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EDITAL PROGEP Nº 27/2021 

  CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO 

TIPO 1 

PROVA OBJETIVA 
1. Esta prova é composta de 40 questões objetivas de múltipla escolha. 

2. Para se dirigir aos fiscais, levante o braço e aguarde ser atendido, sentado em sua carteira. 

3. O candidato não poderá fazer qualquer anotação na Folha de Respostas ou no Caderno de Questões até que 

seja autorizado o início da prova pelo fiscal. 

4. Após ser autorizado, abra o caderno, verifique o seu conteúdo e solicite imediatamente a troca caso faltem folhas 

ou haja falhas na impressão. 

5. Assine seu nome conforme o documento de identificação na declaração da capa do Caderno de Questões e na 

Folha de Respostas. 

6. Transfira suas respostas para a Folha de Respostas, conforme as instruções lá contidas. 

7. O preenchimento correto da Folha de Respostas é de responsabilidade do candidato e deverá ser realizado 

durante o período de realização da prova. Não haverá substituição dessa folha. 

8. É de responsabilidade do candidato a entrega de sua Folha de Respostas. 

9. O candidato que for flagrado, portando quaisquer aparelhos eletrônicos ou de telecomunicações, mesmo 

desligados - inclusive telefone celular - terá sua prova anulada. 

10. O candidato que deixar aparelhos eletrônicos emitirem qualquer tipo de som durante a prova será eliminado do 

processo. 

11. O uso da máscara, cobrindo simultaneamente o nariz e a boca, é obrigatório durante todo o tempo de prova, sob 

pena de eliminação. 

12. O lanche e a água deverão ser consumidos fora da sala em local determinado pela equipe de aplicação de provas 

para que o candidato não precise retirar a máscara dentro do setor. 

13. Ao término da prova, este caderno deverá ser levado pelo candidato. 
 

      

 
DECLARAÇÃO 

Declaro que li e estou ciente das informações que constam na capa deste Caderno de Questões, na Folha de 
Respostas, bem como dos avisos que foram transmitidos pelos fiscais de sala. 

 

      

ASSINATURA 

 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 01 a 05. 
 

[...] As sacolas de algodão se tornaram uma forma de marcas, de lojas e de supermercados enviarem a 
mensagem de que são amigas do planeta ou, pelo menos, mostrarem que as empresas estão conscientes do 
uso excessivo de plástico nas embalagens. [...] 

A adoção generalizada de sacolas de algodão pode, na verdade, ter criado um novo problema. 
Uma sacola de tecido orgânico precisa ser usada 20 mil vezes para compensar seu impacto geral de 

produção, segundo um estudo de 2018 do Ministério do Meio Ambiente e Alimentos da Dinamarca. Isso 
equivale ao uso diário durante 54 anos de apenas uma sacola. [...] 

Descartar uma sacola de uma maneira de baixo impacto ambiental não é tão simples quanto se imagina 
e apenas 15% dos 30 milhões de toneladas de algodão produzidas por ano realmente chegam a depósitos 
têxteis. 

Mesmo quando uma sacola chega a uma usina de reciclagem, a maioria das tintas usadas para pintar 
os logotipos nelas têm base de PVC, portanto não são recicláveis; são "extremamente difíceis de decompor 
quimicamente", disse Christopher Stanev, fundador da Evrnu, firma de reciclagem têxtil baseada em Seattle 
(noroeste dos EUA). [...] 

Transformar tecido velho em novo é quase tão intensivo no uso de energia quanto fabricá-lo. "A maior 
pegada de carbono dos têxteis ocorre na fábrica", disse Bédat. 

O dilema da sacola de algodão, segundo Laura Balmond, gerente de projeto da campanha Make 
Fashion Circular, da Fundação Ellen MacArthur, é "realmente um bom exemplo das consequências imprevistas 
de pessoas que tentam fazer escolhas positivas, mas não entendem a paisagem completa". [...] 

Sacolas de algodão existem há muito tempo no comércio de luxo [...]. Artigos que nem precisam de 
proteção contra poeira, como prendedores elásticos para cabelos, tampões orgânicos e produtos para limpeza 
facial hoje vêm envoltos em um "sleeping-bag". "É simplesmente embalagem sobre embalagem", disse Bédat. 

Isso não quer dizer que o algodão seja pior que o plástico ou que os dois devam ser comparados. 
Enquanto o algodão pode usar pesticida (se não for cultivado de forma orgânica) e secar rios pelo consumo de 
água, os sacos plásticos leves usam combustíveis fósseis que emitem gases, não são biodegradáveis e 
entopem os oceanos. 

Ao comparar os dois materiais, "acabamos em um 'achismo' ambiental que deixa os consumidores com 
a ideia de que não há solução", disse Melanie Dupuis, professora de estudos ambientais e ciência na 
Universidade Pace. [...] 

Afinal, a solução mais simples talvez seja a mais óbvia. "Nem todo produto precisa de uma sacola", 
disse a designer Rachel Comey. 

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/08/dificuldade-no-descarte-torna-sacolas-de-algodao-novo-problema-ambiental.shtml. 
Acesso em: 31 ago. 2021. (Fragmento adaptado) 

 
QUESTÃO 01 

Assinale a alternativa que indica opinião do autor.  
 

