
 

 

 

 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse certame. 

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, 

permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata 

exclusão do certame. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 50 (cinquenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e 

E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas. 

6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar 

a Ata de Prova. 

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução desse certame. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões.    
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Racismo ambiental à brasileira: os efeitos das mudanças climáticas não são iguais 

para todos. 

 

Neste ano, durante a COP26*, representantes do Movimento Negro brasileiro lançaram um 

manifesto contra o racismo ambiental, assinado por mais de 220 entidades da sociedade civil, 

______ destacou que as mudanças climáticas têm impacto mais grave sobre populações negras, 

quilombolas e indígenas no Brasil. Contudo, você sabe o que é racismo ambiental e como ele 

está interligado à crise climática? 

O termo racismo ambiental foi nomeado pela primeira vez pelo reverendo norte-americano 

Benjamin Chavis ao constatar que resíduos tóxicos eram depositados, no estado da Carolina do 

Norte, no local ______ vivia a comunidade negra da região. No final dos anos 70 e início dos 

anos 80, analistas constataram que 75% dos aterros desse tipo, no sudeste dos Estados Unidos, 

localizavam-se em bairros habitados por negros, embora nessa mesma região eles 

representassem apenas cerca de 25% da população. Basicamente, as consequências da 

emergência climática não são iguais para todos, visto que a população não branca é ______ 

mais sofre. O termo chegou ao Brasil nos anos 90, sendo chamado de Justiça Climática. 

Teoricamente, racismo ambiental é qualquer política, prática ou direção que afeta ou 

prejudica diferentemente (intencionalmente ou não) indivíduos, grupos ou comunidades, com 

base em sua raça e/ou sua cor. Na prática, o racismo ambiental existente no Brasil está, por 

exemplo:  numa lei que debate o marco temporal para a demarcação das terras indígenas; na 

falta de reconhecimento de terras quilombolas, muitas delas passando por processos de 

gentrificação oriundos da especulação imobiliária ou por avanço de territórios do agronegócio; 

no fato de metade da população do país que não tem acesso a saneamento básico ser composta 

de pessoas não brancas, e a lista segue sendo longa.  

Em sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, às vésperas da COP26, representantes 

do governo brasileiro questionaram o uso do termo “racismo ambiental” (______ eles não 

reconhecem) para abordar a intersecção entre injustiça racial e ambiental, ao declararem: 

“notamos que o chamado racismo ambiental não é uma terminologia internacionalmente 

reconhecida”. E completaram: “Para o Brasil, a discussão sobre a relação entre problemas 

ambientais e questões sociais, como racismo, deve levar em consideração um enfoque 

equilibrado e integrado à dimensão social, econômica e ambiental”. Será mesmo? Vale observar 

que o relatório da ONU cita como exemplo de situação de racismo ambiental o caso das 

comunidades quilombolas no Brasil. 

 
*COP26 – A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima de 2021 foi a 26ª conferência das partes da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, realizada entre 1 e 12 de novembro de 2021 na cidade 
de Glasgow, na Escócia. 

 
       (Disponível em: https://climainfo.org.br/2021/11/16/racismo-ambiental-a-brasileira/ – texto 

adaptado especialmente para esta prova). 

 

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 

03, 08, 12 e 23. 
 

A) o qual – onde – quem – o qual 

B) onde – onde – quem – que 

C) as quais – em que – onde – que 

D) que – em que – que – que 

E) onde – em que – a qual – onde 
 

 

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que, se escolhida para substituir “interligado” (l. 05), 

acarretaria necessidade de também substituir, na frase, a preposição que sucede esse vocábulo. 
 

A) vinculado 

B) conectado  

C) associado 

D) relacionado 

E) envolvido 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27597&LangID=E
https://climainfo.org.br/2021/11/16/racismo-ambiental-a-brasileira/
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QUESTÃO 03 – Analise a classificação das estruturas das seguintes palavras do texto: 

 

I – constataram II – representassem III – ambientais IV – racismo 

Radical: constat 

Vogal temática: a 

Desinência          

modo-temporal: ra 

Desinência  

número-pessoal: m 

Radical: represent 

Vogal temática: a 

Desinência             

modo-temporal: sse 

Desinência           

número-pessoal: m  

Radical: ambient 

Vogal temática: a 

Sufixo: is 

Radical: rac 

Sufixo: ismo 

 

Quais estão corretas?  

 

A) Apenas I e IV. 

B) Apenas II e III. 

C) Apenas I, II e IV. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 04 – Considere a hipótese de realizar as seguintes mudanças no texto: 

 

 Na linha 20 – substituir “metade da população” por “50% das residências”. 

 Na linha 26 – substituir “discussão” por “discussões”. 

