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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. 
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O que é agricultura familiar? 

 

Agricultura familiar é toda forma de cultivo de terra que é administrada por uma família e 

emprega os membros dessa mesma família como mão de obra. A produção de alimentos 

acontece em pequenas propriedades de terra, e seu destino é a subsistência do produtor rural e 

o mercado interno do país. Esse modelo de produção tradicional, no Brasil, é o principal produtor 

dos alimentos que vão para a mesa dos brasileiros e é composto por pequenos produtores rurais, 

povos indígenas, comunidades quilombolas, assentamentos de reforma agrária, silvicultores, 

aquicultores, extrativistas e pescadores.   

A agricultura familiar contrasta com as grandes lavouras do agronegócio, que produzem em 

massa um único gênero alimentar (monocultura), como soja ou milho, destinado _____ 

exportação e _____ alimentação de animais para pecuária. Diferente da monocultura, o manejo 

do solo da agricultura familiar permite que se produzam alimentos variados, com respeito ao 

solo e ao ecossistema. Ademais, isso é realizado por brasileiras e brasileiros que têm a terra 

como fonte de sustento já que a gestão da propriedade é compartilhada pela família, e os 

alimentos produzidos nela constituem a principal fonte de renda para essas pessoas. No Brasil, 

essa atividade envolve aproximadamente 4,4 milhões de famílias e é responsável por gerar 

renda para 70% dos brasileiros no campo segundo informações do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

Não _____ no mundo uma definição única sobre agricultura familiar uma vez que o tema é 

abordado e entendido de maneira diferente em cada país, e alguns contam com legislações 

específicas que regulam esse tipo de produção. A Organização das Nações Unidas (ONU) estima 

que 80% de toda a comida do planeta venha desse tipo de produção. No Brasil, a agricultura 

familiar tem uma legislação própria, de acordo com a qual é considerado agricultor familiar 

aquele que promove atividades no meio rural em terras de área inferior a quatro módulos fiscais 

(unidade de medida definida em hectares), emprega mão de obra da própria família e tem renda 

vinculada à produção resultante desse estabelecimento. 

 
(Disponível em: https://www.politize.com.br/agricultura-familiar/ – texto adaptado especialmente 

para esta prova).                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

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

09, 10 e 18: 

 

A) à – à – há 

B) a – à – a 

C) há – há – a 

D) a – a – à  

E) à – à – a   

 

 

QUESTÃO 02 – Considere as seguintes afirmações sobre os termos já que (l. 13) e uma vez que 

(l. 18). 

 

I. Ambos expressam ideia de causalidade e poderiam, portanto, ser substituídos por porque. 

II. O primeiro expressa ideia de causalidade, mas o segundo expressa ideia de tempo. 

III. Ambos introduzem orações de valor adverbial. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I.  

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm
https://www.politize.com.br/agricultura-familiar/
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QUESTÃO 03 – As seguintes alternativas apresentam sinônimos, para abordado (l. 19) e estima   

(l. 20), condizentes com o contexto dado, EXCETO: 

 

A) Tratado – avalia. 

B) Exposto – considera. 

C) Discutido – calcula. 

D) Debatido – afere. 

E) Interpelado – aprecia. 

 

 

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa em que a palavra retirada do texto tem o mesmo tipo de 

formação que quilombola. 

 

A) Silvicultores. 

B) Reforma. 

C) Agricultura. 

D) Pescadores. 

E) Mão de obra. 

 

 

QUESTÃO 05 – Analise as assertivas a seguir e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas, de acordo 

com o texto. 

 

(  ) O agronegócio é responsável pela produção da maior parte da comida consumida pelas pessoas 

no planeta. 

(  ) A agricultura familiar é a principal provedora dos alimentos – vegetais e animais – que compõem 

a mesa dos brasileiros. 

(  ) No Brasil, existe uma lei que define o conceito de agricultor familiar, o que não acontece em 

nenhum outro país.  

(  ) A agricultura familiar gera emprego e renda para cerca de 70% da população brasileira. 

 

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

 

A) V – F – V – V. 

B) F – V – V – F. 

C) F – V – F – F.  

D) V – F – F – V. 

E) V – V – F – V. 

 

 

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que classifica INCORRETAMENTE um dos termos do seguinte 

fragmento do texto: “No Brasil, essa atividade envolve aproximadamente 4,4 milhões de famílias e é 

responsável por gerar renda para 70% dos brasileiros no campo segundo informações do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)”. 

