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CONCURSO PÚBLICO

RIO LARGO (AL) - TARDE SUPERIOR
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS
ATENÇÃO!
Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o
registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal
de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

Informações gerais:
1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a. este Caderno de Questões Objetivas, com 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deve:
a. conferir seu nome e número de inscrição;
b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a. qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;
b. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica ou equivalente.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no Cartão de
Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão com mais de
uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais
destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchida e assinada
ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

CONTADOR (A)
NOME:
INSCRIÇÃO:
CPF:
Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 35

4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, determina que a
contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e
imóveis.

1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O Microsoft Word não permite adicionar ou remover colunas em
um documento.

II. É cláusula vedada a qualquer contrato com a Administração
Pública a que estabeleça o regime de execução ou a forma de
fornecimento.

II. A Lei de Orçamento deve compreender todas as despesas
próprias dos órgãos do governo e da administração centralizada,
ou que, por intermédio deles se devam realizar, abstendo-se de
observar o disposto no artigo 2º da Lei nº 4.320, de 17 de março de
1964.

III. Aprovar os Regimentos Internos organizados pelos Conselhos
Regionais, modificando o que se tornar necessário, a fim de
impedir a respectiva unidade de ação, é uma atribuição do
Conselho Federal de Contabilidade.

III. O desatendimento das determinações regulares da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim
como as de seus superiores, não constitui motivo para rescisão do
contrato, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

5 • Leia as afirmativas a seguir:
I. É cláusula vedada a qualquer contrato a que estabeleça o
reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de
rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
2 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Do ponto de vista ético, o servidor deve ser capaz de assumir
posições segundo a legislação vigente e os princípios éticos do seu
cargo, considerando diferentes pontos de vista e aspectos de cada
situação.
II. O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento
constitui motivo para rescisão do contrato, de acordo com a Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993.
III. A Lei de Orçamento não consignará auxílio para investimentos
que se devam incorporar ao patrimônio das empresas privadas de
fins lucrativos, de acordo com a Lei nº 4.320, de 17 de março de
1964.
Marque a alternativa CORRETA:

II. À luz da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, a dívida flutuante
compreende os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida, os
serviços da dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria.
III. É cláusula vedada a todo contrato com a Administração Pública
a que estabeleça a legislação aplicável à execução do contrato e
especialmente aos casos omissos, de acordo com a Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

6 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita
extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa
orçamentária.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Publicar o relatório anual de seus trabalhos, em que deverá
figurar a relação de todos os profissionais registrados, é uma
atribuição vedada ao Conselho Federal de Contabilidade.
II. A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração, constitui motivo
para rescisão do contrato, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.
III. Organizar o próprio Regimento Interno é uma atribuição vedada
ao Conselho Federal de Contabilidade.

II. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, determina que o
levantamento geral dos bens móveis e imóveis não poderá ter por
base o inventário analítico de cada unidade administrativa ou os
elementos da escrituração sintética na contabilidade.
III. À luz da legislação vigente, os conselhos regionais de
contabilidade devem ser organizados nos moldes do Conselho
Federal, sendo vedado a este fixar-lhes o número de componentes
ou determinar a forma da eleição local para sua composição.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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7 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No Windows, o comando ALT + F6 converte um arquivo de
imagem em uma planilha eletrônica.
II. A fiscalização do exercício da profissão contábil, assim
entendendo-se os profissionais habilitados como contadores e
técnicos em contabilidade, será exercida pelo Conselho Federal de
Contabilidade e pelos Conselhos Regionais de Contabilidade.
III. A organização e a execução de serviços de contabilidade em
geral não é considerado um trabalho técnico de contabilidade.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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10 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução do contrato, constitui motivo
para rescisão do contrato, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.
II. O Balanço Financeiro deve demonstrar a receita e a despesa
orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de
natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em
espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem
para o exercício seguinte.
III. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, determina que a
contabilidade deverá evidenciar, em seus registros, o montante dos
créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a
despesa realizada, à conta dos mesmos créditos e as dotações
disponíveis.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.