A) “‘A maior pegada de carbono dos têxteis ocorre na fábrica’, disse Bédat”. 
B) “Afinal, a solução mais simples talvez seja a mais óbvia.” 
C) “Sacolas de algodão existem há muito tempo no comércio de luxo [...]”. 
D) “Uma sacola de tecido orgânico precisa ser usada 20 mil vezes para compensar seu impacto geral de 

produção[...]”. 
 

QUESTÃO 02 
 Segundo as informações do texto, é INCORRETO afirmar que  
 
A) a consciência sobre o uso excessivo de plástico não justifica o uso generalizado de sacolas de algodão. 
B) nem todos os produtos disponíveis no mercado precisam de sacolas para serem embalados. 
C) as sacolas de algodão e as sacolas de plástico, quando usadas demasiadamente, representam risco ao 

meio ambiente. 
D) as pessoas que optam pelo uso das sacolas de algodão são mais conscientes sobre os impactos 

ambientais. 
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QUESTÃO 03 
 Em relação aos termos negritados em “as sacolas de algodão [...] são ‘extremamente difíceis de 
decompor quimicamente’, disse Christopher Stanev, fundador da Evrnu, firma de reciclagem têxtil baseada 
em Seattle (noroeste dos EUA).”, assinale a alternativa correta. 
 
A) Enquanto o primeiro termo apresenta apreciação de sentido por parte de Stanev, o segundo indica apenas 

uma forma de decomposição, sem apreciação específica. 
B) Tanto o primeiro quanto o segundo termos apresentam apreciação de sentidos, marcados pelo uso de “-

mente”. 
C) O primeiro e o segundo termos colaboram discursivamente para a tese defendida no texto. 
D) Os termos negritados evidenciam semelhante apreciação de sentidos por parte de Stanev: reforçam 

aspectos negativos em seu uso. 
 

QUESTÃO 04 
 O texto apresenta argumentos desfavoráveis ao uso de sacolas de algodão, EXCETO, em 
 
A) “Artigos que nem precisam de proteção contra poeira, como prendedores elásticos para cabelos, tampões 

orgânicos e produtos para limpeza facial hoje vêm envoltos em um ‘sleeping-bag’".  
B) “Mesmo quando uma sacola chega a uma usina de reciclagem, a maioria das tintas usadas para pintar os 

logotipos nelas têm base de PVC [...].” 
C) “As sacolas de algodão se tornaram uma forma de marcas, de lojas e de supermercados enviarem a 

mensagem de que são amigas do planeta [...].” 
D) “O dilema da sacola de algodão [...] é ‘realmente um bom exemplo das consequências imprevistas de 

pessoas que tentam fazer escolhas positivas, mas não entendem a paisagem completa.’” 
 

QUESTÃO 05 
 Segundo análise dos termos destacados nas proposições, assinale a alternativa correta.  
 
A) Em “Enquanto o algodão pode usar pesticida e secar rios pelo consumo de água, os sacos plásticos leves 

usam combustíveis fósseis [...]”, o termo negritado indica proporcionalidade. 
B) Em “Descartar uma sacola de uma maneira de baixo impacto ambiental não é tão simples quanto se 

imagina [...]”, a expressão negritada indica comparativo de superioridade. 
C) Em “Artigos que nem precisam de proteção contra poeira, como prendedores elásticos para cabelos, 

tampões orgânicos [...]”, o termo negritado indica conformidade. 
D) Em “Mesmo quando uma sacola chega a uma usina de reciclagem”, a expressão negritada tem por função 

recuperar um referente previamente apresentado no texto. 
 

QUESTÃO 06 
Em sistemas planetários formados por estrelas semelhantes ao Sol, mas que apresentam processos 

dinâmicos severos que causam reconfigurações em sua arquitetura, alguns planetas podem ter sido 
“devorados” pela estrela hospedeira. 

Uma equipe internacional de astrônomos — liderada por Lorenzo Spina, do Istituto Nazionale di 
Astrofisica (INAF), de Pádua, Itália, e incluindo Jorge Meléndez, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências 
Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG-USP) — estudou a composição química de estrelas de tipo 
solar em mais de cem sistemas binários, a fim de identificar assinaturas de planetas eventualmente “engolidos”. 

ARANTES, José Tadeu. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2021/08/estrelas-semelhantes-ao-sol-devoram-
planetas-em-sua-orbita-indica-estudo.shtml. Acesso em 31 ago. 2021. (Fragmento) 

 
 Analise o uso dos termos “devorados” e “engolidos” no texto apresentado e assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
A) Os termos, embora sinônimos, indicam sentidos distintos e, portanto, precisam ser utilizados de acordo com 

o sentido pretendido. 
B) Os termos “devorados” e “engolidos” pressupõem destruição dos planetas. 
C) Os termos apresentam sentidos equivalentes, podendo ser utilizados indistintamente. 
D) Os termos “devorados” e “engolidos” são utilizados entre aspas porque remetem a um sentido figurado. 
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Leia o texto abaixo para responder às questões de 07 a 09. 
 

Ser escritora no Brasil significa enfrentar desafios simultâneos. O primeiro deles é a entrada no campo 
literário dominado historicamente por homens brancos, héteros e de classe média. Esse é o obstáculo cultural 
e social que, ao longo dos anos e de forma lenta, vai sendo superado com o surgimento de mais e mais autoras. 
Ao mesmo tempo, existe no plano estético o peso da figura de Clarice Lispector, a “poeta forte” na literatura 
brasileira contemporânea, para usar uma ideia de Harold Bloom.[...] 

