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SÓ ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES QUANDO AUTORIZADO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Esta prova é composta de 40 questões, assim distribuídas:
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Noções de informática
Legislação
Conhecimentos específicos

QUESTÕES
01 a 10
11 a 15
16 a 20
21 a 40

2. Para se dirigir aos fiscais, levante o braço e aguarde ser atendido.
3. Após ser autorizado, abra o caderno, verifique o seu conteúdo e solicite imediatamente a
troca caso faltem folhas ou haja falhas na impressão.
4. Verifique se este caderno contém 40 questões objetivas.
5. Transfira cada uma de suas respostas para a Folha de Respostas, conforme as
instruções lá contidas.
6. É de responsabilidade do candidato a entrega de sua Folha de Respostas.
7. O candidato que for flagrado portando quaisquer aparelhos eletrônicos, mesmo
desligados ─ inclusive telefone celular ─ terá sua prova anulada. Não leve esses
aparelhos eletrônicos para o banheiro, pois o porte deles, nessa situação, também
ocasionará a anulação da prova.
8. Ao término da prova, este caderno deverá ser levado pelo candidato.
OBS.: os fiscais não estão autorizados a dar informações sobre esta prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto a seguir para responder as questões 01, 02 e 03.
Se, na primeira vez, o filme “Café com canela” me avassalou, agora então, sem qualquer
cerimônia, atravessou meu coração! Estou, desde menina, chafurdada na magia dessa sétima arte
que tanto admiro e na qual também trabalho. Portanto, acostumada às salas de cinema e a sua
película tão parecida com sonho. Lo que passa és que o filme de Glenda Nicácio e Ary Rosa me é
inaugural e o é para o cinema brasileiro, que é também o do mundo.
Ao falar a partir da própria aldeia com extrema maestria, Cachoeira, cidade do Recôncavo
onde se passa a premiada obra, consegue abrigar nos seus 122 minutos todas as Áfricas e as não
Áfricas também. É de e sobre o afeto. A afetividade é sua liga, argamassa, presença invisível e
aderente em todos os “frames”. É o pontilhado discretíssimo que forma a imagem. O filme foi
identificado já em seu lançamento em Brasília como uma obra de afeto. E aí traz o mundo inteiro
no bolso.
Não só pelo afeto ser uma forma de conhecimento, como afirma Espinosa, mas porque, em
seu bojo, a humanidade se esculpe. Tudo passa por essa via: os primeiros cuidados, a
autoconfiança, o autoconhecimento, a relação com o outro, com o trabalho, com a natureza, com a
política... tudo passa pela estrada do afeto. Tramas urdidas com esta linha decidem o jogo da vida.
Por causa do afeto ou de sua falta, muitas tramas se banham em dramas.
Mas então é inaugural por que, se muitos filmes falam de afeto, sua doença, seu avesso,
que é a guerra? É que o filme me atravessou por identificação! Vi os aniversários lá de casa. Vi
minha madrinha, tios, primos, minha gente alegre na tela do cinema. Normal. Bebendo cerveja de
bar, contando piada, sem chororô estereotipado, e tirando sempre onda do sofrimento. Sem negálo. Tirando de letra a pesada lida da vida de uma etnia que experimenta há séculos uma realidade
estruturalmente racista. E tem que sobreviver. E arrumar saúde. E durar pra virar o jogo sem ser
abatido em “pleno voo”, como diz Martha Medeiros. Mas o filme não fala disso. Não precisa. Sua
prova factual é irrefutável. O filme é trágico sem ser triste. Está ali a dona morte visitando a realidade
exposta, mas tudo é costurado na linha da oferenda, no caminho da generosidade, fundamento
matriz da filosofia africana, sem a qual não teríamos sobrevivido até aqui. [...]
LUCINDA, Elisa. Disponível em: https://www.jb.com.br/colunistas/cercadinho_de_palavras/2018/08/1774me-vi-no-cinema.html . Acesso em 08.jan2019.(Adaptado)

QUESTÃO 01
Em “Estou, desde menina, chafurdada na magia dessa sétima arte que tanto admiro
e na qual também trabalho.”, o termo destacado foi empregado com o sentido de
A) atolada.
B) enfarada.
C) manchada.
D) entediada.
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QUESTÃO 02
Considerando-se as características do texto, é correto afirmar que esse se trata de

A) um conto.
B) uma crônica.
C) uma resenha.
D) uma notícia.

QUESTÃO 03
Para a autora, o diferencial do filme comentado consiste no fato de

A) ele apresentar uma proposta temática singular e inédita, a do afeto.
B) ele falar da sobrevivência dos africanos inseridos em realidade estruturalmente racista.
C) ela ser apaixonada pelo cinema brasileiro, que sempre aborda questões centrais para a
humanidade.
D) ela identificar-se com as cenas nele retratadas.
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QUESTÃO 04
Se você acha que o maior vexame do Brasil, quando o tema é Copa do Mundo, foi o
7 a 1 contra a Alemanha, em 2014, em pleno Mineirão lotado, pode estar enganado. Para
muitos, a grande vergonha completa 35 anos: o roubo da taça Jules Rimet, na sede da CBF
(Confederação Brasileira de Futebol).
A Jules Rimet foi criada em 1928, e o troféu era entregue para a seleção campeã da
Copa. A cada quatro anos, a relíquia tinha uma nova casa. Mas o primeiro país que
conquistasse o tricampeonato ficaria com o prêmio definitivamente. Pelé, Jairzinho, Tostão,
Carlos Alberto Torres e companhia conquistaram o tri em 1970, no México.
Desde então, o troféu ficava exposto na sede da CBF, no centro do Rio de Janeiro,
na entrada da principal sala de reuniões da confederação. Mas, depois de 13 anos e meio
da conquista, os seguranças do prédio foram rendidos e a taça foi roubada. Os ladrões não
conseguiram quebrar o vidro à prova de balas, mas desmontaram as molduras de madeira
e levaram a relíquia.
A Jules Rimet era feita em prata, ouro, com base em pedra semipreciosa, pesava
3,8 quilos, tinha 35 centímetros de altura e era a imagem da deusa da vitória. Na época, a
CBF recebeu um valor de Cr$ 30 milhões (aproximadamente R$ 370 mil) de um seguro
sobre o ouro que tinha na peça, cerca de 1,8 quilo.
A taça nunca mais foi encontrada, e a suspeita mais forte é que foi derretida e o ouro
e a prata usados para fazer novas peças. Três pessoas foram condenadas pelo roubo,
Sérgio Peralta, Chico Barbudo e Luiz Bigode; e uma por receptação, Juan Carlos
Hernandes.
Depois de 70, a Fifa (Federação Internacional de Futebol) criou o troféu que é
entregue atualmente, mas nenhum país fica com a taça definitivamente e, sim, com uma
réplica da Copa do Mundo.
CANTERAS, Carla. Disponível em: https://esportes.r7.com/futebol/roubo-da-taca-jules-rimet-na-sede-da-cbf-completa35-anos-19122018. Acesso em 03. jan.2019. (Adaptado)

