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Língua Portuguesa 

 

1. Na frase: “Raquel de Queiroz é uma 

escritora que adora o Nordeste.” O termo 

em destaque é: 

a) Pronome demonstrativo; 

b) Pronome relativo; 

c) Pronome de tratamento; 

d) Pronome possessivo. 

 

Leia atentamente o texto a seguir e responda 

as questões 2, 3, 4, 5 e 6. 

 

Podemos gostar de Castro Alves ou 

Gonçalves Dias, poetas superiores a ele; mas 

ele só nos é dado amar ou repelir. Sentiu e 

concebeu demais, escreveu em tumulto, sem 

exercer devidamente o senso crítico, que 

possuía não obstante mais vivo do que 

qualquer poeta romântico, excetuado 

Gonçalves Dias. Mareiam a sua obra poemas 

sem relevo nem músculo, versalhada que 

escorre desprovida de necessidade artística. 

O que resta, porém, basta não só para lhe 

dar categoria, mas, ainda, revelar a 

personalidade mais rica da geração; 

(Antonio Cândido – Formação da Literatura 

Brasileira). 

 

2. Atentando-se para gostar e amar ou 

repelir, podemos compreender que:  

a) Gostar de não pressupõe, no texto, 

diferença alguma quanto a amar; 

b) É possível gostar de Castro Alves 

ou Gonçalves Dias, mas não se 

consegue apreciar o autor não 

nomeado; 

c) Castro Alves e Gonçalves Dias são 

mais apreciados porque são 

superiores ao autor em questão; 

d) Amor ou repugnância implicam 

envolvimento mais afetivo que 

racional. 

 

3. Assinale a alternativa que melhor 

caracteriza o juízo pejorativo de 

Antonio Cândido acerca de boa parte 

da obra do autor não moeado. 

a) “versalhada”; 

b) “a ele só nos é dado (...) repelir”; 

c) “sentiu e concebeu demais”; 

d) “o que resta”. 

 

4. Com relação ao senso crítico de que 

fala o texto, pode-se compreender 

que: 

a) O poeta não nomeado não possuía 

o menor senso crítico; 

b) Castro Alves possuía diminuto 

senso crítico; 

c) Dos poetas referidos é Gonçalves 

Dias quem possui o senso crítico 

mais vivo; 

d) O poeta não nomeado não exercia 

na confecção de suas poesias o 

senso crítico manifestado fora 

delas. 
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5. Podemos deduzir que o poeta 

subentendido:  

a) É um autor secundário, sem 

qualidades que denotem sua 

relevância; 

b) É também um poeta romântico; 

c) É um escritor disciplinado, em relação 

ao tumulto anterior; 

d) Deve ser um autor posterior ao 

movimento romântico. 

 

6. Na expressão: “O algodão é tão leve 

quanto uma pluma.” Temos, em relação 

aos graus do adjetivo: 

a) Grau comparativo de superioridade; 

b) Grau comparativo de inferioridade; 

c) Grau comparativo de igualdade; 

d) Grau superlativo relativo. 

 

7. Complete as lacunas com A, AS, À ou ÀS 

e assinale a alternativa correta: 

“Descendo ___ terra ___ noite, o marujo 

viu um homem que vinha ___ pé” 

a) à, à, à; 

b) à, à, a; 

c) à, a, à; 

d) a, à, a. 

 

8. Preencha adequadamente a frase abaixo, 

sendo que na primeira frase o objeto está 

perto do falante; na segunda, perto do 

ouvinte e na terceira, longe dos 

interlocutores. 

Trouxeram ________ cartas para você. 

_______ menina aí é intrigante! 

De quem é _________ livro? 

a) essas, esta, este; 

b) estas, esta, aquele; 

c) estas, essa, este; 

d) estas, essa, aquele. 

 

9. Preencha as lacunas e responda a 

alternativa correta: 

“Mesmo que _______________________ 

não conseguiríamos  ________________ 

na turma  o nosso ______________ 

companheiro”. 

a) quiséssemos  - encaixar – 

pretensioso; 

b) quiséssemos  - encachar – 

pretencioso; 

c) quizéssemos  - encaixar – 

pretensioso; 

d) quizéssemos  - encaichar – 

pretencioso. 

