INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE INGRESSOS/PROEN
CONCURSO PÚBLICO – CARREIRA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – EDITAL Nº 05/GR-IFCE/2014
LÍNGUA PORTUGUESA
Sobre o sofrimento e sobre a felicidade
Acho que sabedoria é saber sofrer pelas razões certas. Quem não sofre, quando há razões para isso, está
doente. [...]
Quem é feliz sempre, e nunca sofre, padece de uma grave enfermidade e precisa ser tratado, a fim de aprender
a sofrer. Sofrer pelas razões certas significa que estamos em contato com a realidade, que o corpo e a alma sentem a
tristeza das perdas e que existe em nós o poder do amor. Só não sofrem, quando há razões para isso, aqueles que
perderam a capacidade de amar. Toda experiência de amor traz, encolhida em seu ventre, à espera, a possibilidade de
sofrer.
Assim, a receita para não sofrer é muito simples: basta matar o amor.
Mas que enorme seria a perda, se isso acontecesse! Porque é o sofrimento que nos faz pensar. Pensamos ou
para encontrar formas de eliminar o sofrimento, quando isso é possível, ou para dar um sentido ao sofrimento, quando
ele não pode ser evitado. O pensamento, assim, filho da dor, está a serviço da alegria. Todas as mais belas conquistas
do espírito humano, da poesia à ciência, nasceram assim. [...]
(Retirado do livro Um mundo num grão de areia – o ser humano e seu universo, de Rubem Alves. 2002.)
01. De acordo com o texto,
A) é sábio quem sofre e não se preocupa em fugir dos sofrimentos.
B) está doente quem não sabe passar pela dor das perdas e dos sofrimentos.
C) o amor nada tem a ver com o sofrimento, pois uma realidade confronta a outra, e quem sabe amar não sofre.
D) devemos, como seres inteligentes, rejeitar e eliminar os sofrimentos e buscar viver somente a alegria e o amor.
E) sofrer faz parte da vida e saber lidar com os sofrimentos nos torna sábios, capazes de amar e de encontrar a
felicidade.
O pungente amor
“A descoberta da poesia de Carlos Drummond de Andrade, em 1949, atingiu-me de maneira contraditória:
chocou-me e obrigou-me a mudar de rumo.
Para que se entenda melhor o que ocorreu, devo esclarecer que a poesia que fazia até ali nascera da leitura dos
parnasianos, com os quais aprendera a compor sonetos rigorosamente rimados e metrificados. Ignorava a poesia
moderna. Foi a leitura de Poesia até agora, de Drummond, que provocou o choque. Havia no livro um poema que falava
em „lua diurética‟. Fiquei perplexo: aquilo não podia ser poesia, disse-me, pois para mim era, por exemplo: „Ora direis,
ouvir estrelas, certo,/ perdeste o senso...‟ ou „Hão de chorar por ela os cinamomos...‟ Lua diurética não tinha nada a
ver...
Mas não conseguia largar o livro de Drummond. Lia e relia alguns dos poemas que mais me perturbavam. E
terminei tomando uma decisão: ler os críticos modernos para entender o que era de fato aquela poesia antipoética. [...]
A verdade é que, agora, quando releio alguns poemas de Drummond daquela época, me reconheço neles,
percebo que sua fala está entranhada na minha, que aprendi com ele „o pungente amor‟ da vida.”
(Texto de Ferreira Gullar. Revista Cult, n. 26. 1999)
02. Encontramos reflexões apropriadas sobre o texto em todos os itens abaixo, exceto em
A) para Gullar, recorrer à crítica moderna fez com que compreendesse o estilo de Drummond, que tanto
estranhamento lhe causou, mas não implicou em mudanças no seu fazer poético, pois a poesia deste último era
mesmo uma “poesia antipoética”.
B) a poesia de Drummond causou profundo choque em Gullar, que julgou não estar diante do que entendia por
poesia de fato.
C) a experiência de Gullar com a perfeição formal dos parnasianos foi a principal causa do estranhamento sentido
com a poesia de Drummond, dada a diferença formal e até vocabular utilizada por este último.
D) Gullar demonstra espanto e fascínio pela poesia de Drummond, apesar das diferenças entre o seu próprio fazer
poético e o do referido autor.
E) Gullar, não apenas se atém a informar sobre a poesia diferenciada de Drummond, mas revela que o choque
causado pelo fazer poético desse autor o levou, não só a buscar compreendê-lo, mas acabou por mudar sua
própria poesia, reconhecendo-se no que antes lhe pareceu absurdo.
03. Parônimas são palavras parecidas na pronúncia e na escrita e com significados diferentes. A relação entre o termo e
o seu significado está correta em
A) Arrear: abaixar; Arriar: enfeitar.
B) Comprimento: extensão; Cumprimento: saudação.
C) Deferir: divergir; Diferir: conceder.
D) Emergir: mergulhar; Imergir: vir à tona.
E) Eminente: que ameaça acontecer; Iminente: elevado.