 

Quantos outros vocábulos em cada período, respectivamente, deveriam passar por ajustes de 

concordância? 

 

A) Dois e três. 

B) Dois e dois. 

C) Três e três. 

D) Três e dois. 

E) Três e quatro. 

 

 

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa em que aparecem sinônimos para impacto (l. 03), resíduos 

(l. 07) e especulação (l. 19), adequados ao contexto semântico do texto. 

 

A) Efeito – restos – conjectura. 

B) Abalo – lixos – lucubração. 

C) Repercussão – remanescentes – exploração. 

D) Sequela – vestígios – investigação. 

E) Colisão – resquícios – teorização. 

 

 

QUESTÃO 06 – Os termos Contudo (l. 04), embora (l. 10) e visto que (l. 12) expressam 

respectivamente, _____________, concessão e __________; o primeiro poderia ser substituído por 

__________; o segundo, por ___________, e o terceiro por já que. 

 

Assinale a alternativa que preenche as lacunas do período acima, correta e respectivamente, em 

consonância com o sentido e a estrutura sintática desse período. 

 

A) adversidade – causa – todavia – mesmo que 

B) oposição – conclusão – portanto – apesar de 

C) conclusão – explicação – mas – uma vez que 

D) síntese – conclusão – no entanto – por que 

E) concessão – causa – entretanto – se bem que 

 

 

 

 



616_BASE_NS_17/1/202217:09:47 

Execução: Fundatec 
NÍVEL SUPERIOR 

QUESTÃO 07 – Considere o que se afirma sobre classes de palavras do seguinte fragmento do texto: 

“Teoricamente, racismo ambiental é qualquer política, prática ou direção que afeta ou prejudica 

diferentemente (intencionalmente ou não) indivíduos, grupos ou comunidades, com base em sua raça 

e/ou sua cor”. 
 

I. Há quatro advérbios: três de modo e um de negação. 

II. Há dez substantivos comuns e três verbos. 

III. São pronomes: qualquer, sua. 

IV. São conjunções: que, e, ou. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I, II e III. 

C) Apenas I, III e IV. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 08 – Analise as assertivas abaixo, que relacionam palavras do texto a um fenômeno 

fonético, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) Em brasileiro e destacou há ditongo decrescente. 

(  ) Em bairros e qualquer aparecem ditongo e dígrafo.  

(  ) Em país e imobiliária há hiato. 

(  ) Em iguais e sociais há tritongo.  
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – V – V. 

B) V – V – V – F. 

C) F – V – V – F. 

D) V – F – F – V. 

E) F – F – F – V. 
 

 

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa INCORRETA acerca do emprego de sinais de pontuação no 

texto.  
 

A) A primeira vírgula da linha 01 separa termos de mesma função sintática. 

B) A vírgula da linha 03 também separa termos de mesma função sintática. 

C) As vírgulas após “Teoricamente” (l. 14) e “Na prática” (l. 16) separam termos deslocados. 

D) O sinal de dois-pontos da linha 17 introduz uma enumeração. 

E) O ponto e vírgula da linha 19 separa orações coordenadas e, portanto, pode ser substituído por 

ponto. 
 

 

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa em que o trecho abaixo, retirado do texto, está reescrito com 

a correta transposição do trecho em discurso direto para o discurso indireto. 
 

 (...) ao declararem: “notamos que o chamado racismo ambiental não é uma terminologia 

internacionalmente reconhecida”. 
 

A) (...) ao terem declarado que haviam notado que o chamado racismo ambiental não é uma 

terminologia internacionalmente reconhecida. 

B) (...) ao declararem que se nota que o chamado racismo ambiental não seja uma terminologia 

internacionalmente reconhecida. 

C) (...) ao declararem que notaram que o chamado racismo ambiental não era uma terminologia 

internacionalmente reconhecida. 

D) (...) ao declararem que foi notado que o chamado racismo ambiental não era uma terminologia 

internacionalmente reconhecida. 

E) (...) ao ser declarado que se notara o fato de o chamado racismo ambiental não ser uma 

terminologia internacionalmente reconhecida. 
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LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 11 – Considerando a Lei nº 13.303/2016, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. Acionista Controlador. 

2. Administrador. 

3. Conselho de Administração. 

4. Membro Independente do Conselho de Administração. 

5. Diretoria. 

 

Coluna 2 

(  ) Caracteriza-se por não ter qualquer vínculo com a empresa pública ou a sociedade de economia 

mista, exceto participação de capital. 

(  ) Serão escolhidos entre cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento, além de ter 

experiência profissional de, no mínimo 10 (dez) anos, no setor público ou privado, na área de 

atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista. 

(  ) Deverá preservar a independência do Conselho de Administração no exercício de suas funções, 

além de observar a política de indicação na escolha dos administradores e membros do Conselho 

Fiscal. 

