MINISTÉRIO DA ECONOMIA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
CÓD 102 - ATIVIDADES TÉCNICAS DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA NÍVEL INTERMEDIÁRIO - TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO,
CONTABILIDADE OU INFORMÁTICA

TIPO D
 Ao receber este Caderno de Questões, verifique se:
 A sua opção de FUNÇÃO está correta.
 Contém 60 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 60.
 Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno.
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

INSTRUÇÕES GERAIS
 Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
 Marque seu tipo de prova em sua folha de respostas. A ausência de registro desse fato acarretará na eliminação do candidato,
não cabendo reclamações posteriores nesse sentido.
 O tempo de duração da totalidade das Provas Objetiva será de 04 (quatro) horas corridas para todas as funções. Este tempo
inclui o necessário para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA.
 Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.
 O CARTÃO RESPOSTA NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais
destinados às respostas.
 A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra correspondente
à resposta solicitada de cada questão.
 Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de uma
alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.
 Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do tempo da Prova
Objetiva e, em hipótese alguma, levará consigo o Caderno de Questões.
 O candidato que se retirar do local de provas após decorridos os primeiros 60 (sessenta) minutos do início da prova somente
poderá anotar suas opções de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala.
 Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição
em Ata de suas respectivas assinaturas.
 Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal, o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA
devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as
providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação
posterior.
 Não haverá consulta de gabarito e resultado por telefone.

INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO

NOME COMPLETO
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO I
Noel Rosa
Compositor de música popular, Noel Rosa deixou vasta obra. Em suas melodias e letras, combinou lirismo e sarcasmo, muitas
vezes proporcionando um autêntico retrato da vida carioca.
Noel de Medeiros Rosa nasceu no Rio de Janeiro, RJ, em 11 de dezembro de 1910. De família pobre, completou o ginásio e
tentou a medicina, mas logo optou pela boemia talentosa do bairro de Vila Isabel, que se tornou o reduto do samba urbano cultivado pela
classe média. Em 1929, ingressou no conjunto Flor do Tempo - mais tarde Bando de Tangarás - como violonista e cantor, ao lado de
outros futuros astros como Almirante, João de Barro, Alvinho e Henrique Brito. Em 1932, Noel iniciou suas atuações na emissora Rádio
Philips. Logo gravou discos de sucesso, com composições de grande riqueza melódica, verdadeiras crônicas de um poeta agridoce.
O compositor produziu muito, sozinho ou em parceria com músicos célebres como Vadico, João de Barro, Ismael Silva, Kid
Pepe e Lamartine Babo. Num estilo interpretativo marcado pela simplicidade, enfocou as contradições da vida. [...] A discografia de Noel
Rosa, nos gêneros mais variados, abrange gravações antológicas do próprio autor e de intérpretes antigos e novos.
A crítica autorizada aponta o compositor como personalidade marcante na evolução do samba como gênero musical do
cancioneiro brasileiro. Noel Rosa morreu em 4 de maio de 1937, aos 26 anos, na mesma casa em que nascera, na Rua Teodoro da Silva
130, Rio de Janeiro.
ROSA, NOEL. Nova Enciclopédia Barsa, Enciclopédia Britânica, vol. 12, 1994. Encyclopedia Britannica do Brasil Publicações LTDA. Rio de Janeiro - São Paulo.

TEXTO II
A DAMA DO CABARÉ
Noel Rosa
Foi num cabaré* da Lapa
Que eu conheci você
Fumando cigarro,
Entornando champanhe no seu soirée
Dançamos um samba,
Trocamos um tango por uma palestra
Só saímos de lá meia hora
Depois de descer a orquestra
Em frente à porta um bom carro nos esperava
Mas você se despediu e foi pra casa a pé
No outro dia lá nos Arcos eu andava
À procura da Dama do Cabaré*
Eu não sei bem se chorei no momento em que lia
A carta que recebi, não me lembro de quem
Você nela me dizia que quem é da boemia
Usa e abusa da diplomacia
Mas não gosta de ninguém.
(Disponível em https://www.letras.mus.br/noel-rosa-musicas/1285543/.
).

( * ) “cabaré”, na época da escrita d Noel Rosa, queria dizer apenas “casa de show”.

~2~
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1. O termo agridoce, em destaque no TEXTO I, é formado por

6. Analise as orações abaixo:

A)
B)
C)
D)
E)

I. A multidão permanecia eufórica.
II. Os romeiros andavam pela via pública.
III. A diretoria julgou a sua decisão adequada.

derivação prefixal.
derivação sufixal.
derivação imprópria.
composição por justaposição.
composição por aglutinação.

Assinale a alternativa com a correta classificação dos
predicados constantes das orações acima.

2. Pode-se dizer que o TEXTO II apresenta, predominantemente,
linguagem

A) I - predicado verbal, II - predicado verbal, III - predicado
nominal.
B) I - predicado nominal, II - predicado nominal, III - predicado
verbo-nominal.
C) I - predicado verbal, II - predicado nominal, III - predicado
verbo-nominal.
D) I - predicado nominal, II - predicado verbal, III - predicado
verbo-nominal.
E) I - predicado verbal, II - predicado verbo-nominal, III predicado nominal.

