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Verifique se o código da Prova é o
mesmo do seu cartão de respostas.

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

Disciplinas
Quantidade de

questões

Valor de cada

questão

Língua Portuguesa 15 2

Legislação e Ética na Administração Pública 5 1

Geografia e História de Rondônia 5 1

Informática Básica 10 1

Conhecimentos Específicos 25 2
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Texto para responder às questões de 01 a 15.

Como não ser feliz
Nós não nascemos pra ser felizes. Isso é

uma descoberta, um anseio recente

A moça aproximou-se após esperar alguns
minutos na fila da tarde de autógrafos na livraria e
disparou, com um sorriso entredentes, à
queima-roupa:

– Você é feliz?
Respondi, afável mas secamente:
– Não!
– Jura? Não acredito!
A essa altura, começava a pensar, pelo teor da

conversa, tratar-se de pura gozação. Mas vi que era a
sério quando ela tascou: – Você passa a impressão
de que é bem feliz… Pedi breve licença às pessoas
na fila. E avancei no debate:

– Veja, nós não nascemos pra ser felizes. Isso
é uma descoberta, um anseio recente… Há 200 anos,
tudo que as pessoas queriam era sobreviver, chegar
aos 30 anos... No começo dos tempos, você acha que
o homem tinha tempo pra pensar em felicidade
enquanto fugia dos dinossauros e outras ameaças?
Ela ficou parada, certamente surpresa com
argumento tão inusitado. Continuei:

– Quantas “pessoas felizes” você conhece?
– Não muitas – ela respondeu, já um tanto

desolada.
– Eu não conheço nenhuma – sentenciei,

quase amargo.
Ela riu um riso sem graça.Aliviei um pouco.
– O que acontece é que algumas pessoas são

bem resolvidas com seu trabalho, têm uma vida
familiar relativamente tranquila… Essas pessoas
talvez pareçam felizes, não demonstram amargura
com a vida. E talvez eu seja uma delas. Prefiro
acreditar nisso.

Ela balançou a cabeça, resignada. E eu,
concluindo meu pensamento:

– “Ser feliz” hoje em dia tem mais a ver com
poder financeiro, desejos de consumo sem-fim, que
com qualquer outra coisa. Mas pense comigo: se
você não vive desesperadamente pelo dinheiro, não
tem sonhos impossíveis, fica mais fácil viver, mais
fluente, mais tranquilo…

A essa altura eu já me sentia protagonista da
palestra “Lair Ribeiro para jovens que sonham com a
felicidade”. Só que às avessas, ensinando não como
ser feliz, mas como não ser.

– Se você dedica mais tempo ao lúdico e vive
menos pressionado pela corrida do ouro que virou
nosso tempo, você terá mais tempo para o que
importa… Isso, talvez, seja felicidade, vai saber.

– É, mas… e o dinheiro? – ela retrucou,
mostrando não ser tão avoada assim.

Sobre o texto pode-se afirmar que o narrador:

I. considera que o desejo de consumir cria
necessidades sem-fim, de modo que as pessoas
se tornam muito preocupadas com o que querem
alcançar.

II. explica que é essencial fazer projeções sobre a
felicidade para que se possa, verdadeiramente,
ser feliz.

III. afirma que, certamente, para que se possa ser
feliz, basta não demonstrar suas amarguras.

IV. recomenda, para se encontrar a felicidade,
assistir palestras de Lair Ribeiro para jovens que
sonham a felicidade.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I e IV.
B) I.
C) I, II e III.
D) II.
E) I, III e IV.

Questão 01

LÍNGUA PORTUGUESA – Se nos satisfizéssemos em ganhar apenas o
necessário para viver bem, confortavelmente, sem
sacrifícios, seria ótimo. Mas nossa natureza sempre
pede mais… E isso torna as pessoas bastante
infelizes, viram escravas do dinheiro…

A fila já chiava, por conta da espera,
interrompida por esse debate misterioso, para o qual
os demais não foram convidados. Ainda ilustrei
rapidamente, para finalizar, com um filme argentino
obscuro que o vi há algum tempo, uma espécie de
comédia surreal e filosófica em que dois funcionários
de uma companhia elétrica ou de esgotos vagam pela
cidade, vivendo situações estranhas e mesmo
delirantes. Em dado momento, um fala ao outro:
“Preciso ir, tenho que dormir, estou muito cansado.”
Ao que o outro diz: “Ok, nos encontramos às sete
então?” E o primeiro diz: “Não, preciso dormir pelo
menos oito horas, senão não descanso.” O outro
contra-ataca: “Essa história de dormir oito horas por
dia é uma invenção burguesa. Você acha que no
tempo das guerras as pessoas pensavam nisso? Na
Idade Média, você acha que alguém dormia oito
horas por dia?” O outro fica sem palavras.