Considere o enunciado a seguir, recortado do texto apresentado:
“A Jules Rimet foi criada em 1928, e o troféu era entregue para a seleção campeã
da Copa. A cada quatro anos, a relíquia tinha uma nova casa. Mas o primeiro país que
conquistasse o tricampeonato ficaria com o prêmio definitivamente. Pelé, Jairzinho,
Tostão, Carlos Alberto Torres e companhia conquistaram o tri em 1970, no México”.
Sobre as formas verbais destacadas no trecho acima, é correto afirmar que

A) “ficaria” indica a realização de ação no futuro de forma incondicional.
B) “tinha” e “era entregue” indicam um fato não concluído, dando ideia de continuidade.
C) “conquistaram” e “conquistasse” indicam certeza de que a ação foi totalmente concluída
no passado.
D) “foi criada” e “era entregue” indicam ações concluídas no passado.
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Leia o texto a seguir para responder as questões 05 e 06.
Indevida culpa materna
Se eu pudesse aliviar o mundo de um sofrimento, seria o de remover as culpas
indevidas que a maioria das mulheres carrega dentro de si, na função de mãe.
Para qualquer problema comportamental apresentado por uma criança ou por um
adolescente, ou até mesmo por alguns adultos, há uma mãe se responsabilizando por ele.
Há, sem dúvida, responsabilidades de que as mães não podem se furtar na educação dos
filhos, mas uma boa parte da culpa é devida à cultura da época e do local, e pode ser
evitada.
Hoje a grande culpa indevida é a que a maioria das mães pensa/sente que está “em
falta” com os filhos quando trabalha fora. Essa culpa, que sabota a felicidade familiar, devese ao pensamento de que ela deveria se dedicar mais aos filhos.
Algumas mães podem ter a opção de não trabalhar (fora) e permanecer mais tempo
com os filhos. Mas estes não precisam delas o tempo todo e, se precisarem, é porque já
existe uma dinâmica de comportamentos problemáticos: o sufocado produz e sustenta um
folgado. Ou seja: embaixo de um sufocado (mãe) tem sempre um ou vários folgados (filhos
e, às vezes, também outros adultos).
Enquanto a mãe não resolver essa equação, ficará cada vez mais sufocada, e os
filhos, cada vez mais folgados, malcriados e tiranos. Essa sufocada mãe vai achar que 24
horas por dia são insuficientes para atender a tantos folgados e… lá vem a culpa indevida!
A sufocada vai se sufocando porque quer deixar todos os filhos satisfeitos somente
quando aprenderem a cuidar de si e dos seus pertences e ajudar os conviventes
necessitados. Essa prática entra em conflito com outro pensamento: é obrigação da mãe
fazer sempre tudo e mais alguma coisa para os filhos.
Quem foi que estabeleceu essa lei? Quem ensinou a mãe a ser sufocada? Vem da
época do machismo, quando surgiu a figura da “boa mãe”, que todas as mulheres
buscavam e buscam ser, cujo resultado final é perpetuar os filhos no folgado e inadequado
machismo.
A boa mãe ensina o filho a fazer o que é capaz e cobra. Cobrança, estabelecimento
de limites, responsabilidade que gera liberdade, ética para ser bem tratada, mesmo estando
ausente, perde quem não cuida do que tem, prazos existem para serem cumpridos,
necessidades têm que ser satisfeitas e vontades, quando puder, são costumes que devem
ser adotados em casa para que a mãe tenha prazer e paz ao voltar para o “lar, doce lar”.
TIBA, Içami. Disponível em:https://editoraintegrare.com.br/blogs/educacao/indevidaculpa-materna-por-icami-tiba. Acesso em 30.jan.2019.
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QUESTÃO 05
Com base na leitura do texto, é correto afirmar que seu objetivo central é defender a
ideia de que
A) a cultura que instituiu a figura da “boa mãe” contribuiu para que a maioria das mães se
sintam culpadas.
B) as mães que trabalham fora de casa são ingênuas por esperarem que seus filhos sejam
capazes de cuidarem de si mesmos e de seus pertences.
C) a maioria das mães não é escrava de seus filhos ou mesmo dos adultos com que divide
a mesma casa.
D) o folgado e o inadequado machismo é fortalecido pelas mães que trabalham fora e
cobram responsabilidade de seus filhos.
QUESTÃO 06
Considere os seguintes trechos recortados do texto.
“Vem da época do machismo, quando surgiu a figura da “boa mãe”
“... são costumes que devem ser adotados em casa para que a mãe tenha prazer e
paz ao voltar para o “lar, doce lar”.
As aspas que foram empregadas nas expressões destacadas cumprem a função de