 

A) “No Brasil” e “aproximadamente” são adjuntos adverbiais. 

B) “Essa atividade” exerce função de sujeito. 

C) “4,4 milhões de pessoas” tem função de objeto direto. 

D) “responsável” tem valor de predicativo do sujeito. 

E) “por gerar renda para 70% dos brasileiros no campo” é uma oração com valor de objeto indireto.  

 

 

QUESTÃO 07 – Todas as palavras a seguir pertencem à mesma classe gramatical, EXCETO: 

 

A) familiar (l. 01) – pequenas (l. 03) – rural (l. 03) – agrária (l. 06). 

B) cultivo (l. 01) – manejo (l. 10) – respeito (l. 11) – envolve (l. 15). 

C) por (l. 01) – de (l. 03) –para (l. 14) – sobre (l. 18). 

D) toda (l. 01) – seu (l. 03) – Esse (l. 04) – que (l. 05). 

E) realizado (l. 12) – abordado (l. 19) – entendido (l. 19) – considerado (l. 22). 
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QUESTÃO 08 – Considere as propostas de reescrita do seguinte segmento do texto:  

 

Ademais, isso é feito por brasileiras e brasileiros que têm a terra como fonte de 

sustento (...) 

 

I. Ademais, isso é feito por brasileiras e brasileiros para quem a terra é fonte de sustento. 

II. Além disso, essa modalidade de agricultura é feito por brasileiras e brasileiros que sua terra é 

fonte de sustento. 

III. Além do mais, esse tipo de cultura é praticado por brasileiras e brasileiros que tiram da terra sua 

fonte de sustento. 

 

Quais preservam o sentido do texto e a correção gramatical? 

 

A) Apenas I.  

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa em que as duas palavras apresentam dígrafo consonantal. 

 

A) Pequenas – hectares. 

B) Principal – terras. 

C) Quilombolas – ecossistema. 

D) Assentamentos – produção. 

E) Aquele – alguns. 

 

 

QUESTÃO 10 – Se “agricultor familiar” (l. 22) estivesse no plural, quantas outras palavras na frase 

(transcrita abaixo) deveriam sofrer ajustes para a concordância? 

 

“é considerado agricultor familiar aquele que promove atividades no meio rural em terras de área 

inferior a quatro módulos fiscais (unidade de medida definida em hectares), emprega mão de obra da 

própria família e tem renda vinculada à produção resultante desse estabelecimento”. 

 

A) Sete. 

B) Seis. 

C) Cinco. 

D) Quatro. 

E) Três. 
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LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 11 – Conforme a Lei nº 12.846/2013, o acordo de leniência poderá ser celebrado pela 

autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública junto às pessoas ______________ 

responsáveis pela prática dos atos previstos em Lei, desde que colaborem efetivamente com as 

investigações e com o processo _______________. 

 

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

 

A) físicas – administrativo 

B) jurídicas – administrativo 

C) físicas e jurídicas – judicial 

D) físicas – judicial 

E) jurídicas – judicial 

 

 
QUESTÃO 12 – Em relação ao teletrabalho, previsto na Lei nº 13.467/2017, analise as afirmações 

abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do 

empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua 

natureza, não se constituam como trabalho externo. 

(  ) O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas 

que exijam a presença do empregado no estabelecimento descaracteriza o regime de teletrabalho. 

(  ) A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho poderá constar expressamente do contrato 

individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. 

 

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

 

A) F – F – V.  

B) F – V – V.  

C) V – V – V.  

D) V – F – F.  

E) V – V – F. 

 

 
QUESTÃO 13 – A Lei nº 13.709/2018, que instituiu a proteção de dados pessoais afirma que o 

controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que 

realizarem, especialmente quando baseado no legítimo interesse. Nesse sentido, analise as assertivas 

abaixo: 

 

 A autoridade nacional poderá determinar ao __________________ que elabore relatório de 

impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente a suas operações de 

tratamento de dados, nos termos de regulamento, observados os segredos comercial e industrial. 

 O relatório de impacto à proteção de dados pessoais deverá conter, no mínimo, a descrição dos 

tipos de dados coletados, a metodologia utilizada para a coleta e para a garantia da segurança das 

informações e a análise do ________________ com relação a medidas, salvaguardas e 

mecanismos de mitigação de risco adotados. 