Carola Saavedra refletiu recentemente sobre o fantasma clariceano nas letras brasileiras e sobre a 
existência ou não da “escrita feminina”. É um debate reivindicado por quem está em busca de novos olhares 
no campo literário, mas que atiça o conservadorismo assustado com as mudanças. Homens temem a perda do 
lugar de fala, o monopólio da ideia de universal, de escrever para todos. 

“O conceito de escrita feminina parte de uma premissa essencialista ao enxergar na produção de autoras 
um estilo próprio feminino, isto é, as mulheres escreveriam como mulheres por possuírem um corpo de mulher 
e terem uma experiência única ligada a esse corpo”, nota a autora “Com armas sonolentas — um romance de 
formação” (2018). “A teoria da escrita feminina acabou se tornando por muito tempo o grande calcanhar de 
Aquiles das escritoras, porque, ao se pressupor a existência de uma escrita feminina, dava-se a toda a sua 
produção um caráter de literatura inferior, de menor qualidade. O outro da norma, o segundo sexo.” [...] 

Como leitor interessado e não especialista em questões femininas, fico pensando se um homem teria 
condições de enxergar, de absorver e de interpretar o mundo para escrever o romance “Conto da Aia”, de 
Margaret Atwood, ou a análise histórica “Calibã e a Bruxa: Mulheres, Corpos e Acumulação Primitiva”, de Silvia 
Federici. Tampouco consigo imaginar um escritor construindo a intricada amizade de Lila e Lenu nos quatros 
livros da série napolitana de Elena Ferrante, com os jogos de ciúme, de disputas, de solidariedade e de laços 
que parecem indestrutíveis entre as personagens. 

VIEIRA, Enio. Disponível em: https://www.revistabula.com/43439-clarices-carolinas-e-hildas-um-mapa-das-escritoras-brasileiras-
contemporaneas/. Acesso em: 31 ago. 2021. (Fragmento) 

 
QUESTÃO 07 

 De acordo com o texto, é INCORRETO afirmar que 
 
A) autoras têm sido alvo de preconceito no campo literário, simplesmente por serem mulheres. 
B) Lispector é um peso para as autoras mulheres porque o nível de escrita dela não pode ser suplantado. 
C) o autor admite a dificuldade de homens escreverem determinados enredos escritos por mulheres. 
D) o preconceito com a escrita feminina vem sendo superado à medida que há mais escritoras mulheres.  
 

QUESTÃO 08 
 Em todo o texto, as aspas só NÃO foram utilizadas para 
 
A) indicar a criação de uma palavra nova. 
B) reproduzir discursos alheios. 
C) referenciar obras. 
D) indicar sentido figurado. 

 
QUESTÃO 09 

 Assinale a alternativa, cuja troca do termo negritado implica necessariamente alteração do sentido, no 
trecho “Tampouco consigo imaginar um escritor construindo a intricada amizade de Lila e Lenu nos quatros 
livros da série napolitana de Elena Ferrante [...]”. 
 
A) Nem consigo imaginar um escritor construindo a intricada amizade de Lila e Lenu nos quatros livros da série 

napolitana de Elena Ferrante [...]. 
B) Sequer consigo imaginar um escritor construindo a intricada amizade de Lila e Lenu nos quatros livros da 

série napolitana de Elena Ferrante [...]. 
C) Muito menos consigo imaginar um escritor construindo a intricada amizade de Lila e Lenu nos quatros livros 

da série napolitana de Elena Ferrante [...]. 
D) Nunca consigo imaginar um escritor construindo a intricada amizade de Lila e Lenu nos quatros livros da 

série napolitana de Elena Ferrante [...]. 
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QUESTÃO 10 
 Os parágrafos a seguir estão ordenados de forma aleatória. 
 

(1) Deitado ao lado do aquecedor (que manhã mais fria!), ele se entrega, sem pensar, às delícias do 
calor macio. Nesse momento, ele é um monge budista: nenhum desejo o perturba. 

(2) Camus observou que o que caracteriza os seres humanos é a sua recusa a serem o que são. Eles 
não estão felizes com o que são. Querem ser outros, diferentes. Por isso somos neuróticos, revolucionários e 
artistas. Do sentimento de revolta, surgem as criações que nos fazem grandes. Mas, nesse momento, eu não 
quero ser grande. Quero simplesmente ter a saúde de corpo e de alma que tem o meu gato. Ele está feliz com 
a sua condição de gato. Não pensa em criações que o farão grande. 

(3) Desejos são perturbações na tranquilidade da alma. Ter um desejo é estar infeliz: falta-me alguma 
coisa, por isso desejo… Mas, para o meu gato, nada falta. Ele é um ser completo. Por isso, pode se entregar 
ao calor do momento presente sem desejar nada. E esse “entregar-se ao momento presente sem desejar nada” 
tem o nome de preguiça. Preguiça é a virtude dos seres que estão em paz com a vida. 

(4) Olho para o meu gato e medito. Medito teologias. Diziam os teólogos de séculos atrás que a harmonia 
da natureza deve ser o espelho em que os seres humanos devem buscar suas perfeições. O gato é um ser da 
natureza. Olho para o gato como um espelho. Não percebo nele nenhuma desarmonia. Sinto que devo imitá-
lo. 

