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LÍNGUA PORTUGUESA

AS QUESTÕES DE 01 A 07 SE REFEREM AO TEXTO 
A SEGUIR.

O FIM QUE SE APROXIMA
Milton Hatoum*

Amazonas: mito grego
menos antigo que os mitos da Amazônia.
Os que vivem no Cosmo há milênios
são perseguidos por mãos de ganância,
olhos ávidos: minério, fogo, serragem, fim.

Quem são vocês,
incendiários desde sempre,
ferozes construtores de ruínas?

Os que queimam, impunes, a morada ancestral,
projetam no céu mapas sombrios:
manchas da floresta calcinada,
cicatrizes de rios que não renascem.

Qual Brasil se esconde atrás da humanidade amazô-
nica?

Que triste pátria delida,
mais armada que amada:
traidora de riquezas e verdades.

Quando tudo for deserto,
o mundo ouvirá rugidos de fantasmas.
E todos vão escutar, numa agonia seca, o eco.

Não existirão mundos, novos ou velhos,
nem passado ou futuro.

No solo de cinzas:
o tempo-espaço vazio.

*Escritor, tradutor e professor, nasceu em Manaus, em 1957. Suas obras 
pertencem à literatura brasileira contemporânea.

Disponível em: https://amazonialatitude.com/2020/02/28/o-fim-que-
se-aproxima/

QUESTÃO 01

Considerando-se a leitura, uma inferência correta 
sobre o texto é que

a) o deserto habita fantasmas porque é seco e árido.
b) a destruição do Cosmo iniciou-se desde o mito grego.
c) as armas são as riquezas e as verdades da pátria 

delida.
d) os olhos ávidos da ganância querem minério, fogo 

e serragem.
e) os rugidos dos fantasmas são os gritos dos ances-

trais da Amazônia.

QUESTÃO 02

No fragmento “Que triste pátria delida”, é correto 
afirmar que a palavra sublinhada, sem alteração do 
sentido, pode ser substituída por

a) esvaecida.
b) enaltecida.
c) expandida.
d) envaidecida.
e) ensoberbecida.

QUESTÃO 03

Tendo em vista que o Novo Acordo Ortográfico alte-
rou o emprego do hífen em compostos, em locuções 
e em formações por prefixação, avalie a passagem a 
seguir.

No solo de cinzas:
o tempo-espaço vazio.

A sequência que apresenta todas as palavras grafa-
das com o emprego do hífen na forma de “tempo
-espaço” é

a) tenente-coronel / super-homem / vizo-rei.
b) decreto-lei / médico-cirurgião / ano-luz.
c) bem-te-vi / geo-história / circum-escolar.
d) carro-bomba / cachorro-quente / micro-ondas.
e) peixe-espada / recém-nascido / salário-família.
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QUESTÃO 04

“Os dois pontos servem para marcar, na escrita, uma 
sensível suspensão da voz na melodia de uma frase 
não concluída.” (CUNHA & CINTRA, 2013, p. 669)

Considerando-se os dois pontos empregados no 
texto de Milton Hatoum, avalie as seguintes afirma-
ções.

I – Em “Amazonas: mito grego / menos antigo que 
os mitos da Amazônia”, os dois pontos introduzem a 
fala do eu-lírico do poema.

II – Os dois pontos em “Os que vivem no Cosmo há 
milênios / são perseguidos por mãos de ganância, 
/ olhos ávidos: minério, fogo, serragem, fim” anun-
ciam uma enumeração.

III – No verso “Que triste pátria delida, / mais arma-
da que amada: / traidora de riquezas e verdades”, os 
dois pontos apresentam um esclarecimento sobre o 
que foi dito anteriormente.

IV – Em “Os que queimam, impunes, a morada 
ancestral, / projetam no céu mapas sombrios: / 
manchas da floresta calcinada, / cicatrizes de rios 
que não renascem”, os dois pontos foram emprega-
dos para citar estados emotivos.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) II e IV.
e) III e IV.

QUESTÃO 05

Entre as classes gramaticais, a palavra “que” exerce 
diferentes funções.

A esse respeito, informe se é verdadeiro (V) ou falso 
(F) o que se afirma sobre a função desempenhada 
pelo “que” nas passagens a seguir.

(   ) No verso “Que triste pátria delida”, a palavra 
“que” funciona como advérbio.

(   ) A palavra “que” é um substantivo no verso “Os 
que vivem no Cosmo há milênios”.

(   ) No verso “cicatrizes de rios que não renascem”, 
o “que” é um pronome relativo.

(   ) Em “mais armada que amada”, a palavra “que” 
faz referência a um termo antecedente e, por isso, 
exerce a função de preposição.

(   ) Em “menos antigo que os mitos da Amazônia”, 
o “que” é um pronome adjetivo que acompanha o 
substantivo, funcionando como adjunto adnominal.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) F, F, V, V, F.
b) V, V, F, F, V.
c) F, V, F, V, V.
d) F, V, V, F, F.
e) V, F, V, F, F.

QUESTÃO 06

Sobre o emprego de letra inicial maiúscula, analise 
as afirmações a seguir e a relação proposta entre 
elas.

I – As palavras “Amazonas”, “Amazônia”, “Cosmo” e 
“Brasil” são escritas com iniciais maiúsculas

PORQUE

II – designam nomes de altos conceitos religiosos, 
políticos ou nacionalistas.

Sobre as afirmações, é correto afirmar que

a) as duas são falsas.
b) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.
c) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
d) as duas são verdadeiras e a segunda justifica a pri-

meira.
e) as duas são verdadeiras e a segunda não justifica 

a primeira.

QUESTÃO 07

“O aposto pode ser representado por substantivo 
ou palavra substantivada, pronome ou por uma ora-
ção classificada como apositiva, sendo seu núcleo 
um substantivo ou pronome substantivo.” (BUENO, 
2014, p. 349).

Tendo por base essa afirmação, as palavras sublinha-
das a seguir se referem a um aposto, EXCETO em

a) “No solo de cinzas: o tempo-espaço vazio”.
b) “Os que queimam, impunes, a morada ancestral”.
c) “Não existirão mundos, novos ou velhos, nem pas-

sado ou futuro”.
d) “Quando tudo for deserto, o mundo ouvirá rugidos 

de fantasmas”.
e) “são perseguidos por mãos de ganância, olhos ávi-

dos: minério, fogo, serragem, fim”.

QUESTÃO 08

Sobre a teoria da comunicação e seus elementos, 
associe corretamente a função de linguagem ao seu 
respectivo fator.

FUNÇÕES
1 - Fática
2 - Poética
3 - Emotiva
4 - Conativa
5 - Referencial
6 - Metalinguística  

FATORES
(   ) Contexto.
(   ) Emissor.
(   ) Canal.
(   ) Mensagem.
(   ) Código.
(   ) Receptor.

A sequência correta dessa associação é

a) 5, 3, 1, 2, 6, 4.
b) 6, 2, 3, 5, 4, 1.
c) 5, 4, 1, 2, 6, 3.
d) 4, 1, 6, 5, 2, 3.
e) 4, 5, 2, 3, 1, 6.

QUESTÃO 09

José Fiorin e Diana Barros, no livro “Dialogismo, poli-
fonia e intertextualidade”, retomam algumas contri-
buições de Mikhail Bakhtin para as análises de textos 
e de discursos. Uma dessas contribuições são pers-
pectivas teóricas sobre a intertextualidade, como o 
seguinte ensinamento:

“A intertextualidade na obra de Bakhtin é, 
antes de tudo, a intertextualidade ‘interna’ 
das vozes que falam e polemizam no texto, 
nele reproduzindo o diálogo com outros 
textos”. (FIORIN & BARROS, 2003, p. 4)

As afirmações a seguir se referem ao conceito de 
intertextualidade, EXCETO quando declara que ela

a) é um processo de incorporação de um texto em 
outro.

b) é um fenômeno necessário para a constituição de 
um texto.

c) diz respeito à presença de duas vozes num mesmo 
segmento textual.

d) concerne ao processo de construção, reprodução 
ou transformação do sentido.

e) incorpora um texto em outro, seja para reproduzir 
o sentido incorporado, seja para transformá-lo.