 O ________________ deverá realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo 

______________________, que verificará a observância das próprias instruções e das normas 

sobre a matéria. 

 

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

 

A) controlador – controlador – operador – controlador 

B) operador – controlador – controlador – operador 

C) operador – operador – controlador – operador 

D) controlador – controlador – controlador – controlador 

E) operador – operador – operador – operador  
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QUESTÃO 14 – O uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, em atos de 

pessoas jurídicas e em questões de saúde e sobre as licenças de softwares desenvolvidos por entes 

públicos está regulamentado através da Lei nº 14.063/2020. Esta Lei apresenta algumas definições 

em relação à terminologia técnica sobre o tema abrangido pela norma. Nesse sentido, analise as 

assertivas abaixo em relação às terminologias e suas definições: 
 

I. Certificado digital é o processo eletrônico que permite a identificação eletrônica de uma pessoa 

natural ou jurídica. 

II. Assinatura eletrônica corresponde aos dados em formato eletrônico que se ligam ou estão 

logicamente associados a outros dados em formato eletrônico e que são utilizados pelo signatário 

para assinar, observados os níveis de assinaturas apropriados para os atos previstos na Lei. 

III. Autenticação é o atestado eletrônico que associa os dados de validação da assinatura eletrônica 

a uma pessoa natural ou jurídica. 

IV. Certificado digital ICP-Brasil é o certificado digital emitido por uma Autoridade Certificadora (AC) 

credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), na forma da legislação 

vigente. 
 

Quais estão corretas?  
 

A) Apenas I.  

B) Apenas III.  

C) Apenas II e IV.  

D) Apenas I, II e III.  

E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 15 – Em relação ao mandado de segurança, previsto na Lei nº 12.016/2009, analise as 

assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por “habeas corpus” ou “habeas data”, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 

(  ) Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer 

o mandado de segurança.  

(  ) O mandado de segurança será concedido, dentre outras situações, quando se tratar de decisão 

judicial transitada em julgado.  
 

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

A) F – F – V.  

B) F – V – V.  

C) V – V – V.  

D) V – F – F.  

E) V – V – F. 
 

 

QUESTÃO 16 – Considerando a defesa do consumidor, prevista na Lei nº 8.078/1990, analise a 

sentença abaixo: 
 

A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique 

como tal, sendo proibida toda publicidade enganosa ou abusiva (1ª parte). Tem-se por abusiva 

qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente 

falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a 

respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer 

outros dados sobre produtos e serviços (2ª parte). É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, 

dentre outras práticas enganosas, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao 

fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos            

(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 17 – Relativamente às espécies de contratos previstos no Estatuto da Terra, relacione a 

Coluna 1 à Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. Arrendamento Rural. 

2. Parceria Agrícola, Pecuária, Agro-industrial e Extratival. 

 

Coluna 2 

(  ) Os prazos contratuais terminarão sempre depois de ultimada a colheita, inclusive a de plantas 

forrageiras temporárias cultiváveis. No caso de retardamento da colheita por motivo de força 

maior, considerar-se-ão esses prazos prorrogados nas mesmas condições, até sua ultimação. 

(  ) Poderá ser acertada, junto ao proprietário, cláusula que permita a substituição de área por outra 

equivalente no mesmo imóvel rural, desde que respeitadas as condições contratuais. 

(  ) Os contratos que prevejam o pagamento do trabalhador, parte em dinheiro e parte em percentual 

na lavoura cultivada ou em gado tratado, são considerados simples locação de serviço, regulada 

pela legislação trabalhista, sempre que a direção dos trabalhos seja de inteira e exclusiva 

responsabilidade do proprietário, locatário do serviço a quem cabe todo o risco, assegurando-se 

ao locador, pelo menos, a percepção do salário mínimo no cômputo das 2 (duas) parcelas. 

(  ) Em igualdade de condições com estranhos, o contratante, não proprietário do imóvel rural, terá 

preferência à renovação contratual, devendo o proprietário, até 6 (seis) meses antes do 

vencimento do contrato, fazer-lhe a competente notificação extrajudicial das propostas 

existentes. 

(  ) Na participação dos frutos decorrente do contrato, a quota do proprietário não poderá ser superior 

a 20% (vinte por cento), quando concorrer apenas com a terra nua. 

 

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

 

A) 2 – 2 – 1 – 2 – 1.  