Disponível em: https://www.revistaprosaversoearte.com/filosofia-do-gato-uma-cronica-adoravel-de-rubem-alves/. Acesso 
em: 31 ago. 2021. (Fragmento) 

 
 Considerando-se que a organização de um texto pressupõe ordenação coerente de suas partes, 
assinale a alternativa que evidencia, de forma lógica, a ordenação dos parágrafos do texto, de cima para baixo, 
com base nos números indicados. 
 
A) 3, 2, 1, 4.  
B) 2, 1, 3, 4. 
C) 4, 2, 1, 3. 
D) 1, 2, 4, 3.  
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 11 

Considerando-se o sistema operacional Windows 10, na sua configuração padrão e no idioma Português 
do Brasil, marque (V) para as afirmativas Verdadeiras e (F) para as Falsas. 

 
(      ) O Explorador de Arquivos (antigo Windows Explorer) é a ferramenta padrão para gerenciar arquivos 

e pastas no Windows 10. Ele é utilizado para copiar, excluir, organizar, mover e gerenciar arquivos e 
pastas. 

(      ) Assim como os sistemas operacionais baseados em UNIX, todos os arquivos e as pastas no Windows 
10 cujos nomes começam com . (ponto) são obrigatoriamente pastas ou arquivos ocultos. 

(      ) O Microsoft Edge é um componente do Windows 10 responsável por oferecer firewall e filtragem de 
pacotes. 

(      ) Nem todos os caracteres são permitidos na criação de pastas no Windows 10. Alguns dos caracteres 
proibidos são: / (barra), \ (barra invertida ou contrabarra) e : (dois-pontos). 

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

 
A) F, F, V, V. 
B) V, V, F, V. 
C) V, V, F, F. 
D) V, F, F, V. 
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QUESTÃO 12 
Considerando-se o Microsoft Word 2013, na sua configuração padrão e no idioma Português do Brasil, 

analise as afirmativas a seguir. 
 

I. É possível copiar um conjunto de células contíguas em uma planilha Microsoft Excel 2013 e colar como 
tabela no Microsoft Word 2013. 

II. Ao selecionar um texto em um documento Microsoft Word 2013 e executar a combinação de teclas “Ctrl” 
+ “Q”, o texto é alinhado à direita. 

III. Na guia “Exibir”, é possível alterar os Modos de Exibição de um documento. Dentre os modos possíveis, 
têm-se: “Modo de Estrutura de Tópicos” e “Modo de Leitura”. 

IV. A funcionalidade “Controlar Alterações”, presente na guia “Revisão”, é responsável por controlar, via 
senha, o acesso ao documento. 
 

 Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas. 
 
A) Apenas I, III e IV. 
B) Apenas II e III. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas I, II e IV. 
 

QUESTÃO 13 
 Em uma planilha do Microsoft Excel 2013, na sua configuração padrão e no idioma Português do Brasil, 
foi criado um controle de notas de uma determinada disciplina. Observe a tabela abaixo. 
 

 
 

Observe que foram extraídas algumas estatísticas sobre as notas. A fórmula responsável por calcular 
o Desvio Padrão Populacional (valor que está na célula B13) dos dados presentes no intervalo B3:B7 é  

 
A) =DESVPAD.POP(B3:B7) 
B) =DESVPAD.P(B3:B7) 
C) =DESVIO.PAD.P(B3:B7) 
D) =DESVIO.PAD.POP(B3:B7) 
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QUESTÃO 14 
Considerando-se uma apresentação do Microsoft PowerPoint 2013, na sua configuração padrão e no 

idioma Português do Brasil, analise as afirmativas a seguir. 
 

I. Ao pressionar “Shift” + “F5” no PowerPoint 2013, inicia-se a apresentação de slides no primeiro slide. 
II. Apesar de ser possível escolher diversos tipos de transições entre slides, não é possível controlar a duração 

do efeito da transição. 
III. Uma das possibilidades de customização de transições entre os slides é a adição de som na transição. 
IV. O formato padrão das apresentações do Microsoft PowerPoint 2013, na sua configuração padrão, é “pptx”. 
 

Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas. 
 

A) Apenas II e III. 
B) Apenas II e IV. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas III e IV. 

 
QUESTÃO 15 

Considerando-se os conhecimentos sobre Correio Eletrônico e os protocolos de comunicação 
envolvidos, observe a imagem abaixo. 

 

 
 

O diagrama acima representa, de forma simplificada, o envio de e-mail do Usuário A para o Usuário B.  
Considerando-se o diagrama acima apresentado, considerando-se também que o servidor de e-mail do 

usuário A seja diferente do usuário B e os principais protocolos de correio eletrônico (SMTP, POP3 e IMAP), 
assinale a alternativa que representa, de acordo com a definição de cada protocolo, uma substituição adequada, 
da esquerda para a direita, dos números 1, 2 e 3 pelos protocolos envolvidos nessa comunicação. 
 