Para arrematar nossa conversa, disse-lhe:
– É a mesma coisa. Um guerreiro assírio não

devia pensar em felicidade, apenas em sobreviver à
próxima guerra. Assim é que deveríamos pensar, em
sobreviver à próxima guerra. E só.

Sorri. Ela também sorriu.
– Fiquei muito feliz de ter você aqui nesta tarde

– ainda lhe disse (enfatizando a palavra feliz) à guisa
de ironia, mas não sem verdade.
BALEIRO, Zeca. . IstoÉ, dez.2012. Disponível
em http://istoe.com.br (Adaptado)

Como não ser feliz
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Do ponto de vista da norma culta, a única substituição
de posição e/ou uso pronominal que poderia ser feita,
sem alteração de valor semântico e linguístico, seria:

A) “A moça aproximou-se após esperar alguns
minutos na fila.” = A moça se aproximou após
esperar alguns minutos na fila.

B) “A essa altura, começava a pensar, pelo teor da
conversa, tratar-se de pura gozação.” = A essa
altura, começava a pensar, pelo teor da
conversa, se tratar de pura gozação.

C) “A essa altura eu já me sentia protagonista da
palestra “Lair Ribeiro para jovens que sonham
com a felicidade”.” = A essa altura eu já sentia-
me protagonista da palestra “Lair Ribeiro para
jovens que sonham com a felicidade”.

D) “Para arrematar nossa conversa, disse-lhe...” =
Para arrematar nossa conversa, lhe disse...

E) “Ainda ilustrei rapidamente, para finalizar, com
um filme argentino obscuro que o vi há algum
tempo” = Ainda ilustrei rapidamente, para
finalizar, com um filme argentino obscuro que lhe
vi há algum tempo.

Questão 05

Qual das afirmações a seguir traduz a ideia do trecho
destacado em “Um guerreiro assírio não devia pensar
em felicidade, apenas em SOBREVIVER À
PRÓXIMAGUERRA.”?

A) Sobreviver à ausência de condições financeiras
para se consumir tudo que se deseja.

B) Ter a expectativa de viver durante muito tempo
para vivenciar guerras que ainda irão acontecer.

C) Viver com foco no presente e no futuro próximo,
agindo para vencer as adversidades.

D) Sobreviver à amargura causada pela falta de
felicidade e pela ociosidade de se fazer feliz.

E) Perseguir a felicidade a todo custo, dedicando
mais tempo à busca pelo dinheiro.

Questão 02

No fragmento “A moça aproximou-se (1) após
esperar alguns minutos (2) na fila da tarde de
autógrafos na livraria e disparou, (3) com um sorriso
entredentes, (4) à queima-roupa”, as expressões
numeradas, antes de cada uma delas, mostram,
respectivamente, circunstâncias de:

A) ordem, lugar, intensidade, modo.
B) tempo, lugar, inclusão, causa.
C) tempo, lugar, modo, modo.
D) inclusão, inclusão, causa, causa.
E) intensidade, modo, modo, ordem.

Questão 06

Sobre os elementos destacados do fragmento “Há
200 anos, tudo que as pessoas queriam era
sobreviver, chegar aos 30 anos....”, leia as
afirmativas.

I. De acordo com o novo acordo ortográfico,
palavras monossílabas terminadas em A não
recebem mais acento, sendo assim, a flexão
verbal HÁ foi grafada de modo indevido.

II. TUDO é um pronome substantivo indefinido.
III. QUE é uma conjunção subordinativa adverbial.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I.
B) II e III.
C) I e II.
D) I e III.
E) II.

Questão 03

“ISSO é uma descoberta, um anseio recente.”
O uso da forma destacada do demonstrativo, no
contexto, se justifica em razão de:

A) fazer referência a um termo consecutivo.
B) referir-se a termos que não fazem parte dos

constituintes do texto.
C) faz referência a ideias que serão introduzidas no

texto.
D) estabelecer remissão por procedência, evitando

repetição.
E) localizar um elemento textual no espaço

extralinguístico.