A) culta, utilizando-se excessivamente de termos eruditos e
rebuscados.
B) culta, com palavras de etimologia francesa e termos
populares.
C) popular, com termos considerados chulos, típicos da boemia
carioca.
D) popular, com gírias típicas da época e alguns desvios da
linguagem culta.
E) popular, abusando de termos típicos da boemia carioca e
licenças poéticas

7. Assinale a alternativa correta sobre a colocação de crase.
A) Os programas forneceram às famílias a assistência
necessária.
B) Os diretores da empresa discutiam os problemas frente à
frente.
C) A finalização da obra foi favorável à toda população da
montanha.
D) À contragosto, a equipe de alunos entregou a relação do
material.
E) Naquela noite, pedimos uma pizza a moda da casa para
jantar.

3. No TEXTO II, o trecho “Só saímos de lá meia hora”, a forma
verbal “saímos” está conjugada na primeira pessoa do
A)
B)
C)
D)
E)

plural do pretérito perfeito do indicativo.
singular do pretérito imperfeito do indicativo.
plural do pretérito mais que perfeito do indicativo.
singular do pretérito imperfeito do subjuntivo.
plural do pretérito perfeito do subjuntivo.

4. Sobre o TEXTO I, podemos afirmar que

8. Assinale a alternativa cuja estrutura esteja de acordo com as
Normas Gramaticais e Ortográficas da Língua Portuguesa.

A) mesmo formado em medicina, Noel Rosa preferiu a vida
boêmia da Vila Isabel.
B) Noel iniciou carreira na Rádio Philips e depois mudou-se para
o Bando de Tangarás.
C) a obra de Noel Rosa, composta por mais de 200 composições,
resumiu-se ao samba.
D) Noel adotou estilo interpretativo, com simplicidade e
abordando as contradições da vida.
E) a crítica autorizada aponta Noel Rosa como marcante na
evolução da crônica musical.

A) Aquele país que visitamos nas últimas férias, enfrenta uma
crise econômica.
B) Três quartos da população ainda acha que o plebicito era a
melhor opção para o país.
C) Àqueles professores pouco importava que os alunos
chegassem atrasados à palestra.
D) Preciso que me envie de antimão os relatórios a serem
corrigidos na seção extraordinária.
E) Tudo o que lhe peço é apenas isto; que estude com afinco para
aspirar a um salário melhor.

5. Ao ler o TEXTO II, pode-se aferir que o poeta
A) marcou o encontro com a Dama do Cabaré para sambar, mas,
ao final, foi dispensado.
B) teve um caso passageiro com uma mulher que, ao encontrá-la
no outro dia, foi rejeitado.
C) encontrou, por acaso, uma mulher na boemia, mas foi rejeitado
por meio de uma carta.
D) apaixonou-se por uma dançarina de samba, mas foi traído no
outro dia lá nos Arcos.
E) sofreu uma desilusão amorosa que lhe fez deixar de dançar
tango nos cabarés da Lapa.
~3~
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TEXTO III

11. No TEXTO III, as classes gramaticais das palavras
“abandonada”, “sepultura” e “de”, destacadas em negrito, são,
respectivamente,

A CRUZ DA ESTRADA
Castro Alves

A)
B)
C)
D)
E)

Caminheiro que passas pela estrada,
Seguindo pelo rumo do sertão,
Quando vires a cruz abandonada,
Deixa-a em paz dormir na solidão.
Que vale o ramo do alecrim cheiroso
Que lhe atiras nos braços ao passar?
Vais espantar o bando buliçoso
Das borboletas, que lá vão pousar.

12. Assinale a alternativa em que há um agente da passiva.
A)
B)
C)
D)
E)

É de um escravo humilde sepultura,
Foi-lhe a vida o velar de insônia atroz.
Deixa-o dormir no leito de verdura,
Que o Senhor dentre as selvas lhe
compôs.

A) É imprescindível que aspires a um cargo de chefia na
empresa.
B) Antes do processo seletivo, absteu-se de sair com os amigos.
C) Proclamou-se, para todas as tropas, as ordens do general.
D) Sua resposta foi clara à todos: iriam àquele lugar ermo.
E) Tinha verdadeira ojeriza à pessoas sem educação.

Quando, à noite, o silêncio habita as matas,
A sepultura fala a sós com Deus.
Prende-se a voz na boca das cascatas,
E as asas de ouro aos astros lá nos céus.
Caminheiro! Do escravo desgraçado
O sono agora mesmo começou!
Não lhe toques no leito de noivado,
Há pouco a liberdade o desposou.

14. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão
grafadas corretamente.
A)
B)
C)
D)
E)

(Disponível em https://www.escritas.org/pt/t/5023/a-cruz-da-estrada.).

9. No trecho “Vais espantar o bando buliçoso” do TEXTO III, o
termo “buliçoso” significa
selvagem.
intenso.
humilde.
bravo.
agitado.

10. Após a leitura do TEXTO III, assinale a alternativa correta.
A) Ao escravo morto valem apenas o bando buliçoso das
borboletas e o alecrim cheiroso.
B) O poema retrata que a liberdade dos escravos era conquistada
apenas com a morte.
C) O poeta discorre sobre a sensibilidade do escravo liberto ao
falar a sós com Deus.
D) A cruz da estrada representa o sofrimento do escravo humilde
na solidão do sertão.
E) Castro Alves convida o caminheiro a conversar com a
sepultura do escravo humilde.