(  ) Dentre as suas atribuições está a de implementar e supervisionar os sistemas de gestão de riscos 

e de controle interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que está 

exposta a empresa pública ou a sociedade de economia mista, inclusive os riscos relacionados à 

integridade das informações contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção 

e fraude. 

(  ) Deverá apresentar, até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do ano anterior, 

a quem compete sua aprovação, o plano de negócios para o exercício anual seguinte, bem como 

a estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os 

próximos 5 (cinco) anos. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 4 – 2 – 1 – 3 – 5. 

B) 2 – 3 – 4 – 5 – 1. 

C) 1 – 4 – 5 – 2 – 3. 

D) 5 – 1 – 3 – 4 – 2. 

E) 3 – 5 – 2 – 1 – 4.  

 

 

QUESTÃO 12 – Sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de 

atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, conforme Lei nº 12.846/2013, analise as 

assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. 

 

I. A competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de apuração de 

responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada, permitindo-se apenas uma 

subdelegação. 

II. O processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido 

por comissão designada pela autoridade instauradora e composta por 1 (um) servidor estável e 1 

(um) servidor de contrato temporário. 

III. No processo administrativo para apuração de responsabilidade, será concedido à pessoa jurídica 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para defesa, contados a partir da intimação. 

IV. A comissão designada para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica, após a conclusão do 

procedimento administrativo, comprovando os delitos praticados, dará conhecimento destes ao 

Ministério Público, para a aplicação das medidas cabíveis. 

 

A) Todas estão corretas.  

B) Todas estão incorretas.  

C) Apenas I está correta.  

D) Apenas I e II estão corretas.  

E) Apenas III e IV estão corretas. 
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QUESTÃO 13 – A Lei nº 11.389/1999 institui o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e 

Contratar com a Administração Pública Estadual. Com base na referida Lei, analise as assertivas abaixo, 

assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Serão incluídas no Cadastro instituído por esta Lei as pessoas físicas e jurídicas que não cumprirem 

ou cumprirem parcialmente obrigações decorrentes de contratos firmados com os órgãos e 

entidades da Administração Pública Estadual. 

(  ) Fica assegurado, exclusivamente, aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual 

licitantes e contratantes o livre acesso ao Cadastro instituído por esta Lei. 

(  ) Todos os editais de licitação, termos de contratos de prestação de serviços, de obras e serviços 

de engenharia e de fornecimento de bens deverão fazer constar expressamente, em seu 

preâmbulo, a sujeição às disposições da presente Lei. 

(  ) Para os efeitos da Lei, consideram-se fornecedores todas as pessoas jurídicas que prestem 

serviços, realizem obras ou forneçam bens à Administração Pública Estadual. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – F – V.  

B) V – V – F – F.  

C) V – F – V – F.  

D) F – V – F – V.  

E) F – F – V – V. 

 

 
QUESTÃO 14 – Conforme a Lei nº 7.802/1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a 

produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a 

propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e 

embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus 

componentes e afins, analise a sentença abaixo: 

 

As pessoas físicas e jurídicas que sejam prestadoras de serviços na aplicação de agrotóxicos, seus 

componentes e afins, ou que os produzam, importem, exportem ou comercializem, poderão promover 

os seus registros nos órgãos competentes, do Estado ou do Município, atendidas as diretrizes e 

exigências dos órgãos federais responsáveis que atuam nas áreas da saúde, do meio ambiente e da 
agricultura (1ª parte). Os usuários de agrotóxicos, seus componentes e afins deverão efetuar a 

devolução das embalagens vazias dos produtos aos estabelecimentos comerciais em que foram 

adquiridos, de acordo com as instruções previstas nas respectivas bulas, no prazo de até um ano, 

contado da data de compra, ou prazo superior, se autorizado pelo órgão registrante, podendo a 

devolução ser intermediada por postos ou centros de recolhimento, desde que autorizados e 
fiscalizados pelo órgão competente (2ª parte). As responsabilidades administrativa, civil e penal pelos 

danos causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente, quando a produção, comercialização, 

utilização, transporte e destinação de embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, 

não cumprirem o disposto na legislação pertinente, cabem ao registrante que, por dolo ou por culpa, 

omitir informações ou fornecer informações incorretas (3ª parte).  

 

Quais partes estão corretas?  

 

A) Apenas a 1ª parte.  

B) Apenas a 3ª parte.  

C) Apenas a 1ª e a 2ª partes.  

D) Apenas a 2ª e a 3ª partes.  