Questão 04

Na frase “Só que às avessas, ensinando não como
ser feliz, mas como não ser.”, o acento indicativo de
crase, presente em ÀS, foi usado porque:

A) o verbo no gerúndio, logo após a vírgula, exige o
acento no termo imediatamente anterior.

B) usa-se acento grave em expressões adverbiais
femininas.

C) há presença de expressão adverbial no plural,
referindo-se ao advérbio inicial.

D) é obrigatório o uso desse acento, quando o
sujeito é indeterminado.

E) enfatiza a palavra negativa NÃO, duas vezes
registrada no período.

Questão 07
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“No começo dos tempos, você acha que o homem
tinha tempo pra pensar em felicidade enquanto fugia
dos dinossauros e outras ameaças?”
A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos
gramatical, sintático e semântico, analise as
afirmativas a seguir.

I. A última oração poderia ser iniciada por AO
MESMO TEMPO QUE.

II. QUE, no contexto, é um pronome relativo.
III. OUTRAS têm o mesmo valor significativo de

ALGUMAS.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I.
B) II.
C) I e III.
D) I e II.
E) II e III.

Questão 08

A oração destacada em “Mas vi QUE ERAA SÉRIO.”,
em relação à principal, exerce a função sintática de:

A) complemento nominal.
B) predicativo.
C) objeto direto.
D) aposto.
E) sujeito.

Questão 11

“Para arrematar nossa conversa, disse-lhe” o trecho
“Para arrematar nossa conversa” pode ser
adequadamente substituída, sem mudança de seu
sentido original, pela seguinte oração:

A) Embora arrematasse nossa conversa.
B) Afim de que arrematasse nossa conversa.
C) Quando eu arrematar nossa conversa.
D) À medida que arrematasse nossa conversa.
E) Se nossa conversa fosse arrematada.

Questão 12

Sobre as formas verbais destacadas nas frases “Isso,
talvez, (1) SEJA felicidade, vai saber.” e “– Se nos
satisfizéssemos em ganhar apenas o necessário
para viver bem, confortavelmente, sem sacrifícios, (2)
SERIAótimo.”, é correto afirmar que a(s):

A) duas formas se referem a um fato que acontecerá
num momento posterior ao discurso.

B) forma (1) foi usada para indicar uma ação que
ocorreu antes de outra ação passada.

C) forma (1) se refere a um fato ocorrido no passado,
mas que não foi completamente terminado.

D) as duas formas indicam ações que ainda não
aconteceram, mas que poderão acontecer,
expressando eventualidade e possibilidade.

E) a forma (2) se refere a um fato que poderia ter
acontecido posteriormente a uma situação
passada.

Questão 09

No contexto, o sentido das palavras destacadas em
“– Eu não conheço nenhuma – SENTENCIEI, quase
AMARGO.” equivale, correta e respectivamente, ao
de:

A) condenei, meigo.
B) analisei, austero.
C) comprovei, ressentido.
D) assegurei, rude.
E) registrei, mordaz.

Questão 10

Sintaxe corresponde a um dos níveis de análise de
uma língua, que tem como objetivo principal
descrever as regras responsáveis pela formação de
uma sentença, ou seja, estuda a disposição das
palavras na frase e a das frases no discurso, bem
como a relação lógica das frases entre si.
Sintaticamente, o segmento destacado está
corretamente analisado em:

A) “Ela balançou a cabeça, RESIGNADA.”
/predicativo do sujeito.

B) “Mas vi que era a SÉRIO quando ela tascou.”
/objeto direto.

C) “se você não vive desesperadamente pelo
dinheiro, não tem SONHOS IMPOSSÍVEIS” /
complemento nominal.

D) “E isso torna as pessoas bastante INFELIZES.” /
adjunto adnominal.

E) “O outro fica SEM PALAVRAS.” / objeto indireto.

Questão 13
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Considere as seguintes afirmações sobre aspectos
da construção do texto:

I. Na frase “se você não vive desesperadamente
pelo dinheiro, não tem sonhos impossíveis, fica
mais fácil viver, mais fluente, mais tranquilo…”,
FLUENTE E TRANQUILO concordam com a
palavra SONHOS.