QUESTÃO 10

Alguns autores consideram constituírem a coesão e 
a coerência níveis diferentes de análise.

A propósito dos conceitos de coesão e de coerência, 
NÃO é correto afirmar que a

a) coerência deve ser buscada unicamente na suces-
são linear dos enunciados.

b) coesão não é condição nem suficiente nem neces-
sária para formar um texto.

c) ausência da coesão nos textos pode ocorrer e, nes-
se caso, a textualidade se dá ao nível da coerência.

d) coesão se refere aos modos como os componentes 
do universo textual estão ligados entre si dentro 
de uma sequência.

e) coerência depende do contexto pragmático no 
qual o texto está inserido, isto é, escritor, leitor, lu-
gar e tempo do discurso.
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LEGISLAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO

QUESTÃO 11

Em relação aos direitos e às garantias fundamentais 
previstas na Constituição da República de 1988, ana-
lise as afirmações a seguir e informe (V) para as ver-
dadeiras e (F) para as falsas.

(   ) É livre a expressão da atividade intelectual, artísti-
ca, científica e de comunicação, independentemente 
de censura ou licença.
(   ) É vedada, nos termos da lei, a prestação de as-
sistência religiosa nas entidades civis e militares de 
internação coletiva.
(   ) Homens e mulheres são iguais em direitos e obri-
gações nos termos desta Constituição.
(   ) É livre a manifestação do pensamento, sendo per-
mitido o anonimato.

A sequência correta é

a) V, F, V, F.
b) F, V, V, F.
c) V, F, F, V.
d) F, V, F, V.
e) V, V, F, F.

QUESTÃO 12

De acordo com o artigo 37 da Constituição da Repúbli-
ca de 1988 é INCORRETO o que se afirma em:

a) A administração pública direta e indireta de qual-
quer dos Poderes da União, dos Estados, do Distri-
to Federal e dos Municípios obedecerá aos prin-
cípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência.

b) Os cargos, empregos e funções públicas são aces-
síveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, 
na forma da lei.

c) A lei estabelecerá os casos de contratação por tem-
po determinado para atender a necessidade tem-
porária de excepcional interesse público.

d) Não se reservará percentual dos cargos e empre-
gos públicos na esfera federal para as pessoas por-
tadoras de deficiência.

e) O prazo de validade do concurso público será de até 
dois anos, prorrogável uma vez por igual período.

QUESTÃO 13

Segundo a Lei nº 8.112/1990, que dispõe sobre o regi-
me jurídico dos servidores públicos civis da União das 
autarquias e das fundações públicas federais, durante 
o estágio probatório poderão ser concedidas licenças 
ao servidor, EXCETO para (por)

a) serviço militar.
b) atividade política.
c) tratar de interesses particulares.
d) motivo de doença em pessoa da família.
e) motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro.

QUESTÃO 14

O Código de Ética Profissional do Servidor Público Ci-
vil do Poder Executivo Federal apresenta uma série 
de regras deontológicos para orientar a conduta dos 
agentes públicos, dentre as quais, que

a) a remuneração do servidor público é custeada pe-
los tributos pagos indiretamente por quase todos, 
excetuado o próprio servidor.

b) a função pública deve ser tida como exercício pro-
fissional e, portanto, totalmente afastada da vida 
particular de cada servidor público.

c) toda ausência do servidor de seu local de trabalho, 
inclusive se justificada, é fator de desmoralização 
do serviço público.

d) toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não 
pode omiti-la ou falseá-la, a menos que contrária 
aos interesses da própria pessoa interessada.

e) o servidor deve prestar toda a sua atenção às or-
dens legais de seus superiores, velando atenta-
mente por seu cumprimento, e, assim, evitando a 
conduta negligente.

QUESTÃO 15

De acordo com o Decreto nº 1.171/1994, que dispõe 
sobre o Código de Ética Profissional do Servidor Pú-
blico Civil do Poder Executivo Federal, analise as afir-
mações a seguir.

I - É dever fundamental do servidor público tratar cui-
dadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando 
o processo de comunicação e contato com o público.

II - É vedado ao servidor público comunicar imediata-
mente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato 
contrário ao interesse público, exigindo as providên-
cias cabíveis.

III - É vedado ao servidor público usar de artifícios 
para procrastinar ou dificultar o exercício regular de 
direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano mo-
ral ou material.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I.
b) II.
c) I e III.
d) II e III.
e) I, II e III.

QUESTÃO 16

Segundo a Lei nº 9.784/1999, que estabelece normas 
sobre o processo administrativo federal, analise as 
afirmações a seguir.

I - As decisões administrativas não admitem a apre-
sentação de recursos quanto ao seu mérito.

II - O interessado poderá, mediante manifestação es-
crita, desistir total ou parcialmente do pedido formu-
lado ou, ainda, renunciar a direitos disponíveis.

III - A Administração deve anular seus próprios atos, 
quando eivados de vício de legalidade, e pode revo-
gá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) II e III.

QUESTÃO 17

Segundo a Lei nº 9.784/1999, que regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública 
Federal, terão prioridade na tramitação, em qualquer 
órgão ou instância, os procedimentos administrativos 
em que figurem como parte ou interessado, EXCETO,

a) pessoas com deficiência física.
b) pessoas com deficiência mental.
c) pessoas portadoras de cardiopatia grave.
d) mulheres a partir do terceiro mês de gestação.
e) idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 

anos. 

QUESTÃO 18

Quanto à Estrutura Organizacional dos Institutos Fe-
derais, disciplinada pela Lei nº 11.892/2008, é corre-
to afirmar:

a) As presidências do Conselho Curador e do Conse-
lho Diretor serão exercidas pelo Reitor do Instituto 
Federal.

b) A administração dos Institutos Federais terá como 
órgãos superiores o Conselho Curador e o Conse-
lho Diretor.

c) Os Reitores serão nomeados pelo Presidente da 
República, para mandato de 2 (dois) anos, permiti-
da a recondução.

d) Poderão candidatar-se ao cargo de Reitor os do-
centes e técnicos pertencentes ao Quadro de Pes-
soal Ativo Permanente de qualquer dos campi que 
integram o Instituto Federal.

e) Cada Instituto Federal é organizado em estrutu-
ra multicampi, com proposta orçamentária anual 
identificada para cada campus e a reitoria, exceto 
no que diz respeito a pessoal, encargos sociais e 
benefícios aos servidores.

QUESTÃO 19

De acordo com a Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 
2005, a “posição do servidor na Matriz Hierárquica 
dos Padrões de Vencimento em decorrência da capa-
citação profissional para o exercício das atividades do 
cargo ocupado, realizada após o ingresso” é o con-
ceito de

a) plano de carreira.
b) nível de capacitação.
c) nível de classificação.
d) padrão de vencimento.
e) ambiente organizacional.
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LEGISLAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO

QUESTÃO 11

Em relação aos direitos e às garantias fundamentais 
previstas na Constituição da República de 1988, ana-
lise as afirmações a seguir e informe (V) para as ver-
dadeiras e (F) para as falsas.

(   ) É livre a expressão da atividade intelectual, artísti-
ca, científica e de comunicação, independentemente 
de censura ou licença.
(   ) É vedada, nos termos da lei, a prestação de as-
sistência religiosa nas entidades civis e militares de 
internação coletiva.
(   ) Homens e mulheres são iguais em direitos e obri-
gações nos termos desta Constituição.
(   ) É livre a manifestação do pensamento, sendo per-
mitido o anonimato.

A sequência correta é

a) V, F, V, F.
b) F, V, V, F.
c) V, F, F, V.
d) F, V, F, V.
e) V, V, F, F.