Ficamos ouvindo aquela história por muito tempo.
Sempre saíamos a esmo pelas ruas nevadas.
Paguei vinte mil reais pela reforma da casa.
As casas foram arrastadas pela chuva.
Aquele espetáculo agradou-me muito.

13. Assinale a alternativa correta quanto ao cumprimento das
Normas Gramaticais e Ortográficas da Língua Portuguesa.

[...]

A)
B)
C)
D)
E)

adjetivo, advérbio e preposição.
adjetivo, substantivo e preposição.
adjetivo, substantivo e conjunção.
substantivo, adjetivo e interjeição.
substantivo, advérbio e conjunção.

Açaí, Guarana, Melão.
Jacá, Pessego, Carnaúba.
Jundiaí, Vitória, Petropólis.
Piauí, Uberlândia, Manaús.
Belém, Maceió, Ceará.

15. Analise as orações abaixo:
I. A Apollo 11 que se referia Neil Armstrong foi a primeira nave
espacial que pousou na Lua.
II. A Apollo 11 de que Neil Armstrong falava foi a primeira nave
espacial que pousou na Lua.
III. A Apollo 11 com que Neil Armstrong se encantou foi a primeira
nave espacial que pousou na Lua.
IV. A Apollo 11 da qual Neil Armstrong navegou foi a primeira nave
espacial que pousou na Lua.
É correto o que se afirma em
A)
B)
C)
D)
E)
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I e III, apenas.
I e IV, apenas.
II e III, apenas.
II e IV, apenas.
I, II, III e IV.
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19. Com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público
Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171/1994),
analise os itens abaixo:

ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E
LEGISLAÇÃO
16. Sobre a ética no setor público, assinale a alternativa correta.
A) As normas éticas do setor público devem estar previstas
expressamente em lei em sentido estrito.
B) A filosofia grega foi bastante importante para o entendimento
das virtudes, influenciando até hoje na ética dos gestores
públicos.
C) A ética do setor público se confunde com a ética do setor
privado, diferenciando-se apenas quanto aos seus atores.
D) No setor público, a ética nasce ao mesmo tempo em que
começa a vigência da lei, constituindo um fenômeno mais
normativo do que consuetudinário.
E) Como a Administração Pública contemporânea tem vontade
própria, que não se confunde com a moral de seus agentes,
ela também tem uma ética própria, porém sem nenhuma
obrigação de concretizar a justiça.

I. É dever fundamental do servidor público, dentre outros,
facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por quem de
direito.
II. É vedado ao servidor público apresentar-se embriagado,
habitualmente, dentro ou fora do serviço.
III. A Comissão de Ética pode aplicar diversas penas ao servidor
público, tais como a de cassação de aposentadoria e a de
censura.
É correto o que se apresenta
A)
B)
C)
D)
E)

20. Francisco de Assis, policial militar, trafegava diariamente pelo
Bairro das Flores e presenciava o caminhão de água da
Prefeitura despejar, em notório excesso, água sobre a grama
que ornamentava o canteiro central da Avenida dos Tiribis. Em
um dia de fúria, tal agente público resolveu adotar providências
contra tanto desperdício de água e, consequentemente, de
dinheiro público. Nesse cenário, é possível afirmar que

17. Analise as afirmativas a seguir sobre os atos de improbidade
administrativa:
I. Todo ato de improbidade administrativa gera ao erário danos
materiais que devem ser ressarcidos pelos culpados, ainda
que parcialmente.
II. O agente público pode até permitir que terceiro se enriqueça
ilicitamente numa licitação pública, desde que não se envolva
diretamente na prática da respectiva improbidade
administrativa.
III. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou
terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu
patrimônio.

A) se Francisco de Assis ajuizasse uma ação popular seria um
grande ato de exercício da cidadania, ainda que, no dia do
ocorrido, não tivesse feito nada contra o motorista de
caminhão da Prefeitura.
B) a melhor ação ética do policial seria prender em flagrante o
motorista do caminhão da Prefeitura, por conta do desrespeito
com o dinheiro público.
C) Francisco de Assis não poderia agredir fisicamente o motorista
de caminhão da Prefeitura, mas poderia insultá-lo
psicologicamente até cessar o desperdício de água.
D) por ser policial, Francisco de Assis nada poderia fazer do ponto
de vista ético, já que o desperdício de água não é crime.
E) a melhor ação ética do policial seria dar uma lição de moral no
motorista do caminhão da Prefeitura.

É correto o que se afirma
A)
B)
C)
D)
E)

apenas em I.
apenas em II.
apenas em III.
apenas em I e II.
apenas em II e III.

18. De acordo com a Lei de Acesso à Informação – Lei nº
12.527/2011, no caso de indeferimento de acesso a
informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o
interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de
A)
B)
C)
D)
E)

apenas em I.
apenas em II.
apenas em III.
apenas em I e II.
em I, II e III.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
21. Observe a informação a seguir:


15 (quinze) dias a contar da prolação da decisão.
30 (trinta) dias a conta da sua ciência.
20 (vinte) dias a conta da prolação da decisão.
15 (quinze) dias a contar da sua ciência.
10 (dez) dias a contar da sua ciência.