B) 2 – 1 – 2 – 1 – 2.  

C) 1 – 2 – 1 – 1 – 2.  

D) 2 – 1 – 1 – 2 – 1.  

E) 1 – 1 – 2 – 1 – 2. 

 

 

QUESTÃO 18 – Em relação aos procedimentos para a aplicação da rastreabilidade ao longo da cadeia 

produtiva de produtos vegetais frescos destinados à alimentação humana, o conjunto de produtos 

vegetais frescos de uma mesma espécie botânica e variedade ou cultivar, produzidos pelo mesmo 

produtor, em um espaço de tempo determinado e sob condições similares, denomina-se: 

 

A) Produto vegetal fresco. 

B) Lote. 

C) Produto primário. 

D) Lote consolidado. 

E) Cadeia produtiva de produtos vegetais frescos. 
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QUESTÃO 19 – Relativamente ao Regimento Interno da CEASA/RS, em especial às competências 

nele previstas, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. Conselho Fiscal. 

2. Diretor-Presidente. 

3. Gerência Administrativa. 

4. Gerência Financeira. 

5. Gerência Técnica. 

 

Coluna 2 

(  ) Efetuar os reajustes das permissões de uso, conforme o Regulamento de Mercado, a legislação 

vigente e as determinações da diretoria, devidamente autorizadas pelo Conselho de 

Administração. 

(  ) Supervisionar as atividades do Setor de Análise e Informações e o Setor de Qualidade em 

Comercialização. 

(  ) Opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as informações 

complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da Assembleia Geral. 

(  ) Coordenar os Programas Sociais da CEASA/RS. 

(  ) Orientar a aplicação de reajuste de salários, segundo a legislação vigente e/ou determinações 

superiores. 

 

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

 

A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.  

B) 2 – 3 – 4 – 5 – 1.  

C) 3 – 4 – 5 – 1 – 2.  

D) 4 – 5 – 1 – 2 – 3.  

E) 5 – 1 – 2 – 3 – 4. 

 

 
QUESTÃO 20 – Sobre a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), analise as assertivas abaixo e 

assinale a alternativa correta. 

 

I. Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 

patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima 

de afeto.  

II. A violência moral contra a mulher é entendida como qualquer conduta que vise degradar ou 

controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 

humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, 

chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e 

vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo.  

III. Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral 

ou patrimonial a mulher fica obrigado a ressarcir os danos causados à vítima, desde que o 

tratamento ambulatorial e hospitalar tenha ocorrido em instituição particular, desobrigando o 

ressarcimento das despesas no caso de tratamento em entidades conveniadas ao Sistema Único 

de Saúde (SUS).  

IV. Na inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de 

violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, haverá a garantia de que, em 

nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica e familiar, familiares e 

testemunhas terão contato direto com os investigados. O mesmo não se aplica aos suspeitos e 

pessoas a eles relacionadas. 

 

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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INFORMÁTICA 

 

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

 

 
Figura 1 – tela do Word 2013 

 

Com base na análise da Figura 1, assinale a alternativa que apresenta uma informação FALSA.  

 

A) O documento já está salvo. 

B) Todo texto está selecionado, exceto o título História. 

C) Foi utilizada a função Tachado no primeiro parágrafo. 

D) Para todo texto selecionado foi utilizada a fonte Arial, tamanho 10. 

E) Existe mais de uma página nesse documento e, além disso, o texto apresentado está justificado. 

 

 

QUESTÃO 22 – Na guia Página Inicial, encontramos o botão , que é utilizado para: 

 

A) Limpar formatação. 

B) Aplicar cor de realce de texto. 

C) Aplicar cor na fonte. 

D) Corrigir uma palavra. 

E) Copiar a formatação de uma palavra selecionada. 
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QUESTÃO 23 – Lucinda é professora e criou a seguinte tabela no Excel 2013, representada pela 

Figura 2 abaixo: 

 

 
Figura 2 – Tela do Excel 2013 

 

A fórmula =CONT.SE(B2:B7;">=60") está digitada na célula B8, qual será o resultado apresentado 

para Lucinda nessa célula? 

 

A) 1 

B) 4 

C) 5 

D) 6 

E) #VALOR! 

 

 

QUESTÃO 24 – São pastas já existentes no Gmail, EXCETO: 

 

A) Com estrela. 

B) Caixa de e-mails lidos. 