04. Preenchem correta e respectivamente as frases as palavras da opção
I.
Trouxeram o _______, importante símbolo religioso, e o colocaram sobre o altar;
II.
A intensidade do _______ sofrido pelo Japão abalou a todos;
III.
Quando a senhora idosa chegou, o jovem lhe concedeu o _______;
IV.
Por suas palavras e comportamento, compreendemos ele que era _______;
V.
Fizemos uma intensa vigília de _______ pela recuperação dele.
A) círio; cismo; acento; acético; intersecção.
C) círio; sismo; assento; ascético; intercessão.
E) círio; sismo; acento; acético; intersecção.

B) sírio; cismo; acento; ascético; intercessão.
D) sírio; cismo; assento; acético; intersecção.

05. São exemplos de metáfora, exceto
A) O pavão é um arco-íris de plumas. (Rubem Braga)
B) Lá fora, a noite é um pulmão ofegante. (Fernando Namora)
C) Hitler foi cruel como uma fera selvagem.
D) O enorme rio é uma serpente no meio da floresta.
E) Os medos são o porão da alma.
06. A correspondência entre a frase e a figura de linguagem empregada está falsa em
A) Não tinha teto onde se abrigasse. (metonímia)
B) Suas palavras são como folhas levadas pelo vento. (comparação)
C) A voz doce e aveludada dela enchia-me o coração. (sinestesia)
D) O metrô, a toda hora, cospe e engole gente. (prosopopeia)
E) Você faltou com a verdade e isso é imperdoável. (antítese)
07. As palavras de cada opção estão devidamente grafadas, exceto em
A) viajem (verbo), gengiva, lanugem.
B) viagem (substantivo), lisonjeiro, gorjeando.
C) granjeiro, interjeição, subjetivo.
D) lajedo, gorgeta, sargeta.
E) canjica, jenipapo, pajé.
08. Há erro de grafia nas palavras
A) contorção; farsa; concessão.
C) excessivo; excitar; néscio.
E) fascinante; massagista; submissão.

B) suscetível; florescer; auxílio.
D) excessão; excurssão; hortência.

09. O comentário sobre o emprego do sinal de crase está falso em
A) Ele chegará às nove horas desta terça-feira. (Uso devido: utiliza-se crase em locuções adverbiais femininas de
tempo).
B) Na partida de ontem, o atacante botafoguense fez um gol à Garrincha. (Uso indevido: não se utiliza crase antes
de nome masculino).
C) Por falha técnica, o avião retornou à pista de pouso. (Uso devido: o termo regente exige preposição e o termo
regido é uma palavra feminina que admite o artigo A).
D) Ficava mais ansiosa, à medida que o tempo passava. (Uso devido: utiliza-se crase na locução conjuntiva
feminina à medida que).
E) Fui favorável à sua decisão. (Uso facultativo: os pronomes possessivos femininos podem ser empregados com
ou sem o artigo feminino, podendo, por isso, usar-se ou não o acento grave indicativo de crase).
10. O sinal de crase deve ser empregado em
A) Iremos todos a cavalo.
C) Logo após a aula, irei a casa de meus pais.
E) Não quis encará-lo frente a frente.

B) Estou disposta a desafiar quem quer que seja.
D) Sua viagem a Roma foi cancelada?

11. Classifique o A destacado de cada frase.
I. Ontem nós compramos a casa que desejávamos;
II. Ana vai a muitas festas;
III. Procurei a bolsa em toda parte, mas não a encontrei;
IV. A agenda que eu queria não era esta, mas sim a que você comprou.
A) artigo definido; preposição; pronome oblíquo; pronome demonstrativo.
B) artigo indefinido; pronome oblíquo; preposição; pronome oblíquo.
C) pronome oblíquo; preposição; pronome indefinido; preposição.
D) preposição; pronome oblíquo; pronome oblíquo; pronome demonstrativo.
E) artigo definido; pronome demonstrativo; preposição; pronome oblíquo.
12. A classificação da palavra destacada está incorreta em
A) Sou o freguês que compra o jornal todos os dias. (pronome)
B) Embora deseje te perdoar, não consigo. (conjunção)
C) O talento forma-se na solidão. (substantivo)
D) O amar é essencial à vida. (verbo)
E) É um homem de coragem. (preposição)