8 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No Microsoft Windows, a barra de tarefas não mostra quais
janelas estão abertas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

II. É cláusula necessária em todo contrato a que estabeleça o preço
e as condições de pagamento, determine os critérios, a data-base e
a periodicidade do reajustamento de preços, assim como mascare
os critérios de atualização monetária entre a data do
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, de acordo
com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

III. Nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, a
escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais
não poderá ser efetuada pelo método das partidas dobradas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

11 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No Microsoft Excel, a função =DIA.EXT(A1) retorna o dia do mês e
o exibe através de um número de 1 a 7.
II. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, determina que, para fins
orçamentários e determinação dos devedores, ter-se-á o registro
contábil das receitas patrimoniais, fiscalizando-se sua efetivação.
III. O Mozilla Firefox é um software especializado na edição de
arquivos de texto, apenas.
Marque a alternativa CORRETA:

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

9 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, o sumário geral da
receita por fontes e da despesa por funções do governo não deve
integrar a Lei de Orçamento.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

II. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, determina que são
receitas de capital as provenientes da realização de recursos
financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em
espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras
pessoas de direito público ou privado, destinados a atender
despesas classificáveis em despesas de capital e, ainda, o
superávit do orçamento corrente.
III. No Microsoft Excel, a função “NÃO” inverte FALSO para
VERDADEIRO, ou VERDADEIRO para FALSO.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa II, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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12 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O conceito de ataques na Internet refere-se aos ataques
realizados por meio da rede mundial de computadores.
II. É cláusula vedada a qualquer contrato com a Administração
Pública a que estabeleça a obrigação do contratado de manter,
durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, de acordo com a Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993.
III. Nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, não
poderá haver controle contábil dos direitos e obrigações oriundos
de ajustes ou contratos em que a administração pública for parte.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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13 • Leia as afirmativas a seguir:
I. É cláusula necessária em todo contrato a que estabeleça as
condições de importação, a data e a taxa de câmbio para
conversão, quando for o caso, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993.
II. É cláusula necessária em todo contrato a que estabeleça os
prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega,
de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso, de
acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
III. No Microsoft Word, a guia REVISÃO permite determinar a cor e
o tipo de fonte do texto.
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16 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, determina que são
receitas correntes as receitas tributária, de contribuições,
patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda,
as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras
pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender
despesas classificáveis em despesas correntes.
II. É cláusula necessária em todo contrato a que estabeleça os
casos de rescisão, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

III. É cláusula necessária em todo contrato a que estabeleça os
direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis
e os valores das multas, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

14 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, os serviços
de contabilidade devem ser organizados de forma a permitirem a
determinação dos custos dos serviços.
II. Constitui unidade orçamentária, nos termos da Lei nº 4.320, de
17 de março de 1964, o agrupamento de serviços subordinados ao
mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações
próprias.
III. Os investimentos serão discriminados na Lei de Orçamento
segundo os projetos de obras e de outras aplicações, de acordo
com a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Marque a alternativa CORRETA:

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
17 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura
da empresa, que prejudique a execução do contrato, constitui
motivo para rescisão do contrato, de acordo com a Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993.
II. À luz da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, o quadro das
dotações por órgãos do governo e da administração deve integrar
a Lei de Orçamento, informando todos os valores financeiros em
moeda estrangeira.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

III. O Balanço Orçamentário deve demonstrar as receitas e as
despesas previstas em confronto com as realizadas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