A) SMTP, SMTP e IMAP 
B) POP3, IMAP, SMTP 
C) SMTP, IMAP, POP3 
D) POP3, POP3, SMTP 
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LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 16 
Quanto à posse e ao exercício em cargo público, de acordo com a Lei nº 8.112/90, é INCORRETO 

afirmar que 
 
A) os prazos para os servidores públicos nomeados para cargo efetivo tomarem posse e entrarem em exercício 

são, respectivamente, de 30 e 15 dias.  
B) a posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar, dentre outros, os deveres 

e as responsabilidades inerentes ao cargo ocupado, que poderão ser alterados unilateralmente, por 
qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício exarados por autoridade administrativa. 

C) a posse poder-se-á dar mediante procuração, onde deverão constar o cargo a ser provido e todos os dados 
da pessoa a ser empossada.  

D) em se tratando de servidor, que esteja na data de publicação do ato de provimento, gozando de férias, o 
prazo será contado a partir do término dessas.  

 
QUESTÃO 17 

Com relação aos ocupantes de cargo em comissão ou em função de confiança, nos termos da Lei nº 
8.112/90, é correto afirmar que 
 
A) os ocupantes de cargo em comissão ou em função de confiança têm, por disposição legal, a jornada laboral 

reduzida. 
B) mesmo havendo o chamado “interesse da Administração”, os ocupantes de cargo em confiança, de acordo 

com a norma pertinente, não poderão ser convocados em casos emergenciais, devendo, neste caso, a 
convocação ocorrer dentre os servidores não ocupantes da mencionada função.  

C) na hipótese de acumularem licitamente dois cargos efetivos, quando investidos em cargo de provimento em 
comissão, ficarão afastados de ambos os cargos efetivos, salvo havendo constatação, por parte da 
Administração, de que existe compatibilidade de horário e de local com o exercício de um deles. 

D) o servidor em estágio probatório não poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou em 
funções de direção, de chefia ou de assessoramento no órgão ou na entidade de lotação.  

 
QUESTÃO 18  

 De acordo com o Código de Ética Profissional dos Servidores Públicos do Poder Executivo Federal, é 
correto afirmar que 
 
A) a moralidade do ato administrativo consolida-se pelo equilíbrio entre finalidade e legalidade, que deve existir 

na conduta do servidor público. 
B) tratar mal uma pessoa que paga seus tributos implica causar-lhe assédio moral. 
C) no exercício de greve, deve-se zelar  pela defesa da vida e da segurança individual. 
D) os servidores deverão apresentar-se ao trabalho com vestimentas que lhe proporcionem bem-estar.  

 
QUESTÃO 19 

No que concerne à Lei de Improbidade Administrativa, é correto afirmar que 
 
A) dentre as penalidades aplicadas ao agente público, que vier a praticar atos, que sejam caracterizados como 

“improbidade administrativa”, tem-se a perda ou a cassação dos direitos políticos.  
B) ocorrendo lesão ao patrimônio público, ainda que exclusivamente por ação ou por omissão culposa, por 

parte do agente público, este é obrigado a ressarcir integralmente o dano a que deu causa.  
C) o artigo 1º da Lei nº 8.429/92 faz saber, em seu texto, aqueles que são  considerados vítimas diretas dos 

chamados atos ímprobos, praticados por empresa incorporada ao patrimônio público ou entidade cuja 
criação ou custeio o erário tenha concorrido ou concorra com mais de 30% (trinta por cento) do patrimônio 
ou da receita anual. 

D) o particular, em qualquer circunstância, poderá ser considerado sujeito ativo do ato de improbidade 
administrativa.  
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QUESTÃO 20 
Em relação ao processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, é correto afirmar 

que 
 
A) em hipótese alguma, é permitida a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente 

inferior. 
B) aquele que esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou com o respectivo cônjuge 

ou companheiro é considerado suspeito em um processo administrativo. 
C) mediante comprovada justificativa e inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou da autoridade 

responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 30 
dias, salvo força maior, cujo prazo não poderá ser dilatado.  

D) o ato de delegação, uma vez ocorrendo no âmbito da Administração Pública Federal, pode ser revogado a 
qualquer tempo por aquele que, por disposição legal, delegou a competência a outro para execução do ato 
administrativo. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

 Segundo Kohama (2016), Ciclo Orçamentário é uma sequência de etapas desenvolvidas pelo processo 
orçamentário, assim consubstanciadas, nesta ordem 
 
A) estudo e aprovação; elaboração; execução; avaliação. 
B) estudo e aprovação; avaliação; elaboração; execução. 
C) elaboração; estudo e aprovação; execução; avaliação. 
D) elaboração; avaliação; estudo e aprovação; execução. 
 

QUESTÃO 22 
 Considerando-se o quadro hipotético abaixo, qual o total do valor das receitas correntes, de capital e 
extraorçamentárias, respectivamente em R$: 
 

Itens R$ 

Receita de Aluguéis prevista na Lei Orçamentária Anual 2.999,00 

Receita com Alienação de Bens 908.897,00 

Receita de Serviços 485.323,00 

Receita com Operações de Crédito por Antecipação de Receita - ARO 500.000,00 

Receita com Amortização de Empréstimo  654.978,00 

Depósito de Caução recebido em garantia 214.666,00 

Receita com Impostos  734.516,00 

 
A) 1.219.839,00; 1.566.874,00; 714.666,00 
B) 1.722.838,00; 1.563.875,00; 214.666,00 
C) 1.563.875,00; 1.222.838,00; 714.666,00 
D) 1.222.838,00; 1.563.875,00; 714.666,00 
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QUESTÃO 23 
 Analise a seguinte situação hipotética: 
 Uma indústria fabrica 1.000 ventiladores por mês de um determinado modelo. Foram apurados os 
seguintes custos variáveis por unidade:  
 
Mão de obra direta – R$ 40,00 
Matéria-prima – R$ 45,00 
Outros custos variáveis – R$ 15,00 
A empresa ainda incorre em custos fixos por mês  para a fabricação  desses ventiladores  no valor  total  de  
R$ 5.000,00. 
 
