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Leia o texto, abaixo, e responda às questões que se 
seguem:

Causos/3

Eduardo Galeano, em O Livro dos Abraços.

O que é a verdade? Averdade é uma mentira contada 
por Fernando Silva. Fernando conta com o corpo 
inteiro, e não apenas com palavras, e pode se 
transformar em outra gente ou em bicho voador ou no 
que for, e faz isso de tal maneira que depois a gente 
escuta, por exemplo, o sabiá cantando num galho, e a 
gente pensa: Esse passarinho está imitando 
Fernando quando imita o sabiá.

Ele conta causos da linda gente do povo, da gente 
recém-criada, que ainda tem cheiro de barro; e 
também causos de alguns tipos extravagantes que 
ele conheceu, como aquele espelheiro que fazia 
espelhos e se metia neles, se perdia, ou aquele 
apagador de vulcões que o diabo deixou zarolho, por 
vingança, cuspindo em seu olho.

Os causos acontecem em lugares onde Fernando 
esteve: o hotel que abria só para fantasmas, aquela 
mansão onde as bruxas morreram de chatice ou a 
casa de Ticuantepe, que era tão sombreada e fresca 
que a gente sentia vontade de ter, ali, uma namorada 
à nossa espera.

Além disso, Fernando trabalha como médico. Prefere 
as ervas aos comprimidos e cura a úlcera com 
plantas e ovo de pombo; mas prefere ainda a própria 
mão. Porque ele cura tocando. E contando, que é 
outra maneira de tocar.

(Questão 01 )---------------------------------------------------------

Observe:

“A verdade é uma mentira contada por Fernando 
Silva.”

A ideia expressa na frase acima está, também, 
presente em:

A) “Ele conta causos da linda gente do povo, da 
gente recém-criada...”

B) "E contando, que é outra maneira de tocar.'1

C) "... aquela mansão onde as bruxas morreram de 
chatice...”

D) - "Esse passarinho está imitando Fernando 
quando imita o sabiá."

E) 'Além disso. Fernando trabalha como médico."

C______________ LÍNGUA PORTUGUESA______________ )

No texto de Galeano, o diabo cospe no olho do 
apagador de fogo. Uma ação de Deus, também, é 
lembrada, em:

A) "... e cura a úlcera com plantas e ovo de pombo..."

B) ” ... da gente recém-criada. que ainda tem cheiro 
de barro...”

C) ", tão sombreada e fresca que a gente sentia 
vontade de ter...”

D) "... e faz isso de tal maneira que depois a gente 
escuta...”

Ei ... e pode transformar em outre gente ou em 
bicho voador...”

(Questão 03 )---------------------------------------------------------

Observe:

"... e não apenas com palavras...” , “ .... e pode se 
transformar...”, "... e faz isso de tal maneira...”, "... e a 
gente pensa...”.

A repetição do “e”, conjunção com valor aditivo, foi 
usada por Galeano para:

A) Aguçar nossa vontade de conhecer as 
fantásticas histórias de outros povos.

B) Reforçar o desejo do narrador de imitar a 
linguagem própria dos seres da floresta.

C) Ressaltar traços de oralidade para aproximar o 
narrador do contador de histórias.

D) Plagiar o poder mágico do contador de histórias 
ao transformar mentira em realidade.

E) Criticar a pobreza de vocabulário das pessoas 
que moram no interior, no mato.

(Questão 04 )---------------------------------------------------------

Galeano termina seu texto destacando outro sentido 
para o verbo tocar.

“E contando, que é outra maneira de tocar.”

O mesmo valor está presente em:

Ai Todos tocavam suas carroças para ouvir as 
histórias de Fernando.

Bi Os dedos delicados de Fernando, às vezes 
quase tocavam o céu.

C) Fernando toca sua platéia com histórias de 
encantamento.

D) Em suas contações, Fernando tocava flauta e 
dançava.

E) O médico Fernando fazia mágicas ao tocar os 
enfermos.