II. A preposição destacada em “Ser feliz” hoje em
dia tem mais a ver COM poder financeiro”
estabelece, no contexto, uma relação de
consequência.

III. Na frase “Pedi breve licença ÀS PESSOAS na
fila.”, o elemento destacado pode ser substituído
por -LHES.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I e II.
B) II e III.
C) I.
D) II.
E) III.

Questão 14

A frase, a seguir, que exemplifica o emprego da
vírgula por inserção de um segmento entre sujeito e
verbo é:

A) “Só que às avessas, ensinando não como ser
feliz, mas como não ser.”

B) “Afila já chiava, por conta da espera interrompida
por esse debate misterioso,”

C) “Na Idade Média, você acha que alguém dormia
oito horas por dia?”

D) “Isso, talvez, seja felicidade, vai saber.”
E) “Em dado momento, um fala ao outro:”

Questão 15

LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

No que tange aos remédios constitucionais, assinale
a assertiva correta.

A) Qualquer cidadão é parte legítima para propor
mandado de segurança que vise a anular ato
lesivo ao patrimônio público, à moralidade
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio
histórico e cultural.

B) Conceder-se-á mandado de injunção sempre
que a falta de norma regulamentadora torne
inviável o exercício dos direitos e liberdades
constitucionais e das prerrogativas inerentes à
nacionalidade, à soberania e à cidadania.

C) Conceder-se-á para proteger
direito líquido e certo, quando o responsável pela
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade
pública.

D) Conceder-se-á mandado de segurança para a
retificação de dados, quando não se prefira fazê-
lo por processo sigi loso, judic ial ou
administrativo.

E) Conceder-se-á sempre que alguém
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência
ou coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder.

habeas corpus

habeas data

Questão 16

AAdministração Pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá ao seguinte:

A) o prazo de validade do concurso público será de
até dois anos, prorrogável uma vez, por mais um
ano.

B) é vedado ao servidor público civil o direito à
associação sindical.

C) é vedada a vinculação ou equiparação de
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito
de remuneração de pessoal do serviço público.

D) somente lei específica poderá ser criada
autarquia e autorizada a instituição de empresa
pública, de sociedade de economia mista e de
fundação, cabendo à lei ordinária, neste último
caso, definir as áreas de sua atuação.

E) as pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo
vedado o direito de regresso.

Questão 17
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Pode-se afirmar, corretamente, que Pregão é a
modalidade de licitação:

A) 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.

B) entre quaisquer interessados para escolha de
trabalho científico ou artístico, mediante a
instituição de prêmios conforme critérios
constantes de edital publicado na imprensa
oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta
e cinco) dias.

C) entre quaisquer interessados para a venda de
bens móveis inservíveis para a administração ou
de produtos legalmente apreendidos ou
penhorados.

D) entre quaisquer interessados que, na fase inicial
de habilitação preliminar, comprovem possuir os
requisitos mínimos de qualificação exigidos no
edital para execução de seu objeto.

E) para aquisição de bens e serviços comuns.

Questão 18

Deixar o funcionário, por indulgência, de
responsabilizar subordinado que cometeu infração
no exercício do cargo ou, quando lhe falte
competência, não levar o fato ao conhecimento da
autoridade competente, incorrerá na prática do crime
de:

A) advocacia administrativa.
B) prevaricação.
C) corrupção passiva privilegiada.
D) condescendência criminosa.
E) concussão.

Questão 19

São deveres fundamentais do servidor público, de
acordo com Código de Ética Profissional do Servidor
Público Civil do Poder Executivo Federal:

A) Jamais retardar qualquer prestação de contas,
condição essencial da gestão dos bens, direitos e
serviços da coletividade a seu cargo, excetos nos
casos previstos em lei.

B) Resistir a todas as pressões de superiores
hierárquicos, de contratantes, interessados e
outros que visem obter quaisquer favores,
benesses ou vantagens indevidas em
decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas
e denunciá-las.

C) Comunicar, em até 24 (vinte e quatro) horas, a
seus superiores todo e qualquer ato ou fato
contrário ao interesse público, exigindo as
providências cabíveis.

D) Ter respeito à hierarquia, com temor de
representar contra qualquer comprometimento
indevido da estrutura em que se funda o Poder
Estatal.