E) Todas as partes. 
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QUESTÃO 15 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, fazendo a correta associação conforme prescrito no 

Título I da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
 

Coluna 1 

1. Fundamentos da República Federativa do Brasil. 

2. Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 

3. Princípios das relações internacionais da República Federativa do Brasil. 
 

Coluna 2 

(  ) Independência nacional. 

(  ) A soberania. 

(  ) Prevalência dos direitos humanos. 

(  ) Uma sociedade livre, justa e solidária. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 3 – 1 – 2 – 3.  

B) 1 – 2 – 3 – 3.  

C) 2 – 3 – 1 – 2.  

D) 2 – 1 – 3 – 2.  

E) 3 – 1 – 3 – 2. 
 

 

QUESTÃO 16 – A Lei nº 9.099/1995 dispõe sobre os Juizados Cíveis e Criminais. As causas cíveis de 

menor complexidade, de competência dos Juizados Cíveis, podem ser consideradas aquelas cujo valor 

não exceda a __________ vezes o salário mínimo. Ainda sobre os Juizados Cíveis, ficam excluídas, 

dentre outras, as causas de natureza _____________. Em relação aos Juizados Criminais, estes têm 

competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial 

ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência, consistindo nas contravenções penais e nos 

crimes a que a lei comine pena máxima não superior a __________ ano(s), cumulada ou não com 

multa. 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) quarenta – falimentar – um  

B) quarenta – alimentar – dois  

C) sessenta – fiscal – dois  

D) sessenta – acidente de trabalho – dois 

E) quarenta – alimentar – um 
 

 

QUESTÃO 17 – Em relação às normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal, definidas pela Lei Complementar nº 101/2000, analise as afirmações abaixo: 
 

1. O projeto de lei orçamentária é elaborado de forma compatível com o plano anual, com a lei de 
diretrizes orçamentárias e com as normas da Lei Complementar nº 101/2000. 

2. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e 

efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação. 

3. A estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 

dois subsequentes não é essencial para a criação ou o aperfeiçoamento de ação governamental 

que acarrete aumento da despesa. 

4. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida 

provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução 

por um período superior a dois exercícios.  

5. Entende-se como despesa total com pessoal o somatório dos gastos do ente da Federação com os 

ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, 

civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como 

vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e 

pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer 

natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de 

previdência. 
 

O resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações corretas é: 
 

A) 06. 

B) 10. 

C) 11. 

D) 13. 

E) 15. 
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QUESTÃO 18 – As alterações da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) promovidas pela Lei               
nº 13.467/2017 anotam que causa dano de natureza _________________ a _______________ que 

ofenda a esfera __________ ou existencial da pessoa _____________________, as quais são as 

titulares exclusivas do direito à reparação. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) extrapatrimonial – ação ou omissão – moral  –  física ou jurídica 

B) extrapatrimonial – ação – física – física 

C) patrimonial – ação ou omissão – moral – jurídica 

D) patrimonial – ação ou omissão – moral  –  física ou jurídica 

E) extrapatrimonial – omissão – física – física 

 

 
QUESTÃO 19 – A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) dispõe sobre o tratamento de 

dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade 

e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Com base nisso, assinale a alternativa 

que NÃO representa um dos fundamentos da proteção de dados pessoais. 

 

A) A inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. 

B) O desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. 

C) O respeito à privacidade. 

D) A liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. 

E) O fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território 

nacional. 

 

 

QUESTÃO 20 – Assinale a alternativa correta, considerando a proteção do consumidor decorrente da 
Lei nº 8.078/1990. 

 

A) Não se equipara ao consumidor a coletividade de pessoas que haja intervindo nas relações de 

consumo. 

B) O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, 

mediante comprovação de existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, 

manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. 

C) Respondem pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor os fornecedores de produtos de consumo 

duráveis, ao passo que os fornecedores de produtos não duráveis não serão responsabilizados, 

mesmo que incorram solidariamente. 

D) O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do 

consumidor, houver abuso de direito, sendo que as sociedades coligadas responderão somente por 

culpa. 

E) O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em trinta dias, tratando-

se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis e em cinco anos, tratando-se de 

fornecimento de serviço e de produtos duráveis. 
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INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 21 – Analise a Figura 1 abaixo, que mostra uma tela do Word 2013. 

 

 
Figura 1 – Tela do Word 2013 

 

Após análise, é correto afirmar que foi utilizada a funcionalidade: 

 

A) Controlar Alterações. 

B) Auditoria. 

C) Pincel de Formatação. 

D) Comentário. 

E) Legenda. 

 

 

QUESTÃO 22 – No Word 2013, o grupo Cabeçalho e Rodapé é encontrado na guia: 

 

A) Página Inicial. 

B) Inserir. 

C) Design. 

D) Exibição. 

E) Correspondências. 
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QUESTÃO 23 – Analise a Figura 2 abaixo, que apresenta uma planilha digitada no Excel 2013. 