CORE i5

Essa informação diz respeito a um componente do sistema de
hardware de um computador. Assinale a alternativa correta
que apresenta o nome desse componente.
A)
B)
C)
D)
E)
~5~

Disco Rígido
Processador
Disco SSD
Memória Interna RAM
Memória Interna Cache
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22. A versão do sistema operacional da Microsoft, o Windows 10,
trouxe uma série de melhorias, tanto no aspecto visual, quanto
no aspecto técnico, onde algumas funções foram
incrementadas e outras até removidas. Um dos aplicativos que
sofreu total reformulação foi o navegador utilizado pelo
sistema para acesso às páginas Web. Assinale a alternativa
correta que apresenta o nome desse novo navegador Web do
Windows 10.

25. A memória dos computadores se divide em principal, interna e
secundária (externa). São denominadas de “principal”, aquelas
memórias que são conectadas diretamente pelo processador
(UCP), e “secundárias” aquelas que servem como unidades de
armazenamento indireto, não estando essas diretamente
ligadas ao processador (UCP). Assinale a alternativa que
apresenta um exemplo de memória externa do tipo flash
permanente.

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Thor
Edge
Internet Explorer
Mozilla
Netscape

23. Segundo a arquitetura de von Neumann, os periféricos podem
ser de entrada e de saída de dados, além dos dispositivos de
armazenamento. Assinale a alternativa correta que apresenta
apenas periféricos de entrada de dados.
A)
B)
C)
D)
E)

Unidade de Disco Rígido
Memória de Acesso Randômico
Memória de Acesso apenas para Leitura
Unidade de Estado Sólido
Unidade de CD-ROM

26. No sistema operacional Windows, sua interface é constituída
por elementos gráficos como janelas, caixas de diálogo,
botões, barras e ícones. Um desses elementos pode ser
considerado como um dos principais, senão o principal
elemento de acesso aos programas residentes, que são
executados em segundo plano. Assinale a alternativa correta
que contém o nome desse elemento da interface gráfica do
Windows.

impressora, leitor biométrico e leitora de cartão de memória
monitor de vídeo, impressora e caixas de som
leitor biométrico, Webcam e telado
monitor de vídeo, impressora e leitor biométrico
impressora, leitora de cartão de memória e teclado

A)
B)
C)
D)
E)

24. Observe a tabela do Excel exibida na Figura 1 abaixo:

Botão Iniciar
Barra Títulos
Internet Explorer
Área de Trabalho
Barra de Tarefas

27. Sobre o uso de e-mails – correio eletrônico, assinale a
alternativa correta.
A) O protocolo IP é o utilizado pelos clientes de e-mail para o
envio de mensagens.
B) E-mails que utilizam o protocolo HTTP não enviam anexos nas
mensagens.
C) Spams são e-mails categorizados como importantes, sendo
organizados sempre no topo da lista de mensagens.
D) IMAP e SMTP são protocolos de envio e recebimento de
mensagens de e-mail.
E) Os clientes de e-mails Web, Gmail, Outlook, entre outros, por
serem gratuitos, não armazenam as mensagens
permanentemente.

Figura 1 - Tabela de preços.

Na célula D2 está sendo apresentado o valor R$ 213,76 como
“Resultado”. Assinale a alternativa correta que apresenta a
fórmula utilizada para resultar nesse valor.
A)
B)
C)
D)
E)

28. Os navegadores são programas que são utilizados para
navegar, visualizando as páginas eletrônicas da Web. Um
navegador, por padrão, registra as URLs das páginas
visitadas, criando um relatório de navegação. Assinale a
alternativa correta que apresenta a denominação desse
relatório

=MÁXIMO(B2:B8)
=MÁXIMO(B2:B8;3)
=MÉDIA(B2:B8)
=MAIOR(B2:B8)
=MAIOR(B2:B8;3)

A)
B)
C)
D)
E)
~6~

Histórico
Favoritos
Painel de Proteções
Abas
Extensões
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29. Os aplicativos do pacote MS Office podem ser automatizados
de forma bem profissional através do uso de macros e
programação direta das funções e eventos. Assinale a
alternativa correta que indica essa linguagem de programação.
A)
B)
C)
D)
E)

Python
JavaScript
VBA
Shell Script
Lua

30. O PowerPoint é o aplicativo do MS Office para criação e
exibição de apresentações no formato de slides. Após criar
uma apresentação utilizando o PowerPoint, existem algumas
maneiras de iniciá-las. Assinale a alternativa correta na qual
estão apresentados os quatro modos de iniciar uma
apresentação no PowerPoint.