13. Leia o texto e aponte a devida e respectiva classificação gramatical dos termos grifados. “As pessoas só observam
as cores do dia no começo e no fim, mas para mim está muito claro que o dia se funde através de uma multidão de
matizes e gradações, a cada momento que passa. Uma só hora pode consistir em milhões de cores diferentes”.
(Trecho adaptado de “A menina que roubava livros”).
A) conjunção concessiva; numeral; substantivo; interjeição; adjetivo.
B) conjunção adversativa; adjetivo; substantivo; conjunção; pronome indefinido.
C) conjunção adversativa; conjunção aditiva; substantivo; conjunção; numeral.
D) conjunção concessiva; adjetivo; substantivo; preposição; adjetivo.
E) conjunção adversativa; advérbio; substantivo; preposição; adjetivo.
14. A justificativa para o emprego das vírgulas está incorreta em
A) O céu, a terra, o mar, tudo reflete a glória de Deus. (Usa-se vírgula para separar palavras ou orações
justapostas assindéticas).
B) Escute, André, você deve ir embora agora! (Usa-se vírgula para isolar o vocativo).
C) Lentos e tristes, os retirantes iam passando. (Usa-se vírgula para separar certos predicativos).
D) Esta manhã, que foi de sol ardente, registro trinta e cinco graus. (Usa-se vírgula para separar orações adjetivas
explicativas).
E) As explosões inesperadas, violentando o silêncio da noite, agitaram todos os moradores. (Usa-se vírgula para
separar adjuntos adverbiais).
15. A vírgula foi empregada, para indicar a elipse de um termo, em
A) Experimentei, aos poucos, a dor de perder alguém.
B) Uns dizem que acreditam em Deus; outros, que não.
C) Amar é uma decisão, isto é, uma atitude e não apenas um sentimento.
D) Já sei de tudo. Chega, pois, de mentiras.
E) O dinheiro, Ana o trazia consigo.
16. Considere as seguintes frases:
I.
Pedro ou João _________ com Rayana;
II.
Cada um dos _________ a quadra;
III.
_________ muitas tragédias neste ano;
IV.
_________ de técnicos.
Com obediência à concordância, na sequência, as formas que preenchem os espaços são
A) casarão; abandonaram; aconteceu; precisa-se.
B) casarão; abandonou; aconteceu; precisa-se.
C) casará; abandonou; aconteceram; precisa-se.
D) casarão; abandonaram; aconteceram; precisam-se.
E) casará; abandonou; aconteceram; precisam-se.
17. A concordância verbal está correta em
A) Fazem anos que estudo regras de gramática e nunca aprendo.
B) Houveram muitos dias ruins para mim na escola.
C) Aqui, conserta-se televisores.
D) Ainda faltam comprar os cartões.
E) Um bloco de foliões animava as ruas da cidade.
18. Não seguem a mesma regra de acentuação gráfica:
A) sábio; planície; nódoa.
C) táxi; júri; biquíni.
E) gambá; você; vovô.

B) dólar; revólver; vômer.
D) país, freguês, chapéu.

19. Leia atentamente as informações e aponte a alternativa que contém a resposta correta.
(01) De acordo com o Manual da Presidência da República, o aviso, o ofício e o memorando devem conter as
mesmas partes, dentre as quais, o tipo e o número do expediente, seguido da sigla do órgão que o expede;
local e data em que foi assinado, por extenso, com alinhamento à direita; o assunto; e o destinatário, onde se
coloca o nome e o cargo da pessoa a quem é dirigida a comunicação. No caso do ofício, deve ser incluído
também o endereço.
(02) A única diferença entre aviso e ofício é que o aviso é expedido exclusivamente por ministros de Estado, para
autoridades de mesma hierarquia, ao passo que o ofício é expedido para e pelas demais autoridades. Ambos
têm como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da Administração Pública entre si e, no
caso do ofício, também com particulares.
(03) O memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que
podem estar hierarquicamente no mesmo nível ou em nível diferente. Trata-se, portanto, de uma forma de
comunicação eminentemente interna. Tem caráter unicamente administrativo, sem abertura para a exposição
de projetos ou diretrizes a serem adotados por determinado setor do serviço público.
(04) O correio eletrônico ("e-mail"), por seu baixo custo e celeridade, transformou-se na principal forma de
comunicação para transmissão de documentos. Nos termos da legislação em vigor, a mensagem de correio
eletrônico ainda não apresenta valor documental, isto é, ainda não é aceito como documento original em
nenhuma circunstância.

A) todos os itens estão incorretos.
C) apenas os itens 01, 02 e 04 estão corretos.
E) apenas os itens 03 e 04 estão corretos.

B) todos os itens estão corretos.
D) apenas os itens 01 e 02 estão corretos.

20. Leia atentamente as informações e aponte a alternativa que contém a resposta correta.
Quanto à forma das correspondências oficiais:
(01) Aviso e ofício seguem o modelo do padrão ofício, com acréscimo do vocativo, que invoca o destinatário,
seguido de vírgula. Devem constar do cabeçalho ou do rodapé do ofício as seguintes informações do
remetente: nome do órgão ou setor; endereço postal; telefone e endereço de correio eletrônico.
(02) Quanto à forma, o memorando segue o modelo do padrão ofício, com a diferença de que o seu destinatário
deve ser mencionado pelo cargo que ocupa.
(03) Formalmente, a exposição de motivos tem a apresentação do padrão ofício. Deve vir acompanhada por um
anexo que proponha alguma medida ou apresente projeto de ato normativo, conforme modelo especificado.
De acordo com sua finalidade, apresenta duas formas básicas de estrutura: uma para aquela que tenha
caráter exclusivamente informativo e outra para a que proponha alguma medida ou submeta projeto de ato
normativo.
A) todos os itens estão incorretos.
C) apenas os itens 01 e 03 estão corretos.
E) apenas os itens 02 e 03 estão corretos.