15 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Não é cláusula necessária em todo contrato a que estabeleça o
objeto e seus elementos característicos, de acordo com a Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993.
II. À luz da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei do
Orçamento deve conter a discriminação da receita e da despesa de
forma a mascarar a política econômica financeira e o programa de
trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade,
universalidade e anualidade.
III. No Microsoft PowerPoint, não é possível adicionar uma
animação aos objetos selecionados já existentes no slide.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
18 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Regular os princípios contábeis, do Exame de Suficiência, do
cadastro de qualificação técnica e dos programas de educação
continuada e editar Normas Brasileiras de Contabilidade de
natureza técnica e profissional não são atribuições do Conselho
Federal de Contabilidade.
II. É cláusula necessária em todo contrato a que estabeleça o
crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da
classificação funcional programática e da categoria econômica, de
acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
III. O servidor público municipal não deve respeitar a hierarquia
determinada para a instituição.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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19 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, determina que todas as
operações de que resultem débitos e créditos de natureza
financeira, não compreendidas na execução orçamentária, serão
objeto de registro, individuação e controle contábil.
II. À luz da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, classificam-se
como despesas de custeio as dotações para manutenção de
serviços anteriormente criados, exceto as destinadas a atender as
obras de conservação e adaptação de bens imóveis.
III. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou
objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto, não constitui motivo para rescisão do
contrato, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
20 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A escrituração dos livros de contabilidade obrigatórios, bem
como de todos os necessários no conjunto da organização
contábil e levantamento dos respectivos balanços e
demonstrações, não é um trabalho técnico de contabilidade.
II. A dívida fundada, de acordo com a Lei nº 4.320, de 17 de março
de 1964, será escriturada com individuação e especificações que
permitam verificar, a qualquer momento, a posição dos
empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e
juros.
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22 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Decidir, em última instância, sobre recursos de penalidade
imposta pelos Conselhos Regionais é uma atribuição vedada ao
Conselho Federal de Contabilidade.
II. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado
constitui motivo para rescisão do contrato, de acordo com a Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993.
III. Nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, os
serviços de contabilidade não devem ser organizados de forma a
permitirem o conhecimento da composição patrimonial.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, determina que o registro
contábil da receita e da despesa será feito de acordo com as
especificações constantes da Lei de Orçamento e dos créditos
adicionais.
II. O computador é uma máquina destinada a produzir resultados
incompletos e imprecisos, sempre.
III. Nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, os
serviços de contabilidade devem ser organizados de forma a
permitirem o levantamento dos balanços gerais.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

III. À luz da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, classificam-se
como transferências correntes as dotações para despesas as
quais corresponda contraprestação direta em bens ou serviços,
inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à
manutenção de outras entidades de direito público ou privado. De
acordo com essa mesma lei, as transferências correntes estão
dispensadas do controle contábil.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

24 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Compreender o conceito de segurança na Internet não traz
benefícios para os usuários de serviços eletrônicos de pagamento.

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Ao enviar uma mensagem por e-mail, deve-se preferir utilizar
termos ofensivos para a cultura do destinatário.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

II. Em respeito ao princípio da impessoalidade, o gerente de uma
unidade ou instituição pública não deve permitir que a ausência de
um servidor atrapalhe o atendimento dos usuários ou a prestação
de um serviço.
III. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, não havendo qualquer responsabilização
das partes por sua inexecução total ou parcial.
Marque a alternativa CORRETA:

II. Nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, os débitos
e créditos serão escriturados com individuação do devedor ou do
credor e especificação da natureza, importância e data do
vencimento, quando fixada.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

III. Nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, tributo é a
receita derivada instituída pelas entidades de direito público,
compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos
da constituição e das leis vigentes em matéria financeira,
destinando-se o valor integral do seu produto apenas ao custeio de
atividades de entidades privadas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O Redjack é a prática de envio de uma grande quantidade de emails sem a autorização do destinatário.
II. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do
contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial,
bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital
e no contrato, constitui motivo para rescisão do contrato, de
acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
III. Por meio do comportamento ético, o homem perde seus direitos
na medida em que tem deveres.

v.Audit.: 8B42B943B

29 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a inexecução total
ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
II. Nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, a
contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de
todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem
despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou
confiados.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

III. É cláusula necessária em todo contrato a que estabeleça a
vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a
inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor, de acordo
com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