 

 
Figura 2 – Tela do Excel 2013 

 

Ao utilizar a alça de preenchimento para arrastar a fórmula digitada na célula D2, =$B$2*C2, para a 

célula abaixo, qual será o resultado apresentado na célula D3? 

 

A) 48 

B) 50 

C) 60 

D) #VALOR! 

E) =$B$2*C3 

 

 

QUESTÃO 24 – A _________________ é encontrada no Excel 2013 e é utilizada pois facilita o realce 

de células ou intervalos de células interessantes, enfatiza valores incomuns e visualiza dados usando 

barras de dados, escalas de cores e conjuntos de ícones que correspondem a variações específicas 

nos dados. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 

A) Formatação Condicional 

B) Tabela Dinâmica 

C) Segmentação de Dados 

D) Validação de Dados 

E) Macro 

 

 

QUESTÃO 25 – Analise as assertivas abaixo: 

 

I. No Gmail, ao ler um e-mail, você tem a opção de marcar a mensagem como não lida. 

II. Na agenda do Google, você pode adicionar um link do Google Meet. 

III. Através do Google Meet, é possível iniciar uma reunião instantânea. 

IV. No Google Drive é possível compartilhar pastas e documentos com outras pessoas. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e IV. 

B) Apenas II e III. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
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MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 26 – Um produto aumentou 8% em abril e 7% em maio, determinando um aumento 

percentual, nesse período, de: 

 

A) 14%. 

B) 14,56%. 

C) 15%. 

D) 15,56%. 

E) 16%. 

 

 

QUESTÃO 27 – A locação de um depósito foi paga em atraso com multa de 3%. Se o valor mensal 

da locação é de R$ 1.800,00, então o valor pago é de: 

 

A) R$ 1.812,00. 

B) R$ 1.854,00. 

C) R$ 1.954,00. 

D) R$ 1.984,00. 

E) R$ 2.034,00. 

 

 

QUESTÃO 28 – Uma entidade social possui estoque de alimentos para realizar 3 refeições diárias 

para 1.200 pessoas durante 60 dias. Devido a uma enchente, mais 300 pessoas necessitam de 

alimentação. Se a quantidade de alimento permanecer a mesma e forem fornecidas 2 refeições diárias, 

esse estoque durará: 

 

A) 32 dias. 

B) 50 dias. 

C) 64 dias. 

D) 72 dias. 

E) 112 dias. 

 

 

QUESTÃO 29 – A altura de um reservatório d’água na forma de um cilindro reto de volume de 30.000 

litros e área da base de 15m2 é: 

 

A) 20 m. 

B) 10 m. 

C) 2 m. 

D) 1,8 m.  

E) 1,5 m. 

 

 

QUESTÃO 30 – Analise o domínio formado pelo conjunto DOM={6,7,8,9,10,11,12,13} e avalie o 

valor-lógico das sentenças abertas: 

 

I. Todos os números são pares. 

II. Algum número não é ímpar. 

III. Nenhum número é primo. 

IV. Pelo menos um número é divisível por três. 

V. Qualquer número é maior que cinco. 

 

Quais sentenças são verdadeiras? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e III.  

C) Apenas II e III. 

D) Apenas I, III e IV. 

E) Apenas II, IV e V. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 31 – A ciência contábil objetiva o registro, controle e o estudo do patrimônio das Entidades, 

sejam estas públicas ou privadas. No que se refere aos relatórios financeiros apresentados pela 

contabilidade, analise as afirmações a seguir: 
 

I. Relatórios financeiros para fins gerais não fornecem nem podem fornecer todas as informações 

de que necessitam investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes e 

potenciais. Esses usuários precisam considerar informações pertinentes de outras fontes, como, 

por exemplo, condições e expectativas econômicas gerais, eventos políticos e ambiente político e 

perspectivas do setor e da empresa.  

II. Relatórios financeiros para fins gerais não se destinam a apresentar o valor da entidade que 

reporta, mas fornecem informações para auxiliar investidores, credores por empréstimos e outros 

credores, existentes e potenciais, a estimar o valor da entidade que reporta. 

III. A administração da entidade que reporta também está interessada em informações financeiras 

sobre a entidade. Contudo, a administração não precisa se basear em relatórios financeiros para 

fins gerais, pois ela pode obter internamente as informações financeiras de que precisa. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III.  

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 32 – De acordo com a NBC T 16, a Contabilidade Aplicada ao Setor Público é organizada 

na forma de sistema de informações, cujos subsistemas, conquanto possam oferecer produtos 

diferentes em razão da respectiva especificidade, convergem para o produto final, que é a informação 

sobre o patrimônio público. O sistema contábil está estruturado em subsistemas de informações. Em 

relação a estes subsistemas, qual registra, processa e evidencia os atos de gestão cujos efeitos 

possam produzir modificações no patrimônio da entidade do setor público, bem como aqueles com 

funções específicas de controle? 
 