B) todos os itens estão corretos.
D) apenas os itens 01 e 02 estão corretos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. O balanço patrimonial da empresa Zeus Ltda. apresenta a seguinte composição quanto aos seus aspectos
quantitativos e quantitativos:
Capital Subscrito

10.000,00

Bens para revendas

5.000,00

Caixa

3.400,00

Duplicatas a Receber

4.100,00

Capital Integralizado

6.500,00

Ações em tesouraria

1.000,00

Seguindo a posição patrimonial apresentada exclusivamente nestas informações contábeis, o montante do capital
de terceiros, aplicado no ativo, em reais, é
A) 5.500,00.
B) 6.000,00.
C) 6.500,00.
D) 7.000,00.
E) 8.000,00.
22. O Buffet Festas Juninas S/A firmou contrato com um cliente para fornecimento de comidas típicas em um evento, no
valor de R$ 10.000,00. O contrato foi fechado em 30/04/2014, com prazo de entrega para 24/06/2014. Uma cláusula
previa o recebimento de 25% (vinte cinco por cento) sobre o valor do contrato, a título de antecipação, 30 dias após
o fechamento do negócio. Em 30/05/2014, ao receber do cliente o valor previsto para esta data, o lançamento
contábil que a empresa deverá registrar é
A) D: Banco conta Movimento (Ativo Circulante)_________________
2.500,00
C: Adiantamentos de Clientes (Passivo Não Circulante)_________
2.500,00
B) D: Banco conta Movimento (Ativo Circulante)_________________
C: Adiantamentos de Clientes (Redutora do Ativo Circulante)_____

2.500,00
2.500,00

C) D: Banco conta Movimento (Ativo Circulante)_________________
C: Adiantamentos de Clientes (Passivo Circulante)_____________

2.500,00
2.500,00

D) D: Banco conta Movimento (Ativo Circulante)_________________
C: Adiantamentos de Clientes (Redutora do Ativo Não Circulante)_

2.500,00
2.500,00

E) D: Banco conta Movimento (Ativo Circulante)_________________
C: Receita de Vendas (Receita Operacional)__________________

2.500,00
2.500,00

23. Não corresponde a um Princípio da Contabilidade, segundo a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade Nº
750/93, o Princípio da
A) Continuidade.
B) Conformidade.
C) Competência.
D) Prudência.
E) Entidade.

24. Um determinado ente da federação apresentou as seguintes informações referentes à execução orçamentária do
exercício financeiro de 2013.
Receitas

Despesas

Receitas de Impostos

5.550.000,00 Despesas com pessoal

4.000.000,00

Receitas de Contribuição

1.000.000,00 Despesas de custeio

1.500.000,00

Transferências Correntes

1.300.000,00 Encargos da Dívida

Transferências de Capital

2.000.000,00 Investimentos

150.000,00
2.500.000,00

Amortização de Empréstimos

500.000,00 Amortização da Dívida

1.100.000,00

Operações de crédito

650.000,00 Inversões Financeiras

1.750.000,00

11.000.000,00 TOTAL DAS DESPESAS

11.000.000,00

TOTAL DAS RECEITAS

De acordo com as informações, o ente obteve Receitas de Capital e Despesas Correntes, respectivamente, no valor
de
A) R$ 3.150.000,00 e R$ 7.850.000,00.
B) R$ 5.350.000,00 e R$ 5.650.000,00.
C) R$ 3.150.000,00 e R$ 5.650.000,00.
D) R$ 5.350.000,00 e R$ 7.850.000,00.
E) R$ 7.850.000,00 e R$ 3.150.000,00.
25. Considerem-se os dados extraídos do Balanço Orçamentário referente ao exercício financeiro de 2013 de um
determinado ente público.
Despesas Empenhadas

20.000,00

Despesas Liquidadas

18.000,00

Despesas Pagas

15.000,00

Em conformidade com a legislação vigente, o ente público fez a inscrição de restos a pagar no final do exercício
financeiro, em 31/12/2013, e a contabilidade, por sua vez, realizou o lançamento contábil referente a esta inscrição,
de restos a pagar
A) processados, no valor de 2.000,00.
B) não processados, no valor de 5.000,00.
C) não processados, no valor de 2.000,00.
D) processados, no valor de 5.000,00.
E) não processados, no valor de 3.000,00.
26. De acordo com a lei 6.404/76, é incorreto afirmar-se que
A) as demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das
demonstrações do exercício anterior.
B) nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas; os pequenos saldos poderão ser
agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem 0,1 (um décimo) do valor do respectivo grupo
de contas; mas é vedada a utilização de designações genéricas, como "diversas contas" ou "contas-correntes".
C) as demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da
administração, no pressuposto de sua aprovação pela assembleia-geral.
D) as demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e por contabilistas legalmente habilitados.
E) as demonstrações serão complementadas por pareceres dos auditores independentes e outros quadros
analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos
resultados do exercício.
27. Relacione a coluna da esquerda com a da direita.
A - Direitos
( ) Fornecedores
B - Bens Materiais
( ) Clientes
C - Bens Imateriais
( ) Mesa
D - Obrigações
( ) Patentes
A sequência correta é
A) A – B – C – D.
C) C – A – B – D.
E) D – C – B – A.

B) D – A – B – C.
D) D – B – A – C.