(Questão 02 )---------------------------------------------------------



O plural das palavras terminadas em “ão” sofre 
variações. Normalmente se faz em “ões”, como em 
vulcões, que aparece no texto.

Por vezes, contudo, aceita-se mais de uma forma.

É o que ocorre com:
A) alemão

B) tostão

C) vilão

D) tufão

E) cidadão

(Questão 06 )---------------------------------------------------------

“Prefere as ervas aos comprimidos...”

A frase destacada está parafraseada, corretamente, 
em:
A) Prefere as ervas do que os comprimidos.

B) Prefere os comprimidos do que as ervas.

C) Prefere mais as ervas aos comprimidos.

D) Gosta mais das ervas que dos comprimidos.

E) Gosta mais dos comprimidos às ervas.

(Questão 07 )---------------------------------------------------------

Aoração subordinada adjetiva pode ter valor restritivo 
ou explicativo.

No trecho, a seguir, ela tem valor explicativo.

"... a casa de Ticuantepe, que era tão sombreada e 
fresca"

O mesmo acontece em:

A) "... da gente recém-criada. que ainda tem cheiro 
de barro..."

B) "... como aquele espelheiro que fazia espelhos ..."

C) "... alguns tipos extravagantes que ele conheceu
PT

D) "Fernando quando imita o sabiá."

E) "... o hotel que abria só para fantasmas ..."

(Questão 05 )--------------------------------------------------------- (Questão 08 )---------------------------------------------------------

"... uma namorada à nossa espera."

Na frase destacada, o sinal de crase é facultativo. É o 
que, também, ocorre em:

A.) Às vezes, é melhor fugir dos fantasmas.

B) Fernando tinha ervas sempre à mão.

C) O contador dedicava suas histórias às crianças.

D) Ele voltava feliz àquela casa assombrada.

Ei Não contarás essa mentira à tua filha.

(Questão 09 )---------------------------------------------------------

Observe as duas frases:

O diabo cuspiu no olho do apagador de vulcões.
O apagador de vulcões ficou zarolho.

Elas foram corretamente unidas em:

A) O diabo cuspiu no olho do apagador de vulcões, 
onde ficou zarolho.

B) O diabo cuspiu no olho aonde o apagador de 
vulcões ficou zarolho.

C) G apagador de vulcões, em cujc o ho o diabo 
cuspiu, ficou zarolho.

D) O apagador de vulcões, cujo o diabo cuspiu no 
olho, ficou zarolho.

Ei O apagador de vulcões ficou zarolho no olho c 
qual o diabo cuspiu.

(Questão 10 )---------------------------------------------------------

A palavra “recém-criadas” sofre, em sua formação, 
um tipo de processo de derivação. O mesmo que 
ocorre em:

Ai causos.

B) guarda-florestal.

C) sombreada.

D) extravagantes.

E) entardecer.



(Questão 11 )---------------------------------------------------------

Um anagrama de uma palavra é obtido através da 
alteração da ordem das letras dessa palavra, 
mantendo-se a mesma quantidade de letras da 
palavra inicial. A própria palavra inicial é considerada 
um dos seus anagramas e não há necessidade de 
que o termo formado tenha significado no nosso 
idioma. Por exemplo, um dos anagramas da palavra 
roupa é o termo apour. Dessa forma, podemos 
afirmar que a quantidade de anagramas da palavra 
mercado, iniciados por uma consoante é:

A) 2880.

B) 1440

C) 14200.

D) 5040.

E) 12000.

C RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO )

(Questão 12 )-

A negação lógica da sentença “se estou de dieta, 
então fecho a boca” é:

A) Se estou de dieta, então não fecho a boca.

B) Estou de dieta ou não fecho a boca.

C) Estou de dieta e não fecho a boca.

D) Se fecho a boca. então estou de dieta.

E) Se não estou de dieta, então não fecho a boca.