33. Analise as afirmativas a seguir sobre os direitos políticos e a
nacionalidade:
I. São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge
e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou
por adoção, do Presidente da República, de Governador de
Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de
quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao
pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à
reeleição.
II. A recente Reforma Política determinou que os Prefeitos, para
concorrerem a outros cargos, devem renunciar aos
respectivos mandatos um ano antes do pleito.
III. São privativos de brasileiro nato os cargos de Senador e de
Vice-Presidente da República.
É correto o que se afirma
A)
B)
C)
D)
E)

A) Do começo, Do Slide Atual, Apresentar Online e Apresentação
de Slides Personalizada.
B) Do começo, Do Meio da Apresentação, Do Slide Atual e Do
Slide Indicado.
C) Do Final para o Início, Do começo, Do Slide Atual e
Apresentação de Slides Personalizada.
D) Do começo, Do Meio da Apresentação, Do Slide Atual e Do
Final para o Início.
E) Do começo, Do Meio da Apresentação, Do Slide Final e Do
Slide Indicado.

34. No Direito Administrativo, é correto afirmar que
A) a competência não pode ser delegada.
B) o ato discricionário direciona a vontade moral do agente
público à persecução do bem comum.
C) o devido processo legal deve ser mitigado sempre que houver
impacto nos cofres públicos.
D) a forma escrita é um atributo do ato administrativo.
E) em regra, não haverá cobrança de despesas processuais no
trâmite dos processos administrativos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31. Sobre os serviços públicos, analise as afirmativas a seguir:
I. O Estado tem o dever inescusável de promover a prestação
dos serviços públicos, ainda que esta seja de forma indireta.
II. O princípio da continuidade do serviço público não tem valor
absoluto, tanto o é que a lei permite a interrupção do serviço
em algumas situações.
III. O Poder Público pode retomar unilateralmente a concessão do
serviço público, por exemplo, através da encampação.
É correto o que se afirma
A)
B)
C)
D)
E)

apenas em I.
apenas em II.
apenas em III.
apenas em I e II.
em I, II e III.

35. Acerca das licitações públicas, analise as afirmativas a seguir:
I. Todo projeto básico contempla os elementos necessários e
suficientes à execução completa da obra, de acordo com as
normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT.
II. Enquanto o contratante é o órgão ou entidade signatária do
instrumento contratual, o contratado pode ser a pessoa física
ou jurídica que firma o contrato com a Administração Pública.
III. Nas licitações públicas, o recebimento das propostas ou dos
lances deve ocorrer até o dia do julgamento da habilitação dos
interessados.
É correto o que se afirma

32. No âmbito das contratações da Administração Pública, é
correto afirmar que, quando houver inviabilidade de
competição, a licitação será
A)
B)
C)
D)
E)

apenas em I.
apenas em II.
apenas em III.
apenas em I e III.
apenas em II e III.

A)
B)
C)
D)
E)

nula.
anulável.
inexigível.
dispensável.
dispensada.
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36. A Constituição Federal, em 1988, instituiu um Estado
Democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos. Nesse cenário, é correto afirmar que a
constituição brasileira
A) foi outorgada pelo Congresso Nacional.
B) foi promulgada pelo Presidente da República.
C) é democrática, por permitir a autocracia do Congresso
Nacional.
D) foi fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte.
E) tem natureza simbólica, pois depende do povo e de seus
representantes para ser concretizada.

39. Analise as afirmativas a seguir sobre a Administração Pública:
I. Na Administração Pública contemporânea não existem órgãos
públicos subalternos ou dependentes.
II. No Brasil, mesmo com todos os avanços nas práticas
gerenciais, a burocracia ainda faz parte da Administração
Pública; daí a dificuldade de se reduzir o custo da máquina do
Estado e de se aumentar a qualidade dos serviços públicos.
III. A chamada Administração Pública Gerencial representa uma
evolução na história da gestão pública, contemplando
aspectos de eficiência, eficácia e efetividade.
É correto o que se afirma
A)
B)
C)
D)
E)

37. A respeito da organização político-administrativa prevista na
Constituição Federal, assinale a alternativa correta.
A) Os Estados não podem desmembrar-se para se anexarem a
outros.
B) É vedada a transformação dos Territórios Federais em Estado.
C) A incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios
far-se-ão por lei complementar federal.
D) Os Estados podem incorporar-se entre si, mediante aprovação
da população diretamente interessada, através de plebiscito, e
do Congresso Nacional, por lei complementar.
E) A Constituição Federal veda o desmembramento de
Municípios.

apenas em I.
apenas em II.
apenas em III.
apenas em I e II.
apenas em II e III.

40. Sobre a responsabilidade decorrente dos danos praticados
pelo Poder Público aos particulares, é correto afirmar que
A) trata-se, em regra, de responsabilidade de natureza subjetiva.
B) ainda vige a regra da irresponsabilidade estatal nos casos em
que o agente público não tem a culpa comprovada.
C) a responsabilização do agente público pode ocorrer através do
exercício do direito de regresso pela Administração Pública.
D) é imprescritível a ação que o particular tem contra o Estado
para cobrar a indenização pelos danos sofridos.
E) independe de nexo de causalidade a responsabilidade do
agente público quando ele atua com dolo.