28. A empresa ECB S/A realizou as seguintes operações ao longo do mês de setembro de 2014.
I.
Prestação de serviços por R$ 800,00, recebendo, no ato, apenas 40%.
II.
Pagamento de duplicatas de R$ 200,00, com juros de 15%.
III. Venda à vista de mercadorias por R$ 600,00, com lucro de 20% sobre o custo.
IV. Pagamento de títulos vencidos no valor de R$ 400,00, com desconto de 10%.
Em decorrência dessas operações,
A) o ativo aumentou em R$ 310,00.
C) o ativo aumentou em R$ 560,00.
E) o passivo diminuiu em R$ 400,00.

B) o ativo aumentou em R$ 450,00.
D) o passivo diminuiu em R$ 200,00.

29. Atos Administrativos são aqueles que ocorrem na empresa e que não provocam alterações no patrimônio. Não são
contabilizados, pois, uma vez que não alteram o patrimônio da empresa, não necessitam de contabilização. Não é
um ato administrativo:
A) admissão de funcionários.
B) assinatura de um contrato de seguro contra incêndio.
C) envio de duplicatas a receber ao banco para cobrança simples.
D) pagamento a fornecedores com juros.
E) assinatura de contrato de manutenção de computadores.
30. A empresa Impressus Litorial Ltda. que atua na prestação de serviços gráficos adquiriu, no dia 12/02/2014, uma
impressora, para uso em suas atividades normais, no valor de R$ 45.000, pagando em dinheiro a entrada de R$
15.000,00 no ato da compra e assumindo mais 3 parcelas fixas mensais de R$ 10.000,00.
Com base nos dados, o lançamento contábil na data da aquisição do bem é
A) Débito Caixa R$ 15.000,00
Débito Duplicata a Pagar R$ 30.000,00
Crédito Máquinas R$ 45.000,00
B) Débito Caixa R$ 45.000,00
Crédito Máquinas R$ 45.000,00
Crédito Capital Subscrito R$ 30.000,00
C) Débito Máquinas R$ 45.000,00
Crédito Caixa R$ 15.000,00
Crédito Duplicata a Pagar R$ 30.000,00
D) Débito Máquinas R$ 45.000,00
Débito Caixa R$ 30.000,00
Crédito Duplicata a Pagar R$ 15.000,00
E) Débito Duplicata a Pagar R$ 45.000,00
Crédito Caixa R$ 30.000,00
Crédito Máquinas R$ 15.000,00
31. Examine os itens a seguir a respeito do Balancete de Verificação e assinale Verdadeiro (V) ou Falso(F).
( ) O saldo de cada conta é representado de acordo com sua natureza (devedora ou credora), e não apenas de
acordo com o grupo a que pertence.
( ) O balancete de verificação evidencia a configuração e classificação correta dos itens contábeis.
( ) O balancete de verificação é feito a partir do Livro-Diário, do qual são extraídos os saldos para sua elaboração.
( ) Identificação da entidade; data a que se refere; abrangência; identificação das contas e respectivos grupos;
saldo das contas, indicando de devedores ou credores; soma dos saldos devedores credores, são elementos
mínimos que devem constar no balancete.
A sequência correta é
A) V, F, V, V.
C) F, V, F, V.
E) V, F, F, V.

B) V, V, F, V.
D) F, F, V, F.

ATENÇÃO – Use as informações a seguir para responder às questões 32 e 33.
A empresa Coco Verde Bebidas Ltda. encerrou o seu Balanço Patrimonial em 31.12.2013, com os seguintes saldos:
CONTAS
Aluguéis a Pagar
Aluguéis a Receber
Caixa
Banco Conta Movimento
Duplicata a receber a longo prazo
Financiamento a Longo Prazo
Terrenos
Empréstimo a Pagar a Curto Prazo
Estoques
Máquinas e Equipamentos
Salários a Pagar
Veículos

SALDOS R$
6.000,00
3.000,00
21.000,00
30.000,00
1.900,00
5.630,00
70.000,00
16.800,00
46.300,00
67.500,00
9.200,00
32.000,00

32. Considerando-se esses dados, o valor do total do Ativo Não Circulante corresponde a R$
A) 171.400,00.
B) 217.700,00.
C) 234.500,00.
D) 220.700,00.
E) 139.400,00.