A) destacar expressões não peculiares à linguagem normal esperada para o texto.
B) acentuar o valor significativo das expressões.
C) construir um efeito de ironia.
D) marcar o início e o fim de uma citação.
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QUESTÃO 07
Contratam-se mulheres
Em períodos de crise, os empregadores preferem contratar ou manter mulheres em suas
empresas, dizem professores entrevistados pela BBC News Brasil. Apesar de a taxa de
desemprego ser tradicionalmente maior entre elas, durante recessões os empresários são guiados
pela necessidade: mulheres têm salários menores do que homens e, em geral, aceitam condições
de trabalho menos garantidas.
Em 2017, de acordo com a Pnad, os homens ganhavam, em média, 29,7% a mais do que
as mulheres. "Elas têm uma formação melhor, mais escolaridade, mas salários menores. Ganhar
menos ou aceitar emprego em condições piores, sem carteira, é uma característica do emprego
feminino que atrai as empresas. As empresas querem reduzir custos, se livrar das leis trabalhistas.
“É uma questão de sobrevivência", diz a professora do Departamento de Economia da PUC, Anita
Kon.
As mudanças estruturais no mercado brasileiro foram fundamentais para permitir que
mulheres se tornassem provedoras durante a crise, acrescenta a professora Angela Araújo. Uma
dessas transformações foi o crescimento, na última década, do setor de serviços de educação e de
saúde, onde elas são maioria. Desde o começo dos anos 2010, esse tipo de ocupação ultrapassou
os serviços domésticos como a função que mais emprega brasileiras.
Por trás da expansão dos serviços, explicam os entrevistados, está a multiplicação de
sistemas privados de educação e de saúde – faculdades e clínicas particulares –, muitos deles
contratantes de empresas terceirizadas. Por causa disso, os professores alertam que boa parte
dessas vagas oferece condições precárias de trabalho.
Para a economista e professora da UFRJ Lena Lavinas, a flexibilização, impulsionada pela
reforma trabalhista, também pode ter ajudado a entrada ou a permanência das mulheres em seus
cargos. Com a possibilidade de negociação direta entre patrão e funcionário e de contratos de
trabalho intermitente com salários mais baixos, por exemplo, a resistência à contratação de
mulheres – por receio de que engravidem ou faltem para se dedicar aos filhos – é menor. […]
As trajetórias profissionais das mulheres costumam ter um movimento de entrada e de saída
do mercado para se adaptar ao itinerário da família, explica a professora do Instituto de Ciências
Humanas da Universidade Federal de Juiz de Fora, Ana Claudia Moreira Cardoso. E seria por isso
que muitas não conseguem subir na hierarquia profissional e permanecem auxiliares no sustento
da casa.
Além dela, outros professores entrevistados pela BBC Brasil defendem que, apesar de
consistente e representativa de uma luta por autonomia, a entrada das mulheres na força de
trabalho aconteceu pela porta lateral.
FAGUNDEZ, Ingrid. Disponível em: https://noticias.r7.com/economia/mulheres-sobrecarregadas-e-homensdesempregados-familias-brasileiras-chegam-a-2019-ainda-em-crise-08012019. Acesso em 13.jan. 2019. (Adaptado)

Considere o seguinte enunciado.
“... a entrada das mulheres na força de trabalho aconteceu pela porta lateral.”
A partir da leitura do texto, é correto inferir que isso se deu porque as mulheres
A) atenderam a interesses econômicos do empregador e se submeteram a condições de
trabalho menos garantidas e com salários menores.
B) aceitam salários menores, engravidam ou faltam ao trabalho para se dedicarem aos
filhos.
C) não conseguiram subir na hierarquia profissional e permaneceram auxiliares no sustento
da casa.
D) são contratadas por empresas terceirizadas que prestam serviços a sistemas privados
de educação e de saúde.
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QUESTÃO 08
A fome é um crime
Não há outra maneira de dizer. Não há atenuante. Em um mundo que produz alimentos
suficientes para dar de comer a todos os seus habitantes, a fome nada mais é do que um crime.
Todos os dias, assistimos, do conforto de nossas poltronas e a uma distância segura proporcionada
pelas telas da televisão, ao desespero de pessoas pobres e vulneráveis que são forçadas a migrar
nas condições mais humilhantes. A maioria delas são provenientes de áreas rurais.
Temos que fazer mais por essas pessoas. Não podemos permitir que elas fiquem para trás.
Fazer vista grossa e não debater as causas mais profundas de como erradicar a fome e a pobreza
é algo criminoso. Sabemos como fazê-lo. Sabemos o que funciona. Mas não teremos sucesso se a
violência continuar, se os conflitos não terminarem.
Os dados mais recentes da FAO indicam que, após quase uma década de declínio, o número
de pessoas afetadas pela fome no mundo aumentou novamente, com 815 milhões de habitantes
sofrendo de desnutrição crônica em 2016. Em 2017, 124 milhões necessitaram de assistência
alimentar de emergência, em comparação com os 108 milhões de 2016. Não é coincidência. Esses
números refletem uma década de redução gradual da paz mundial, principalmente devido aos
crescentes conflitos no Oriente Médio e na África, e seus efeitos indiretos em outras áreas, segundo
dados do 2018 Global Peace Index publicado no início deste mês.
Assim, não nos faltam novas evidências: a fome tem aumentado em cenários mais violentos.
A relação é direta. É em países como a Síria, Iêmen, Afeganistão, Sudão do Sul, Iraque e Somália
que encontramos algumas das maiores taxas de insegurança alimentar. A América Latina também
testemunha retrocesso de desenvolvimento – e, em alguns casos, testemunha também o retorno
da fome e da exclusão social devido a conflitos internos e à instabilidade social.
Por isso, é um paradoxo notar que os gastos militares globais continuem aumentando,
enquanto países destinam cada vez menos recursos para combater a fome no mundo. [...]
Esta relação é muitas vezes ignorada, mas todos os países devem ter em conta que a paz
e o fim dos conflitos são essenciais para reduzir novamente o número de pessoas famintas. E todos
devemos lembrar que a paz não é apenas a ausência de conflito. A paz é uma dinâmica muito mais
complexa e permanente das relações entre pessoas e entre povos, em que os alimentos ocupam
lugar fundamental.
Os direitos humanos e os povos são valores indivisíveis na construção democrática, sendo
fundamentais para alcançar a plena igualdade. Por isso, é urgente que fortaleçamos as condições
de vida e que trabalhemos pelo desenvolvimento dos povos. Apenas assim eles poderão firmar
seus valores e desfrutar de uma vida digna.
Nesta dinâmica, há algo inquestionável: os mais pobres são aqueles que mais precisam do
apoio e da solidariedade do resto do mundo. Somente a partir dessa concepção é que poderemos
erradicar a fome e construir uma sociedade mais justa e mais humana para todos.
SILVA, José Graziano da e ESQUIVEL, Adolfo Pérez. Disponível em:
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/06/26/opinion/1530022522_378648.html. Acesso em 09.jan.2019. (Adaptado)