 

10. Assinale a alternativa que NÃO contém 

uma palavra com erro de grafia: 

a) ascensorista – assessor – 

conciente; 

b) analisar – atrazado – misto; 

c) acesso – ascensão – excursão; 

d) catequese – catequisar – paralisia. 
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Matemática 

 
11. Alguns funcionários de uma empresa 

trabalham em dias alternados, em 

jornadas de 9 horas e os demais 

trabalham de segunda-feira a sexta-feira, 

em jornadas de 7 horas. Sabendo que 

eles recebem R$ 25,00/hora trabalhada 

mais uma parcela de 20% do total de 

horas, podemos afirmar que em 30 dias: 

a) Todos os funcionários dessa empresa 

recebem acima de R$ 4200,00. 

b) Os salários dos funcionários dessa 

empresa não ultrapassam R$ 

4200,00. 

c) A diferença aproximada entre os 

salários dos dois grupos é de R$ 

600,00. 

d) Os dois grupos de funcionários 

recebem salários iguais, pelos 30 dias 

de trabalho. 

 

12. Sete funcionários da contabilidade de 

uma empresa, trabalhando em jornadas 

de 8 horas, realizam um determinado 

trabalho em 5 dias. Quantos funcionários 

serão necessários para fazer o mesmo 

trabalho em 3 dias, com apenas meia 

hora de trabalho extra cada um deles? 

a) 11 trabalhadores; 

b) 9 trabalhadores; 

c) 6 trabalhadores; 

d) 5 trabalhadores. 

 

13. A proporção entre homens e mulheres 

na área de contabilidade do DAE é de 

2 para 3. Se a área possui 15 

funcionários pode-se afirmar que: 

a) existem 6 mulheres; 

b) existem 6 homens; 

c) existem 7 mulheres e 8 homens; 

d) existem 8 mulheres e 7 homens. 

 

14. Observe o gráfico a seguir: 

 
 Marque a resposta correta. 

a) O número de computadores 

representa metade do número total 

de equipamentos de informática; 

b) A proporção entre notebooks e 

impressoras é de 5 para 1; 

c) A razão entre computadores e 

notebooks é 1
2
; 

d) A empresa possui mais 

computadores do que notebooks. 
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15. O DAE compromete em salários 

aproximadamente 85% da sua receita. 

Se os salários forem reajustados em 7%, 

e considerando um acréscimo de 5% na 

receita, qual será o comprometimento da 

receita com os salários? 

a) 85%; 

b) 87%; 

c) 89%; 

d) 91%. 

 

16. Numa fazenda existem 48 animais entre 

cavalos e avestruzes, apenas. A 

quantidade de patas e pés dos animais da 

fazenda é de 138. Quantos avestruzes 

existem na fazenda? 

a) 42; 

b) 27; 

c) 23; 

d) 21. 

 

17. Uma família de 4 pessoas, as quais são 

pai, mãe e dois filhos, gastam 

mensalmente 27 m3 de água. Sabendo 

que o filho mais novo gasta o dobro do 

outro e que o consumo dos pais juntos é 

a metade do consumo dos filhos, quanto 

gasta em média o filho mais velho e os 

pais? 

a) O filho mais velho gasta 6 m3 e os 

pais gastam 9 m3, em média; 

b) O filho mais velho gasta 9 m3 e os 

pais gastam 6 m3, em média; 

c) O filho mais velho gasta 9 m3 e os 

pais gastam 12 m3, em média; 

d) O filho mais velho gasta 12 m3 e os 

pais gastam 9 m3, em média. 

 

18. Numa loja de departamentos existem 

peças de roupa sobre o balcão. Ao 

guardar as calças, sobram 40% do 

total de peças e guardando-se as 

blusas, sobrou apenas um vestido. 

Sabendo-se que as blusas 

representavam 30% do total, quantas 

calças havia sobre o balcão? 

a) 12 calças; 

b) 10 calças; 

c)  8 calças; 

d)  6 calças. 