E) Embaraçar a fiscalização de todos os atos ou
serviços por quem de direito.

Questão 20

GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA

Ji-Paraná é um município que possui divisas com o
estado do Mato Grosso. Entre os municípios a seguir,
assinale a alternativa que indica um município de
Rondônia que também possui divisas com o estado
do Mato Grosso.

A) Jamari
B) Vilhena
C) Porto Velho
D) Campo Novo
E) São Francisco

Questão 21
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Questão 26

Questão 27

Considere a seguinte planilha, construída no MS
Excel 2013, em português, (no qual é linha e

coluna):

Aexecução da fórmula

“=PROCV((MÁXIMO(B2:B6)-MÍNIMO(B2:B6));
B2:C6;2;FALSO)”

produz como resultado:

A) ZZ
B) YY
C) XX
D) VV
E) TT

l

c

INFORMÁTICA BÁSICA

Um usuário do MS Windows 8.1, em português,

clicou no ícone            da barra de tarefas, isso

significa que ele acessou a função de:

A) compartilhar.
B) configurações.
C) dispositivos.
D) iniciar.
E) pesquisar.

A construção da ferrovia Madeira-Mamoré foi uma
das ousadas obras da engenharia em território
brasileiro. Realizada nas primeiras décadas do
século XX, a construção passou por uma série de
dificuldades. Entre as alternativas a seguir, assinale a
que apresenta uma das maiores dificuldades na
realização das obras.

A) Disputa entre Brasil e Peru para a construção e o
controle da ferrovia.

B) Fortes abalos sísmicos que atingiam a região no
período da construção.

C) Proibição pelo governo federal devido à falência
do Estado de Rondônia.

D) Dificuldades para não atingir as principais
unidades de conservação ambiental.

E) Incidência das chamadas doenças tropicais que
atingiram significativa parte dos trabalhadores.

Questão 22

A Lei Complementar, assinada pelo então presidente
do Brasil, João Figueiredo, elevando Rondônia à
condição de estado e, por conseguinte, deixando de
ser território federal, foi assinada em:

A) 1957.
B) 1961.
C) 1977.
D) 1981.
E) 1995.

Questão 23

Uma parte do cotidiano da cidade de Ji-Paraná foi
retratada no livro de crônicas “Lá do outro lado”,
lançado em 2017. O autor da referida publicação é:

A) Mariana Ribeiro.
B) Julian Cuadal.
C) Rodrigo Motta.
D) Renata Silas Paiva.
E) Gilvânio Pinto Rodrigues.

Questão 24

Segundo o último grande Censo do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, a maioria da
população residente de Ji-Paraná tem como lugar de
nascimento a seguinte região brasileira:

A) Norte
B) Nordeste
C) Centro-oeste
D) Sudeste
E) Sul

Questão 25

Questão 28

No editor de textos MS Word 2013, em português,
quando se deseja escolher um idioma para o texto,
acessa-se a guia:

A) EXIBIÇÃO
B) DESIGN
C) INSERIR
D) REVISÃO
E) TRADUZIR
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Questão 30

Um usuário da versão mais atual do navegador
Google Chrome deseja abrir uma janela no modo
anônimo através do uso de teclas de atalho. As teclas
de atalho para esse caso são:

A) CTRL+N
B) SHIFT+N
C) SHIFT+J
D) CTRL+SHIFT+J
E) CTRL+SHIFT+N

Questão 33

Em uma empresa, pretende-se utilizar um espaço de
colaboração criativa, ou cloud computing, para
compartilhamento de arquivos entre os funcionários.
Um ambiente que atende a esse requisito se encontra
no serviço denominado:

A) Adobe Reader.
B) BROffice.
C) DropBox.
D) Kaspersky.
E) Solaris.

Questão 29

O principal protocolo utilizado na Internet para
transferência de arquivos na rede é o:

A) FTP
B) DNS
C) HTTP
D) NNTP
E) DHCP

Questão 31

Um usuário do software de correio eletrônico MS
Outlook 2013 precisa acessar, estando na
navegação básica, o item Contatos através de teclas
de atalho. Nesse caso, ele deve digitar as teclas de
atalho CTRL+

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

Questão 32

Em um ambiente de rede, deseja-se instalar um
equipamento para montar uma rede na topologia
estrela. O equipamento adequado para esse tipo de
situação é o:

A) BNC.
B) P2P.
C) RJ45.
D) Switch.
E) Token Ring.