No texto, os autores se valeram de dados da FAO e do 2018 Global Peace Index
para sustentar a tese que
A) o aumento do número de pessoas afetadas pela fome coincide com a redução gradual
da paz mundial.
B) o mundo produz alimentos para todos os seus habitantes, mas, mesmo assim, há
aumento do número de pessoas famintas.
C) sabemos como erradicar a fome no mundo, mas nos preocupamos mais com as ações
militares globais.
D) as pessoas mais pobres são forçadas a migrar para fugirem de conflitos violentos.
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Leia o texto a seguir para responder as questões 09 e 10.

No Brasil, existem aproximadamente 16
milhões de pessoas incapazes de ler e de
escrever ao menos um simples bilhete.
Considerando-se o conceito de “analfabeto
funcional” que inclui as pessoas com menos
de quatro séries de estudo concluídas, o
número salta para 33 milhões.

Disponível em: https://roupanovaral.wordpress.com/page/211/. Acesso 03.fev.2019

QUESTÃO 09
Considere o seguinte texto do anúncio.
No Brasil, existem aproximadamente 16 milhões de pessoas incapazes de ler e de
escrever ao menos um simples bilhete. Considerando-se o conceito de “analfabeto
funcional” que inclui as pessoas com menos de quatro séries de estudo concluídas, o
número salta para 33 milhões.
Com base no texto do anúncio destacado acima, é correto afirmar que cerca de 16
milhões de brasileiros não vão ler o anúncio porque

A) apesar de irem à escola, são analfabetos funcionais.
B) são analfabetos, incapazes de ler e de escrever.
C) o assunto não interessa a milhões de brasileiros.
D) milhões de brasileiros não têm acesso a anúncios
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QUESTÃO 10
O anúncio, em alusão ao dia da educação, tem por objetivo principal
A) informar aos analfabetos que seu grupo constitui-se de mais de 16 milhões de pessoas.
B) destacar que 33 milhões de brasileiros ainda são “analfabetos funcionais”.
C) demonstrar indignação diante da falta de hábito de leitura do brasileiro.
D) chamar a atenção para a quantidade expressiva de analfabetos no país.
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NOÇÕES EM INFORMÁTICA
QUESTÃO 11
Em relação ao uso do software MS Windows 7, marque (V) para a afirmativa
verdadeira e (F) para a falsa.
(

)

A central de ações do Windows oferece informações importantes sobre seu
computador como: status do antivírus, atualizações, solução de problemas,
além de fornecer um recurso de agendamento de backup. Para acessar, vá
até "Painel de Controle > Contas de usuário > Central de Ações".

(

)

Para realizar um backup dos dados atuais como medida de precaução,
pode-se usar a Central de Backup e Restauração do Windows 7. O backup
de dados pode ser realizado em mídias removíveis, exceto em unidades de
CD/DVD.

(

)

No Windows 7, ao se desejar compartilhar uma pasta com outro usuário
remoto, isto é, logado em outra máquina, deve-se criar uma outra conta de
usuário no computador local para o usuário remoto, depois, dar a esse
usuário permissões de acesso à pasta.

(

)

O Windows 7 permite usar a Criptografia de Unidade de Disco com a
ferramenta BitLocker. Quando se adiciona novos arquivos a uma unidade
criptografada, o BitLocker os criptografa automaticamente. Por sua vez, os
arquivos criptografados, salvos em unidade não criptografadas são
descripotografados.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
A) F, F, V, V.
B) V, F, V, F.
C) F, V, F, F.
D) V, F, F, V.
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QUESTÃO 12
Em relação ao uso do software MS Word 2007, marque (V) para a afirmativa
verdadeira e (F) para a falsa.

(

)

Ao se aplicar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse sobre uma
palavra de um parágrafo de texto, toda a linha em que a palavra está
posicionada será selecionada.

(

)

Ao se aplicar a sequência combinada de teclas Ctrl+5 em um parágrafo,
altera-se o espaçamento entre linhas de texto do referido parágrafo para o
modo 1,5 linhas.

(

)

Ao se aplicar a sequência combinada de teclas Shift+Enter em um
parágrafo, insere-se um novo parágrafo ao documento de texto.

(

)

Ao se criar um novo estilo de formatação, pode-se definir os seguintes
elementos de formatação: tipo, tamanho e cor da fonte; alinhamento, recuos
e espaçamento do parágrafo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
A) V, V, V, F.
B) F, V, F, F.
C) F, V, F, V.
D) V, F, F, V.

QUESTÃO 13
No uso do software Microsoft Office Word 2007 (configuração padrão), ao se
posicionar no começo uma linha de texto, o que acontecerá se você pressionar uma
sequência combinada das teclas Ctrl + Shift + seta para baixo?

A) Seleciona somente uma linha de texto por vez.
B) Move o cursor para o final do documento em edição.
C) Seleciona, de maneira rápida, todos parágrafos abaixo da posição inicial até o final do
documento em edição.
D) Seleciona, de maneira rápida, os parágrafos adjacentes abaixo da posição inicial.
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QUESTÃO 14
A Internet dispõe de uma grande quantidade de serviços, em que a maioria das
ações dos usuários é executada pelo acesso a páginas Web. Para atender à grande
demanda, incorporar maior funcionalidade e melhorar a aparência das páginas Web, novos
recursos de navegação foram desenvolvidos e novos serviços foram disponibilizados.
A tabela a seguir apresenta uma lista de recursos/extensões e suas definições.