(Questão 13 )---------------------------------------------------------

Um colégio possui 1000 alunos e nesse colégio 
existem dois grêmios estudantis, A e B. 400 alunos 
desse colégio não frequentam quaisquer desses 
grêmios, 500 alunos frequentam o grêmio A e 100 
alunos do colégio frequentam ambos os grêmios 
estudantis. Com base nessas informações, pode-se 
afirmarque a quantidade de alunos desse colégio que 
só frequentam o grêmio B é:

A) 240

B) 200

C) 4 50

D) 330

E) 100

Uma empresa, que durou apenas 1 ano e 4 meses, 
teve a participação de dois sócios, André e Ricardo. 
André entrou com R$ 30 000,00 e permaneceu por 1 
ano na empresa. Ricardo entrou com R$ 40 000,00 e 
participou até o fechamento da empresa. No 
fechamento, verificou-se um lucro de R$ 12 000,00. A 
parte do sócio Ricardo na partilha desse lucro, foi de:

A) R$6200.00.

B) R$8400.00.

C) R$5200.00.

D) R$ 7680.00.

E) R$4320.00.

(Questão 14 )---------------------------------------------------------

(Questão 15 )---------------------------------------------------------

A sequência de palavras abaixo possui uma 
determinada regra lógica que relaciona a palavra 
entre parênteses com as outras duas.

MALA (MATO) GATO 
COLA(COME) LEME 
VIVO (X) RODA

De acordo com essa mesma regra, a palavra que 
deve estar no lugar da letra X é:

A) VIDA.

B) VIRO.

C) DAVI

D) VODA

E) MEDO.



(Questão 16 )---------------------------------------------------------

“(...) Com quase dois milhões de habitantes e uma 
área territorial de mais de 200 mil metros quadrados, 
Rondônia vive uma das piores secas da história. A 
agricultura e a pecuária são os setores mais 
prejudicados (...). Em algumas propriedades do 
interior do estado, a fome tem sido a principal causa 
da mortalidade de animais, o que vem aumentando o 
desespero de pecuaristas.
Os impactos da falta de chuva na agricultura e na 
pecuária no estado deixa a situação mais 
complicada. Segundo o meteorologista Diego Silva, 
do Centro Gestor e Operacional do Sistema de 
Proteção da Amazônia (Sipam), o clima está 
conforme o previsto ao período. ( . ..)  (Giobo.com G1 
23/07/2018).
(...) Diversos municípios rondonienses têm registrado 
índices alarmantes de apenas 11% de umidade. (...) 
(tudorondonia.com).

Essas notícias tratam de um fenômeno climático 
conhecido como:

A) tornado.

B) efeito estufa

C) estiagem.

D) incêndio.

Ei inversão térmica.

C_______HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE RONDÔNIA_______ )

(Questão 17 }---------------------------------------------------------

Em Rondônia os solos que predominam em cerca de 
58% do território caracterizam-se por serem solos 
minerais, homogêneos, com pouca diferenciação 
entre os horizontes ou camadas, reconhecidos 
facilmente pela cor quase homogênea do solo e a 
profundidade. São profundos, normalmente, bem 
drenados e com baixa capacidade de troca de 
cátions, com textura média ou mais fina (argilosa, 
muito argilosa) e, com mais frequência, são pouco 
férteis. Esse tipo de solo é denominado:

A) planossolo.

B) argissolo

No estado de Rondônia os minerais metálicos 
perfazem 85% dos recursos minerais do estado, 
enquanto os não-metálicos apenas 15%.São 
recursos minerais metálicos:
A) diamante, ametista, berilo e água-marinha.

B) ouro. ferro, manganês e estanho (cassiterita).

C) ferro, areia, manganês e cascalho.

D) arila. areia, cascalho e granito.

E) diamante estanho ( cassiterita ). ametista e água- 
marinha.

(Questão 18 )---------------------------------------------------------

(Questão 19 )---------------------------------------------------------

A área de Rondônia começa a ser procurada, 
somente, nos fins do século XIX, segundo um padrão 
de ocupação comum a todo o sul do Amazonas, 
podendo-se afirmar que o fator principal dessa 
ocupação foi:

A) a expansão da agropecuária.