38. O sistema de informação contábil deve produzir informações
que possam atender alguns aspectos, quais sejam:

41. Segundo o Pronunciamento Técnico do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC 26 (R1), o conjunto
completo das demonstrações contábeis inclui

A) I – Nível de estruturação da informação: estratégico; tático;
operacional. II – Ciclo administrativo:
planejamento;
execução; controle. III – Níveis empresariais: estruturada;
semiestruturada; não estruturada.
B) I – Ciclo administrativo: estratégico; tático; operacional. II Nível de estruturação da informação:
planejamento;
execução; controle. III – Níveis empresariais: estruturada;
semiestruturada; não estruturada.
C) I – Níveis empresariais: estratégico; tático; operacional. II –
Ciclo administrativo: planejamento; execução; controle. III –
Nível de estruturação da informação: estruturada;
semiestruturada; não estruturada.
D) I – Nível de estruturação da informação: estratégico; tático;
operacional. II - Níveis empresariais: planejamento; execução;
controle. III – Ciclo administrativo: estruturada;
semiestruturada; não estruturada.
E) I – Ciclo administrativo: estratégico; tático; operacional. II Níveis empresariais: planejamento; execução; controle. III –
Nível de estruturação da informação: estruturada;
semiestruturada; não estruturada.

A) Balanço patrimonial; Demonstração do resultado;
Demonstração do resultado abrangente; Demonstração das
mutações do patrimônio líquido; Demonstração dos fluxos de
caixa; Relatório da administração e Notas explicativas.
B) Balanço patrimonial; Demonstração do resultado; Relatório da
administração; Demonstração das mutações do patrimônio
líquido; Demonstração dos fluxos de caixa; Demonstração do
Valor Adicionado e Balancete.
C) Balanço patrimonial; Demonstração do resultado;
Demonstração do resultado abrangente; Demonstração das
mutações do patrimônio líquido; Demonstração dos fluxos de
caixa; Notas Explicativas e Demonstração do valor adicionado.
D) Balanço patrimonial; Demonstração do resultado; Relatório da
auditoria; Demonstração das mutações do patrimônio líquido;
Demonstração dos fluxos de caixa; Balancete e Notas
explicativas.
E) Balanço patrimonial; Demonstração do resultado; Relatório da
Administração; Demonstração das mutações do patrimônio
líquido; Demonstração dos fluxos de caixa; Demonstração do
Valor Adicionado e Relatório da auditoria.
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42. Sobre os órgãos, as funções e os agentes públicos, assinale a
alternativa correta.
A) Funcionário de fato é todo aquele que passou em regular
concurso público, porém ainda não foi empossado no cargo,
emprego ou função.
B) É inconcebível a existência de uma Administração Pública sem
órgãos, funções e agentes públicos.
C) O exercício da função pública é exclusivo da Administração
Pública Direta.
D) Por serem o elemento subjetivo de concretização do interesse
público, os agentes públicos têm vínculo permanente com a
Administração Pública.
E) Quanto à natureza jurídica, os órgãos públicos podem ser
pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito
privado.
43. Sobre a intervenção do Estado na propriedade privada,
assinale a alternativa correta.
A) Toda forma de desapropriação pelo Poder Público se dá
através do pagamento de indenização justa e em dinheiro, sob
pena de violação ao direito de propriedade.
B) No caso de iminente perigo público, a autoridade competente
poderá usar de propriedade particular, estando dispensada de
qualquer tipo responsabilidade ou indenização, se houver
dano.
C) O tombamento pode ser desfeito pelo ente competente.
D) A servidão administrativa também é conhecida por ocupação
temporária.
E) O tombamento de bem público é da competência exclusiva
dos Municípios.

45. Em função da situação financeira apresentada ao longo de um
ano de atividades, uma empresa resolveu obter um
empréstimo no valor de R$ 900.000,00 no dia 1º de agosto. A
empresa pretende pagar o valor integral após três meses. A
taxa de juros compostos na operação é de 5% ao mês. Ao final
do mês de setembro, a empresa apresentará despesa
financeira acumulada referente a este empréstimo no valor de
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 126.100,00.
R$ 120.1000,00
R$ 110.025,00.
R$ 92.250,00
R$ 90.000,00.

46. Analise as afirmativas a seguir:
I. Sistema de informação é um conjunto de recursos humanos,
materiais, tecnológicos e financeiros agregados segundo uma
sequência lógica para o processamento dos dados e tradução
em informações, para, com seu produto, permitir às
organizações o cumprimento de seus objetivos principais.
II. A ciência contábil traduz-se naturalmente dentro de um
sistema de informação, considerando que a própria
contabilidade nasceu sob a arquitetura de sistema
informacional.
III. É impossível prever, hoje, quais os avanços que ocorrerão
dentro desta quarta revolução industrial, tal o poderio do atual
estágio da tecnologia da informação.
É correto o que se afirma
A)
B)
C)
D)
E)

44. A respeito dos contratos celebrados nas licitações públicas,
assinale a afirmativa incorreta.

em I, II e III.
apenas em I e II.
apenas em I.
apenas em I e III.
apenas em II e III.

47. A respeito da Teoria Geral dos Sistemas, assinale a alternativa
que indica corretamente os elementos de um sistema de
informação.

A) Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as
condições para sua execução, expressas em cláusulas que
definam os direitos, obrigações e responsabilidades das
partes, em conformidade com os termos da licitação e da
proposta a que se vinculam.
B) As cláusulas dos contratos não podem contrariar os preceitos
de direito público.
C) As disposições de direito privado podem ser aplicadas,
supletivamente, nos contratos em questão.
D) Nos contratos, haverá cláusula necessária de que o contratado
não poderá optar pela modalidade de garantia.
E) É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado.

A) Objetivos parciais do sistema; ambiente do sistema; recursos
externos do sistema; componentes do sistema; administração
do sistema e saídas do sistema.
B) Objetivos totais do sistema; ambiente do sistema; recursos
externos do sistema; componentes do sistema; alavancagem
do sistema e saídas do sistema.
C) Objetivos parciais do sistema; ambiente do sistema; recursos
do sistema; componentes do sistema; administração do
sistema e saídas do sistema.
D) Objetivos totais do sistema; ambiente do sistema; recursos do
sistema; componentes do sistema; administração do sistema
e saídas do sistema.
E) Objetivos totais do sistema; ambiente do sistema; recursos
intrínsecos do sistema; componentes do sistema;
alavancagem do sistema e saídas do sistema.
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48. O Índice de Gini, também chamado Coeficiente de Gini, é um
modelo matemático criado em 1912 pelo italiano Conrado Gini,
que serve para medir a desigualdade social de um
determinado país, unidade federativa ou município. A medição
do índice de Gini obedece a uma escala que vai
de “0” (quando não há desigualdade) a “1” (com
desigualdade máxima), que são dois números cujos valores
jamais serão alcançados por nenhum lugar, pois representam
extremos ideais. Nesse sentido, quanto menor é o valor
numérico do coeficiente de Gini, menos desigual é um país ou
localidade.
Segundo dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, o Brasil ficou com Índice de Gini de 0,543 em 2019,
o que representa uma leve queda em relação ao ano anterior
que foi de 0,545. Contudo, já estivemos em situação melhor,
quando em 2015 obtivemos o coeficiente de 0,523.
Analisando os coeficientes mencionados anteriormente, é
correto afirmar que
A) de 2015 para 2019 houve um aumento absoluto de 0,20 no
Coeficiente de Gini.
B) de 2015 para 2018 houve um aumento absoluto de 0,22 no
Coeficiente de Gini.
C) de 2018 para 2019 houve um aumento absoluto de 0,002 no
Coeficiente de Gini.
D) de 2018 para 2019 houve um aumento absoluto de 0,022 no
Coeficiente de Gini.
E) de 2015 para 2019 houve um aumento absoluto de 0,02 no
Coeficiente de Gini.
49. Um prêmio de loteria de R$ 150.000.000,00 será dividido entre
dez pessoas de tal forma que essa divisão seja proporcional
ao número de cotas adquirida por cada pessoa. Sabendo que
o total de cotas é de 100, quem adquiriu onze cotas receberá
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 12.500.000,00.
R$ 13.250.000,00.
R$ 14.750.000,00.
R$ 15.650.000,00.
R$ 16.500.000,00.

50. A empresa AYB apresentou os seguintes saldos em suas
contas contábeis: Bancos R$ 30.000,00; Contas a pagar R$
25.000,00; Fornecedores R$ 35.000,00; Contas a Receber R$
25.000,00; Veículos R$ 100.000,00; Capital social R$
60.000,00; Salários a pagar R$ 30.000,00; Reserva de capital
R$ 20.000,00; Adiantamento de salário R$ 15.000,00. Com
base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta
corretamente o valor total do Ativo da empresa AYB.
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 170.000,00
R$ 155.000,00
R$ 50.000,00
R$ 90.000,00
R$ 70.000,00
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51. Um aplicativo de transporte privado utiliza uma função
matemática para determinar o valor que deve ser cobrado por
uma corrida realizada. Essa função é determinada por um
valor fixo e um valor variável. O valor fixo é de R$ 4,50 e o
valor variável é de R$ 1,25 por quilômetro rodado. Em uma
viagem que custou R$ 27,94, é correto afirmar que a
quilometragem utilizada pelo aplicativo para calcular o preço
final da corrida foi de
A)
B)
C)
D)
E)

17,64 km.
18,75 km.
19,15 km.
20,25 km.
20,55 km.

52. Um prédio da empresa YBA foi adquirido por R$ 500.000,00 e
tem uma depreciação acumulada de R$ 150.000,00. Seu valor
no mercado é de R$ 600.000,00. Com base nessas
informações, assinale a alternativa que indica corretamente o
valor contábil do prédio, segundo os princípios fundamentais
da Contabilidade.
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 650.000,00
R$ 600.000,00
R$ 500.000,00
R$ 450.000,00
R$ 350.000,00

53. Ao abrir uma conta corrente em um aplicativo de um banco
digital, é solicitado ao cliente que cadastre uma senha de
quatro dígitos com a seguinte recomendação: os quatro dígitos
são necessariamente numéricos e posições adjacentes não
podem ter o mesmo algarismo. Desta forma, a quantidade
máxima de possibilidades para criação dessa senha é de
A)
B)
C)
D)
E)

7.290 possibilidades.
10.000 possibilidades.
8.100 possibilidades.
5.184 possibilidades.
5.040 possibilidades.