26 • Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei de
Orçamentos deve compreender todas as receitas, exceto as de
operações de crédito autorizadas em lei.
II. À luz da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, o quadro
demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias
econômicas não deve integrar a Lei de Orçamento.
III. O servidor não deve prejudicar deliberadamente a reputação de
outros servidores na instituição.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
30 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Quando se navega em modo privado no Google Chrome, o
navegador não guarda o histórico de navegação do usuário.
II. O Microsoft Word não permite ao usuário visualizar marcas de
parágrafo.
III. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações,
projetos ou prazos não constitui motivo para rescisão do contrato,
de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Marque a alternativa CORRETA:

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

27 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil
nunca constitui motivo para rescisão do contrato, de acordo com a
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

II. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, determina que o registro
dos restos a pagar far-se-á por exercício e por credor distinguindose as despesas processadas das não processadas.
III. O Microsoft Excel não permite ao usuário utilizar fórmulas ou
operações matemáticas em uma planilha.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
28 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, os serviços
de contabilidade não devem ser organizados de forma a
permitirem a análise e a interpretação dos resultados econômicos
e financeiros.

31 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A lentidão do cumprimento de cláusulas contratuais, levando a
Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da
obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados,
constitui motivo para rescisão do contrato, de acordo com a Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993.
II. A Demonstração das Variações Patrimoniais deve evidenciar as
alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes
da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do
exercício.
III. Nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, os
serviços de contabilidade devem ser organizados de forma a
permitirem o acompanhamento da execução orçamentária.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

II. Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho é um dever
fundamental do servidor público.
III. Tomar conhecimento de quaisquer dúvidas suscitadas nos
Conselhos Regionais e dirimi-las não é uma atribuição do Conselho
Federal de Contabilidade.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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32 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, determina que haverá
registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com
indicação dos elementos necessários para a perfeita
caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela
sua guarda e administração.
II. Nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, a
contabilidade não deve evidenciar os fatos ligados à administração
orçamentária, financeira ou patrimonial.
III. Uma rede sem fio permite a conexão entre computadores e
outros dispositivos através de cabos, apenas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
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35 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, veda a inclusão do
quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação
na Lei de Orçamento.
II. De acordo com a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, todas as
receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus
valores após descontadas todas as deduções (despesas, taxas
administrativas e juros inflacionários).
III. Nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ressalvada
a competência do Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a
tomada de contas dos agentes responsáveis por bens ou dinheiros
públicos poderá ser realizada, mas não superintendida, pelos
serviços de contabilidade.
Marque a alternativa CORRETA:

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

33 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Nos termos do artigo 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964,
a receita deve ser classificada nas seguintes categorias
econômicas: Receitas Inéditas e Receitas Absolutas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

II. À luz da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, a dívida fundada
compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze
meses, contraídos para atender o desequilíbrio orçamentário ou
financeiro de obras e serviços públicos.
III. Desviar servidor público para atendimento a interesse particular
e iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do
atendimento em serviços públicos são atitudes contrárias à ética
no serviço público.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa II, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
34 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No Microsoft Windows, a extensão dos arquivos pode ser oculta
ou visível, a depender da configuração adotada.
II. É cláusula necessária em todo contrato a que estabeleça as
garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando
exigidas, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
III. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais,
especificações, projetos e prazos constitui motivo para rescisão do
contrato, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Marque a alternativa CORRETA:

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 36 a 50
36 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Ana foi ao supermercado e comprou R$ 39,15 de aveia, R$
121,70 de arroz, R$ 95,40 de feijão, R$ 387,50 de carne e R$ 77,50
de suco. Após realizar o pagamento de suas compras, ela observou
que a nota fiscal trazia a informação de que seria recolhido um
imposto de 2,20% sobre o valor total das compras. Assim,
considerando apenas as informações apresentadas, é correto
afirmar que o valor do imposto a que a nota fiscal se referia é
superior a R$ 16,04 e inferior a R$ 16,81.
b) Se Ana nasceu em 1988, teria completado 31 anos em 2015.
c) No mês de janeiro, um produtor rural vendeu 765 litros de leite a
R$ 1,85 por litro. Nesse mesmo período, ele vendeu 12.455 ovos a
R$ 0,17, cada. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que a receita com a
venda de leite representa mais de 42% e menos de 45% da receita
total com todas as vendas descritas.
d) Uma despesa de R$ 1.030 pode ser paga em 10 parcelas iguais
de R$ 97, cada.
e) No mês de julho, uma loja de bebidas vendeu 456 garrafas de
vinho do tipo "A" a um preço de R$ 38,40, cada. Nesse mesmo
período, também foram vendidas 291 garrafas de vinho do tipo "B"
por R$ 33,70, cada. Sabe-se que essa loja comercializa apenas
esses dois tipos de vinho. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que a arrecadação
com as vendas do vinho “A” representa mais de 61,8% e menos de
66,7% do total arrecadado com as vendas de vinhos nessa loja no
período considerado.