 Baseando-se somente nessas informações, assinale a alternativa que apresenta o custo unitário total 
desse ventilador. 
 
A) R$ 105,00 
B) R$ 100,00 
C) R$ 100,50 
D) R$ 150,00 

QUESTÃO 24 

 Segundo Fabretti (2014), em relação aos conceitos de legislação tributária, de elisão e de evasão 

fiscal, marque (V) para as afirmativas Verdadeiras e (F) para as Falsas. 
 

(       ) A legislação tributária está definida no art. 96 do Código Tributário Nacional – CTN, e compreende 
as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que 
versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. 

(       ) A economia tributária resultante da adoção da alternativa legal menos onerosa ou de lacuna da lei 
denomina-se evasão fiscal. 

(       ) A elisão fiscal é legítima e lícita, pois é alcançada por escolha feita de acordo com o ordenamento 
jurídico, adotando-se a alternativa legal menos onerosa ou utilizando-se de lacunas da lei. 

(       ) A elisão fiscal, ao contrário de evasão, consiste em prática contrária à lei. Geralmente, é cometida 
após a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, objetivando-se a reduzi-la ou a ocultá-la. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.  
 
A) F, V, F, V. 
B) V, F, V, F.  
C) F, F, V, V.   
D) V, F, F, V. 

QUESTÃO 25 
 Segundo Piscitelli e Timbó (2019), “o Plano de Contas é o conjunto de contas, previamente definidas, 
representativas da situação patrimonial e de suas variações, efetivas ou potenciais, organizadas e codificadas 
com o objetivo de sistematizar e de uniformizar o registro contábil dos atos e dos fatos de uma gestão, de modo 
a permitir a elaboração das demonstrações contábeis e de relatórios gerenciais, [...]”.  
 Em relação ao primeiro nível do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), assinale a 
alternativa correta. 
 
A) É dividido em oito classes, sendo que as quatro primeiras são de contas patrimoniais; a das classes 5 e 6 

são orçamentárias; as duas últimas são financeiras. 
B) É dividido em seis classes, sendo que as quatro primeiras são de contas patrimoniais; a das classes 5 e 6 

são orçamentárias. 
C) É dividido em oito classes, sendo que as quatro primeiras são de contas patrimoniais; a das classes 5 e 6 

são orçamentárias; as duas últimas são de controle. 
D) É dividido em três classes, sendo a primeira classe com contas patrimoniais; a segunda, contas 

orçamentárias e a terceira, de controle. 
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QUESTÃO 26 
 Determinado ente federal apresentou dados do balanço orçamentário em 31/12/2020, ressaltando que 
não houve abertura de créditos adicionais no ano de 2020. 
 

Dados Balanço Orçamentário - 31/12/2020 R$ 

Receitas Orçamentárias   
Previsão Inicial 3.163.675,00 
Receitas realizadas 3.699.345,00 
Despesas Orçamentárias   
Dotação Inicial 3.163.675,00 
Despesas Empenhadas 3.134.678,00 
Despesas Liquidadas 2.975.432,00 
Despesas Pagas 2.550.987,00 

 

 Com base na tabela apresentada, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) O ente federal apurou restos a pagar processados no valor de R$ 159.246,00. 
B) O ente federal apresentou um excesso de arrecadação no valor de R$ 535.670,00. 
C) O ente federal apurou restos a pagar processados no valor de R$ 424.445,00. 
D) O ente federal apresentou uma economia de despesa no valor de R$ 28.997,00. 
 

QUESTÃO 27 
 No que se refere à execução do orçamento segundo a Lei nº 4.320/64, relacione a Coluna 2 de acordo 
com a Coluna 1 e assinale a sequência correta. 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 

1- Empenho (    )  é o despacho exarado por autoridade 
competente, determinando que a despesa 
seja paga. 

2- Liquidação (    ) é o ato da repartição competente, que 
verifica a procedência do crédito fiscal e a 
pessoa que lhe é devedora e inscreve o 
débito desta. 

3- Ordem de Pagamento (  ) é o ato emanado de autoridade 
competente que cria para o Estado 
obrigação de pagamento pendente ou não 
de implemento de condição.  

4- Lançamento da Receita (   ) consiste na verificação do direito 
adquirido pelo credor, tendo por base os 
títulos e os documentos comprobatórios do 
respectivo crédito. 

 
A) 2, 4, 1, 3.   
B) 3, 4, 1, 2. 
C) 4, 3, 2, 1.  
D) 1, 4, 3, 2. 
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QUESTÃO 28 
 De acordo com a com a Lei no 6.404/76 e alterações, analise as afirnativas abaixo. 
 

I. A demonstração dos fluxos de caixa é segregada em três fluxos: das operações; dos financiamentos e 
dos investimentos. 

II. No Balanço Patrimonial, as contas do Ativo estão dispostas em ordem crescente de grau de liquidez 
dos elementos nelas registrados. 