Recursos

Definições

I. Adware

( ) Aparecem automaticamente e sem permissão,
sobrepondo a janela do navegador Web, após acessar
uma determinada página web ou um hiperlink
específico.

II. JavaScripts

( ) Pequeno fragmento de dados que um servidor envia
para o navegador do usuário. O navegador pode,
assim, armazenar esses dados e enviá-los de volta
com a próxima requisição para o mesmo servidor.

III. Cookies

( ) Pequenos programas que podem ser instalados em
seu navegador Web para prover funcionalidades
extras. Muitos deles são confiáveis, mas há
possibilidade de alguns executarem atividades
maliciosas.

IV. Janelas de pop-up

( ) Recurso projetado especificamente para apresentar
propagandas. Pode ser usado para fins legítimos ou
para fins maliciosos.

V. Plug-ins

( ) Código móvel utilizado por desenvolvedores para
incorporar maior funcionalidade e melhorar a
aparência de páginas Web.

Correlacione a sequência de recursos com suas respectivas definições, e assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

A) IV, III, V, I e II.
B) III, II, V, IV e I.
C) V, III, IV, I e II.
D) II, III, V, I e IV.
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QUESTÃO 15
Em relação ao uso do software MS Excel 2007, considere uma pasta de trabalho
com três planilhas e a escrita da fórmula abaixo na célula A2 da Planilha1.

=SOMA(Planilha1:Planilha3!A1)

Qual é o resultado obtido da aplicação da fórmula na célula A2?

A) O resultado é igual ao valor armazenado na célula A1 da Planilha1.
B) O resultado é a soma dos valores contidos na célula A1 de todas as planilhas entre
Planilha1 e Planilha3, incluídas.
C) O resultado é igual ao valor armazenado na célula A1 da Planilha3.
D) O resultado é a soma dos valores contidos na célula A1 de todas as planilhas entre
Planilha1 e Planilha 3, não incluídas.
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LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 16
Em relação aos ocupantes de cargos de comissão ou de cargos de natureza
especial, é correto afirmar que esses poderão

A) ser nomeados unicamente para o exercício de função gratificada na esfera federal.
B) ser nomeados para o exercício de função gratificada na esfera estadual.
C) ser nomeados para ter exercício, interinamente, em outro cargo de confiança, não
podendo optar pela remuneração do cargo de origem.
D) acumular remuneração de cargo de natureza especial ou oriunda de comissão com a
do novo cargo de confiança para o qual foram nomeados.

QUESTÃO 17
Em se tratando de acumulação proibida de cargos públicos, assinale a alternativa
INCORRETA.

A) É possível a acumulação de vencimentos oriundos de cargo efetivo com proventos da
inatividade quando se tratar de cargos, de empregos ou de funções acumuláveis na
atividade, na forma permitida pela Constituição Federal.
B) Quando houver comprovação de compatibilidade de horários e permissão da lei para
que os cargos ocupados sejam acumuláveis, a acumulação é considerada lícita.
C) Considera-se acumulação proibida de cargos, de empregos ou de funções públicas a
percepção de vencimento de cargo em comissão com proventos da inatividade.
D) A proibição de acumular cargo, emprego ou função pública estende-se às empresas
públicas do município.

QUESTÃO 18
De acordo com o Código de Ética Profissional, o servidor público civil do Poder
Executivo Federal deverá
A) dar publicidade a todos os atos administrativos, tendo em vista que essa é a regra que
não pode ser modificada, sendo requisito de eficácia e de moralidade.
B) divulgar unicamente aos colegas de repartição as normas constantes do Código de
Ética.
C) facilitar a fiscalização de todos os seus atos e serviços por qualquer administrado.
D) saber distinguir a conduta honesta da desonesta, observando atentamente os princípios
que regem a conduta do Administrador Público e a probidade administrativa.
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QUESTÃO 19
Assinale a alternativa que NÃO representa as características do processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

A) O agente público pode renunciar aos poderes ou às competências a ele outorgadas,
desde que justifique seu ato.
B) Um dos critérios a ser observado pelo Administrador Público, ao tomar decisão, é a
exposição clara dos motivos de fato e de direito que justificam o ato administrativo.
C) A apresentação de alegações finais é uma das garantias a ser observada, notadamente
nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio.
D) A interpretação retroativa de nova interpretação da lei é um dos critérios a ser observado
nos processos administrativos.

QUESTÃO 20
No tocante à Lei de Improbidade Administrativa, é INCORRETO afirmar que

A) atendidos os requisitos da representação por prática de improbidade, a autoridade irá
determinar a apuração dos fatos com base no procedimento aplicado ao Processo
Administrativo Disciplinar disposto na lei 8.112/90.
B) o sequestro dos bens do agente público, que tenha enriquecido ilicitamente, é um dos
procedimentos utilizados durante a apuração da prática de improbidade.
C) na ação de improbidade administrativa, é vedada às partes optar pela transação ou pela
conciliação.
D) a declaração de bens e de valores que compõem o patrimônio privado do agente público
deve ser atualizada a cada triênio e na data em que o agente público deixar o exercício
do mandato, do cargo, do emprego ou da função.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
De acordo com o Pronunciamento CPC 00 (R1) - Estrutura Conceitual para
Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro - do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis, assinale a alternativa correta.

A) As despesas são reconhecidas na demonstração do resultado quando surge um
decréscimo, que possa ser determinado em bases confiáveis, nos futuros benefícios
econômicos provenientes da diminuição de um ativo ou do aumento de um passivo.
B) A receita surge no curso das atividades usuais da entidade e é designada por uma série
de nomes tais como: vendas, honorários, juros, dividendos, royalties, aluguéis. Nesse
sentido, a definição de receita abrange receitas propriamente ditas, provisões e
reservas.
C) Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando houver certeza sobre uma
saída de recursos detentores de benefícios econômicos exigida em liquidação de
obrigação presente e o valor pelo qual essa liquidação se dará puder ser mensurado
com confiabilidade.
D) Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando houver certeza de que
benefícios econômicos futuros dele provenientes fluirão para a entidade e seu custo ou
valor puder ser mensurado com confiabilidade.