33. O valor do Passivo Circulante da Empresa Coco Verde Bebidas ficou no valor de R$
A) 32.000,00.
B) 31.630,00.
C) 37.630,00.
D) 29.630,00.
E) 29.000,00.
34. O custo de Ativo intangível gerado internamente inclui todos os gastos diretamente atribuíveis, necessários à
criação, à produção e à preparação do ativo, para ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administração.
Não representa esse tipo de custo:
A) gastos com materiais e serviços consumidos ou utilizados na geração do ativo intangível.
B) custos de benefícios a empregados (conforme definido na NBC TG 33 – Benefícios a Empregados) relacionados
à geração do ativo intangível.
C) gastos com o treinamento de pessoal para operar o ativo.
D) taxas de registro de direito legal.
E) amortização de patentes e licenças utilizadas na geração do ativo intangível.
35. Com fulcro na Lei 6.404/76, preenche corretamente a lacuna da seguinte frase:
A Demonstração ____________________indicará o valor da riqueza gerada pela companhia, a sua distribuição
entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, como empregados, financiadores, acionistas,
governo e outros, bem como a parcela da riqueza não distribuída.
A) dos Fluxos de Caixa.
B) do Valor Adicionado.
C) do Resultado do Exercício.
D) de Lucros ou Prejuízos Acumulados.
E) de Investimentos em Coligadas.
36. A empresa Coisas do Sertão Vestuários S/A apresentou os seguintes dados no Balanço Patrimonial, em
31.12.2013.
Ativo Circulante R$ 53.400,00
Ativo Não Circulante R$ 71.600,00
Passivo Circulante R$27.700,00
Passivo Não Circulante R$62.300,00
Considerando-se os dados, é correto afirmar-se que o valor do Patrimônio Líquido
A) corresponde a R$ 43.900,00 decorrente da diferença entre o Ativo Não Circulante e o Passivo Circulante.
B) é de R$ 125.000,00 que corresponde ao valor do Ativo Total.
C) é de R$ 90.000,00 que corresponde ao valor do Passivo Total.
D) corresponde a R$ 35.000,00 decorrente da diferença entre o Ativo Total e o Passivo total.
E) corresponde a R$ 62.700,00 decorrente da diferença entre o Ativo Total e o Passivo Não Circulante.
37. Analise as afirmativas abaixo.
I.
A natureza das contas do Ativo e Despesas é devedora e a do Passivo, Patrimônio Líquido e Receitas é
credora;
II.
Aquisição de um equipamento pago a vista em dinheiro é um fato aumentativo no patrimônio da entidade;
III.
São Fatos Contábeis Mistos Diminutivos: Recebimento de duplicatas com descontos e pagamento de uma
Duplicata com acréscimo de juros
Está correto o que se afirma em
A) I e III, somente.
C) II e III, somente.
E) I, II e III.

B) I e II, somente.
D) II, somente.

38. Nos termos da Lei nº 6.404/76, no encerramento do exercício social, a conta de “Lucros ou Prejuízos Acumulados”
não deve apresentar saldo positivo. Eventual saldo positivo remanescente nesta conta deve ser destinado para
Reserva
A) para Contingências.
B) de Capital.
C) de Incentivos Fiscais.
D) Legal.
E) de Lucros.
39. Em relação ao prazo de divulgação da licitação, correlacione as colunas.
1.
2.
3.
4.

Pregão
Concorrência
Convite
Tomada de Preço

A sequência correta é
A) 4 – 1 – 2 – 3.
C) 3 – 4 – 1 – 2.
E) 2 – 4 – 1 – 3.

(
(
(
(

)
)
)
)

5 dias úteis em qualquer caso
30 dias (técnica ou técnica e preço)
8 dias úteis em qualquer caso
45 dias (técnica ou técnica e preço ou se regime de execução do objeto for
empreitada global)
B) 1 – 2 – 4 – 3.
D) 3 – 2 – 1 – 4.

40. Conforme da Lei n.º 8.666/93, os contratos devem ser executados com o devido acompanhamento e fiscalização a
cargo de um representante da administração especialmente designado para esse fim.
Examine os itens a seguir a respeito de fiscalização de contratos e assinale V (verdadeiro) ou F (falso).
( ) É prudente nomear como fiscais as que pessoas que compuseram a comissão de licitação por terem
conhecimento do termo de referencia.
( ) O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representálo na execução do contrato.
( ) A função de fiscal de contratos, mediante o acompanhamento da execução do objeto (no caso, obras),
configura exercício ilegal da profissão de engenheiro.
( ) O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
( ) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de
materiais empregados.
A sequencia correta é
A) F – F – V – F – V.
C) V – F – F – F – V.
E) F – V – F – V – V.

B) F – V – V – V – F.
D) F – V – F – F – F.

41. Um ente público contratou uma empresa para prestação de serviço de limpeza e conservação de sua unidade. A
despesa total é conhecida e seu pagamento será parcelado, de acordo com o cronograma de execução. Desta
forma, o empenho para a referida despesa será
A) estimativo.
B) ordinário.
C) continuado.
D) global.
E) orçamentário.
42. Quanto a categorias econômicas, a receita é classificada em Receitas Correntes e Receitas de Capital. São
Receitas Correntes:
A) Receita Patrimonial e Amortização de Empréstimos.
B) Receita Agropecuária e Operações de Crédito.
C) Receita de Serviços e Alienação de Bens.
D) Alienação de Bens e Operações de Crédito.
E) Receita Agropecuária, Receita Industrial e Receita de Serviços.
43. Quanto à sua categoria econômica, a despesa é classificada em Despesas Correntes e Despesas de Capital. É
Despesa de Capital:
A) serviços de pintura para manutenção predial.
B) aquisição de mobiliário.
C) aquisição de material de expediente.
D) serviços de telecomunicação.
E) Diárias a servidores.
44. Considerando-se os estágios da despesa pública, analise as informações que um ente público apresentou no final
do exercício 2013.
Empenhos Ordinários
Empenhos Estimativos
Empenhos Liquidados a Pagar
Reforço de empenhos estimativos
Anulação de Empenhos Ordinários
Valores Pagos