A) Orçamentário. 

B) Custos. 

C) Patrimonial. 

D) Compensação. 

E) Financeiro. 
 

 

QUESTÃO 33 – Receita Orçamentária _____________ é aquela em que os ingressos de 

disponibilidades de recursos foram precedidos de registro do reconhecimento do direito ou constituem 

obrigações correspondentes, como é o caso das operações de crédito. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 
 

A) efetiva 

B) prevista 

C) não efetiva 

D) não prevista 

E) efetivada 
 

 

QUESTÃO 34 – As demonstrações contábeis apresentam informações extraídas dos registros e dos 

documentos que integram o sistema contábil da entidade. Nesse contexto, corresponde às 

demonstrações contábeis das entidades definidas no campo da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 

EXCETO: 

 

A) Demonstração do Resultado Financeiro. 

B) Balanço Patrimonial. 

C) Balanço Orçamentário. 

D) Balanço Financeiro. 

E) Demonstração das Variações Patrimoniais. 
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QUESTÃO 35 – Mensuração do Patrimônio Líquido. Segundo o CPC 00 R2, o valor contábil total do 

patrimônio líquido (total do patrimônio líquido) não é mensurado diretamente. Equivale ao total dos 

valores contábeis de todos os ativos reconhecidos menos o total dos valores contábeis de todos os 

passivos reconhecidos. Como as demonstrações contábeis para fins gerais não se destinam a 

apresentar o valor da entidade, o valor contábil total do patrimônio líquido geralmente não equivale: 
 

I. Ao valor de mercado total de direitos sobre o patrimônio na entidade. 

II. Ao valor que poderia ser levantado, vendendo a entidade como um todo em regime de 

continuidade operacional. 

III. Ao valor que poderia ser levantado, vendendo todos os ativos da entidade e liquidando todos os 

seus passivos. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III.  

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 36 – A Lei das Diretrizes Orçamentárias é o elo entre o Plano Plurianual e a Lei 

Orçamentária Anual. Seu papel é diminuir a distância entre o planejamento e o orçamento. Nos termos 
do parágrafo 2º do Art. 165 da Constituição Federal, a LDO compreenderá, entre outros aspectos, 

EXCETO: 
 

A) As metas e prioridades que devem ser alcançadas por meio da arrecadação de receitas não 

previstas e despesas não realizadas. 

B) Orientará a elaboração da lei orçamentária anual, ou seja, diz quais são os parâmetros que 

orientarão a elaboração da loa. 

C) Disporá sobre as alterações na legislação tributária, ou seja, vai considerar como mudanças na 

obtenção das receitas podem impactar na execução das despesas. 

D) Estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento que objetiva o 

controle dos gastos das agências que fomentam o desenvolvimento do país.  

E) Autorização específica para aumento de despesas com pessoal. 
 

 

QUESTÃO 37 – No ativo circulante existe o subgrupo “Imobilizado”, que é formado por bens móveis 

e bens imóveis. Esses Bens Imóveis Compreendem os bens vinculados ao terreno (solo) que não 

podem ser retirados sem destruição ou danos. São exemplos desse tipo de bem os imóveis residenciais, 

comerciais, edifícios, terrenos, aeroportos, pontes, viadutos, obras em andamento, hospitais, dentre 

outros. Os bens imóveis, no entanto, apresentam algumas classificações. Nesse contexto, assinale a 

alternativa que apresenta a classificação correta da seguinte descrição de bens imóveis: compreendem 

os bens, tais como edifícios ou terrenos, destinados a serviço ou estabelecimento da administração 

federal, estadual ou municipal, inclusive os de suas autarquias e fundações públicas, como imóveis 

residenciais, terrenos, glebas, aquartelamento, aeroportos, açudes, fazendas, museus, hospitais, 

hotéis dentre outros. 
 

A) Bens de uso capital. 

B) Bens de uso especial. 

C) Bens dominiais/dominicais. 

D) Bens de uso comum do povo.  

E) Bens imóveis em andamento. 
 
 

QUESTÃO 38 – Essa descrição corresponde a uma das características qualitativas da informação 

contábil, e aplicável ao setor público de acordo com a NBC T 16: os registros contábeis e as 

informações apresentadas devem atender às necessidades específicas dos diversos usuários. Nesse 

sentido, assinale a alternativa que corresponde à descrição aqui mencionada. 
 

A) Tempestividade. 

B) Uniformidade. 

C) Utilidade. 

D) Visibilidade. 