Questão 34

Um computador foi atacado por um vírus que engana
o usuário, fazendo-o ser encaminhado a um website
falso, quando se acessa a internet, com intenção de
capturar seus dados nesse website falso. Esse tipo
de vírus ou ataque é identificado como:

A) Phising.
B) FastTrack.
C) Keylloger.
D) Denial of Service.
E) AirCrack New.

Questão 35

Um administrador de um computador precisa
comprar uma única mídia específica para realizar o
backup completo do conteúdo da sua máquina (que é
aproximadamente 700 GB). A mídia adequada para
essa situação é:

A) Blu Ray Disc.
B) CD-R.
C) DVD-RW.
D) Fita DAT.
E) HD Externo.

Questão 36

“Todas as receitas orçamentárias devem ser
recolhidas ao Caixa Único do Tesouro, sem qualquer
vinculação em termos de destinação.” Esse
fragmento faz referência ao Princípio Orçamentário
denominado:

A) unidade.
B) especificação.
C) orçamento bruto.
D) não afetação de receitas.
E) exclusividade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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Questão 37

Identifique, nas alternativas a seguir disponibilizadas,
aquela que apresenta um conjunto correto de
instrumentos de planejamento apresentados no
artigo 165 da constituição de 1988, que serão
estabelecidas pelo poder executivo.

I. Plano Plurianual.
II. Orçamento de Capital.
III. Lei OrçamentáriaAnual.
IV. Orçamento da Seguridade Social.
V. Orçamento Fiscal.
VI. Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Estão corretas apenas:

A) II, III e V.
B) I, III e IV.
C) I, III e VI.
D) III, IV e VI.
E) III, V e VI.

Questão 38

Constitui-se em uma Lei Ordinária, de natureza
transitória, pelo fato de se vincular ao exercício
financeiro subsequente ao que foi editada.

A) Plano Plurianual Estratégico
B) Leis de Diretrizes Orçamentárias
C) Lei do OrçamentoAnual
D) Plano Plurianual
E) Proposta de Governo

Questão 39

Em relação à retenção na fonte de IRRF sobre
serviços profissionais contratados, as entidades
governamentais, estão obrigadas a retenção do
percentual de:

A) 4,80%.
B) 1,50%.
C) 3,65%.
D) 4,65%
E) 1,00%.

Questão 40

A Escrituração, no ambiente do setor público, é
organizada na forma de subsistemas de informações,
que, apesar de gerarem produtos diferentes em
razão de suas especificidades, convergem para a
construção da informação do patrimônio público.
Faça a correlação entre as colunas A e B e logo após
marque a alternativa que apresenta uma sequência
correta.

ColunaA– Subsistemas

1. Orçamentário
2. Patrimonial
3. Custos
4. Compensação

Coluna B – Conceitos

( ) Registra, processa e evidencia os custos dos
bens e serviços, produzidos e ofertados à
sociedade pela entidade pública.

( ) Registra, processa e evidencia os atos e fatos
relacionados ao planejamento e à execução do
plano operacional da entidade pública.

( ) Registra, processa e evidencia os atos e fatos de
gestão, cujos efeitos possam produzir
modificações no patrimônio da entidade, bem
como aqueles com funções de controle.

( ) Registra, processa e evidencia os fatos
financeiros e não financeiros relacionados com
as variações qualitativas e quantitativas do
patrimônio público.

A) 1, 3, 2, 4.
B) 3, 1, 4, 2.
C) 3, 4, 1, 2.
D) 4, 2, 3, 1.
E) 4, 3, 1, 3.

Questão 41

Uma das alternativas a seguir, apresenta uma conta
contábil, que figura, no sistema contábil de uma
empresa, como uma conta retificadora do passivo.
Identifique-a.

A) Despesas financeiras antecipadas
B) Adiantamento de clientes
C) Despesas financeiras a incorrer
D) Estimativa de perdas em clientes
E) Adiantamento a fornecedores
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Questão 46

Das alternativas, disponibilizadas a seguir, qual
apresenta uma conta contábil cuja apresentação, no
Balanço Patrimonial, configura-se noAtivo?