QUESTÃO 22
No mês de novembro de 2018, uma empresa comprou a prazo materiais de limpeza
para uso próprio no valor de R$ 120.000,00. Os pagamentos das faturas foram efetuados
em três parcelas iguais, nas seguintes datas: 30 de novembro e 31 de dezembro de 2018;
31 de janeiro de 2019. Metade dos materiais adquiridos foi utilizada no mês de dezembro
de 2018.
Considerando-se que a empresa segue o Regime de Competência, assinale a
alternativa que expressa o valor da apropriação de despesa no ano de 2018.

A) R$ 120.000,00.
B) R$ 80.000,00.
C) R$ 60.000,00.
D) R$ 40.000,00.
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QUESTÃO 23
Um analista de demonstrações contábeis, com o propósito de identificar as origens
de caixa de atividades operacionais de uma indústria de calçados, encontrou as seguintes
informações na demonstração dos fluxos de caixa, relativas ao ano de 2018.

I. Aumento de R$ 150.000,00 na conta Clientes
II. Diminuição de R$ 80.000,00 nos Estoques
III. Compra de Imóveis à vista no valor de R$ 400.000,00
IV. Aumento de R$ 120.000,00 em Fornecedores
V. Realização de empréstimos de longo prazo no valor de R$ 280.000,00

Os itens representativos de origens de caixa de atividades operacionais totalizam

A) R$ 200.000,00.
B) R$ 480.000,00.
C) R$ 70.000,00.
D) R$ 150.000,00.
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QUESTÃO 24
A Companhia Braza apresentou, em 31/12/2018, o seguinte balancete de
verificação.

Descrição da Conta

R$

Caixa e equivalentes de caixa

Descrição da Conta

R$

Estoque inicial de mercadorias (100 unid.)

10.000,00

Fornecedores

10.000,00

ICMS sobre vendas

18.000,00

Imobilizado

90.000,00

Receitas de vendas

80.000,00

30.000,00
Capital social
150.000,00
Clientes
45.000,00
Compra de mercadorias (150 unid.)
18.000,00
Depreciação acumulada
9.000,00
Despesas administrativas

Reserva legal

3.000,00

20.480,00
Despesas de vendas
25.000,00

Com base nas informações acima e sabendo-se que a companhia calcula o custo
das mercadorias vendidas pelo método do preço médio, é correto afirmar que o valor total
do Patrimônio Líquido da empresa, após encerrar as contas de resultados em 31/12/2018,
é de

A) R$ 150.000,00.
B) R$ 153.000,00.
C) R$ 146.000,00.
D) R$ 185.520,00.
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QUESTÃO 25
O contador da Cia Brasil Comércio e Serviços S/A, antes de elaborar as
demonstrações contábeis da empresa, levantou as seguintes informações parciais no Livrorazão da empresa.
Compras de mercadorias

R$ 380.000,00

Despesas com vendas

R$ 75.000,00

Devolução de vendas

R$ 50.000,00

Estoque final de mercadorias

R$ 125.000,00

Estoque inicial de mercadorias

R$ 90.000,00

ICMS sobre mercadorias vendidas

R$ 100.000,00

ISS sobre prestação de serviços

R$ 10.000,00

Receita de equivalência patrimonial

R$ 25.000,00

Receita de prestação de serviços

R$ 150.000,00

Venda de mercadorias

R$ 600.000,00

Com base nos dados acima, qual é o valor do resultado bruto dessa empresa nesse
período?
A) R$ 190.000,00.
B) R$ 270.000,00.
C) R$ 105.000,00.
D) R$ 245.000,00.

QUESTÃO 26
Em 1° de novembro de 2018, a Cia. Brasileira contratou, para início imediato, o valor
de R$ 2.400,00 de prêmio de seguro relativo à proteção de seus imóveis. O pagamento foi
efetuado em três parcelas iguais em 30 de novembro e 31 de dezembro de 2018; 31 janeiro
de 2019.
Com base somente no exposto, é correto afirmar que, em 31 de dezembro de 2018,

A) o saldo da conta Prêmio de seguros a apropriar é de R$ 800,00.
B) o valor das despesas de seguros totaliza R$ 1.600,00.
C) o saldo da conta Prêmios de seguro a apropriar a longo prazo é R$ 800,00.
D) a empresa tem um ativo no valor de R$ 2.000,00.
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QUESTÃO 27
Com base no Sistema Tributário Nacional vigente, analise as afirmativas abaixo.

I. O tributo tem por fato gerador uma situação independentemente de qualquer atividade
estatal específica, relativa ao contribuinte.
II. Imposto é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante
atividade administrativa plenamente vinculada.
III. As taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios,
no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do
poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e
divisível, prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição.
IV. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou
pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face
ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite
total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra
resultar para cada imóvel beneficiado.
Assinale a alternativa que apresenta apenas afirmativas corretas.
A) I e II.
B) I e III.
C) III e IV.
D) II, III e IV.

QUESTÃO 28
A discriminação das rendas tributárias no Brasil é estabelecida pela Constituição da
República e representa a partilha do poder tributário e a distribuição das respectivas
receitas entre os entes tributantes.
Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta competência da
União para instituir impostos.
A) Importação de produtos estrangeiros; rendas e proventos de qualquer natureza;
produtos industrializados; transmissão causa mortis e doação.
B) Importação de produtos estrangeiros; rendas e proventos de qualquer natureza;
transmissão causa mortis e doação; propriedade predial e territorial urbana.
C) Transmissão causa mortis e doação; propriedade predial e territorial urbana;
propriedade de veículos automotores; propriedade territorial rural.
D) Importação de produtos estrangeiros; rendas e proventos de qualquer natureza;
produtos industrializados; propriedade territorial rural.
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QUESTÃO 29
Constitui crime contra a ordem tributária, nos termos da lei nº 8.137, de 27 de
dezembro de 1990, EXCETO,
A) identificar alternativas ou lacunas na lei, antes da ocorrência do fato gerador, que
permitam realizar as operações de maneira o menos onerosa possível ao contribuinte,
do ponto de vista tributário.
B) falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro
documento relativo à operação tributável.
C) elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que se saiba ou deva saber
falso ou inexato.
D) negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente,
relativo à venda de mercadoria ou à prestação de serviço, efetivamente realizada, ou
fornecê-la em desacordo com a legislação.