QUESTÃO 12

De acordo com o artigo 37 da Constituição da Repúbli-
ca de 1988 é INCORRETO o que se afirma em:

a) A administração pública direta e indireta de qual-
quer dos Poderes da União, dos Estados, do Distri-
to Federal e dos Municípios obedecerá aos prin-
cípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência.

b) Os cargos, empregos e funções públicas são aces-
síveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, 
na forma da lei.

c) A lei estabelecerá os casos de contratação por tem-
po determinado para atender a necessidade tem-
porária de excepcional interesse público.

d) Não se reservará percentual dos cargos e empre-
gos públicos na esfera federal para as pessoas por-
tadoras de deficiência.

e) O prazo de validade do concurso público será de até 
dois anos, prorrogável uma vez por igual período.

QUESTÃO 13

Segundo a Lei nº 8.112/1990, que dispõe sobre o regi-
me jurídico dos servidores públicos civis da União das 
autarquias e das fundações públicas federais, durante 
o estágio probatório poderão ser concedidas licenças 
ao servidor, EXCETO para (por)

a) serviço militar.
b) atividade política.
c) tratar de interesses particulares.
d) motivo de doença em pessoa da família.
e) motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro.

QUESTÃO 14

O Código de Ética Profissional do Servidor Público Ci-
vil do Poder Executivo Federal apresenta uma série 
de regras deontológicos para orientar a conduta dos 
agentes públicos, dentre as quais, que

a) a remuneração do servidor público é custeada pe-
los tributos pagos indiretamente por quase todos, 
excetuado o próprio servidor.

b) a função pública deve ser tida como exercício pro-
fissional e, portanto, totalmente afastada da vida 
particular de cada servidor público.

c) toda ausência do servidor de seu local de trabalho, 
inclusive se justificada, é fator de desmoralização 
do serviço público.

d) toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não 
pode omiti-la ou falseá-la, a menos que contrária 
aos interesses da própria pessoa interessada.

e) o servidor deve prestar toda a sua atenção às or-
dens legais de seus superiores, velando atenta-
mente por seu cumprimento, e, assim, evitando a 
conduta negligente.

QUESTÃO 15

De acordo com o Decreto nº 1.171/1994, que dispõe 
sobre o Código de Ética Profissional do Servidor Pú-
blico Civil do Poder Executivo Federal, analise as afir-
mações a seguir.

I - É dever fundamental do servidor público tratar cui-
dadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando 
o processo de comunicação e contato com o público.

II - É vedado ao servidor público comunicar imediata-
mente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato 
contrário ao interesse público, exigindo as providên-
cias cabíveis.

III - É vedado ao servidor público usar de artifícios 
para procrastinar ou dificultar o exercício regular de 
direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano mo-
ral ou material.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I.
b) II.
c) I e III.
d) II e III.
e) I, II e III.

QUESTÃO 16

Segundo a Lei nº 9.784/1999, que estabelece normas 
sobre o processo administrativo federal, analise as 
afirmações a seguir.

I - As decisões administrativas não admitem a apre-
sentação de recursos quanto ao seu mérito.

II - O interessado poderá, mediante manifestação es-
crita, desistir total ou parcialmente do pedido formu-
lado ou, ainda, renunciar a direitos disponíveis.

III - A Administração deve anular seus próprios atos, 
quando eivados de vício de legalidade, e pode revo-
gá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) II e III.

QUESTÃO 17

Segundo a Lei nº 9.784/1999, que regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública 
Federal, terão prioridade na tramitação, em qualquer 
órgão ou instância, os procedimentos administrativos 
em que figurem como parte ou interessado, EXCETO,

a) pessoas com deficiência física.
b) pessoas com deficiência mental.
c) pessoas portadoras de cardiopatia grave.
d) mulheres a partir do terceiro mês de gestação.
e) idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 

anos. 

QUESTÃO 18

Quanto à Estrutura Organizacional dos Institutos Fe-
derais, disciplinada pela Lei nº 11.892/2008, é corre-
to afirmar:

a) As presidências do Conselho Curador e do Conse-
lho Diretor serão exercidas pelo Reitor do Instituto 
Federal.

b) A administração dos Institutos Federais terá como 
órgãos superiores o Conselho Curador e o Conse-
lho Diretor.

c) Os Reitores serão nomeados pelo Presidente da 
República, para mandato de 2 (dois) anos, permiti-
da a recondução.

d) Poderão candidatar-se ao cargo de Reitor os do-
centes e técnicos pertencentes ao Quadro de Pes-
soal Ativo Permanente de qualquer dos campi que 
integram o Instituto Federal.

e) Cada Instituto Federal é organizado em estrutu-
ra multicampi, com proposta orçamentária anual 
identificada para cada campus e a reitoria, exceto 
no que diz respeito a pessoal, encargos sociais e 
benefícios aos servidores.

QUESTÃO 19

De acordo com a Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 
2005, a “posição do servidor na Matriz Hierárquica 
dos Padrões de Vencimento em decorrência da capa-
citação profissional para o exercício das atividades do 
cargo ocupado, realizada após o ingresso” é o con-
ceito de

a) plano de carreira.
b) nível de capacitação.
c) nível de classificação.
d) padrão de vencimento.
e) ambiente organizacional.
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QUESTÃO 20

De acordo com os termos da Lei nº 13.709/2018, Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), “dado 
relativo a titular que não possa ser identificado, con-
siderando a utilização de meios técnicos razoáveis e 
disponíveis na ocasião de seu tratamento” é o con-
ceito de

a) dado pessoal sensível.
b) dado anonimizado.
c) banco de dados.
d) consentimento.
e) anonimização.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 21

Dentre as proposições listadas nas afirmações a seguir, 
informe a única cuja recíproca é, necessariamente, 
verdadeira.

a) Se sou natural de Recife, então sou pernambucano.
b) Se uma figura é um quadrado, então possui quatro 

lados.
c) Se estamos no mês de junho, então esse mês terá 

30 dias.
d) Se estamos em um ano bissexto, então esse ano 

terá 366 dias.
e) Se meu nome é Rafael, então a primeira letra de 

meu nome é R.

QUESTÃO 22

A contrapositiva da proposição

“Se o jogador não estava impedido, então o gol foi va-
lidado”

Será dada por:

a) Se o jogador estava impedido, então o gol não foi 
validado.

b) Se o gol foi validado, então o jogador não estava 
impedido.

c) Se o gol não foi validado, então o jogador estava 
impedido.

d) Ou o jogador não estava impedido ou o gol não foi 
validado. 

e) O jogador estava impedido e o gol foi validado.

QUESTÃO 23

Considere verdadeiras as seguintes proposições:

•  Alguns artistas são visionários.
•  Toda pessoa visionária não é realista.

Então, a partir dessas proposições, é correto afirmar que

a) todos os artistas não são realistas.
b) muitos artistas não são realistas.
c) existem artistas que não são realistas.
d) toda pessoa visionária é artista.
e) nenhum artista é visionário.

QUESTÃO 24

Considere verdadeira a afirmação a seguir:

“Eu passeio de bicicleta se e somente se é domingo.”

A negação dessa afirmativa está representada em

a) Ou eu passeio de bicicleta ou é domingo.
b) Ou eu não passeio de bicicleta ou é domingo.
c) Eu não passeio de bicicleta ou não é domingo.
d) Se eu não passeio de bicicleta então não é domingo.
e) Eu não passeio de bicicleta se e somente se não é 

domingo.

QUESTÃO 25

Antônio, Carlos e João foram perguntados se haviam acer-
tado ou não cada uma das três primeiras questões de um 
concurso e suas respostas estão no quadro a seguir.

Sobre as respostas apresentadas por eles, sabe-se que 
um deles mentiu em todas elas, que um deles mentiu 
em apenas uma das respostas e que o outro respon-
deu a verdade em todas elas. Além disso, se todos eles 
tivessem dito somente a verdade, teriam apresentado 
as mesmas respostas.