E) Imparcialidade. 
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QUESTÃO 39 – Para o registro da depreciação, amortização e exaustão devem ser observados os 

seguintes aspectos: (a) obrigatoriedade do seu reconhecimento; (b) valor da parcela que deve ser 

reconhecida no resultado como decréscimo patrimonial, e, no balanço patrimonial, representada em 

conta redutora do respectivo ativo; (c) circunstâncias que podem influenciar seu registro. Nesse 

contexto, analise as assertivas a seguir: 
 

I. A depreciação, a amortização e a exaustão devem ser reconhecidas até que o valor líquido contábil 

do ativo seja igual ao valor residual. 

II. A depreciação, a amortização ou a exaustão de um ativo começa quando o item estiver em 

condições de uso. 

III. A depreciação e a amortização não cessam quando o ativo torna-se obsoleto ou é retirado 

temporariamente de operação. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 40 – Os ativos contingentes decorrem de eventos não planejados que não estão sob o 

controle da entidade. Esses ativos, portanto, são incertos, como, por exemplo, uma reivindicação por 

meio de processo judicial, em que o resultado é desconhecido. Os ativos contingentes não devem ser 

reconhecidos em contas patrimoniais, uma vez que podem resultar no reconhecimento de receitas 

que nunca virão a ser realizadas. No entanto, quando uma entrada de recursos for considerada 

provável, eles deverão ser registrados em contas de controle do PCASP e divulgados em notas 

explicativas. Nesse contexto assinale a alternativa em que consta o correto lançamento do ativo 

contingente e sua contrapartida. 
 

A) C – Atos Prováveis Ativos / D – Execução de Atos Prováveis Ativos. 

B) D – Atos Compensatórios Ativos / C – Execução Compensatórios Ativos. 

C) D – Atos Potenciais Ativos / C – Execução de Atos Potenciais Ativos. 

D) D – Atos Prováveis Ativos / C – Execução de Atos Prováveis Ativos. 

E) C – Atos Potenciais Ativos /D – Execução de Atos Potenciais Ativos. 
 

 

QUESTÃO 41 – A origem é o detalhamento das Categorias Econômicas “Receitas Correntes” e 

“Receitas de Capital”, com vistas a identificar a procedência das receitas no momento em que 

ingressam nos cofres públicos. Os códigos da Origem para as receitas correntes, de acordo com a     
Lei nº 4.320/1964, são, entre outros, EXCETO: 
 

A) Contribuições.  

B) Alienação de Bens. 

C) Receita Patrimonial. 

D) Impostos, taxas e contribuições de melhoria. 

E) Receita Agropecuária. 
 

 

QUESTÃO 42 – O regime de competência reflete os efeitos de transações e outros eventos e 

circunstâncias sobre reivindicações e recursos econômicos da entidade que reporta nos períodos em 

que esses efeitos ocorrem, mesmo que os pagamentos e recebimentos à vista resultantes ocorram 

em período diferente. Neste sentido, aponte a alternativa que NÃO corresponde a uma despesa ou 

receita para o exercício de 2021. 
 

A) Venda a prazo de mercadorias em 31 de dezembro de 2021. 

B) Recebimento em caixa, em 01 de fevereiro de 2021, referente a venda realizada em dezembro do 

exercício anterior. 

C) Reconhecimento das despesas com salários em 31 de dezembro de 2021 para pagamento em 5 de 

janeiro de 2022. 

D) Reconhecimento das despesas com matérias de expediente, pagos à vista, em 15 de dezembro de 

2021. 

E) Venda à vista de mercadorias em 05 de novembro de 2021. 
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QUESTÃO 43 – Considerando os métodos de avaliação de itens patrimoniais, a aplicação da base de 

mensuração a ativo ou passivo cria uma mensuração para esse ativo ou passivo e para as respectivas 

receitas e despesas. Tendo em vista os métodos existentes e aplicáveis para a avalição de ativos, 

analise a definição a seguir e assinale a alternativa que apresenta corretamente o conceito a que se 

refere: é o preço que seria recebido para vender o ativo (sem deduzir custos de transação na 

alienação). 
 

A) Custo histórico. 

B) Valor justo. 

C) Valor em uso. 

D) Custo corrente. 

E) Custo presente. 
 

 

QUESTÃO 44 – Em relação à evidenciação das demonstrações contábeis, a entidade que aplica o 

modelo do valor justo deve divulgar, além das informações listadas anteriormente, a conciliação entre 

os valores contábeis da propriedade para investimento no início e no fim do período, mostrando, entre 

outros aspectos, os listados a seguir, EXCETO: 
 

A) Adições, divulgando separadamente as adições resultantes de aquisições e as resultantes de 

dispêndio subsequente reconhecido no valor contábil do ativo.  

B) Adições que resultem de aquisições por intermédio da combinação de negócios. 