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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37 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Se Ana comprou 25 cadernos a um preço unitário de R$ 21,
então ela gastou R$ 497 com suas compras.
b) Em uma loja de eletrônicos, no mês de abril, foram vendidos 21
celulares do tipo 1, a um preço de R$ 799,00, cada. Nesse mesmo
período, também foram vendidos 15 celulares do tipo 2, a R$
899,00, cada. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que a receita com as vendas do
celular do tipo 1 representam mais de 57% e menos de 63% do
total arrecadado com as vendas de ambos os modelos no período.
c) Se uma vila de 381 moradores tiver sua população ampliada em
15%, passará a ter 503 habitantes.
d) Um veículo está sendo anunciado pelo preço de R$ 35.987,00
em uma concessionária. Após uma longa negociação, Ana obteve
um desconto de 3,20% sobre o preço. Assim, considerando apenas
as informações apresentadas, é correto afirmar que o preço final
pago por Ana pelo veículo foi superior a R$ 34.935,42 e inferior a R$
35.033,12.
e) Uma empresa de transporte urbano possui 37 ônibus, cada um
com capacidade para 312 litros de combustível em seu tanque.
Sabe-se que o preço do diesel é R$ 3,987 por litro. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas, é
correto afirmar que o custo de encher o tanque de todos esses
veículos com diesel é superior a R$ 45.870,12 e inferior a R$
46.651,10.
38 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Um fabricante de bebidas vendeu, no mês de maio, 887 litros de
suco do tipo 1 a R$ 5,35 por litro. Também foram vendidos, nesse
período, 2.421 litros de suco do tipo 2, a R$ 3,45 por litro. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas, é
correto afirmar que a receita com as vendas de suco do tipo 1
representam mais de 38% e menos de 41% do total arrecadado.
b) Uma porção de 980 gramas de farinha pode ser dividida em 35
porções menores com 37 gramas, cada.
c) Em um estádio de futebol há 108 torcedores que compraram o
ingresso para o Camarote, no valor de R$ 64,00, cada. Os demais
1.542 torcedores optaram por comprar ingressos para a
arquibancada, no valor de R$ 26,00, cada. Sabe-se que, ao término
do jogo, o time vencedor receberá um prêmio equivalente a 32% da
receita total com as vendas de todos os ingressos. Assim,
considerando apenas as informações apresentadas, é correto
afirmar que o valor do prêmio do vencedor será superior a R$
14.985,00 e inferior a R$ 15.133,00.
d) O resultado da subtração 111 - 5 - 30 é menor que 69.
e) Um imóvel está sendo vendido por R$ 309.450,00. Após uma
longa negociação, Ana obteve um desconto de 8,45% sobre o preço
inicial. Assim, considerando apenas as informações apresentadas,
é correto afirmar que o valor final pago por Ana pelo imóvel é
superior a R$ 281.301,48 e inferior a R$ 282.901,12.