III. A demonstração do valor adicionado evidencia o valor da riqueza gerada pela companhia e sua 
distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza tais como: empregados, 
financiadores, acionistas, governo e outros, bem como a parcela da riqueza não distribuída. 

IV. No Ativo Intangível, são contabilizados os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à 
manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido. 

V. O patrimônio líquido é dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, 
reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas. 
 
A) Apenas I, II, III e IV.   
B) Apenas II, III e IV.  
C) Apenas I, II e V. 
D) Apenas I, III e V.  

QUESTÃO 29 
 O Art. 48. da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF dispõe sobre os instrumentos de transparência da 
gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público.  
  
 Diante do exposto, são instrumentos de transparência da gestão fiscal, EXCETO, 
 
A) os planos, os orçamentos e as leis de diretrizes orçamentárias. 
B) as prestações de contas e o respectivo parecer prévio.  
C) o relatório de arrecadação e de despesas.  
D) o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal. 
 

QUESTÃO 30 
 O art. 2º da Lei nº 4.320/64 dispõe que a Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e da 
despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, 
obedecidos aos princípios de unidade, de universalidade e de anualidade.  
 Dentre os vários princípios orçamentários constantes na legislação brasileira, assinale a alternativa que 
contém, de cima para baixo, a sequência correta. 
 
1. Princípio da Unidade. 
2. Princípio da Universalidade. 
3. Princípio da Anualidade. 
4. Princípio da Exclusividade. 
 
(       ) O orçamento anual deve compreender todas as receitas e todas as despesas de cada ente 

federativo, incluindo todos os órgãos da administração direta e indireta dependentes de recursos 
públicos. 

(       ) O orçamento não deve conter matéria estranha à previsão da receita e à fixação da despesa. 
(       ) O orçamento deve ser elaborado e autorizado para execução em um período limitado de tempo para 

as estimativas de receita e fixação de despesa, ou seja, o orçamento deve comprrender o período 
de um exercício, que corresponde ao exercício financeiro. 

(       ) O orçamento deve ser uno, ou seja, em sua expressão mais ampla, cada ente da federação deve 
dispor de apenas um orçamento, fundamentado em uma política orçamentária e estruturado 
uniformemente. 

 
A) 2, 1, 4, 3. 
B) 2, 4, 3, 1.  
C) 1, 4, 3, 2.   
D) 4, 3, 2, 1.  
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QUESTÃO 31 
 Em 10/11/2020, o ordenador de despesas de um determinado ente público federal empenhou despesa 
no valor de R$ 25.000,00 referente à aquisição de 50 cadeiras escolares. Em 10/12/2020, 25 cadeiras foram 
entregues pelo fornecedor conforme contrato e, nessa mesma data, a despesa foi liquidada e paga no valor de 
R$ 12.500,00. O restante das cadeiras foram entregues em 28/12/2020, atendendo às cláusulas contratuais, 
sendo a despesa liquidada nessa data. Entretanto, o pagamento será efetuado em 11/01/2021.  
  
 Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa correta. 
 
A) Em 31/12/2020, foi inscrito em restos a pagar não processados o valor de R$ 12.500,00. 
B) Em 11/01/2021, foi pago o valor de R$ 12.500,00 na dotação de despesas de exercícios anteriores. 
C) A despesa não poderá ser paga, tendo em vista o regime de competência e o princípio da anualidade. 
D) Em 31/12/2020, foi inscrito em restos a pagar processados o valor de R$ 12.500,00. 
 

QUESTÃO 32 
 O art. 58 da Lei nº 4.320/64 define o que se entende por empenho da despesa. Em relação ao tema, 
analise as seguintes afirmativas.  
 

I. O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. 
II. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.  

III. Empenho global é o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar. 
IV. É permitido o empenho ordinário de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas. 
 
A) Apenas III e IV. 
B) Apenas I, II e III. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas II, III e IV. 

 
QUESTÃO 33 

 Um determinado ente federal em 13/01/2020 recebeu depósito em caução no valor de R$ 32.000,00 de 
uma pessoa jurídica contratada para realização de obra pública. Em 08/03/2021, devido ao término da obra, o 
ente federal procedeu a devolução do depósito em caução.  
 Analisando-se a situação hipotética, a caução foi registrada na contabilidade  
 
A) em 13/01/2020, um ingresso orçamentário. 
B) em 08/03/2021, um dispêndio extraorçamentário. 
C) em 08/03/2021, uma restituição de receita orçamentária. 
D) em 13/01/2020, um ingresso de despesa extraorçamentária. 
 

QUESTÃO 34 
 Segundo Marion (2009), tradicionalmente existe uma classificação dos lançamentos: a de Diário em 
fórmulas.  
  
 “Recebimento de Duplicata com juros, no valor total de R$ 10.100,00, sendo que R$10.000,00 é o valor 
da duplicata e R$ 100,00 são juros por atraso no pagamento.” 
  
 Diante do exposto e considerando-se o lançamento contábil acima, assinale a alternativa que apresenta 
a classificação correta. 
 
A) Lançamento de 3ª Fórmula. 
B) Lançamento de 1ª Fórmula. 
C) Lançamento de 4ª Fórmula. 
D) Lançamento de 2ª Fórmula. 
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QUESTÃO 35 
 De acordo com Kohama (2016), a classificação funcional-programática da despesa pública visa conjugar 
as funções do governo com os programas a serem desenvolvidos.  
  