Nessas condições, é correto o que se afirma em

a) Carlos mentiu em duas das respostas.
b) Antônio mentiu apenas na terceira resposta.
c) Antônio respondeu a verdade em apenas duas das 

respostas.
d) Carlos falou a verdade apenas uma vez e João fa-

lou a verdade apenas duas vezes.
e) João mentiu em todas as respostas e Carlos mentiu 

apenas na terceira resposta.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 26

O circuito integrado, que realiza a tomada de decisões, efetua os cálculos e é um dos hardwares mais importan-
tes do computador, comparável ao “cérebro” da máquina em analogia ao ser humano, denomina-se

a) HD.
b) BIOS.
c) memória.
d) placa-mãe.
e) microprocessador.

Para as questões 27 e 28, levando-se em conta a elaboração de Planilhas eletrônicas no 
LibreOffice 7.0, considere a seguinte tabela de emPréstimos:

QUESTÃO 27

A execução da fórmula =cont.ses(c2:c11;">50";e2:e11;"=aprovado") retornará

a) 0.
b) 3.
c) 4.
d) 7.
e) 10.

QUESTÃO 28

A execução da fórmula =somase(c2:c11;"<30";d2:d11) retornará

a) 0.
b) 85000.
c) 114000.
d) 137000.
e) 222000.
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QUESTÃO 20

De acordo com os termos da Lei nº 13.709/2018, Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), “dado 
relativo a titular que não possa ser identificado, con-
siderando a utilização de meios técnicos razoáveis e 
disponíveis na ocasião de seu tratamento” é o con-
ceito de

a) dado pessoal sensível.
b) dado anonimizado.
c) banco de dados.
d) consentimento.
e) anonimização.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 21

Dentre as proposições listadas nas afirmações a seguir, 
informe a única cuja recíproca é, necessariamente, 
verdadeira.

a) Se sou natural de Recife, então sou pernambucano.
b) Se uma figura é um quadrado, então possui quatro 

lados.
c) Se estamos no mês de junho, então esse mês terá 

30 dias.
d) Se estamos em um ano bissexto, então esse ano 

terá 366 dias.
e) Se meu nome é Rafael, então a primeira letra de 

meu nome é R.

QUESTÃO 22

A contrapositiva da proposição

“Se o jogador não estava impedido, então o gol foi va-
lidado”

Será dada por:

a) Se o jogador estava impedido, então o gol não foi 
validado.

b) Se o gol foi validado, então o jogador não estava 
impedido.

c) Se o gol não foi validado, então o jogador estava 
impedido.

d) Ou o jogador não estava impedido ou o gol não foi 
validado. 

e) O jogador estava impedido e o gol foi validado.

QUESTÃO 23

Considere verdadeiras as seguintes proposições:

•  Alguns artistas são visionários.
•  Toda pessoa visionária não é realista.

Então, a partir dessas proposições, é correto afirmar que

a) todos os artistas não são realistas.
b) muitos artistas não são realistas.
c) existem artistas que não são realistas.
d) toda pessoa visionária é artista.
e) nenhum artista é visionário.

QUESTÃO 24

Considere verdadeira a afirmação a seguir:

“Eu passeio de bicicleta se e somente se é domingo.”

A negação dessa afirmativa está representada em

a) Ou eu passeio de bicicleta ou é domingo.
b) Ou eu não passeio de bicicleta ou é domingo.
c) Eu não passeio de bicicleta ou não é domingo.
d) Se eu não passeio de bicicleta então não é domingo.
e) Eu não passeio de bicicleta se e somente se não é 

domingo.

QUESTÃO 25

Antônio, Carlos e João foram perguntados se haviam acer-
tado ou não cada uma das três primeiras questões de um 
concurso e suas respostas estão no quadro a seguir.

Sobre as respostas apresentadas por eles, sabe-se que 
um deles mentiu em todas elas, que um deles mentiu 
em apenas uma das respostas e que o outro respon-
deu a verdade em todas elas. Além disso, se todos eles 
tivessem dito somente a verdade, teriam apresentado 
as mesmas respostas.

Nessas condições, é correto o que se afirma em

a) Carlos mentiu em duas das respostas.
b) Antônio mentiu apenas na terceira resposta.
c) Antônio respondeu a verdade em apenas duas das 

respostas.
d) Carlos falou a verdade apenas uma vez e João fa-

lou a verdade apenas duas vezes.
e) João mentiu em todas as respostas e Carlos mentiu 

apenas na terceira resposta.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 26

O circuito integrado, que realiza a tomada de decisões, efetua os cálculos e é um dos hardwares mais importan-
tes do computador, comparável ao “cérebro” da máquina em analogia ao ser humano, denomina-se

a) HD.
b) BIOS.
c) memória.
d) placa-mãe.
e) microprocessador.

Para as questões 27 e 28, levando-se em conta a elaboração de Planilhas eletrônicas no 
LibreOffice 7.0, considere a seguinte tabela de emPréstimos:

QUESTÃO 27

A execução da fórmula =cont.ses(c2:c11;">50";e2:e11;"=aprovado") retornará

a) 0.
b) 3.
c) 4.
d) 7.
e) 10.

QUESTÃO 28

A execução da fórmula =somase(c2:c11;"<30";d2:d11) retornará

a) 0.
b) 85000.
c) 114000.
d) 137000.
e) 222000.
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QUESTÃO 29

O serviço FTP é utilizado para

a) acessar páginas web.
b) enviar e-mail.
c) conversar por meio de mensagens instantâneas.
d) receber e-mail.
e) transferir arquivos de um computador para outro.

QUESTÃO 30

É o nome que se dá a uma rede privativa usada por empresas, utilizando os protocolos e elementos da internet 
(páginas, conexões seguras, links etc.). Como se trata de uma rede privativa, é normal que somente os funcionários 
autorizados na rede possam ter acesso a ela. 

Esta afirmação se refere à 

a) internet.
b) extranet.
c) intranet.
d) rede privada virtual.
e) rede local.
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COnHECIMEnTOS ESPECífICOS

QUESTÃO 31

De acordo com a NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL 
– Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação 
de Informação Contábil de Propósito Geral pelas En-
tidades do Setor Público, as características qualitativas 
da informação incluídas nos Relatórios Contábeis de 
Propósito Geral das Entidades do Setor Público (RCP-
Gs) são atributos que tornam a informação útil para os 
usuários e dão suporte ao cumprimento dos objetivos 
da informação contábil.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afir-
ma sobre as características qualitativas da informação 
contábil.

(   ) Com relação à tempestividade, ter informação dis-
ponível mais rapidamente pode aprimorar a sua uti-
lidade como insumo para processos de avaliação da 
prestação de contas e responsabilização (accountabi-
lity) e a sua capacidade de informar e influenciar os 
processos decisórios.
(   ) Para ser verificável, a informação precisa ser um 
ponto único, não sendo possível apresentar um inter-
valo de possíveis valores e suas probabilidades, tendo 
em vista a necessidade de ser preservada a compara-
bilidade, outra importante característica qualitativa da 
informação contábil.
(   ) Quanto à compreensibilidade da informação, os 
RCPGs devem apresentá-la conforme a sua natureza, 
independentemente das necessidades e da base de 
conhecimento dos usuários, e é a qualidade da infor-
mação que permite que os usuários comparem resul-
tados entre entidades e períodos.
(   ) A representação fidedigna dos fenômenos eco-
nômicos e outros que se pretendam representar é 
alcançada quando a representação do fenômeno é 
completa, neutra e livre de erro material. No entan-
to, estar livre de erro material significa que não há 
erros ou omissões que sejam individualmente ou 
coletivamente relevantes na descrição do fenôme-
no, e que o processo utilizado para produzir a infor-
mação relatada foi aplicado conforme descrito.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é: 

a) V, F, V, F.
b) V, V, F, F.
c) F, V, F, V.
d) F, F, V, V.
e) V, F, F, V.