QUESTÃO 30
A Cia Brasileiríssima, que atua no comércio de roupas, adquiriu mercadorias para
revenda no valor de R$ 2.400,00. Neste valor estão incluídos os impostos recuperáveis no
valor de R$ 288,00. A Cia. Brasileiríssima vendeu toda a mercadoria no mesmo período,
no valor de R$ 3.600,00. Os impostos incidentes sobre a venda totalizaram R$ 648,00. As
comissões de vendas relativas a essas mercadorias totalizaram R$ 48,00.
Com base nessas informações, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Na Demonstração do Valor Adicionado (DVA), o valor dos insumos é de R$ 2.112,00.
B) Os impostos a serem recolhidos aos cofres do estado serão de R$ 648,00.
C) O valor dos estoques registrados por ocasião da aquisição das mercadorias totaliza o
valor de R$ 2.400,00.
D) O valor do lucro bruto da entidade foi de R$ 840,00.
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QUESTÃO 31
Um auditor realizou trabalhos de auditoria contábil e obteve evidências de auditoria
apropriada e suficiente. Detectou, todavia, que a entidade auditada não conduziu os testes
para determinação do Valor Realizável Líquido em seus estoques, de acordo com as
normas de auditoria (Conta Estoques).
Apesar de seus questionamentos, os testes seguiram sem realização. A análise
realizada pelo auditor o conduziu a concluir que a distorção foi relevante, mas não
generalizada nas Demonstrações Contábeis.
Quanto aos demais itens examinados, o auditor concluiu que, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira, o desempenho de suas operações e os seus
fluxos de caixa consolidados para o exercício findo estavam de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.
Diante das informações apresentadas e de acordo com as normas de auditoria, deve
o auditor
A) expressar um parecer com ressalva.
B) expressar um parecer limpo.
C) expressar um parecer adverso.
D) abster-se de expressar um parecer.
QUESTÃO 32
Um auditor realizou contagem física no caixa de uma empresa auditada e constatou
que, naquela data, o saldo anterior existente era de R$120.000,00.
Considere os seguintes eventos após a contagem.
Eventos
- Pagamento de duplicata de um determinado fornecedor, efetuado por meio de
cheque no valor de R$ 57.000,00.
- Recebimento de duplicatas em carteira no valor de R$ 72.000,00, acrescido de
juros por atraso de 2%.
- Pagamento em dinheiro de despesas diversas no valor de R$ 21.900,00.
- Pagamento em dinheiro de serviços terceirizados no valor de R$ 51.000,00.
Com base nos dados, o valor do saldo final do caixa da empresa é de
A) R$ 63.540,00.
B) R$ 120.540,00.
C) R$ 47.100,00.
D) R$ 119.100,00.
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QUESTÃO 33
No início do mês de julho de 2018, os auditores internos de uma Sociedade
Empresária verificaram as informações constantes nas demonstrações contábeis
encerradas em 30.6.2018. Ao verificarem os controles do Setor Financeiro, receberam as
seguintes informações para análise:
Controle de emissão de cheques
Cheque nº

Data de Emissão

Valor

001

9.6.2018

R$ 3.600,00

002

12.6.2018

R$ 7.800,00

003

30.6.2018

R$

Total

580,00

R$ 11.980,00

Extrato da conta corrente bancária
Data

Histórico

1.6.2018

Saldo Anterior

5.6.2018

Tarifa emissão de cheques

20.6.2018

Cheque compensado nº 002

30.6.2018

Cheque compensado nº 003

Valor

Saldo
R$ 40.000,00

R$

R$ 20,00 D

R$ 39.980,00

7.800,00 D

R$ 32.180,00

R$ 580,00 D

R$ 31.600,00

Em seguida, os auditores solicitaram o razão analítico para o Setor de Contabilidade,
que apresentou os seguintes registros.
Razão analítico da conta corrente bancária
Data

Histórico

1.6.2018

Saldo anterior

5.6.2018

Tarifa emissão de cheques

20.6.2018
30.6.2018

Débito

Crédito

Saldo
R$ 40.000,00

R$ 20,00

R$ 39.980,00

Cheque compensado nº 001

R$ 3.600,00

R$ 36.380,00

Cheque compensado nº 003

R$ 580,00

R$ 35.800,00

Informação Adicional
Em 3.7.2018, o cheque n.º 001, no valor de R$3.600,00, foi compensado pelo banco.
Considerando-se as informações apresentadas, os auditores devem indicar que o
saldo contábil a ser apresentado no Razão Analítico da Conta Corrente Bancária em
30.6.2018 é de
A) R$ 32.200,00.
B) R$ 27.400,00.
C) R$ 28.000,00.
D) R$ 35.800,00.
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QUESTÃO 34
Em uma organização, o controle interno representa o conjunto de procedimentos, de
métodos ou de rotinas com o objetivo de proteger os ativos, de produzir dados contábeis
confiáveis e de ajudar a administração na condução ordenada dos negócios da empresa.
Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Um dos objetivos do controles interno é assegurar que as várias fases do processo
decisório, incluindo o fluxo de informações e a implementação das decisões, se revistam
da necessária confiabilidade.
B) A auditoria interna tem total autoridade para exigir que sejam adotadas as melhorias
recomendadas nos controles internos.
C) O processo de avaliação do controle interno consta, basicamente, de três etapas:
levantamento geral do sistema, sua avaliação e testes.
D) O controle interno divide-se em: controle contábil, administrativo e operacional.