 Assinale a alternativa cuja despesa pública é apresentada segundo a classificação funcional-
programática. 
 
A) 10 Sáude, 301 Atenção Básica, 1001 Qualificação da Atenção Primária à Saúde. 
B) 10 Saúde, 1001 Qualificação da Atenção Primária à Saúde. 
C) 1001 Qualificação da Atenção Primária à Saúde. 
D) 10 Saúde, 301 Atenção Básica. 

 
QUESTÃO 36 

 As seguintes informações, referentes a transações ocorridas em um determinado período, foram 
extraídas do sistema de contabilidade de um determinado ente público. 
 

I. Aprovação da lei orçamentária anual com receita prevista e despesa fixada no valor de $ 2.000.000,00. 
II. Lançamento de impostos no valor de $ 1.500.000,00, sendo arrecadados 75% desse valor. 

III. Reconhecimento de despesa de depreciação de veículos no valor total de $ 20.000,00. 
IV. Aquisição de Material de Consumo no valor de $ 300.000,00, com pagamento à vista, sendo que 50% 

do material foi para estoque e 50% foi distribuído para unidades orçamentárias para consumo. 
V. Recebimento de depósito caução no valor de $ 50.000,00. 
VI. Empenho e Liquidação de despesa com pessoal no valor de $ 300.000,00. 

 
 Com base nas informações, assinale a afirmativa que contém o resultado patrimonial de 2020 do ente 
público. 
 
A) Superavitário em $ 655.000,00. 
B) Superavitário em $ 410.000,00. 
C) Superavitário em $ 1.530.000,00. 
D) Superavitário em $ 1.030.000,00. 
 

QUESTÃO 37 
 De acordo com Kohama (2016), a classificação das despesas de Capital por natureza de despesa se 
divide em: investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. Em relação a essa classificação, 
analise os conceitos abaixo.  
 

I. Investimentos são despesas com o planejamento e com a execução de obras, inclusive com a aquisição 
de imóveis considerados necessários à realização dessas últimas, e com a aquisição de instalações, 
equipamentos e de material permanente. 

II. Inversões financeiras são despesas com aquisição de imóveis ou de bens de capital já em utilização; 
despesas com aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer 
espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital; e com a constituição ou 
aumento do capital de empresas. 

III. Amortização da dívida são despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da 
atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária. 

IV. Tem-se ainda a transferência de capital que são recursos financeiros recebidos de outras entidades de 
direito público ou privado para atender gastos como subvenções sociais e juros da dívida pública. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas. 
 
A) Apenas I, II e IV. 
B) Apenas I, II e III. 
C) Apenas I e IV. 
D) Apenas II e III.  
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QUESTÃO 38 
 Analise a seguinte situação hipotética. A Cia. XYZ apresentou um balancete com os seguintes dados: 
 

Contas Saldo Inicial $  Saldo Final $ 

Caixa e Equivalente de Caixa 25.000,00 15.000,00 

Duplicatas a Receber 20.000,00 40.000,00 

Estoque de Mercadorias para Revenda 18.000,00 26.000,00 

Fornecedores 40.000,00 51.000,00 

Salários a pagar 27.000,00 30.000,00 

Provisões Trabalhistas 10.000,00 12.000,00 

 
Algumas observações: 
  

̶ As vendas do período totalizaram $50.000,00, sendo que 20% foram com pagamento à vista e 80% com 
pagamento a prazo. 

̶ Custo de Mercadorias Vendidas - $ 35.000,00. 
̶ Houve compras de Mercadorias para Revenda, sendo que 70% foi a prazo.  
̶ Despesas com salários $ 30.000,00. 

 
 Com base nos dados e nas observações acima, assinale a alternativa correta. 
 
A) No período, foram pagos salários no total de $ 30.000,00. 
B) Houve pagamento de fornecedores no valor total de $ 30.100,00. 
C) O valor total das compras do período foi de $ 43.000,00. 
D) Houve recebimento de duplicatas no valor total de $ 10.000,00. 
 

QUESTÃO 39 
 Os dados a seguir foram retirados do Balanço Orçamentário de 31/12/2020 de determinado ente federal.  
 

Dados Balanço Orçamentário - 31/12/2020        R$ 

Previsão Inicial      931.837,50  

Previsão Atualizada      960.938,00  

Receitas Arrecadadas   1.049.672,50  

Dotação Inicial      931.837,50  

Dotação Atualizada      960.938,00  

Despesas Empenhadas      959.727,50  

Despesas Liquidadas      875.000,00  

Despesas Pagas      775.000,00  

 
 Analise os dados e assinale a alternativa que representa o resultado da execução orçamentária do ano 
de 2020. 
 
A) R$  88.734,50 
B) R$  89.945,00 
C) R$    1.210,50 
D) R$ 177.835,00 
 

QUESTÃO 40 
 O art. 14 da LRF dispõe sobre a renúncia da receita. A respeito do assunto, assinale a alternativa em 
que TODOS os itens citados são renúncia de receita. 
 
A) Anistia, remissão e subsídio. 
B) Crédito presumido, majoração e subsídio. 
C) Anistia, remissão e majoração. 
D) Crédito presumido, subsídio e isenção de caráter geral. 
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