 

19. Numa caixa de ferramentas existe um 

total de 115 parafusos distribuídos em 

6 tipos diferentes. Ao separá-los 

percebeu-se que cada grupo possuía 

2

3
 a mais que o primeiro grupo. 

Quantos parafusos tem o primeiro 

grupo? 

a) 10 parafusos; 

b) 15 parafusos; 

c) 20 parafusos; 

d) 25 parafusos. 
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20. Observe a tabela de salários abaixo. 

Pode-se dizer que a diferença entre os 

salários do cargo de menor salário médio 

em relação àquela de maior salário médio 

é: 

a) R$ 2.415,00; 

b) R$ 1.712,00; 

c) R$ 1.330,00; 

d) R$ 1.044,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informática 

 

21. Na coluna da esquerda, abaixo, 

estão listados seis recursos do 

processador de textos Word para a 

modificação da forma como o texto 

é distribuído e apresentado; na da 

direita, botões localizados no menu 

superior correspondentes a cinco 

desses recursos.  

Associe adequadamente os números 

abaixo com as imagens a seguir e 

responda qual é a sequência correta: 

1- Alinhamento do parágrafo à esquerda. 

2- Definição de bordas de texto. 

3- Definição de espaçamento entre linhas. 

4- formatação do texto em colunas.  

5- recuo de indentação à esquerda.  

6- texto na forma de lista.  

 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

 

a) 3 – 5 – 1 – 6 – 2; 

b) 2 – 1 – 4 – 5 – 6; 

c) 2 – 1 – 5 – 3 – 4; 

d) 3 – 5 – 4 – 6 – 1.  

TELEATENDIMENTO 
(TELEMARKETING) 

MENOR MÉDIO MAIOR 

Coordenador de  

Teleatendimento 
1.861 2.628 3.511 

Líder de Equipe (6 H) 1.113 1.366 1.641 

Operador de  

Teleatendimento (6 H) 
817 916 1.096 

Analista de Help Desk 2.147 2.241 2.532 
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22. As figuras abaixo representam uma 

planilha Excel para cálculo de orçamento 

de uma obra simples. 

  

 

 
 

Com base nos dados e na estrutura da 

planilha, é correto afirmar que, para se obter 

o valor total de cada item discriminado na 

Folha 1 em função da quantidade 

especificada na Folha 2, é necessário 

preencher na Folha 2 as células B3, B4 e 

B5, nesta ordem, com o seguinte 

conteúdo  

 

a) =Folha1!C2*A3,  

=Folha1!C3*A4,  

=Folha1!C4*A5; 

b) =Folha2!C2*A3,  

=Folha2!C3*A4,  

=Folha2!C4*A5; 

c) =Folha1!C2*Folha1!A2, 

=Folha1!C3*Folha1!A3,  

=Folha1!C4* Folha1!A4; 

d) =Folha2!C2*Folha2!A2, 

=Folha2!C3*Folha2!A3,  

=Folha2!C4* Folha2!A4. 

 

23. No Word, quais as teclas de atalho 

usadas para salvar o documento em 

edição? 

a) Ctrl+I; 

b) Ctrl+L; 

c) Ctrl+O; 

d) Crtl+B. 
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24. José, Diretor Financeiro de uma 

multinacional, recebe um e-mail de João. 

No e-mail João faz um grande pedido de 

peças e pede urgência na resposta. José 

usa o Outlook Express em seu 

computador, mas não tem o endereço de 

e-mail de João no seu catálogo de 

endereços. Qual o comando mais eficaz 

para responder este e-mail recebido por 

José através do Outlook Express? 

a) selecionar a mensagem recebida de 

João e clicar em Encaminhar; 

b) selecionar a mensagem recebida de 

João e clicar em Encaminhara todos; 

c) selecionar a mensagem recebida de 

João e clicar em Responder; 

d) selecionar a mensagem recebida de 

João e clicar em Apagar, já que não é 

possível identificar o email de João 

para o envio da resposta. 

 

25. Com relação ao Windows e seus 

componentes, assinale a incorreta: 

a) O Backup permite fazer cópias de 

segurança de arquivos; 

b) O Scandisk permite verificar e corrigir 

erros em arquivos e pastas; 

c) O Drivespace reorganiza os arquivos 

no Winchester; 

d) O Wordpad é um editor de texto. 