C) Alienações. 

D) Receitas provenientes das vendas realizadas decorrentes das atividades operacionais. 

E) Ganhos ou perdas líquidas provenientes de ajustes ao valor justo. 
 

 

QUESTÃO 45 – A estrutura de controle interno compreende ambiente de controle, mapeamento e 

avaliação de riscos, além dos procedimentos de controle, informação, comunicação e monitoramento. 

O ambiente de controle deve demonstrar o grau de comprometimento em todos os níveis da 

administração com a qualidade do controle interno em seu conjunto. O mapeamento de riscos é a 

identificação dos eventos ou das condições que podem afetar a qualidade da informação contábil. A 

avaliação de riscos corresponde à análise da relevância dos riscos identificados, incluindo, EXCETO: 
 

A) A avaliação da probabilidade de sua ocorrência. 

B) A forma como serão gerenciados. 

C) As consequências das suas aplicações a curto prazo. 

D) A definição das ações a serem implementadas para prevenir a sua ocorrência ou minimizar seu 

potencial. 

E) A resposta ao risco, indicando a decisão gerencial para mitigar os riscos, a partir de uma abordagem 

geral e estratégica, considerando as hipóteses de eliminação, redução, aceitação ou 

compartilhamento. 
 

 

QUESTÃO 46 – A conformidade das demonstrações contábeis da entidade em relação às NBCs, deve 

estar declarada de forma explícita e sem reservas nas notas explicativas. Somente poderão declarar 

tal conformidade se cumpridas todas as exigências mencionadas nas NBCs TSP. Além do que foi 

mencionado, a apresentação adequada também exige que a entidade considere alguns aspectos. 

Nesse contexto, é necessário que a entidade: 
 

I. Selecione e aplique políticas contábeis de acordo com orientações específicas que tratem de 

políticas contábeis. 

II. Apresente informação, incluindo suas políticas contábeis, de forma que proporcione informação 

relevante, representação fidedigna, compreensível, tempestiva, comparável e verificável. 

III. Forneça divulgações adicionais quando o cumprimento das exigências específicas contidas nas 

NBCs TSP for insuficiente para permitir que os usuários compreendam o impacto de determinadas 

transações, outros eventos e condições sobre a situação patrimonial e o desempenho da entidade. 
 

Quais estão corretos? 
  

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 47 – As demonstrações contábeis consolidadas devem ser complementadas por notas 

explicativas que contenham, pelo menos, as seguintes informações, EXCETO:  

 

A) Identificação e características das entidades do setor público incluídas na consolidação. 

B) Procedimentos adotados na consolidação. 

C) Razões pelas quais os componentes patrimoniais de uma ou mais entidades do setor público não 

foram avaliados pelos mesmos critérios, quando for o caso. 

D) Eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que não tenham efeito relevante sobre 

as demonstrações contábeis consolidadas. 

E) Natureza e montantes dos ajustes efetuados. 
 

 

QUESTÃO 48 – De acordo com o Art. 23 da Lei nº 4.320/1964, as receitas e despesas de capital 

serão objeto de um Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital, aprovado por decreto do Poder 

Executivo, abrangendo, no mínimo, um triênio. O Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital será 

anualmente reajustado acrescentando-se-lhe as previsões de mais um ano, de modo a assegurar a 

projeção contínua dos períodos. O Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital abrangerá alguns 

aspectos, quais sejam: 

 

I. As despesas e, como couber, também as receitas previstas em planos especiais aprovados em lei 

e destinados a atender a regiões ou a setores da administração ou da economia. 

II. As despesas à conta de fundos especiais e, como couber, as receitas que os constituam. 

III. Em anexos, as despesas de capital das entidades referidas no Título X desta lei, com indicação 

das respectivas receitas, para as quais forem previstas transferências de capital. 

 

Quais estão corretas? 

  

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 49 – Provisões são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos 

pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios 

econômicos ou potencial de serviços, e que possuem prazo ou valor incerto. O Plano de Contas 

Aplicado ao Setor Público (PCASP) elenca, entre outras, alguns tipos de provisões, EXCETO para: 

 

A) Riscos trabalhistas. 

B) Riscos fiscais. 

C) Riscos orçamentários. 

D) Repartição de créditos tributários.  

E) Riscos decorrentes de contratos de Parcerias Público-Privadas (PPP). 
 

 

QUESTÃO 50 – 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. Considerando esse contexto, analise as assertivas a seguir: 

 

I. As variações patrimoniais classificam-se em quantitativas e qualitativas.  

II. Entende-se como variações qualitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que 

aumentam ou diminuem o patrimônio líquido.  

III. Entende-se como variações quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que 

alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. 

 

Quais estão corretas? 

  

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 