R$ 64.000,00
R$ 129.000,00
R$ 43.500,00
R$ 31.000,00
R$ 24.000,00
R$ 71.500,00

Os valores da inscrição em Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processado, respectivamente, no
final do exercício 2013, são
A) R$ 193.000,00 e R$ 115.000,00.
B) R$ 43.500,00 e R$ 71.500,00.
C) R$ 43.500,00 e R$ 85.000,00.
D) R$ 71.500,00 e R$ 128.500,00.
E) R$ 85.500, 00 e R$ 115.000,00.
45. É uma receita extraorçamentária:
A) A diferença entre a receita obtida pela venda e o valor contábil do bem vendido.
B) receitas decorrentes de extração de produtos vegetais, venda de sementes, mudas ou assemelhados.
C) impostos arrecadados relativos a exercícios anteriores.
D) receita de serviços não prevista no orçamento.
E) o depósito em dinheiro feito por alguém contratado pelo Poder Público para garantir a execução de seu contrato.
46. Um ente público, após licitação, contratou uma empresa para pintura e manutenção predial, no valor de
R$ 35.000,00, em 01/06/2013, com vigência de 6 meses. O credor cumpriu toda a execução do serviço, mas o valor
total empenhado e pago em 2013 foi de R$ 30.000,00. Em fevereiro de 2014, o credor cobrou o restante do valor. O
ente público deverá
A) pagar como Despesas de Exercício Anteriores.
B) gerar novo empenho ordinário no valor der$ 5.000,00.

C) reconhecer a despesa e pagar com cheque administrativo.
D) abrir novo empenho estimativo de R$ 35.000,00.
E) exclusivamente, pagar mediante autorização judicial.
47. Examine as afirmativas sobre Rol de Responsáveis – ROLRESP, que é um módulo do Siafi, implantado com a
finalidade de registrar os agentes responsáveis por atos de gestão, e assinale V (verdadeiro) ou F (falso).
( ) O Rol de Responsáveis – ROLRESP reúne informações sobre a identificação de agentes e seus respectivos
substitutos, que desempenham atividades relacionadas à gestão de recursos públicos nas unidades da
administração pública de todas as esferas.
( ) Ato de Gestão é todo e qualquer ato administrativo que importe alteração de natureza orçamentária, financeira
e patrimonial, como autorização para emissão de ordem bancária e assinatura de contratos, convênios e
instrumentos congêneres.
( ) A ausência do serviço para doar sangue (um dia) é considerado um dos afastamentos legais que interrompe ou
suspendem o efetivo exercício da função do titular da Natureza de Responsabilidade.
( ) Agente Substituto é aquele formalmente designado que, provisoriamente, exerce funções em lugar do titular. É
necessário ato formal designando o agente substituto, para a prática de atos de gestão. Este pode exercer uma
ou mais naturezas de responsabilidade em uma UG, por um ou mais períodos, quando do afastamento do
titular.
( ) Agente Responsável é o servidor da administração pública federal, cadastrado na tabela de credor como
pessoa física, responsável por ato de gestão executado no âmbito de Unidade Gestora integrante do Siafi,
podendo ser, no exercício da função, titular, substituto ou interino.
A sequência correta é
A) V – V – F – V – V.
C) F – V – F – F – V.
E) F – F – F – V – V.

B) F – V – V – F – V.
D) V – V – V – F – F.