QUESTÃO 32

A NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL estabelece os 
conceitos que fundamentam a elaboração e a divulga-
ção dos Relatórios Contábeis de Propósitos Geral das 
Entidades do Setor Público (RCPGs). Há também a Lei 
Federal nº 4.320/64 que, em relação ao exercício fi-
nanceiro, estabelece o regime contábil a ser adotado. 

Quanto aos regimes contábeis aplicados ao setor pú-
blico, é correto afirmar que(,) 

a) em obediência ao que estabelece a Lei Federal 
4.320/64, ainda vigente, a elaboração e a divulga-
ção dos RCPGs devem ser feitas com base no regi-
me misto, ou seja, regime de caixa para as receitas 
e de competência para as despesas.

b) a elaboração e a divulgação dos RCPGs deve ser 
feita com base no regime de competência, en-
quanto, de acordo com a Lei Federal 4.320/64, sob 
o aspecto orçamentário, o regime de caixa deve 
ser adotado para as receitas, enquanto o regime 
de competência deve ser adotado para a despesa.

c) para a elaboração e a divulgação dos RCPGs com 
base apenas no regime de caixa, em obediência 
ao que estabelece a Lei Federal 4.320/64, ainda 
vigente, as notas explicativas devem esclarecer 
possíveis distorções relevantes quanto às dívidas 
ativas e passivas existentes quando da elaboração 
dos RCPGs.

d) de acordo com a Lei Federal 4.320/64, sob o aspec-
to orçamentário, o regime de caixa deve ser adota-
do tanto para as receitas quanto para as despesas. 
Em razão da convergência aos padrões internacio-
nais de contabilidade, a elaboração e a divulgação 
dos RCPGs devem ser feitas com base no regime 
de competência.

e) a partir da instituição das normas brasileiras de 
contabilidade aplicadas ao setor público, para a 
elaboração e a divulgação dos RCPGs assim como 
para os registros contábeis sob o aspecto orçamen-
tário, o regime a ser adotado deve ser o de compe-
tência, tendo em vista a atualização dos anexos da 
Lei Federal 4.320/64 pelas referidas normas.
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QUESTÃO 33

O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) 
é a estrutura básica da escrituração contábil, forma-
da por uma relação padronizada de contas contábeis, 
que permite o registro contábil dos atos e fatos pra-
ticados pela entidade de maneira padronizada e sis-
tematizada.

Avalie as afirmações sobre o PCASP.

I - A utilização do PCASP é obrigatória para órgãos e 
entidades da administração direta e da administração 
indireta dos entes da Federação, incluindo seus fun-
dos, autarquias e fundações.

II - O PCASP está estruturado por natureza das infor-
mações contábeis e é dividido em 8 (oito) classes de 
contas, sendo que para a consolidação das contas pú-
blicas é observado o nível específico de determinadas 
classes.

III - As contas das classes 5 e 6 são utilizadas para re-
gistrar, processar e evidenciar os atos e os fatos rela-
cionados ao planejamento e à execução orçamentária, 
e guardam relação com os registros orçamentários da 
receita e despesa orçamentárias.

IV - O Indicador de Superávit Fiscal é um atributo legal 
da conta contábil que é usado para classificar o ativo e 
o passivo em financeiro e primário, utilizado no balan-
ço orçamentário, de acordo com a Lei nº 4.320/1964, 
para apuração de superávit ou déficit no exercício.

V - Os fatos contábeis que envolvem transações mais 
complexas podem exigir lançamentos entre contas de 
natureza de informação diferentes, devendo ser res-
peitados o método das partidas dobradas e o nível fi-
xado para consolidação das contas públicas nos diver-
sos níveis de governo.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e V.
b) II e IV.
c) III e IV.
d) I, IV e V.
e) I, II e III.

QUESTÃO 34

No dia 30/03/2022, um órgão público federal realizou 
o pagamento de uma despesa pública por meio da 
rede bancária, relativa a Restos a Pagar Processados 
do exercício de 2019, no valor de R$ 8.300,00 (oito mil 
e trezentos reais). Considerando-se o Plano de Contas 
Aplicado ao Setor Público (PCASP), a escrituração das 
transações no Setor Público e o método das partidas 
dobradas, para lançamento contábil do pagamento é 
correto afirmar que haverá débito na conta

a) 2.1.x.x.x.xx.xx - Passivo Circulante e crédito na con-
ta 1.1.1.x.x.xx.xx - Caixa e equivalente de caixa.

b) 2.1.x.x.x.xx.xx - Passivo Circulante e crédito na 
conta 6.3.2.1.x.xx.xx - Restos a Pagar Processados 
Pagos.

c) 6.3.1.3.x.xx.xx - Restos a Pagar Processados Liqui-
dados a Pagar e crédito na conta 2.1.x.x.x.xx.xx - 
Passivo Circulante. 

d) 6.3.2.1.x.xx.xx - Restos a Pagar Processados Pagos 
e crédito na conta1.1.1.x.x.xx.xx - Caixa e equiva-
lente de caixa.

e) 3.x.x.x.x.xx.xx - Variação Patrimonial Diminutiva e 
crédito na conta 1.1.1.x.x.xx.xx - Caixa e equivalen-
te de caixa.
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QUESTÃO 35

Uma entidade pública integrante da administração direta do governo federal apresentou, ao final do exercício de 
2021, as seguintes informações contábeis:

Considerando-se as informações apresentadas nos quadros anteriores, e de acordo com as normas que regem a 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público, especialmente a Lei Federal nº 4.320/64, o   

a) saldo a pagar em 31 de dezembro é de R$ 15.000.
b) déficit financeiro apurado no exercício é de R$ 5.000.
c) superávit financeiro apurado no exercício é de R$ 30.000.
d) déficit orçamentário apurado no exercício é de R$ 20.000.
e) superávit orçamentário apurado no exercício é de R$ 10.000.
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QUESTÃO 36

A NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstrações 
Contábeis estabelece como as demonstrações contá-
beis devem ser apresentadas para assegurar a compa-
rabilidade tanto com as demonstrações contábeis de 
períodos anteriores da mesma entidade quanto com 
as de outras entidades.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma 
sobre a NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstra-
ções Contábeis.

(   ) Ativos, passivos, receitas e despesas não devem 
ser compensados, exceto quando exigido ou permiti-
do por NBC TSP.

(   ) As demonstrações contábeis não devem ser descri-
tas como em conformidade com as NBCs TSP, a menos 
que cumpram todas as suas exigências.

(   ) As NBCs TSP se aplicam a todas as demonstrações 
contábeis e às informações contábeis apresentadas 
em outro relatório anual ou documento elaborado 
pela entidade.

(   ) No conjunto completo das demonstrações contá-
beis incluem-se o balanço patrimonial, o balanço fi-
nanceiro, o balanço orçamentário e a demonstração 
das variações patrimoniais.

(   ) A entidade deve estar pronta para divulgar suas de-
monstrações contábeis em até doze meses a partir da 
data-base das demonstrações contábeis e, em razão 
da complexidade das operações da entidade, poderá 
divulgar as demonstrações contábeis em novo prazo 
aceitável, desde que não superior a dezoito meses.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) V, F, V, F, F.
b) F, V, F, V, V.
c) F, F, V, V, F.
d) V, F, F, V, V.
e) V, V, F, F, F.