B) a expansão do ciclo da cana-de-açúcar.

C) o surgimento do ciclo da borracha

D) o inicio do ciclo do ouro.

E) a descoberta de jazidas de diamantes.

(Questão 20 )---------------------------------------------------------

De acordo  com dados do MPF e Funai 
( h t tp : / /c c r6 .p g r .m p f .g o v .b r /d o c u m e n to s -e -  
publicacoes/terrasindigenas/terras-indigenas), entre 
os principais povos indígenas que possuem áreas 
regularizadas, está um povo que possui uma das 
maiores áreas (1.603.245,OOha), que abrange 
Juína/MT e Vilhena/ RO (Parque Aripuanã). Trata-se 
do povo denominado:

A) Karipuna.

B) Cinta Larga.

C) Gavião.

D) Karitiane

E) OroWari.C) gleissolos.

D) latossolos.

E) cambissolo

http://ccr6.pgr.mpf.gov.br/documentos-e-publicacoes/terrasindigenas/terras-indigenas
http://ccr6.pgr.mpf.gov.br/documentos-e-publicacoes/terrasindigenas/terras-indigenas


(Questão 21 )---------------------------------------------------------

O sistema operacional que é multiplataforma, 
podendo ser executado em Mainframes, RISC ou 
servidores Intel é denominado:

A) Linux.

B) VmWare

C) Z/VM.

D) Windows Server

E) AIX.

(Questão 22 )---------------------------------------------------------

Numa planilha Excel, quando uma formula ou valor 
referenciado na célula G4 é copiada e colada na linha 
seguinte, a referência é alterada para G5.
A referência correta à célula G4 evitando que o Excel 
faça a modificação é:

A) =$G4S

B) =/G4/

C) $G$4

D) *G4*

E) %G%4

(Questão 23 )---------------------------------------------------------

Dispositivos de armazenamento de dados como 
discos e fitas, fazem leitura em blocos e usam um 
armazenamento intermediário liberando aos poucos 
a informação para a memória principal. Chama-se 
armazenamento intermediário de:

A) HUB.

B) Memória SDRAM

C) Roteador.

D) Memória RAM.

E) Memória Cache.

C______________ INFORMÁTICA BÁSICA______________ )
À locação de recursos de servidores e storages 
virtuais, com software disponível, localizados em 
D a ta -C e n te rs  in te r l ig a d o s  e a c e s s a d o s  
remotamente, dá-se o nome de:

A) Computação em nuvem

B) Computação Virtual.

C) Block Time Computing

D) Computação On-Line.

E) Computação em Real Time.

(Questão 25 )---------------------------------------------------------

A transmissão de dados necessita de proteção e 
garantia de origem. Uma ferramenta que valida e dá 
proteção jurídica a um documento eletrônico é 
chamada:
A) Certificado Digital

B) Anti-Vírus

C) Validador Eletrônico.

D) Fire Wall

E) Criptografia.

(Questão 24 )---------------------------------------------------------

r ÉTICA E CONDUTA NA
■s

-̂-------------------------
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA _____ J

(Questão 26 )---------------------------------------------------------

Com vistas a anular ato lesivo à moralidade 
administrativa, qualquer cidadão é parte legítima para 
propor:

A ) habeas corpus.

Bi habeas data.

C) mandado de injunção.

D) ação popular

E) ação civil ex delicto.



É direito constitucionalmente assegurado aos
trabalhadores urbanos e rurais, e que visa à melhoria
de sua condição social:

A) a criminalizaçãa do assédio moral no ambiente 
de trabalho.

B) filiado ao sindicato de sua classe profissional, sob 
pena de sanção ético-administrativa.

C) a v/iolação dos princípios éticos e morais da 
administração em caso de guerra civil.

D) a impossibilidade de prisão civil por divida do 
devedor de obrigação alim entíc ia  e do 
depositário infiel.