C) Enviados. 

D) Rascunhos. 

E) Adiados. 

 

 

QUESTÃO 25 – Sobre os aplicativos do Google, analise as assertivas abaixo: 

 

I. Na agenda, ao realizar o agendamento de uma reunião, você pode adicionar e-mail de pessoas 

externas da empresa, mesmo que não utilizem a agenda do Google. 

II. No Meet você pode apresentar a tela inteira do seu computador, uma guia ou janela do seu 

navegador. 

III. No drive você pode criar várias pastas para organizar seus documentos. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

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

 

QUESTÃO 26 – Caetano possui um terreno de forma retangular medindo 14 m por 24 m. Se comprar 

uma parte do terreno do vizinho e aumentar em 1 m a medida do lado menor e em 2 m a medida do 

lado maior, a área do seu terreno passará a ser de: 

 

A) 420 m2. 

B) 400 m2. 

C) 390 m2. 

D) 336 m2. 

E) 300 m2. 

 

 

QUESTÃO 27 – Analise o valor-lógico das proposições: 

 

p: Quinze é múltiplo de dois. 

q: Dezoito é múltiplo de dois. 

 

Considere o conetivo da conjunção representado por (^) e o conetivo da negação representado por 

(~), então o valor-lógico verdadeiro está associado à fórmula: 

 

A) (p ^q) 

B) (~p^q) 

C) (p^~q) 

D) (~p^~q) 

E) ~(~p^q) 

 

 

QUESTÃO 28 – A sentença aberta: Pelo menos um número não é par tem valor-lógico falso no 

conjunto da alternativa: 

 

A) {3, 4, 6, 8, 10, 12} 

B) {7, 8, 9, 10, 11, 12} 

C) {4, 5, 6, 7, 8} 

D) {5, 7, 9, 11, 13} 

E) {4, 6, 8, 10, 12} 

 

 

QUESTÃO 29 – Luiz, Marcos e Renato são sócios-proprietários de uma startup na proporção de, 

respectivamente,  
2

3
,

1

4
 𝑒 

1

12
 . Se no primeiro ano de desenvolvimento da empresa, o lucro obtido foi 

de R$ 1.500.000,00, então é correto afirmar que: 

 

A) Luiz recebeu R$ 500.000,00 a mais que Marcos. 

B) Marcos recebeu R$ 375.000,00.  

C) Renato recebeu R$ 100.000,00. 

D) Renato recebeu R$ 70.000,00 a menos que Marcos. 

E) Luiz recebeu R$ 900.000,00. 

 

 

QUESTÃO 30 – Na fruteira do Zé, o quilograma do tomate custa R$ 7,49. Nessa semana o preço será 

reajustado em 4%. O preço do quilograma do tomate, após esse reajuste, será de: 

 

A) R$ 7,79. 

B) R$ 7,72. 

C) R$ 7,69. 

D) R$ 7,63. 

E) R$ 7,53. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 31 – Os Princípios Fundamentais da Contabilidade representam a essência das doutrinas 

e teorias relativas à Ciência da Contabilidade, consoante o entendimento predominante nos universos 

científico e profissional de nosso País. Concernem, pois, à Contabilidade no seu sentido mais amplo 

de ciência social, cujo objeto é o patrimônio das entidades. Considerando esse contexto, analise o 

trecho abaixo: 

 

A ____________ influencia o valor econômico dos ativos e, em muitos casos, o valor ou o vencimento 

dos passivos, especialmente quando a extinção da _____________ tem prazo determinado, previsto 

ou previsível. 

 

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

 

A) prudência – entidade 

B) continuidade – entidade 

C) entidade – competência 

D) oportunidade – continuidade 

E) competência – prudência 

 

 

QUESTÃO 32 – Dentre os critérios para a classificação de um passivo, está a obrigação presente da 

entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados.  A transferência 

do recurso econômico, portanto, é um dos aspectos fundamentais para o reconhecimento de um 

passivo, e, nesse sentido, as obrigações de transferir um recurso econômico incluem, dentre outros, 

os aspectos a seguir, EXCETO: 

 

A) Obrigações de pagar o valor à vista. 

B) Obrigações de entregar produtos ou prestar serviços.  

C) Obrigações de trocar recursos econômicos com outra parte em condições desfavoráveis. 

D) Obrigações de transferir um recurso econômico se ocorrer evento futuro incerto específico. 