QUESTÃO 37

A propósito do planejamento orçamentário público, 
de sua execução e dos registros contábeis pertinentes, 
é correto afirmar que 

a) o Plano Plurianual, um planejamento de médio 
prazo que envolve quatro exercícios, não possui 
contas contábeis para registro dos valores aprova-
dos, por envolver mais de um exercício.

b) as informações relacionadas à Lei de Diretrizes Or-
çamentárias, depois da lei aprovada, terão regis-
tros nas contas de natureza orçamentária, sendo 
que na classe 5 será feito o controle dos valores 
aprovados, e na classe 6, o controle da execução 
orçamentária. 

c) as receitas orçamentárias pertencem ao Estado, in-
tegram o patrimônio do Poder Público, são fonte 
de recursos do Estado para viabilizar a execução 
de políticas públicas e, via de regra, por força do 
princípio da universalidade, estão previstas na Lei 
Orçamentária Anual.

d) os créditos adicionais abertos entre a data de en-
vio da proposta orçamentária ao Poder Legislativo 
e a data de aprovação da Lei Orçamentária Anu-
al deverão ser registrados em programas do tipo 
“Operações Especiais”, até que ocorra sua efetiva 
inclusão e aprovação no Plano Plurianual. 

e) os ingressos extraorçamentários são recursos finan-
ceiros que não integram a Lei Orçamentária Anual 
em razão de falhas ou omissões quando da elabo-
ração da proposta orçamentária, porém, quando de 
sua arrecadação, serão considerados para apuração 
de superávits ou déficits do exercício.
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QUESTÃO 38

O Patrimônio Público deve receber o tratamento con-
tábil adequado de forma que os usuários das demons-
trações contábeis possam obter informações que lhes 
permitam conhecer a verdadeira situação patrimonial 
da entidade e realizar comparações com outras enti-
dades.

De acordo com as normas que regem a Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público, avalie as afirmações sobre o 
patrimônio público.

I - De acordo com a NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado, 
se o item do ativo imobilizado for reavaliado, toda a 
classe do ativo imobilizado à qual pertence esse ativo 
deve ser reavaliada.

II - Os itens do ativo imobilizado estão sujeitos à de-
preciação ou exaustão, cuja apuração deve ocorrer 
anualmente, se o item ainda estiver em condições de 
uso, devendo a revisão da vida útil e do valor residual 
ocorrer mensalmente. 

III - O valor do bem registrado na contabilidade, em 
determinada data, deduzido da correspondente de-
preciação, amortização ou exaustão acumulada, bem 
como das perdas acumuladas por redução ao valor re-
cuperável, é chamado de Valor Líquido Contábil. 

IV - Os bens de uso comum do povo, classificados em 
ativos de infraestrutura, não devem integrar sistema 
ou rede especializada, devem possuir usos alternati-
vos e o seu reconhecimento e mensuração precisam 
seguir bases específicas, diferente dos demais ativos 
imobilizados.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I.
b) II.
c) I e III.
d) II e III.
e) II e IV.

QUESTÃO 39

Analise as asserções a seguir e a relação proposta en-
tre elas.

I - O suprimento de fundos é um processamento es-
pecial da despesa pública orçamentária, por meio do 
qual é feito o adiantamento de valores a um servidor 
ou funcionário para futura prestação de contas, e deve 
percorrer os estágios da despesa pública orçamentá-
ria. Apesar disso, não representa uma despesa, sob o 
enfoque patrimonial, no momento da concessão 

PORQUE

II - não ocorre redução no patrimônio líquido, pois, 
quando ocorre liquidação da despesa orçamentária, 
há o registro de um passivo, mas também há incorpo-
ração de um ativo de mesmo valor, que representa o 
direito de receber um bem ou serviço ou a devolução 
do numerário adiantado.

A respeito das asserções, é correto afirmar que

a) as duas são falsas.
b) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.
c) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
d) as duas são verdadeiras e a segunda justifica a pri-

meira.
e) as duas são verdadeiras, mas a segunda não justi-

fica a primeira.
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QUESTÃO 40

A contabilidade pública abastece de informações todo 
o processo de planejamento e orçamentação, em es-
pecial o Ciclo Orçamentário, passando pelas etapas de 
elaboração, estudo e aprovação, execução e avaliação 
dos resultados, assim como o controle e o processo de 
divulgação da gestão realizada, sendo uma das princi-
pais fontes informativas dos instrumentos da chamada 
Transparência da Gestão Fiscal.

A respeito do Relatório Resumido da Execução Orça-
mentária (RREO) e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF), 
que são instrumentos de transparência da gestão fis-
cal, é InCORRETO afirmar que

a) devem ser publicados acompanhados das respecti-
vas versões simplificadas.

b) deverão ser publicados em até trinta dias após o 
encerramento do quadrimestre.

c) deverão ser elaborados de forma padronizada, se-
guindo modelos estabelecidos pelo órgão compe-
tente.

d) dentre os demonstrativos publicados deve haver 
balanço orçamentário e demonstrativo compara-
tivo com os limites da despesa total com pessoal.

e) deverá o demonstrativo do RGF do último quadri-
mestre do exercício conter o montante das dispo-
nibilidades de caixa em trinta e um de dezembro.

QUESTÃO 41

A contabilidade pública deve evidenciar, de forma tem-
pestiva, os fatos ligados à administração orçamentária, 
financeira e patrimonial da entidade, com a geração 
de informações que permitam ao usuário o conheci-
mento da composição patrimonial e dos resultados 
econômicos e financeiros. 

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma 
sobre a Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

(  ) As despesas orçamentárias empenhadas, liquida-
das e não pagas no decorrer do exercício serão classi-
ficadas e inscritas em Restos a Pagar Não Processados.
(  ) O reconhecimento dos passivos relacionados ao 
décimo terceiro salário e às férias deve ser feito por 
apropriação mensal, em conformidade com o regime 
de competência, após a emissão da respectiva nota de 
empenho da despesa.
(  ) A Lei Federal nº 4.320/1964 permite a emissão de 
empenho global para despesas contratuais e sujeitas a 
parcelamento, sendo que tal modalidade de empenho 
precisa conter as parcelas previstas para o exercício 
financeiro ao qual pertence a dotação orçamentária. 
(  )  Desde que exista receita ou despesa orçamentá-
ria prevista e autorizada na Lei Orçamentária Anual, e 
tenham sido cumpridas as necessárias etapas da exe-
cução orçamentária, devem-se promover os registros 
contábeis patrimoniais e aqueles relativos à variação 
patrimonial correspondente.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é 

a) V, F, V, F.
b) V, V, F, F.
c) F, V, F, V.
d) F, F, V, F.
e) V, F, F, V.
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QUESTÃO 42

As alterações que ocorrem em qualquer elemento do 
patrimônio da entidade originadas por incorporações, 
desincorporações ou baixas podem ou não alterar o 
resultado patrimonial. Estas alterações são chamadas 
de variações patrimoniais, que podem ser classificadas 
em qualitativas (ou permutativas) e quantitativas, que 
por sua vez se dividem em aumentativas e diminuti-
vas.

Avalie as afirmações sobre tipos de alterações no pa-
trimônio de uma entidade pública.

I – O registro contábil da depreciação de um bem, de-
vidamente registrado no ativo da entidade, gera uma 
variação patrimonial qualitativa.

II – O recebimento de um tributo de um contribuinte 
no ano de 2022, cujo fato gerador ocorreu no ano de 
2020, gera uma variação patrimonial qualitativa.

III – O pagamento de uma despesa em 2022, que foi 
devidamente inscrita em Restos a Pagar Processados 
de 2021, gera uma variação patrimonial qualitativa.

IV – O reconhecimento de uma dívida passiva gera um 
acréscimo no passivo e é exemplo de uma variação pa-
trimonial quantitativa diminutiva, com a consequente 
redução da situação patrimonial líquida da entidade.

V – O pagamento de uma despesa pública orçamen-
tária em 30/06/2022, cujo fato gerador ocorreu con-
comitantemente à liquidação em 31/03/2022, gera 
variação patrimonial quantitativa diminutiva, com re-
dução da disponibilidade financeira da entidade.

Está correto apenas o que se afirma em

a) II, III e IV.
b) I, IV e V.
c) III e V.
d) I e V.
e) I e II.