Ei a proibição de diferença de salários, de exercício 
de funções e de critério de admissão por motivo 
de sexo, idade, cor ou estado civil.

(Questão 27 )---------------------------------------------------------

(Questão 28 )---------------------------------------------------------

Como forma de moralizar o serviço público, a 
C o ns titu ição  Federa l p ro ib iu  a cum ulação 
remunerada de cargos públicos. Entretanto, admitiu 
algumas exceções, desde que haja compatibilidade 
de horários e respeito ao teto remuneratório 
constitucional. Considerando essas exceções, é 
possível a cumulação de:

Ai três cargos de professor.

B) um cargo de médico, com outro de enfermeiro e 
com um terceiro cargo de fisioterapeuta.

C) um cargo técnico com outro cientifico.

D) um cargo de professor com outro técnico ou 
científico.

Ei um cargo c'e governador de estado com outro de 
prefeito municipal.

(Questão 29 )---------------------------------------------------------

Segundo a Lei 8429/92, o agente público que deixa
de prestar contas quando está obrigado a fazê-lo,
comete ato de improbidade administrativa:

A) que atenta contra os princípios da administração 
pública.

B) que causa lesão ao erário

C) que importa enriquecimento ilicito.

□ ) punido com suspensão dos dirsitos políticos de 
cinco a oito anos e pagamento de multa penal de 
até quatro vezes o valor do dano.

E) punido com pena de reclusão de um a dois anos, 
e multa.

O funcionário público que recebe para si diretamente, 
ainda que fora da sua função, mas em razão dela, 
vantagem indevida no valor de R$ 10.000 {dez mil 
reais), pratica crime de:

A) excesso de exação.

B) estelionato.

C) advocacia administrativa.

D) roubo.

E) corrupção passiva.

( __________ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS___________ )

(Questão 31 )---------------------------------------------------------

De acordo com os pesquisadores do tema, a origem 
do Estado tem motivações distintas. Uma delas 
destaca que o “Estado nasceu para regular as 
relações entre vencedores e vencidos”. Identifique 
qual a origem dessa teoria.

A) Causas econômicas.

B) Atos de força

C) Patriarcal.

D) Familiar.

E) Causas patrimoniais

(Questão 32 )---------------------------------------------------------

A Administração Pública Federal atual, a partir do 
Decreto lei 200/67, ficou dividida em duas áreas, ou 
seja: Administração Direta e Indireta. Um órgão 
associado à administração direta denomina-se:

Ai Sociedade de economia mista.

B) Ministério.

C) Estalai.

D) Fundação pública.

E) Autarquia

(Questão 30 )---------------------------------------------------------

©



Constituí-se numa modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observadas necessárias 
qualificações. Nesse texto faz-se referência à 
modalidade de licitação.
A) Leilão

B) Pregão

C) Convite

D) Tomada de Preços.

E) Concorrência.

(Questão 33 )---------------------------------------------------------

(Questão 34 )---------------------------------------------------------

Os contratos administrativos regulam-se pelas suas 
cláusulas e pelos preceitos de direito público, 
aplícando-se-lhes, supletivamente, os princípios da 
teoria geral dos contratos e as disposições de direito 
privado. Para o caso de garantia pecuniária, o 
percentual que deverá ser aplicado em relação ao 
total do contrato, conforme art. 56 § 2 da Lei 8.666/93 
é:

A) 2C%

B) 15%

C) 5%

D) 12%.

E) 10%.

(Questão 35 )---------------------------------------------------------

Nas disposições penais da Lei de Improbidade 
Administrativa encontra-se consignado a pena a ser 
imputada ao representante de ato de improbidade 
contra agente público ou terceiro beneficiário, quando 
esse autor da denúncia o sabe inocente de:

A) 6 meses a 10 meses sem multa.

B) 6 meses a 12 meses mais multa.

C) 6 meses a 12 meses sem multa.

D) 6 meses a 10 meses mais multa.

E) 4 meses a 10 meses mais multa.