A) Receita antecipada
B) Despesas financeiras antecipados
C) Débitos de empresas coligadas
D) Despesas financeiras a incorrer
E) Ganho por compra vantajosa

Questão 42

A Administração Pública Brasileira vem sofrendo
transformações ao longo do tempo, dentre elas,
destaca-se a criação da Lei de Responsabilidade
Fiscal, que, em última análise, tem como um dos seus
principais objetivos:

A) permitir o controle da dívida interna e externa.
B) padronizar métodos e rotinas de trabalho.
C) equilíbrio entre receitas e despesas.
D) fiscalizar a lisura dos lançamentos contábeis dos

entes públicos.
E) integrar as informações disponíveis nos diversos

órgãos.

Questão 43

A alternativa, a seguir, que apresenta como são
tratados, no regime orçamentário, respectivamente,
as receitas e as despesas públicas é:

A) caixa e competência.
B) competência e caixa.
C) orçamentário e patrimonial.
D) competência e competência.
E) patrimonial e orçamentário.

Questão 44

Identifique, nas alternativas disponibilizadas a seguir,
o subsistema de informações contábeis do setor
público, encarregado de registrar, processar e
evidenciar os fatos financeiros e não financeiros
relacionados com as diversas variações do
patrimônio público.

A) Financeiro
B) Custos
C) Compensação
D) Orçamentário
E) Patrimonial

Questão 45

O CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis, foi
criado a partir da Resolução CFC 1.055/05, que, em
linhas gerais, objetiva a convergência da
contabilidade brasileira ao padrão internacional,
dentre as entidades relacionadas a seguir, uma delas
pertence a composição básica do CPC. Identifique-a.

A) Banco Central do Brasil – BACEN
B) Comissão de Valores Mobiliários – CVM
C) Associação Brasileira de Companhias Abertas –

ABRASCA
D) Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB
E) Conselho Regional de Contabilidade – CRC

Questão 47

“Nele são lançados, com individualização, clareza e
indicação do documento comprobatório, dia a dia,
todos os acontecimentos que ocorrem na empresa,
que provoquem ou que venham a provocar a
modificação do Patrimônio empresarial”. O trecho
acima, faz referência ao Livro:

A) Diário.
B) Caixa.
C) Razão.
D) Contas corrente.
E) Contas a receber.

Questão 48

Identifique, nas alternativas propostas a seguir,
aquela que apresenta o demonstrativo contábil, cuja
preparação e divulgação, deixou de ser obrigatória de
acordo com o a NBC TG 26 – Demonstrativos
Contábeis.

A) Mutações do Patrimônio Líquido
B) ResultadoAbrangente
C) Fluxos de Caixa
D) ValorAdicionado
E) Origens eAplicações de Recursos
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Questão 53

Considere que uma determinada indústria adquiriu
um equipamento, a ser empregado na produção, pelo
valor de R$ 400.000,00. Esse equipamento tem vidas
úteis econômica e fiscal, respectivamente de 8 e 10
anos e valor residual equivalente a 8% do seu custo.
De acordo com a NBC TG 27 – Imobilizado, qual o
valor da depreciação acumulada ao final do 2º ano de
aquisição do equipamento?

A) R$ 80.000,00
B) R$ 72.000,00
C) R$ 92.000,00
D) R$ 64.000,00
E) R$ 73.600,00

Questão 49

A NBC TG 26 – Demonstrativos Contábeis, informa
que, por ocasião da elaboração de demonstrações
contábeis, a Administração deve exercer julgamento
acerca da capacidade da entidade manter-se em
atividade no futuro previsível. Nesse aspecto, a
norma exige a aplicação do pressuposto da:

A) essência sobre a forma.
B) continuidade das operações.
C) comparação da informação.
D) aplicação do regime de competência.
E) não aplicação do regime de caixa.

Questão 50

Marque a alternativa que apresenta onde, de acordo
com a NBC TG 26 – Demonstrativos Contábeis,
devem ser demonstrados no Balanço Consolidado –
a parte da empresa consolidada, pertencente aos
acionistas não controladores.

A) Passivo
B) Passivo Não Circulante
C) Ativo
D) Resultado
E) Patrimônio Líquido

Questão 51

Uma das características qualitativas, aborda que
distorções ou omissões na informação contábil,
podem influenciar as decisões econômicas dos
usuários. Identifique e marque essa característica
nas alternativas a seguir.