E) Obrigações de exigir instrumento financeiro se esse instrumento financeiro proporcionar para a 

entidade a obtenção de um recurso econômico. 

 

 

QUESTÃO 33 – Dentre as etapas da despesa orçamentária, está a do planejamento. Essa etapa 

abrange, de modo geral, toda a análise para a formulação do plano e ações governamentais que 

servirão de base para a fixação da despesa orçamentária, a descentralização/movimentação de 

créditos, a programação orçamentária e financeira, e o processo de licitação e contratação. A descrição 

a seguir corresponde a uma das fases existentes na etapa do planejamento: ocorre quando for 

efetuada movimentação de parte do orçamento, mantidas as classificações institucional, funcional, 

programática e econômica, para que outras unidades administrativas possam executar a despesa 

orçamentária. Assinale a alternativa que corresponde à fase correta da descrição. 

 

A) Programação Orçamentária e Financeira. 

B) Processos de Licitação e Contratação. 

C) Descentralização de Créditos Orçamentários. 

D) Fixação da Despesa. 

E) Execução. 

 

 

QUESTÃO 34 – Quando da aprovação de um orçamento de determinada entidade pública, são 

estimados valores para receitas do exercício seguinte. Nesse momento, é necessário realizar o registro 

contábil, antes da realização efetiva da receita. Assinale a alternativa que corresponde ao correto 

lançamento no momento da aprovação da Lei Orçamentária, no que se refere à receita. 

 

A) C – Previsão Inicial da Receita / D – Receita a Realizar. 

B) D – Receita a Realizar / C – Receita Realizada. 

C) C – Receita Realizada / D – Revisão Inicial da Receita. 

D) D – Previsão Inicial da Receita / C – Receita a Realizar. 

E) C – Receita a Realizar / D – Receita Realizada. 
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QUESTÃO 35 – O processo licitatório exige uma sequência de etapas a serem seguidas para sua 
perfeita execução. Nesse sentido, a Lei nº 14.133/2021 estabelece as fases do processo licitatório. 

Considerando o exposto, são exemplos de algumas destas fases, EXCETO: 

 

A) Divulgação do edital de licitação. 

B) Apresentação de propostas e lances, quando for o caso. 

C) Remuneração. 

D) Julgamento. 

E) Habilitação. 

 

 

QUESTÃO 36 – As mensurações ao valor atual fornecem informações monetárias sobre ativos, 

passivos e respectivas receitas e despesas, utilizando informações atualizadas para refletir condições 

na data de mensuração. As bases de mensuração pelo valor atual incluem três possibilidades. Nesse 

sentido, assinale a alternativa correta quanto às bases de mensuração pelo valor atual. 

 

A) Valor justo; valor em uso; custo corrente. 

B) Custo corrente; fluxo de caixa descontado; custo histórico. 

C) Custo histórico; valor em uso; valor justo. 

D) Valor em uso; custo histórico; fluxo de caixa descontado. 

E) Fluxo de caixa descontado; valor justo; valor em uso. 

 

 

QUESTÃO 37 – A receita orçamentária apresenta uma cronologia de etapas para completar o seu 

ciclo. Considerando que essas etapas são compostas por quatro partes, assinale a alternativa que 

indica corretamente cada uma das partes na ordem lógica de realização. 

 

A) Solicitação, lançamento, previsão e arrecadação. 

B) Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. 

C) Previsão, solicitação, lançamento e recolhimento. 

D) Solicitação, previsão, arrecadação e lançamento. 

E) Lançamento, solicitação, previsão e arrecadação. 

 

 

QUESTÃO 38 – A contabilidade aplicada ao setor público difere em alguns aspectos da contabilidade 

tradicional. Sendo assim, é fundamental o entendimento sobre cada um para a perfeita realização da 

contabilidade. Um dos aspectos aborda sobre o devido entendimento acerca dos princípios e normas 

contábeis voltadas para o reconhecimento e evidenciação de ativos e passivos, bem como suas 

variações. Assinale a alternativa que indica corretamente esse aspecto exposto. 

 

A) Orçamentário. 

B) Econômico. 

C) Financeiro. 

D) Patrimonial. 

E) Fiscal. 

 

 

QUESTÃO 39 – Para possibilitar o entendimento sobre o sistema de custos aplicado ao setor público, 

a norma brasileira de contabilidade NBC T 16 apresenta algumas definições essenciais. É o 

reconhecimento do gasto de determinado objeto de custo previamente definido. Essa é a definição de: 

 

A) Sistema de custeio. 