Os órgãos colegiados, autarquias, empresas 
públicas, sociedade de economia mista e fundações 
terão, obrigatoriamente, de acordo com o artigo 17 da 
Lei Orgânica do Município de Porto Velho, entre seus 
diretores um representante:

A) eleito somente pelos servidores.

B) indicado pelo prefeito.

C) indicado pelo Estado

D) indicado pela Câmara.

E) eleito pelos empregados ou servidores.

(Questão 36 )---------------------------------------------------------

(Questão 37 )---------------------------------------------------------

O tempo, após a admissão por concurso, que o 
servidor obterá a estabilidade, de acordo com o artigo 
30 da Lei Orgânica do Município é d e :

A) um (1) ano.

B) dois (2) anos.

C) um (1) ano e meio

D) dois (2) anos e meio.

E) três (3) anos.

(Questão 38 )---------------------------------------------------------

As contas do Prefeito e da Câmara Municipal, 
prestada anualmente, serão julgadas pela Câmara 
dentro de 60 (sessenta) dias após o recebimento do 
parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado ou 
órgão estadual a que for atribuída essa incumbência. 
A proporção dos membros da Câmara capaz de 
decidir pela prevalência do parecer prévio é de:

A) 2/3 (dois terços).

B) 50% (cinquenta porcento)

C) 1/3 (um terço)

D) maioria simples.

E) 30 % [trinta por cento)



A alternativa que apresenta um tributo ao qual os 
Municípios têm competência para instituir de acordo 
com o artigo 156 da Constituição Federal de 1988 é:

A) Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e 
Serviços.

B) Imposlo de Veículos Automotores.

C) Imposto deTransmissãode Bens Imóveis.

D) Imposto sobre Operações Financeiras.

E) Taxa de Transmissão de Veículos

(Questão 39 )---------------------------------------------------------

(Questão 40 )---------------------------------------------------------

O artigo 183 da CF/1988 estabelece que aquele que 
possuir como sua área urbana de até duzentos e 
cinquenta metros quadrados, por cinco anos, 
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para 
sua moradia ou de sua família, desde que não seja 
proprietário de outro imóvel urbano ou rural, adquirirá 
o direito:

A) ao uso.

B) para construir

C) de propriedade.

D) de posse.

E) aodomínio

(Questão 41 }---------------------------------------------------------

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece normas 
de finanças públicas e, em linhas gerais, observa-se 
claramente que os governos devem adotar uma ação 
planejada e transparente na gestão fiscal. Identifique 
nos itens  a se g u ir  os in s tru m e n to s  que 
consubstanciam esse aspecto da LRF.

I. Plano Plurianual;
II. Orçamento Fiscal;
III. Lei do Orçamento Anual;
IV. Orçamento da Previdência Social; e
V. Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Aalternativa que apresenta os itens corretos é:

A) I. II e III.

O instrumento de planejamento que se caracteriza 
por ser de médio prazo, através do qual se procura 
ordenar as ações do governo que levem ao 
atingimento dos objetivos e metas fixados para um 
período de quatro anos, para os diversos Entes da 
federação é:

A) Orçamento Fiscal.

B) Lei do Orçamenlo Anual.

C) Plano Plurianual.

D) Lei de Diretrizes Orçamentárias.

E) Orçamento da Previdência

(Questão 42 )---------------------------------------------------------

(Questão 43 )---------------------------------------------------------

“Deverão ser incluídos no orçamento todos os 
aspectos do programa de cada órgão, principalmente 
aqueles que envolvam qualquer transação financeira 
ou econômica". O princípio orçamentário ao qual 
esse fragmento faz referência é:

A) Exclusividade.

B) Programação.

C) Equilíbrio.

D) Unidade.

E) Universalidade

(Questão 44 )---------------------------------------------------------

Uma classificação de créditos adicionais que 
caracteriza-se pelo fato de sua destinação ser a 
cobertura de despesas para as quais não haja 
dotação orçamentária específica denomina-se:

A) Iniciais.

B) Complementares.

C) Extraordinário

D) Especiais.