 

 

 

 

Conhecimentos Específicos 

 

26. Na Contabilidade Pública Brasileira, o 

Balanço Orçamentário tem por 

objetivo demonstrar as receitas e 

despesas previstas em confronto com 

as realizadas. É INCORRETO afirmar 

que nesse demonstrativo possa 

ocorrer, observada a legislação 

vigente, a seguinte situação: 

a) A Receita Prevista ser maior que a 

Receita Realizada; 

b) A Receita Prevista ser igual à 

Receita Realizada; 

c) A Despesa Fixada ser menor que a 

Despesa Realizada; 

d) A Receita Prevista ser menor que a 

Receita Realizada. 

 

27. A contabilidade pública evidencia os 

fatos relacionados com a 

administração (art. 89, Lei 4.320/64): 

a) Orçamentária, patrimonial, 

financeira e industrial; 

b) Orçamentária, patrimonial e 

financeira; 

c) Orçamentária, financeira e 

industrial; 

d) Orçamentária, patrimonial e 

industrial. 
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28. São consideradas receitas de capital as 

receitas: 

a) Tributárias; 

b) Provenientes da realização de 

recursos financeiros oriundos de 

constituição de dívidas; 

c) Provenientes de recursos financeiros 

recebidos de outras pessoas de direito 

público ou privado, quando destinadas 

a atender despesas classificáveis em 

despesas correntes; 

d) De serviços e outras. 

 
29. A execução do Orçamento demonstra que 

a despesa percorre três estágios, são 

eles: 

a) Empenho, licitação e pagamento; 

b) Licitação, empenho e liquidação; 

c) Licitação, empenho e pagamento; 

d) Empenho, liquidação e pagamento. 

 
30. São créditos destinados a reforço de 

dotações orçamentárias (art.41, inciso I, 

Lei nº 4.320/64): 

a) Crédito adicional suplementar; 

b) Créditos especiais; 

c) Créditos solucionais; 

d) Créditos espaciais. 

 
31. Segundo o que dispõe a Portaria 

Interministerial STN/SOF nº 163/2001, 

na Lei Orçamentária, a discriminação da 

despesa, quanto à natureza, deverá ser 

feita: 

a) Obrigatoriamente por subelemento de 

despesa; 

b) Somente por categoria econômica 

e grupo de despesa; 

c) No mínimo por categoria 

econômica, grupo de natureza de 

despesa e modalidade de 

aplicação; 

d) Somente por categoria econômica. 

 
32. Compreende os compromissos 

exigíveis, cujo pagamento independe 

de autorização orçamentária, assim 

entendidos: os restos a pagar, 

excluídos os serviços da dívida; os 

serviços da dívida; os depósitos, 

inclusive consignações em folha; as 

operações de crédito por antecipação 

de receita; e o papel-moeda ou moeda 

fiduciária:  

a) Provisões; 

b) Cauções; 

c) Dívida pública consolidada; 

d) A dívida flutuante. 

 
33. Qual é o período de vigência da lei 

orçamentária e como é denominado? 

a) 11 meses, o 12º destina-se à 

preparação do exercício posterior; 

b) Dois anos/exercício bianual; 

c) O período é determinado na 

lei/exercício prefixado; 

d) Um ano/exercício financeiro. 
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34. A receita pública arrecadada pelo erário 

passa por um processo dinâmico e 

sistemático, denominado de estágios ou 

fases, que são os seguintes: 

a) Previsão, lançamento, registro e 

arrecadação; 

b) Lançamento, arrecadação e 

recolhimento; 

c) Arrecadação, lançamento e 

recolhimento; 

d) Previsão, lançamento, arrecadação e 

recolhimento. 

 

35. O sistema de tecnologia da informação, 

implantado e utilizado pelo Governo 

Federal para fins de estruturar, organizar 

e elaborar a proposta orçamentária, via 

on line, por todas as unidades 

orçamentárias: 

a) Sisbacem; 

b) STN; 

c) Siafi; 

d) Sidor. 