v.Audit.: 8B42B943B

39 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O resultado da expressão 100 - (6 x 7) + (8 : 2) é maior que 98.
b) A Escola Municipal Ana Montessori decidiu fazer um grande bolo
para a festa de comemoração dos 50 anos da sua fundação.
Durante a festa, o bolo foi dividido em 13 partes iguais, cada uma
delas sendo destinada a uma das 13 turmas de alunos da
instituição. Em seguida, cada uma dessas fatias foi novamente
dividida em 35 partes menores, cada uma delas sendo entregue a
um aluno, apenas. Sabe-se que todos os alunos da instituição
receberam apenas 1 fatia desse bolo e que apenas os alunos
comeram o bolo. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que cada aluno
consumiu uma fatia correspondente a mais de 0,31% e a menos de
0,44% do bolo originalmente produzido.
c) Para realizar uma reforma em sua casa, Ana precisou gastar R$
2.891,00 com a compra de tintas, R$ 6.751,00 com materiais de
alvenaria, R$ 9.817,00 com cerâmica e R$ 1.414,00 com materiais
elétricos. Ao optar por realizar o pagamento à vista, ela foi
informada pela vendedora de que receberia um desconto de 18%
sobre o valor total de suas compras. Assim, considerando apenas
as informações apresentadas, é correto afirmar que o desconto
proporcionou a Ana uma economia superior a R$ 3.618,15 e
inferior a R$ 3.741,10.
d) O preço inicial do carro X é de R$ 78.990,00. Após uma
demorada negociação, Ana conseguiu obter um desconto da loja e
pôde comprar esse veículo por R$ 73.026,26. Assim, considerando
apenas as informações apresentadas, é correto afirmar que o
desconto concedido foi superior a 7,48% e inferior a 7,91%.
e) Se em um recipiente de 2L há 200ml de suco, então ele está com
16% da sua capacidade preenchida.
40 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Se em um tanque de 900L há 250L de diesel, então mais de 38%
do seu volume está preenchido com combustível.
b) O resultado da multiplicação 2 x 6 x 2 é maior que 51.
c) Um carro que percorre 12 km com 1L de gasolina percorrerá 392
km com 29L desse combustível.
d) O resultado da divisão 217 / 31 é menor que 14.
e) O resultado da divisão 441/49 é maior que 21.
Letras
Gostar de ler e escrever são características essenciais para
quem deseja seguir carreira em Letras. Ao estudar um idioma
estrangeiro, aprende-se muito sobre a cultura dos povos que
falam aquela língua. Portanto, o profissional de Letras deve ter o
desejo de conhecer novas culturas e ter interesse por literatura.
Fonte: www.guiadacarreira.com.br (com adaptações)

41 • Leia o texto 'Letras', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O tema central do texto é a redução da criminalidade nos
municípios paranaenses.
b) O tema central do texto é o reajuste no valor do salário mínimo
em 2018.
c) O tema central do texto é a carreira em Letras.
d) O texto traz informações sobre o total de bacharéis em Letras
formados em 2018, no Brasil.
e) O texto traz informações sobre a remuneração média de
profissionais de Letras no Pará.
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42 • Leia o texto 'Letras', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O texto inclui informações sobre o aumento da criminalidade no
Brasil.

46 • Leia o texto 'Energia solar', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) O tema central do texto é o aumento do consumo de drogas nas
periferias das cidades brasileiras.

b) Em 2022, o curso de Letras será extinto no Brasil, de acordo com
o autor.

b) A energia proveniente da luz e do calor do Sol é denominada
energia atômica, de acordo com o texto.

c) O texto inclui informações sobre o aumento do desemprego no
Brasil.

c) O tema central do texto está relacionado com o uso de
tecnologias renováveis.

d) O tema central do texto é o aumento no número de faculdades
privadas no Brasil.

d) No texto, o autor deixa claro o seu posicionamento contrário ao
uso de energia solar em hospitais e unidades de saúde.

e) Gostar de ler e escrever são características importantes para o
profissional de Letras, de acordo com o texto.

e) Na opinião do autor, o custo de produção de energia solar, no
Brasil, é significativamente inferior ao da energia eólica.

43 • Leia o texto 'Letras', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O texto inclui informações sobre a redução do desemprego no
Brasil.