B) Sistema de acumulação. 

C) Sistema por ordem de serviço ou produção. 

D) Apropriação do custo. 

E) Subsistema orçamentário. 
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QUESTÃO 40 – No processo licitatório, após o edital e apresentação das propostas, serão 

considerados diversos aspectos para a determinação dos resultados. No entanto, algumas propostas 

poderão ser desclassificadas se apresentarem algumas características. NÃO é uma dessas 

características: 

 

A) Conter vícios insanáveis. 

B) Não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital. 

C) Apresentar preços inexequíveis ou permanecer acima do orçamento estimado para a contratação. 

D) Não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administração. 

E) Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, mesmo que sanável. 

 

 

QUESTÃO 41 – A receita orçamentária apresenta algumas etapas para sua realização. Uma destas 

etapas é assim definida: é a transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro, 

responsável pela administração e controle da arrecadação e programação financeira, observando-se 

o princípio da unidade de tesouraria ou de caixa, conforme determina o Art. 56 da Lei nº 4.320/1964. 

Com base no exposto, assinale a alternativa que apresenta a etapa correspondente à descrição 

mencionada. 

 

A) Solicitação. 

B) Lançamento.  

C) Previsão.  

D) Arrecadação. 

E) Recolhimento. 

 

 

QUESTÃO 42 – As características qualitativas da informação contábil são fundamentais na elaboração 

das demonstrações financeiras. Existem as características qualitativas fundamentais e as 

características qualitativas de melhoria. Considerando esse contexto, a qual característica se refere o 

parágrafo abaixo, retirado do CPC 00 R2? 

 

“Relatórios financeiros são elaborados para usuários que têm conhecimento razoável das atividades 

comerciais e econômicas e que revisam e analisam as informações de modo diligente. Algumas vezes, 

mesmo usuários bem informados e diligentes podem precisar buscar o auxílio de consultor para 

compreender informações sobre fenômenos econômicos complexos”. 

 

A) Tempestividade. 

B) Utilidade. 

C) Compreensibilidade. 

D) Comparabilidade. 

E) Capacidade de verificação. 

 

 

QUESTÃO 43 – A mensuração de componentes patrimoniais está prevista e orientada na NBC T 16. 

São diversas as modalidades existentes tanto para ativos quanto para passivos. Para tanto, são 

apresentadas algumas definições essenciais para a compreensão deste assunto. Nesse sentido, a que 

definição corresponde o trecho abaixo? 

 

“Corresponde à atribuição de valor monetário a itens do ativo e do passivo decorrentes de julgamento 

fundamentado em consenso entre as partes e que traduza, com razoabilidade, a evidenciação dos 

atos e dos fatos administrativos”. 

 

A) Influência significativa. 

B) Avaliação patrimonial. 

C) Reavaliação. 

D) Mensuração. 

E) Impairment. 
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QUESTÃO 44 – Os princípios orçamentários representam a essência para a orientação na realização 

deste instrumento. Tais princípios devem ser considerados desde o planejamento até a execução do 

orçamento. O Princípio da(o) _____________ está previsto, de forma expressa, pelo caput do art. 2º 

da Lei no 4.320/1964, determina existência de orçamento único para cada um dos entes federados – 

União, estados, Distrito Federal e municípios – com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos 

paralelos dentro da mesma pessoa política. Dessa forma, todas as receitas previstas e despesas 

fixadas, em cada exercício financeiro, devem integrar um único documento legal dentro de cada esfera 

federativa: a Lei Orçamentária Anual (LOA). 

 

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

 

A) Unidade ou Totalidade 

B) Anualidade ou Periodicidade 

C) Exclusividade 

D) Orçamento Bruto 

E) Legalidade 

 

 

QUESTÃO 45 – Com relação ao desempenho das funções essenciais para a perfeita execução da Lei 

de Licitações, a orientação legal é para que a autoridade máxima do órgão ou da entidade promova 

gestão por competências com a finalidade de designar agentes públicos para o desempenho destas 
funções essenciais à execução da Lei nº 14.133/2021. No entanto, para essa designação, é necessário 

que tais agentes preencham alguns requisitos mencionados na referida Lei. É necessário que os 

agentes: 

 

I. Sejam, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da 

Administração Pública. 

II. Tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou 

qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida 

pelo poder público. 

III. Não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da Administração nem 

tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. 

 

Quais estão corretos? 

  

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III.  

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 46 – Dentre os métodos de custeio mais utilizados existe um que apresenta a característica 

que consiste na apropriação de todos os custos de produção aos produtos e serviços. Assinale a 

alternativa que apresenta o método que corresponde à descrição aqui mencionada. 

 

A) Custeio direto. 

B) Custeio absorção. 

C) Custeio por atividade. 

D) Custeio padrão. 

E) Custeio variável. 
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QUESTÃO 47 – O controle vincula um recurso econômico à entidade. Sendo assim, é necessária a 

avaliação da existência ou não de controle para definição sobre o registro contábil. Considerando esse 

contexto, analise as assertivas a seguir: 
 

I. A entidade não possui o controle de um recurso econômico se ela somente tiver a capacidade 

presente de direcionar o uso do recurso econômico e obter os benefícios econômicos que podem 

fluir dele. 

II. Controle inclui a capacidade presente de impedir outras partes de direcionar o uso do recurso 

econômico e de obter os benefícios econômicos que podem fluir econômico se ela tem a 

capacidade presente de direcionar o uso do recurso econômico e obter os benefícios econômicos 

que podem fluir dele.  

III. Controle inclui a capacidade presente de impedir outras partes de direcionar o uso do recurso 

econômico e de obter os benefícios econômicos que podem fluir dele. 
 

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 48 – No SICSP – Sistema de Informação de Custos do Setor Público, são estabelecidos: 

conceituação, objeto, objetivo e as regras básicas para a mensuração e evidenciação dos custos no 

setor público. O SICSP registra, processa e evidencia os custos de bens e serviços e outros objetos de 

custos, produzidos e oferecidos à sociedade pela entidade pública. Dentre os objetivos do SICSP de 

bens e serviços e outros objetos de custos públicos, estão, EXCETO: 
 

A) Mensurar, registrar e evidenciar os custos dos produtos, serviços, programas, projetos, atividades, 

ações, órgãos e outros objetos de custos da entidade.  

B) Apoiar a avaliação de resultados e desempenhos, permitindo a comparação entre os custos da 

entidade com os custos de outras entidades públicas, estimulando a melhoria do desempenho 

dessas entidades. 

C) Apoiar a tomada de decisão em processos, tais como comprar ou alugar, produzir internamente ou 

terceirizar determinado bem ou serviço. 

D) Apoiar as funções de planejamento e orçamento, fornecendo informações que permitam projeções 

mais aderentes à realidade com base em custos incorridos e projetados. 

E) Apoiar programas de renovação, treinamento, qualidade, investimento e desenvolvimento, 

voltados para o ganho financeiro futuro. 
 

 

QUESTÃO 49 – O orçamento anual pode ser alterado por meio de créditos adicionais. Por crédito 

adicional, entendem-se as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas 
na Lei Orçamentária. Conforme o Art. 41 da Lei nº 4.320/1964, os créditos adicionais são classificados 

em três categorias. Considerando essa classificação das categorias de créditos orçamentários, analise 

as assertivas a seguir: 
 

I. Dentre os créditos adicionais existem os suplementares, que são destinados ao reforço de dotação 

orçamentária. 

II. Os créditos extraordinários, correspondem a mais uma das categorias de créditos adicionais, e 

são destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. 

III. Também são créditos adicionais os especiais, destinados a despesas urgentes e imprevistas, em 

caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. 
 

Quais estão corretas? 

  

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 50 – Reconhecimento é o processo de captação para inclusão no balanço patrimonial ou 

na demonstração do resultado e na demonstração do resultado abrangente de item que atenda à 

definição de um dos elementos das demonstrações contábeis – ativo, passivo, patrimônio líquido, 

receita ou despesa. Considerando o exposto, analise as assertivas a seguir: 

 

I. Somente itens que atendem à definição de ativo, passivo ou patrimônio líquido devem ser 

reconhecidos no balanço patrimonial.  

II. Somente itens que atendem à definição de receitas ou despesas devem ser reconhecidos na 

demonstração do resultado e na demonstração do resultado abrangente.  

III. Nem todos os itens que atendem à definição de um desses elementos devem ser reconhecidos. 

 

Quais estão corretas? 

  

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III.  

E) I, II e III. 

 

  