A) Tempestividade
B) Relevância
C) Materialidade
D) Fidedignidade
E) Comparabilidade

Questão 52

Por ocasião da apropriação no sistema contábil de
uma receita de venda de mercadorias a prazo, a
conta a ser debitada, será:

A) receita de vendas.
B) contas a receber.
C) receita antecipada.
D) contas a pagar.
E) adiantamento de clientes.

Questão 54

Identifique a alternativa que apresenta o
comportamento do CMV – Custo de Mercadorias
Vendidas e do Resultado, respectivamente, quanto
se substitui sua apuração, do custo UEPS – Último
Entrar Primeiro a Sair pelo PEPS – Primeiro a Entrar
Primeiro a Sair, considerando um ambiente
econômico afetado por inflação.

A) Aumenta e Diminui
B) Diminui eAumenta
C) Ambos não se alteram
D) Diminui e Diminui
E) Aumenta eAumenta

Questão 55

Em uma das alternativas disponibilizadas, encontra-
se consignado como a NBC TG 06 - Arrendamento
Mercantil orienta de que modo deverá ser registrado
a débito no arrendatário, dos encargos do leasing
financeiro, após o reconhecimento inicial do contrato.
Identifique-o.

A) N a m e s m a c o n t a d o r e g i s t r o d a s
contraprestações.

B) Em conta redutora doAtivo.
C) Em conta redutora do Passivo.
D) Em resultado durante o tempo do contrato.
E) Em resultado de acordo com a vida útil

econômica do ativo.
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Questão 56

Entre os diversos aspectos apresentados na NBC TG
27 – Imobilizado, um deles faz referência ao valor
residual do ativo imobilizado. Assinale a alternativa
que faz uma referência correta a esse aspecto.

A) Valor contábil do item sem considerar a
depreciação acumulada.

B) Valor contábil do item após deduzida a
depreciação acumulada.

C) Valor que obrigatoriamente deverá ser submetido
a depreciação.

D) Valor do item ao final de sua vida útil fiscal.
E) Valor do item ao final de sua vida útil econômica.

Questão 59

“O Zelo profissional devido do auditor deve direcioná-
lo à produção de documentos e evidências que
reflitam corretamente as ocorrências, evitando a
contestação do que é afirmado por ele.” Assinale a
alternativa que faz referência a que atributo
importante para os papéis de trabalho da auditoria,
que o trecho em destaque faz referência.

A) Precisão
B) Clareza
C) Organização
D) Confiabilidade
E) Adequação

Questão 57

A Lei nº 10.028/2000 apresenta, em seu capítulo IV,
as penalidades atribuídas aos diversos crimes contra
as finanças públicas. Identifique, nas alternativas
disponibilizadas a seguir, a penalidade a qual está
submetida o crime de “ordenar ou autorizar a
assunção de obrigação, nos dois últimos
quadrimestres do último ano do mandato ou
legislatura, cuja despesa não possa ser paga no
mesmo exercício financeiro”.

A) Detenção de 1 (um) ano a 2 (dois) anos
B) Detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano
C) Reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos
D) Reclusão de 1 (um) ano
E) Detenção de 1 (um) ano

Questão 58

Dentre os procedimentos de auditoria, os testes de
observância, são fundamentais quando se pretende
avaliar os controles internos de uma empresa.
Identifique entre os procedimentos apresentados,
aquele que NÃO se relaciona com o tipo de teste
aludido.

A) Consistência
B) Documentação
C) Inspeção física
D) Revisão analítica
E) Observância direta

Questão 60

De Acordo com o Código de Ética do Contador, por
ocasião de sua condição de Perito, assistente
técnico, auditor ou árbitro, o mesmo deverá:

A) valer-se de agenciador de serviços, mediante
participação desse nos honorários a receber.

B) recusar sua indicação, quando reconheça não se
achar capacitado em face da especialização
requerida.

C) zelar pela sua competência exclusiva na
orientação técnica dos serviços a seu cargo.

D) manifestar, a qualquer tempo, a existência de
impedimento para o exercício da profissão.

E) revelar negociações confidenciadas pelo cliente
ou empregador para acordo ou transação que,
comprovadamente, tenha tido conhecimento.