47 • Leia o texto 'Energia solar', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) A fotossíntese artificial é uma tecnologia que pode trazer graves
danos ao meio ambiente, de acordo com o texto.

b) De acordo com o autor, estudar um idioma estrangeiro permite
conhecer a cultura de outros povos.

b) No texto, o autor deixa claro o seu posicionamento contrário ao
uso de energia solar em instituições de ensino público.

c) O tema central do texto é a preservação do meio ambiente.

c) A energia proveniente da luz e do calor do Sol é denominada
energia eólica, de acordo com o texto.

d) Utilizando-se de uma linguagem simples, o autor busca
estimular os jovens a seguir a carreira promissora de Letras.
e) De acordo com o autor, o salário de profissionais de Letras tem
crescido mais de 10% no último ano.
44 • Leia o texto 'Letras', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O profissional de Letras deve ter o desejo de conhecer novas
culturas, de acordo com o texto.
b) No texto, o autor propõe melhorias para a formação de
profissionais de Letras no Brasil.
c) Através de metáforas e figuras de linguagem, o autor expressa
sua frustração na carreira de profissional de Letras.
d) O texto traz informações sobre as amplas oportunidades de
emprego para profissionais de Letras na administração pública.
e) O tema central do texto é o aumento no número de imigrantes
colombianos em 2018.
45 • Leia o texto 'Letras', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) De acordo com o autor, o curso de Letras forma profissionais
para atuar em clínicas e hospitais.

d) De acordo com o autor, muitos especialistas acreditam que as
tecnologias de fontes de energia solar podem trazer benefícios a
longo prazo.
e) O tema central do texto é a redução da área de mata atlântica no
Brasil.
48 • Leia o texto 'Energia solar', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) A energia proveniente da luz e do calor do Sol é denominada
energia cósmica, de acordo com o texto.
b) O tema central do texto é o aumento da poluição sonora nas
grandes cidades.
c) Na opinião do autor, a energia solar deve substituir
completamente as hidrelétricas no Brasil até 2028.
d) A fotossíntese artificial é um exemplo de tecnologia que utiliza a
energia solar, de acordo com o autor.
e) A fotossíntese artificial é uma tecnologia ainda inacessível para
países com população inferior a 200 milhões de habitantes, de
acordo com o autor.

b) O texto inclui informações sobre a redução da criminalidade no
Brasil.

49 • Leia o texto 'Energia solar', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) A energia solar fotovoltaica é obtida através da queima de
combustíveis fósseis, de acordo com o texto.

c) O profissional de Letras deve ter interesse por literatura, de
acordo com o autor.

b) Na opinião do autor, o uso de energia solar apresenta menos
riscos ao meio ambiente quando comparada com a energia eólica.

d) De acordo com o autor, o profissional de Letras não deve
expressar opiniões políticas.

c) O aquecimento solar e a energia solar fotovoltaica são exemplos
de tecnologias baseadas em energia solar, de acordo com o texto.

e) De acordo com o autor, o curso de Letras tem duração de seis
anos.

d) No texto, o autor procura defender a legalização do
desmatamento de florestas no cerrado brasileiro.

Energia solar
Energia solar é um termo que se refere à energia proveniente da
luz e do calor do Sol. É utilizada por meio de diferentes
tecnologias em constante evolução, como o aquecimento solar,
a energia solar fotovoltaica, a energia heliotérmica, a arquitetura
solar e a fotossíntese artificial. Atualmente, muitos especialistas
consideram que o desenvolvimento de tecnologias de fontes de
energia solar acessíveis, inesgotáveis  e limpas terá enormes
benefícios a longo prazo.
Fonte: pt.wikipedia.org (com adaptações)

e) Na opinião do autor, o governo federal deve estimular o uso da
energia solar através da isenção de impostos.
50 • Leia o texto 'Energia solar', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) O tema central do texto está relacionado à necessidade de
reflorestamento da mata ciliar nos principais rios brasileiros.
b) A energia proveniente da luz e do calor do Sol é denominada
energia solar, de acordo com o texto.
c) A energia solar fotovoltaica é um exemplo de tecnologia
baseada em energia eólica, de acordo com o texto.
d) A proibição do uso de energia solar no Brasil é o tema principal
do texto.
e) O tema central do texto está relacionado à utilização de
automóveis movidos a energia elétrica nas grandes cidades.
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