48. Na Contabilidade Aplicada ao Setor Público, a demonstração contábil que evidencia as alterações ocorridas no
patrimônio, durante o período, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e revela o Resultado
Patrimonial é
A) Balanço Patrimonial.
B) Demonstração das Variações Patrimoniais.
C) Balanço Orçamentário.
D) Demonstração da Dívida Pública.
E) Demonstração dos Fluxos de Caixa.
49. Segundo Miguel Reale, Princípios Orçamentários são enunciações normativas de valor genérico, que condicionam e
orientam a compreensão do ordenamento jurídico, quer para interpretação e orientação, quer para elaboração de
novas normas. Refere-se ao Principio Orçamentário da Especificação:
A) o orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas da administração.
B) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei.
C) reflete a necessidade da Administração ter um único orçamento.
D) o orçamento não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação de despesa.
E) não haverá consignação de dotações globais para atendimento da despesa.
50. Os princípios que norteiam a elaboração, a execução, a avaliação e o controle dos orçamentos públicos estão
explícitos ou implicitamente previstos no ordenamento jurídico nacional. Assinale a alternativa que se ao Princípio
da Exclusividade:
A) O orçamento deve ter vigência limitada a um exercício financeiro. Esse princípio está consagrado na legislação
brasileira por meio da Constituição Federal (art. 165, inciso III) e Lei nº 4.320/64 (arts. 2º e 34).
B) O orçamento deve ser uno, ou seja, deve haver somente um orçamento para um exercício financeiro, com todas
as receitas e despesas. Esse princípio está consagrado na legislação brasileira por meio da Constituição Federal
(art. 165, §5º) e Lei nº 4.320/64 (art. 2º).
C) O orçamento deve conter todas as receitas e despesas referentes aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e
entidades da administração direta e indireta. Esse princípio está consagrado na legislação brasileira por meio da
Constituição Federal (art. 165, §5º) e Lei nº 4.320/64 (art. 2º).
D) A lei orçamentária não poderá conter matéria estranha à previsão das receitas e à fixação das despesas. Esse
princípio está consagrado na legislação brasileira por meio da Constituição Federal (art. 165, §8º) e Lei nº
4.320/64 (art. 7º).
E) Esse princípio estabelece que todas as receitas e despesas devem constar do orçamento em seus valores
brutos, sem qualquer tipo de dedução, de forma a permitir efetivo controle financeiro do orçamento e
universalidade. Esse princípio está consagrado na legislação brasileira por meio da Lei nº 4.320/64 (art. 6º).
51. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 165, prevê 3 (três) leis orçamentárias: PPA – Plano Plurianual, LDO –
Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual. Sobre isso, é incorreto dizer-se que
A) a LOA compreenderá o Orçamento Fiscal, o Orçamento de investimentos e o Orçamento da seguridade social.
B) o PPA fixa, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas do Governo para as despesas de
capital.
C) todo investimento do governo, cuja execução ultrapasse mais de um ano, deverá estar previsto na LDO, sob
pena de crime de responsabilidade.
D) a LDO estabelece as metas e prioridades da Administração, incluindo as despesas de capital para o exercício
subsequente.

E) o presidente deve enviar ao Congresso Nacional a proposta da LDO até o dia 15 de abril.
52. Créditos Adicionais são autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas ou programadas
na Lei Orçamentária. Com relação ao Crédito Adicional, julgue as afirmativas e marque V (verdadeiro) ou F (falso).
I. Os créditos adicionais classificam-se em suplementares, especiais e extraordinários.
II. Os créditos suplementares são destinados a reforço de dotação orçamentária.
III. Os créditos especiais são destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica.
IV. Os créditos extraordinários são destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção
intestina ou calamidade pública.
Está(ão) correta(s):
A) todas.
C) apenas II.
E) apenas I e III.

B) apenas I.
D) apenas III.

53. Com relação à Lei 4.320/1964, é falso dizer-se que
A) nenhum tributo será exigido ou aumentado, sem que a lei o estabeleça, nenhum será cobrado em cada exercício
sem prévia autorização orçamentária, ressalvados a tarifa aduaneira e o imposto lançado por motivo de guerra.
B) o empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de
pagamento pendente ou não de implemento de condição.
C) o pagamento da despesa só será efetuado, quando ordenado após sua regular liquidação.
D) a escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais se efetuará pelo método das partidas dobradas.
E) o pagamento da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e os
documentos comprobatórios do respectivo crédito.
54. Quanto à regularidade, a despesa publica pode ser classificada em
A) orçamentária e extraorçamentária.
B) ordinárias e extraordinárias.
C) corrente e de capital.
D) função e subjunção.
E) alocativa e distributiva.
55. É um mecanismo que permite ao governo desvincular até 20% das receitas das contribuições sociais, excetuando
as previdenciárias, para o orçamento fiscal. Este conceito refere-se a
A) DRU.
B) PPA.
C) Orçamento Participativo.
D) Orçamento Base Zero.
E) Orçamento Programa.
56. O superávit do Orçamento Corrente, resultante do balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes, são
A) Receita Orçamentária e Receita Corrente.
B) Receita Orçamentária e Receita de Capital.
C) Receita Extraorçamentária e Receita Corrente.
D) Receita Extraorçamentária e Receita de Capital.
E) desconsiderados Receita Pública.
57. Quanto à coercitividade, a receita pública classifica-se em
A) orçamentária e extraorçamentária.
B) efetiva e por mutação patrimonial.
C) corrente e de capital.
D) originária e derivada.
E) alocativa e distributiva.
58. Um indivíduo adquiriu uma moto financiada, para trabalhar como entregador de pizza. Ao final do financiamento,
pagou R$ 4.300,00. Só de juros pagou R$ 1.800,00. Sabendo-se que a taxa desta operação foi de 3% a.m, ele
pagou o empréstimo em
A) 12 meses.
B) 24 meses.
C) 36 meses.
D) 48 meses.
E) 60 meses.
59. Um imóvel localizado na zona rural do município de Caucaia-CE custava R$ 36.000,00 e teve uma valorização de
8,5% nos últimos dois anos. O preço atual desse imóvel é R$
A) 39.060,00.
B) 39.120,00.
C) 39.240,00.
D) 39.360,00.
E) 78.120,00.
60. Um microempreendedor individual captou R$ 50.000,00 através de um empréstimo que deverá ser pago em 4
prestações mensais. A taxa de juros da operação é de 2,5% a.m. Os juros compostos pagos no final do empréstimo,
são de
A) 5.190,64.
B) 53.844,53.
C) 52.531,25.
D) 55.190,64.
E) 56.570,41.