QUESTÃO 35
Uma fábrica de cadernos produz e vende, mensalmente, 2.500 cadernos ao preço
de R$5,00 cada. As despesas variáveis representam 20% do preço de venda e os custos
variáveis são de R$1,20 por unidade.
A fábrica tem capacidade para produzir 5.000 cadernos por mês, sem alterações no
custo fixo atual de R$5.000,00. Uma pesquisa de mercado revelou que, ao preço de R$4,00
a unidade, haveria demanda no mercado para 6.000 unidades por mês. Para atender à
nova demanda, a despesa variável reduziria para 10% o preço de venda.
Caso a empresa adote a redução de preço para aproveitar o aumento de demanda,
mantendo a estrutura atual de custos fixos e a capacidade produtiva, o resultado final do
período será de

A) R$ 7.000,00.
B) R$ 9.400,00.
C) R$ 5.000,00.
D) R$ 2.400,00.
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QUESTÃO 36
Uma Indústria Alfa produz um único produto e adota como método de custeamento
o Custeio Variável. Essa Indústria apresentou, em 31.8.2018, a seguinte Demonstração de
Resultado para fins gerenciais, referente ao mês de agosto, e equivalente à produção e à
venda de 600 unidades.
Demonstração de Resultado para fins gerenciais – Custeio Variável
Receita Bruta de Vendas

R$ 54.000,00

(-) Tributos sobre vendas

(R$ 9.720,00)

(-) Comissão sobre vendas

(R$ 2.160,00)

(-) Custos Variáveis

(R$ 24.000,00)

= Margem de Contribuição

R$ 18.120,00

(-) Custos Fixos

(R$ 8.500,00)

(-) Despesas Fixas

(R$ 3.400,00)

= Resultado do Período

R$ 6.220,00

Para o mês de setembro de 2018, a Indústria estima produzir e vender 400 unidades
desse mesmo produto, nas mesmas condições e com a mesma estrutura disponível em
agosto de 2018.
Considerando-se as informações apresentadas, a Margem de Contribuição Total da
Indústria, prevista para setembro de 2018, é de

A) R$ 8.120,00.
B) R$ 4.080,00.
C) R$ 12.080,00.
D) R$ 3.360,00.
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QUESTÃO 37

A indústria de agendas Santa Cruz produz apenas um modelo de agenda e incorreu
nos seguintes gastos durante o mês de fevereiro de 2017.
- Mão de obra direta

R$ 89.000,00

- Salário da supervisão da fábrica

R$ 25.200,00

- Salário da administração geral da empresa

R$ 42.000,00

- Comissões dos vendedores

R$ 17.000,00

- Outros custos de fabricação

R$ 38.000,00

- Compra de matéria-prima (líquida dos tributos
recuperáveis)

R$ 48.000,00

Saldos em fevereiro de 2017
Estoque Inicial de Produtos em Elaboração

R$ 52.000,00

Estoque Final de Produtos em Elaboração

R$ 8.000,00

Estoque Inicial de Matéria-prima

R$ 13.500,00

Estoque Final de Matéria-prima

R$ 31.500,00

Com base nessas informações, é correto afirmar que o Custo da Produção Acabada
em fevereiro de 2017, pelo Método de Custeio por Absorção, foi de

A) R$ 226.200,00.
B) R$ 244.200,00.
C) R$ 200.200,00.
D) R$ 303.200,00.
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QUESTÃO 38
A Indústria de tapetes Nordeste fabrica dois modelos, denominados “A” e “B”, e utiliza
o Método de Custeio por Absorção para apuração do custo dos seus produtos.
A indústria apresentou os seguintes dados da sua produção:
Dados

Produto “A”

Produto “B”

Matéria-prima consumida

R$ 10,00 por unidade

R$ 12,00 por unidade

Mão de obra direta

R$ 4,00 por unidade

R$ 6,00 por unidade

Produção Acabada no período

400 unidades

500 unidades

Vendas no período

200 unidades

300 unidades

Custo fixo no período

R$ 9.000,00

Os custos fixos são apropriados aos produtos na proporção do valor total da matériaprima consumida. Os dados apresentados representam o volume normal de produção e
vendas.
Considerando-se as informações apresentadas, o custo total do Produto “A” é de

A) R$ 4.444,00.
B) R$ 6.400,00.
C) R$ 6.200,00.
D) R$ 12.012,00.

QUESTÃO 39
A empresa México fabrica um único modelo de pneu para bicicleta. Ela começou
suas atividades no mês de março/2016, produziu e vendeu 1.500 unidades com o custo
variável total de R$ 76.500,00, e com custo fixo total de R$ 45.900,00. A empresa possui
despesa variável no valor de R$ 2,00 por unidade. No mês de abril/2016, a empresa
produziu 1.700 unidades e vendeu 1.000 unidades, nas mesmas condições e com a mesma
estrutura disponível em março de 2018.
Considerando-se as informações apresentadas, qual o valor do custo total unitário
no mês de abril/2016, pelo método Custeio por Absorção?

A) R$ 96,90.
B) R$ 81,60.
C) R$ 72,00.
D) R$ 78,00.
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QUESTÃO 40
A fábrica de vassouras Fortaleza tem capacidade de produção mensal de 10.000
dúzias de vassouras modelo superluxo. No entanto, dada a retração do mercado de
vassouras, no mês de julho/2018, a empresa fabricou e vendeu 8.000 dúzias mensais, a
R$ 100,00 cada dúzia. Seus custos são os seguintes:
Custos

Valores

Matéria prima consumida

R$ 32,00/dúzia

Mão de obra direta

R$ 24,00/dúzia

Custo indireto de fabricação variável

R$ 8,00/dúzia

Custo indireto de fabricação fixo

R$ 8.000,00/mês

O imposto sobre vendas é de 12% sobre a receita, as despesas administrativas fixas
são R$ 12.000,00 ao mês, e as despesas com comissão de venda são de 3% sobre a
receita.
A empresa recebeu uma encomenda extra para o fornecimento de 1.200 dúzias
mensais de vassouras para o mês de julho/18 ao preço de R$ 80,00 a dúzia. Para essa
encomenda, não haverá despesas com comissão.
Considerando-se as informações apresentadas, qual o valor do resultado da
empresa no mês de julho/2018 caso ela aceite a encomenda?

A) R$ 155.680,00.
B) R$ 152.800,00.
C) R$ 135.680,00.
D) R$ 152.680,00.
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