 

36. Classificam-se nesta categoria todas as 

despesas que não contribuem, 

diretamente, para a formação ou 

aquisição de um bem de capital: 

a) Despesa de Custeio; 

b) Despesa de Capital; 

c) Despesa extraorçamentária; 

d) Despesa Corrente. 

 

 

37. É o instrumento utilizado pelos Órgãos 

da Administração Pública para as 

transferências de créditos 

orçamentários para outro Órgão ou 

Entidade visando à execução de 

programas de trabalho, 

projeto/atividade ou de evento de 

interesse recíproco, em regime de 

mútua cooperação: 

a) Transferência; 

b) Parceria; 

c) Comodato; 

d) Convênio. 

 

38. O princípio orçamentário que consiste 

na não inserção de matéria estranha à 

previsão da receita e à fixação da 

despesa, denomina-se principio da: 

a) Exclusividade; 

b) Especialização; 

c) Universalidade; 

d) Unidade. 

 

39. O Tribunal de Contas, se na 

fiscalização contábil financeira ou 

orçamentária verificar ilegalidade, 

deve: 

a) Impugnar o ato; 

b) Sustar a execução do ato; 

c) Comunicar o fato à Câmara; 

d) Assinar prazo para a adoção de 

providências pelo órgão, 

necessárias ao exato cumprimento 

da lei. 
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40. Assinale a opção que aponta a correta 

correlação entre as colunas: 

1) Lançamento; 

2) Arrecadação; 

3) Recolhimento; 

4) Empenho; 

5) Liquidação; 

6) Pagamento. 

( ) ato emanado de autoridade 

competente que cria para o estado obrigação 

de pagamento, pendente ou não de 

implemento de condição. 

( ) momento em que os contribuintes 

comparecem perante aos agentes 

arrecadadores a fim de liquidarem suas 

obrigações para com o estado. 

( ) emissão do cheque ou ordem 

bancária em favor do credor. 

( ) verificação do direito adquirido pelo 

credor tendo por base os títulos e 

documentos comprobatórios do respectivo 

crédito. 

( ) procedimento administrativo 

tendente de verificar a ocorrência do fato 

gerador da obrigação correspondente. 

( ) ato pelo qual os agentes 

arrecadadores entregam diariamente ao 

Tesouro público o produto da arrecadação. 

a) 1 - 3 - 6 - 5 - 4 – 2; 

b) 4 - 3 - 6 - 5 - 1 – 2; 

c) 4 - 2 - 6 - 5 - 1 – 3; 

d) 1 - 3 - 5 - 6 - 4 - 2. 

 

 

41. Compõem o passivo financeiro, 

despesa extraorçamentária, no 

sistema financeiro de contas da 

Administração Pública: 

a) Restos a pagar, restituições a 

pagar, credores e dívida fundada 

externa; 

b) Serviço da dívida a pagar, 

despesas orçamentárias do 

exercício a pagar, passivo real a 

descoberto e dívida fundada 

externa; 

c) Interferências passivas, restos a 

pagar, serviços da dívida a pagar, 

retenções de terceiros e depósitos 

de terceiros; 

d) Credores, resultado da execução 

orçamentária, despesa 

orçamentária do exercício a pagar 

e dívida fundada externa. 

 

42. Desde sua implantação até a atual 

realidade, orçamento público vem 

sofrendo inúmeras alterações de 

ordem técnica e filosófica. Entretanto, 

a partir da edição da Lei n.º 

4.320/1964 passou a ser adotado um 

tipo de orçamento, cuja base principal 

é o planejamento. Trata-se do: 

a) Orçamento por desempenho ou de 

realizações; 

b) Orçamento-programa; 

c) Orçamento tradicional ou clássico; 

d) Orçamento de base-zero. 
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43. A respeito do campo de aplicação da 

contabilidade pública é correto afirmar 

que: 

a) As autarquias públicas, em razão da 

sua autonomia administrativa e 

financeira, podem deixar de aplicar as 

regras da contabilidade pública; 

b) As empresas estatais que tiverem 

recursos consignados no Orçamento 

Fiscal para o seu aumento de capital 

devem seguir as regras aplicadas à 

contabilidade pública; 

c) Uma empresa pública cujos recursos 

para pagamento de pessoal e outros 

custeio são oriundos do Orçamento 

Geral da União está obrigada a seguir 

as regras de contabilidade pública; 

d) Desde que autorizado pelo Órgão 

Central de Contabilidade do Sistema 

de Contabilidade Federal, qualquer 

ente pertencente à administração 

indireta poderá deixar de aplicar as 

regras de contabilidade pública. 

