
c) A isenção.
d) A transação.
e) A remissão.
_________________________________________
45. Assinale a alternativa INCORRETA, a respeito 
das limitações constitucionais ao poder de tributar.

a) É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios estabelecer diferença tributária entre 
bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de 
sua procedência ou destino.
b) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei 
que o estabeleça.
c) Não é permitida a instituição de impostos sobre 
templos de qualquer culto.
d) A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação 
tributária a condição de responsável pelo pagamento 
de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva 
ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e 
preferencial restituição da quantia paga, caso não se 
realize o fato gerador presumido.
e) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios cobrar tributos em relação a fatos 
geradores ocorridos após o início da vigência da lei 
que os houver instituído ou aumentado.
_________________________________________
46. Assinale a alternativa CORRETA, de acordo 
com a Lei Orgânica de Criação dos Terminais Aéreos 
de Maringá – Lei nº 4987/99.

a) A Terminais Aéreos de Maringá – SBMG tem 
personalidade jurídica de direito público, patrimônio 
próprio e autonomia administrativa.
b) O Município de Maringá manterá o controle 
acionário da sociedade, para o que possuirá ações 
ordinárias representando a maioria do capital social 
da Terminais Aéreos de Maringá – SBMG S/A, no 
montante mínimo de 99.9988% (noventa e nove 
vírgula noventa e nove e oitenta e oito por cento).
c) A sociedade poderá promover aporte de capital 
mediante a incorporação de recursos feitos pela 
reavaliação do ativo e incorporação de reservas 
decorrentes de prejuízos líquidos de suas atividades.
d) A Terminais Aéreos de Maringá - SBMG S/A 
exercerá atividades com pessoal próprio, sujeito 
ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, 
sendo vedado o emprego de servidores públicos.
e) A Terminais Aéreos de Maringá - SBMG S/A será 
constituída por uma Diretoria Executiva composta 
por um Diretor Superintendente, um Gerente 
Operacional e dois Gerentes Administrativos, bem 
como por um Conselho Fiscal e um Conselho de 
Administração, na forma da Lei.
_________________________________________
47. Conforme o regulamento de contratações 
administrativas realizadas por dispensa e 
inexigibilidade de licitação da SBMG, é dispensável 
a realização de licitação pela SBMG para obras e 
serviços de engenharia de valor até:

a) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), desde que 
não se refiram a parcelas de uma mesma obra 
ou serviço ou ainda a obras e serviços de mesma 
natureza e no mesmo local que possam ser 
realizadas conjunta e concomitantemente.
b) R$ 100.000,00 (cem mil reais), desde que não se 
refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço 
ou ainda a obras e serviços de mesma natureza e 
no mesmo local que possam ser realizadas conjunta 
e concomitantemente.
c) R$ 100.000,00 (cem mil reais), ainda que se 
refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço 
ou ainda a obras e serviços de mesma natureza e 
no mesmo local que possam ser realizadas conjunta 
e concomitantemente.
d) R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 
desde que não se refiram a parcelas de uma 
mesma obra ou serviço ou ainda a obras e serviços 
de mesma natureza e no mesmo local que possam 
ser realizadas conjunta e concomitantemente.
e) R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 
ainda que se refiram a parcelas de uma mesma 
obra ou serviço ou ainda a obras e serviços de 
mesma natureza e no mesmo local que possam ser 
realizadas conjunta e concomitantemente.
_________________________________________
48. Conforme a Lei nº 4987/99, a Terminais 
Aéreos de Maringá - SBMG S/A constitui-se em 
uma:



9

a) Sociedade de economia mista.
b) Empresa pública.
c) Fundação privada.
d) Fundação pública.
e) Empresa privada.
_________________________________________
49. De acordo com o Regulamento de Contratos 
Administrativos da SMMG, o fiscal do contrato é:

a) Empregado da SBMG expressamente designado 
com foco no próprio objeto e execução contratual, 
tendo as seguintes atribuições: acompanhar de 
perto a execução e exigir o cumprimento das 
cláusulas contratuais, avaliar os resultados, atestar 
recebimento ou informar ao gestor sobre infrações 
e inadimplementos para tomada das providências 
(penalidades, rescisões etc.), dentre outras.
b) Empregado da SBMG expressamente designado 
com as seguintes atribuições: auxílio na revisão 
das cláusulas contratuais, acompanhamento da 
qualidade, economia e minimização de riscos na 
execução contratual, aplicação de penalidades ao 
contratado, rescisão do contrato nos casos previstos 
e a confecção dos aditivos contratuais, dentre outras.
c) Pessoa designada pela Contratada, para que 
a represente durante a execução dos contratos 
administrativos celebrados com a SBMG.
d) Pessoa natural designada ou colegiado 
responsável pela autorização das contratações e 
respectivas prorrogações, alterações e extinções 
do contrato, bem como repactuações, reajustes, 
revisões e decisões nos processos administrativos.
e) Pessoa natural, jurídica ou qualquer outra 
entidade despersonalizada, contratada pela SBMG, 
em alienações, para o fornecimento de bens ou para 
a execução de obras ou serviços.

50. De acordo com o regulamento de licitações 
da SBMG, as contratações somente poderão ser 
efetivadas depois de prévia estimativa do valor, 
a qual deverá, obrigatoriamente, ser juntada ao 
processo de contratação. A respeito do assunto, é 
INCORRETO afirmar que:

a) Uma das finalidades da estimativa de valor 
é verificar se existem recursos orçamentários 
suficientes para o pagamento da despesa, custo ou 
investimento com a contratação.
b) Uma das finalidades da estimativa de valor é 
servir de parâmetro objetivo para o julgamento 
das propostas e aferir a vantagem econômica das 
contratações, evitando sobrepreço e eventual 
superfaturamento.
c) A consulta de preços deve se dar obrigatoriamente 
por meio do Portal de Compras Governamentais 
(www.comprasgovernamentais.gov.br).
d) Serão utilizadas, como metodologia para 
obtenção do preço de referência para a contratação, 
a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos 
na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida 
sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos 
de um ou mais dos parâmetros adotados no artigo 
anterior, desconsiderados os valores inexequíveis e 
os excessivamente elevados.
e) Como regra, o valor estimado deve ser obtido por 
meio de pesquisa que leve em conta, no mínimo, 3 
(três) preços.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 29/04/2019.