E) Suplementares

B) I, III e V.

C) IM.IVeV.

D) I. Ill e IV.

E) II. Ill e IV.



A conta de Restos a Pagar tem como função registrar 
as despesas empenhadas no exercício e não pagar. 
A classificação técnica dessas despesas inscritas em 
restos a pagar é:

A) Processaaas e não errmenhadas.

B) Processadasenão processadas.

C) Empenhadas e não empenhadas.

D) Inscritas e não inscritas.

E) Empenhadas e não inscritas.

(Questão 46 )---------------------------------------------------------

A alternativa que apresenta um demonstrativo 
contábil que é utilizado exclusivam ente na 
contabilidade aplicada ao setor público é:

A) Notas Explicativas

B) Fluxos de Caixa

C) Balanço Patrimonial.

D) Mutações do Patrimônio Líquido

E) Variações Patrimoniais.

(Questão 45 )---------------------------------------------------------

(Questão 47 }---------------------------------------------------------

A Lei de Responsabilidade Fiscal introduzida no 
cenário das finanças públicas brasileira tem como um 
dos seus principais objetivos o equilíbrio entre 
receitas e despesas. Nesse sentido, dentre os 
conceitos disponibilizados, aquele que faz referência 
ao resultado primário é:

Ai Resultado entre receitas e despesas incluindo as 
financeiras.

B) Resultado positivo entre receitas e despesas, 
excluindo as receitas financeiras.

C) Resultado negativo entre receita e despesas, 
excluindo-se as despesas financeiras.

D) Diferença entre receitas e despesas excluindo-se 
as financeiras.

E) Conjunto ae recebimento de receitas.

Considere a aquisição de item para o imobilizado, 
pelo valor de R$ 80.000,00 com valor residual 
equivalente de 8% sobre o valor do custo. No intuito 
de informar aos seus clientes sobre a aquisição de um 
item dotado de nova tecnologia, a empresa teve um 
custo de propaganda de R$ 8.000,00. A depreciação 
anual contábil desse equipamento, tendo em vista 
sua vida útil econômica de 6 anos e fiscal de 10 anos é 
d e :

A) R$ 8 000.00

B) R$ 13 600.00

C) R$ 4 800.00

D) R$ 12.266.66

E) R$ 8.160.00

(Questão 48 )---------------------------------------------------------

(Questão 49 )---------------------------------------------------------

Determinada empresa captou um empréstimo 
bancário, o qual foi depositado em sua conta corrente 
no valor de R$ 12.000,00. Esse empréstimo será 
resgatado em 12 prestações de R$ 1.300,00 durante 
um período de 12 meses. Esse evento deverá ser 
registrado na contabilidade da empresa da seguinte 
forma:

A) Débito = Banco c/movimento 15.600,00 
Débito = Despesas financeiras antecipadas
3.600.00
Crédito = Empréstimo bancário 12.000,00

B) Débito = Banco c/movimento 12.000,00 
Débito = Despesas financeiras 3.600,00 
Crédito = Empréstimo bancário 15.600,00

C) Débito = Banco c/movimento 15.600,00 
Crédito = Despesas financeiras a incorrer
3.600.00
Crédito = Empréstimo bancário 12.000,00

D) Débito = Banco c/movimento 12.000,00 
Crédito = Despesas financeiras a incorrer
3.600.00
Crédito = Empréstimo bancário 15.600,00

E) Débito = Banco c/movimento 12.000,00 
Débito = Despesas financeiras antecipadas
3.600.00
Crédito = Empréstimo bancário 15.600,00



(Questão 50 }

A alternativa que de acordo com a NBC TG 25 -  
Provisões, Ativos e Passivos contingentes, apresenta 
o conceito de provisão é:

A) Passivo de prazo certo e valor incerto.

B) Passiva de prazo e valor incertos

C) Passivo de prazo e valor certos.

D) Pbss 'vo possível que results cie eventos 
passados.

E) Passivo de prazo incerto e valor certo.