QUESTÃO 43

As informações sobre os fluxos de caixa podem ser 
úteis aos usuários das demonstrações contábeis da 
entidade ao permitirem que sejam avaliados os fluxos 
de caixa da entidade, a conformidade da entidade com 
a legislação e regulamentos e tomar decisões entre 
prover recursos à entidade ou transacionar com ela. 

A respeito da demonstração dos fluxos de caixa, é 
InCORRETO afirmar que

a) a entidade deve apresentar a demonstração dos 
fluxos de caixa das atividades operacionais, utili-
zando alternativamente o método direto ou indi-
reto. 

b) uma única transação pode incluir fluxos de caixa 
classificados em mais de uma atividade, tal quan-
do ocorre o desembolso de caixa para pagamento 
de empréstimo.

c) a entidade deve apresentar seus fluxos de caixa 
decorrentes das atividades operacionais, de inves-
timento e de financiamento da forma que sejam 
mais apropriados às suas atividades.

d) as transações de investimento e de financiamento, 
que não envolvam o uso de caixa ou equivalentes 
de caixa, devem ser incluídas na demonstração 
dos fluxos de caixa e tal situação constar nas notas 
explicativas à demonstração.

e) a entidade deve divulgar, juntamente com comen-
tário da administração em nota explicativa, os va-
lores significativos de saldos de caixa e equivalen-
tes de caixa que não estejam disponíveis para uso 
pela entidade econômica.
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QUESTÃO 44

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, a Demons-
tração das Variações Patrimoniais evidenciará as alte-
rações verificadas no patrimônio, resultantes ou in-
dependentes da execução orçamentária, e indicará o 
resultado patrimonial do exercício.  

Avalie as transações contábeis a seguir.

I) Pagamento de despesa orçamentária de serviços – 
R$ 15.000,00.

II) Empenho de despesa orçamentária relativa à aquisi-
ção à vista de veículo – R$ 85.000,00.

III) Liquidação de despesa orçamentária relativa à 
aquisição à vista de veículo – R$ 85.000,00.

IV) Arrecadação orçamentária proveniente de doação 
financeira de entidade privada – R$ 8.000,00.

V) Baixa pela doação de equipamentos a entidade pri-
vada filantrópica de interesse social – R$ 10.000,00.

VI) Registro da previsão de receita orçamentária na 
aprovação da Lei Orçamentária Anual – R$ 200.000,00.

VII) Reconhecimento de crédito tributário a rece-
ber, relativo a imposto devido por contribuinte – R$ 
100.000,00.

VIII) Liquidação de despesa orçamentária de serviços, 
concomitantemente com a prestação do serviço – R$ 
22.000,00.

IX) Arrecadação de orçamentária proveniente de cré-
dito tributário, já reconhecido e lançado em exercício 
anterior – R$ 35.000,00.

X) Arrecadação orçamentária de valores provenientes 
da venda de serviços concomitantemente com a pres-
tação do serviço – R$ 12.000,00.

Considerando-se as informações anteriores e de acor-
do com as normas que regem a Contabilidade Aplica-
da ao Setor Público, o resultado patrimonial apurado é 

a) superavitário em R$ 155.000,00.
b) superavitário em R$ 88.000,00.
c) superavitário em R$ 33.000,00.
d) deficitário em R$ 54.000,00.
e) deficitário em R$ 67.000,00.

QUESTÃO 45

De acordo com as normas e regras que regem a Con-
tabilidade Aplicada ao Setor Público, informe se é ver-
dadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre a clas-
sificação e etapas das receitas e despesas públicas 
orçamentárias.

(   ) A Receita Orçamentária de Operações de Crédito é 
classificada como Receita Corrente e não efetiva.
(   ) A fase de execução da despesa denominada “em 
liquidação” tem registro contábil no patrimônio de 
acordo com ocorrência do fato gerador.  
(   ) Será considerado material de consumo aquele que, 
em uso normal, perder ou ter reduzidas as suas condi-
ções de funcionamento no prazo máximo de dois anos.
(   ) A classificação funcional da despesa pode ser con-
siderada como o menor nível de agregação da área de 
atuação do setor público, não guarda relação com a 
missão do órgão e deve seguir o padrão instituído pela 
respectiva esfera governamental.
(   ) As receitas intraorçamentárias são registradas 
como contrapartida das despesas classificadas na 
Modalidade de Aplicação “91 – Aplicação Direta 
Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e 
Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal e do 
Orçamento da Seguridade Social”.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) V, F, V, F, V.
b) V, V, F, F, F.
c) F, V, V, F, V.
d) F, F, V, F, V.
e) F, V, F, V, F.
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QUESTÃO 46

Preencha as lacunas do texto a seguir.

Conforme a NBC TG - Estrutura Conceitual para Rela-
tório Financeiro, para as informações financeiras se-
rem úteis elas devem ser ___________ e representar 
fidedignamente aquilo que pretendem representar. A 
utilidade das informações financeiras é aumentada se 
forem ___________, verificáveis, ___________ e com-
preensíveis.

A sequência que preenche corretamente as lacunas do 
texto é 

a) conservadoras / objetivas / materiais
b) comparáveis / materiais / consistentes
c) consistentes / fidedignas / tempestivas
d) relevantes / comparáveis / tempestivas
e) objetivas / comparáveis / conservadoras

QUESTÃO 47

Com base na NBC TG - Estrutura Conceitual para Rela-
tório Financeiro, associe corretamente o elemento das 
demonstrações contábeis à sua respectiva definição 
ou descrição.

ElEMEnTOS
1 - Ativo
2 - Passivo
3 - Controle
4 - Receitas
5 - Despesas
6 - Registros
7 - Patrimônio Líquido

DEfInIÇÕES / DESCRIÇÕES
(   ) participação residual nos ativos da entidade após a 
dedução de todos os seus passivos.
(   ) recurso econômico presente controlado pela enti-
dade como resultado de eventos passados.
(   ) aumentos nos ativos ou reduções nos passivos, que 
resultam em aumento no patrimônio líquido.
(   ) reduções nos ativos ou aumentos nos passivos, que 
resultam em reduções no patrimônio líquido.
(   ) obrigação presente da entidade de transferir um 
recurso econômico como resultado de eventos passa-
dos. 

A associação correta é:

a) 1, 4, 7, 6, 5.
b) 1, 3, 4, 5, 6.
c) 4, 1, 7, 3, 2.
d) 7, 1, 4, 5, 2.
e) 7, 3, 1, 2, 6.

QUESTÃO 48

Em determinado período, uma empresa comercial re-
alizou as seguintes operações:

- Compra à vista de um veículo no valor de R$ 
65.000,00.

- Compra a prazo de mercadorias para revenda no va-
lor de R$ 200.000,00.

- Venda de mercadorias a prazo, com recebimento em 
30 dias, no valor de R$ 300.000,00. O custo das merca-
dorias vendidas foi de R$ 160.000,00.

Com base apenas nessas informações, analise as afir-
mações a seguir.

I - O passivo aumentou em R$ 265.000,00.
II - O ativo total aumentou em R$ 340.000,00.
III - O ativo circulante aumentou em R$ 275.000,00.
IV - O lucro com as vendas de mercadorias foi de R$ 
40.000,00.

Está correto apenas o que se afirmar em

a) I e II.
b) II e III.
c) I e III.
d) II e IV.
e) III e IV.
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QUESTÃO 49

Têm-se as seguintes informações sobre o ativo imobilizado da Cia ABC em determinado período:

A esse respeito, preencha as lacunas do texto a seguir.

Com base nas informações da tabela e conforme a NBC TG 01 (R4) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, a Cia 
ABC deve reconhecer um (a) _________ por valor recuperável do ativo no valor de R$ _________.