54. Em uma pesquisa realizada em uma empresa de tecnologia
para conhecer a fluência de seus funcionários em outra língua,
foram obtidos os seguintes resultados:





35 funcionários são fluentes na língua inglesa;
24 funcionários são fluentes na língua espanhola;
13 funcionários são fluentes nas línguas inglesa e espanhola;
9 funcionários falam apenas a língua portuguesa.
Desta forma, é correto afirmar que essa empresa possui

A)
B)
C)
D)
E)

35 funcionários.
45 funcionários.
50 funcionários.
55 funcionários.
60 funcionários.
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55. Uma empresa, iniciando no ramo da construção, resolve
investir R$ 150.000,00 durante 8 meses à taxa de juros
simples de 26,4% ao ano. Assinale a alternativa que indica
corretamente o montante que a empresa terá no final do
período da aplicação e os juros dessa operação.
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 466.800,00 e R$ 316.800,00
R$ 466.800,00 e R$ 176.000,00
R$ 176.400,00 e R$ 26.400,00
R$ 150.000,00 e R$ 176.000,00
R$ 150.000,00 e R$ 316.800,00

56. Uma pessoa pretende realizar uma aplicação com o intuito de
obter R$ 200.000,00 ao final de um ano, período em que o
dinheiro permanecerá aplicado. Sabendo que o fundo de
investimento no qual será realizada esta aplicação rende 7%
ao trimestre, assinale a alternativa que indica corretamente o
valor presente que deverá ser investido para conseguir, em um
ano, o montante desejado de R$ 200.000,00.
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 186.591,70
R$ 152.579,04
R$ 151.279,20
R$ 120.997,05
R$ 88.802,39

57. Carlos decidiu fazer um planejamento de seus gastos mensais
para iniciar uma poupança com o objetivo de fazer uma viagem
de férias. Após fazer um levantamento de seus gastos, chegou
ao seguinte cálculo:
 um quarto do seu salário é gasto com aluguel;
 um terço do que restou é gasto com alimentação;
 um quinto do que restou após o que é disponibilizado para o
pagamento de aluguel e alimentação é gasto com TV paga,
internet e telefonia.
E continuou seus cálculos, sempre levando em consideração
o restante de seu salário após disponibilizar o valor para um
determinado pagamento:
 três oitavos do restante em transporte; e,
 metade do que restou disponibilizou para desejada poupança,
restando-lhe ainda R$ 500,00.
Desta forma, é correto afirmar que o valor aplicado por Carlos
na poupança é de
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 550,00.
R$ 500,00.
R$ 480,00.
R$ 450,00.
R$ 435,00.
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58. Uma distância de 640 km é realizada por um automóvel a uma
velocidade de 80 km/h. Se essa mesma distância fosse
percorrida a uma velocidade de 100 km/h, o tempo ganho
nessa viagem é de
A)
B)
C)
D)
E)

1 h e 14 min.
1 h e 36 min.
1 h e 28 min.
1 h e 48 min.
1 h e 54 min.

59. Em matéria veiculada na edição digital do jornal Gazeta do
Povo no dia 19/07/2020, é analisado o trabalho remoto em
tempo de pandemia da Covid-19:
“Um dos efeitos práticos da pandemia da Covid-19 no trabalho
foi alterar o regime de milhares de empregados, que deixaram
de bater ponto nas empresas todos os dias e passaram a
trabalhar em casa. Se em um primeiro momento a mudança
para o home office foi “forçada”, em razão da situação
sanitária, com o passar dos meses algumas vantagens do
novo regime saltaram aos olhos de empregadores e seus
funcionários, ainda que o teletrabalho não seja uma
unanimidade.
Dados da PNAD Covid-19 de maio, divulgados pelo IBGE no
fim de junho, mostraram que 8,7 milhões de brasileiros
estavam trabalhando remotamente por causa da pandemia
naquele mês.
O trabalho em casa deve virar tendência após a pandemia.
Petrobras e Banco do Brasil, por exemplo, já anunciaram que
vão manter parte dos empregados em home office – a meta é
ter cerca de 10 mil funcionários em cada empresa nesse
regime de trabalho. Também já há um movimento de
empresas desocupando escritórios alugados em grandes
metrópoles porque vão tornar o trabalho em casa permanente.
Mas, o que a lei diz sobre isso?
(...)
Leia mais em: https://www.gazetadopovo.com.br/economia/home-office-tendenciaapos-pandemia-o-que-diz-a-lei/

Analisando a situação acima e supondo que a razão entre o
número de funcionários da Petrobras e o número de
funcionários do Banco Brasil que serão mantidos em home
office é dada pela fração 9/11, podemos afirmar que o número
de funcionários do Banco do Brasil que ficará em home office
é de
A)
B)
C)
D)
E)

4.500.
5.000.
5.500.
6.000.
6.500.
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60. Uma empresa de vestuário resolveu começar a investir os
recursos excedentes de suas transações comerciais. Para
isso, decidiu investir R$ 1.000,00 durante 3 meses a uma taxa
de juros compostos de 2% ao mês. Com base nas
informações, assinale a alternativa que indica corretamente os
juros resultantes dessa operação.
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 61,21
R$ 60,90
R$ 55,30
R$ 54,32
R$ 51,15
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