 

44. As despesas públicas, de acordo com o 

art.12 da Lei nº 4.320/64, são 

devidamente classificadas em despesas 

correntes e de capital. Indique, entre as 

opções abaixo, aquela que representa as 

respectivas despesas correntes e de 

capital. 

a) Despesas passivas, transferências 

correntes, investimentos, incentivos 

fiscais e empenhos fiscais; 

b) Despesas de custeio, 

transferências correntes, 

investimentos, inversões 

financeiras e transferências de 

capital; 

c) Despesas de custeio, 

transferências passivas, impostos, 

inversões financeiras e 

transferência de capital; 

d) Despesas de custeio, 

transferências correntes, impostos, 

incentivos fiscais e empenhos 

fiscais. 

 

45. Segundo o critério contábil, os bens 

públicos são classificados em: 

a) Os de uso comum do povo, os de 

uso especial e os dominicais; 

b) Os de uso comum do povo, tais 

como rios, mares, estradas, ruas e 

praças; 

c) Os dominicais, que constituem o 

patrimônio das pessoas jurídicas de 

direito público, como objeto de 

direito pessoal, ou real, de cada 

uma dessas entidades; 

d) Bens de defesa nacional, valores, 

créditos, bens móveis, bens 

imóveis, bens de uso industrial e 

especial, hospitais militares. 
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46. Evidenciamos a posição das contas que 

constituem o Ativo e o Passivo, 

demonstrando uma posição estática dos 

bens, dos direitos e das obrigações:  

a) No Balanço Patrimonial; 

b) No Balanço Orçamentário; 

c) No Balanço Financeiro; 

d) Na Demonstração da Dívida Fundada. 

 

47. O plano plurianual tem vigência: 

a) Restrita ao mandato do chefe do 

poder executivo; 

b) De quatro anos; 

c) De três anos; 

d) De cinco anos. 

 

48. O regime contábil consagrado pela Lei nº 

4.320/1964 para contabilidade pública é 

o de caixa para a Receita e de 

competência para a Despesa. Assinale a 

opção que Indica exceção ao regime de 

caixa para a receita. 

a) O reconhecimento da receita na 

inscrição da Dívida Ativa; 

b) O recebimento de receitas oriundas 

de operações de crédito; 

c) O recebimento de doações em 

dinheiro; 

d) O recebimento de transferências 

financeiras. 

 

49. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF) são instrumentos de transparência 

da gestão fiscal, aos quais será dada 

ampla divulgação, inclusive em meios 

eletrônicos de acesso público: 

a) As prestações de contas e o 

respectivo parecer prévio; o 

Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária e o Relatório de 

Gestão Fiscal; e as versões 

simplificadas desses documentos; 

b) Os planos, os orçamentos e leis de 

diretrizes orçamentárias; o 

Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária e o Relatório de 

Gestão Fiscal; e as versões 

simplificadas desses documentos; 

c) Os planos, os orçamentos e leis de 

diretrizes orçamentárias; as 

prestações de contas e o 

respectivo parecer prévio; e as 

versões simplificadas desses 

documentos; 

d) Os planos, os orçamentos e leis de 

diretrizes orçamentárias; as 

prestações de contas e o 

respectivo parecer prévio; o 

Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária e o Relatório de 

Gestão Fiscal; e as versões 

simplificadas desses documentos. 
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50. Marque a resposta correta. A 

contabilidade pública é o ramo da ciência 

contábil que: 

a) É aplicada a toda a estrutura da 

administração pública; 

b) Administra toda a estrutura da 

administração pública; 

c) É aplicada apenas à administração 

indireta; 

d) Aplica na administração pública as 

técnicas de registro dos atos e fatos 

administrativos, apurando resultados 

e elaborando relatórios periódicos. 

  

 

 