A sequência que preenche corretamente as lacunas é

a) ganho / 10.000,00
b) ganho / 14.000,00
c) perda / 10.000,00
d) perda / 14.000,00
e) perda / 20.000,00

QUESTÃO 50

A Cia Alfa adquiriu um ativo imobilizado, em 31/03/2022, pagando por ele R$ 58.000,00. Para deixar o bem em con-
dições de uso, a empresa teve que fazer instalações no valor de R$ 2.000,00 que ficaram prontas em 30/04/2022, 
data em que o bem passou a ser utilizado. Sabe-se que esse ativo não possui valor residual e sua vida útil é de cinco 
anos.

Adotando-se o método das quotas constantes, o valor da depreciação acumulada desse imobilizado, em 31/12/2022, 
será de R$

a) 7.000,00.
b) 7.733,33.
c) 8.000,00.
d) 8.700,00.
e) 9.000,00.

QUESTÃO 51

A Cia Beta vendeu um dos itens do seu imobilizado por R$ 44.000,00. Sobre o bem vendido, sabe-se que ele foi 
adquirido por R$ 60.000,00 e possui depreciação acumulada no valor de R$ 20.000,00. 

Com base apenas nessas informações, é correto afirmar que a Cia Beta teve um (a)

a) ganho de R$ 4.000,00.
b) ganho de R$ 24.000,00.
c) perda de R$ 4.000,00.
d) perda de R$ 16.000,00.
e) perda de R$ 24.000,00.
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QUESTÃO 52

A Cia ABC realizou a contratação de um seguro para 
veículos, com vigência de um ano, no valor de R$ 
1.200,00. O pagamento foi realizado à vista, em 
01/03/2022, data do início da vigência do seguro. 

Com base apenas nessas informações, analise as as-
serções a seguir e a relação entre elas.

I - A despesa com seguro, no exercício de 2022, será 
de R$ 1.000,00

PORQUE,

II - a partir de abril de 2022, o valor referente à contra-
tação do seguro afetará a demonstração do resultado, 
mas não afetará o caixa da empresa.

Sobre as asserções, é correto afirmar que

a) as duas são falsas. 
b) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. 
c) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. 
d) as duas são verdadeiras e a segunda é uma justifi-

cativa correta da primeira. 
e) as duas são verdadeiras, mas a segunda não é uma 

justificativa correta da primeira.

QUESTÃO 53

As Cias A e B apresentaram os seguintes índices com 
base em suas demonstrações financeiras do exercício 
de 20X1:

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma 
sobre os índices apresentados.

(   ) O giro do ativo da Cia A é superior ao da Cia B.
(   ) A Cia B gera mais retorno sobre o capital próprio 
do que a Cia A.
(   ) A Cia A se financia mais com capital próprio do que 
com capital de terceiros.
(   ) A Cia A possui maior disponibilidade de caixa para 
pagar suas dívidas de curto prazo em relação à Cia B.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) V, V, F, F.
b) V, V, F, V.
c) V, F, V, F.
d) F, F, V, V.
e) F, V, F, V.

QUESTÃO 54

A Cia Beta, em setembro de 20X1, recebeu de um 
cliente, antecipadamente, R$ 30.000,00 referentes a 
mercadorias para serem entregues em 30 e 60 dias 
após a confirmação do pagamento.

Com base na NBC TG 47 - Receita de Contrato com 
Cliente, a receita de vendas deve ser reconhecida

a) após a emissão da nota fiscal de vendas.
b) após a entrega de todas as mercadorias ao cliente.
c) após a apuração do custo das mercadorias vendi-

das. 
d) à medida que as mercadorias forem entregues ao 

cliente.
e) em setembro, visto que é essa a competência do 

recebimento das vendas.

QUESTÃO 55

A Cia ABC gerou internamente um software com a in-
tenção de vendê-lo após a conclusão do seu desenvol-
vimento.

Sabe-se que, em 20X1, foram gastos os seguintes valo-
res em cada fase desse processo:

Conforme a NBC TG 04 (R4) - Ativo Intangível, pode 
ser reconhecido com ativo intangível, em 20X1, o valor 
de, em R$,

a) 100.000,00.
b) 200.000,00.
c) 220.000,00.
d) 300.000,00.
e) 320.000,00.
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QUESTÃO 56

A Cia Beta apresentou os seguintes dados em relação 
a dois anos sucessivos:

Com base apenas nessas informações, é correto afir-
mar que a Cia Beta, em 20X2, em relação a 20X1,

a) aumentou seu capital social.
b) reduziu sua liquidez corrente.
c) aumentou seu endividamento.
d) reduziu suas dívidas de longo prazo.
e) aumentou seu investimento em ativo imobilizado.

QUESTÃO 57

A Cia ABC, em setembro de 20X2, obteve um em-
préstimo com carência de dezoito meses para o pa-
gamento da primeira parcela da dívida.

Considerando-se apenas o efeito dessa transação, 
em relação ao terceiro trimestre de 20X2, é correto 
afirmar que haverá um (a)

a) aumento no seu passivo circulante.
b) aumento do seu ativo não circulante.
c) redução no seu índice de endividamento.
d) aumento no seu índice de liquidez corrente.
e) redução no seu retorno sobre patrimônio líquido.

QUESTÃO 58

Em 31 de dezembro de 20X1, a Cia Beta possuía 
como saldo do seu patrimônio líquido o valor de R$ 
900.000,00. Ao longo do exercício de 20X2, ocorre-
ram as seguintes transações:

- Lucro líquido do exercício no valor de R$ 300.000,00.
- Distribuição de dividendos no valor de R$ 70.000,00.
- Integralização de capital social no valor de R$ 
140.000,00.
- Acréscimo das reservas de lucro no valor de R$ 
230.000,00.

Com base apenas nessas informações, o saldo do pa-
trimônio líquido em 31 de dezembro de 20X2 é de, 
em R$,

a) 1.130.000,00.
b) 1.270.000,00.
c) 1.410.000,00.
d) 1.500.000,00.
e) 1.570.000,00.

QUESTÃO 59

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma 
sobre a apresentação das demonstrações contábeis.

(   ) As demonstrações contábeis devem ser elaboradas 
no pressuposto da continuidade.
(   ) O ativo deve ser classificado como circulante quan-
do se espera que seja realizado após doze meses da 
data do balanço.
(   ) As alterações no patrimônio líquido da entidade en-
tre duas datas de balanço devem refletir o aumento ou 
a redução nos seus ativos líquidos durante o período.
(   ) As entidades devem divulgar informações que per-
mitam aos usuários das demonstrações contábeis ava-
liarem seus objetivos, políticas e processos de gestão 
de capital.
(   ) A entidade deve apresentar na Demonstração do 
Resultado Abrangente, ou nas notas explicativas, o 
montante de dividendos reconhecidos como distribui-
ção aos proprietários durante o período e o respectivo 
montante por ação.

A sequência correta é

a) V, F, V, V, F.
b) V, V, F, V, F.
c) V, F, F, V, F.
d) F, V, F, F, V.
e) F, F, V, F, V.
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QUESTÃO 60

A Cia ABC possuía, em 31 de dezembro de 20X1, um 
saldo de R$ 1.400.000,00 em contas a receber de 
clientes no seu ativo circulante.

Para fins de elaboração das demonstrações contábeis 
do referido período, foi estimado que há uma expec-
tativa de não recebimento desses direitos no mon-
tante de R$ 30.000,00.

Sobre o reconhecimento contábil desse fato, a Cia 
ABC deve

a) nada fazer, uma vez que existe apenas uma expec-
tativa do não recebimento.

b) apenas indicar em notas explicativas o montante 
do valor que espera não receber.

c) reconhecer uma despesa com duplicatas descon-
tadas com contrapartida em uma conta do ativo 
circulante.

d) reconhecer uma despesa com perda estimada em 
crédito de liquidação duvidosa com contrapartida 
em uma conta redutora do ativo circulante.

e) reconhecer uma perda com contrapartida em uma 
conta do patrimônio líquido e apresentar na de-
monstração de resultado abrangente.
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