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CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO

NOME:
INSCRIÇÃO:

Proibido folhear o
Caderno de Questões
antes da autorização
do fiscal.

CPF:
Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

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.

1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a. este Caderno de Questões Objetivas, contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado ao preenchimento das respostas das questões objetivas
formuladas na prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deverá:
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 enunciado de cada questão.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a. qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
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;
d. anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno
de Questões;
e. fazer consulta em material de apoio ou afins.
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 local indicado no Cartão de Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a 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 preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do
concurso.
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III. O argumento “flu_otimizar”, na função BDVARP, no
Microsoft Excel, deve ser preenchido com o valor “1”, se o
usuário deseja que a função retorne um resultado preciso; e
com o valor “0”, se o usuário deseja visualizar um resultado
aproximado da função.
Marque a alternativa CORRETA:

1 Analise as afirmativas a seguir:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

I. A auditoria interna deve assessorar a administração da
entidade no trabalho de prevenção de fraudes e erros,
obrigando-se a informá-la, sempre por escrito, de maneira
reservada, sobre quaisquer indícios ou confirmações de
irregularidades detectadas no decorrer de seu trabalho.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

II. Análises, demonstrações ou quaisquer outros
documentos devem ter sua integridade verificada sempre
que forem anexados aos papéis de trabalho, na auditoria
interna.

4 Analise as afirmativas a seguir:

III. A auditoria interna compreende os exames, as análises,
as avaliações, os levantamentos e as comprovações,
metodologicamente estruturados para a avaliação da
integridade, da adequação, da eficácia, da eficiência e da
economicidade dos processos, dos sistemas de
informações e de controles internos integrados ao
ambiente, e de gerenciamento de riscos, com vistas a
assistir à administração da entidade no cumprimento de
seus objetivos.
Marque a alternativa CORRETA:

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

I. O argumento “Critérios”, na função BDVARP, no Microsoft
Excel, é obrigatório e especifica o intervalo de células que
contém as condições especificadas pelo usuário para a
função. Nesse caso, o usuário pode usar qualquer intervalo
para o argumento de critérios, desde que ele inclua pelo
menos um rótulo de coluna e pelo menos uma célula abaixo
do rótulo de coluna para especificar uma condição para a
coluna.
II. O argumento “valor_hiper”, na função BDMÉDIA, no
Microsoft Excel, retorna o valor que atende a um conjunto de
critérios nominativos da função especificada pelo usuário e
exibe o resultado através de uma disposição da opção
“Formatação Condicional”.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

III. A função BDMÁX, no Microsoft Excel, retorna o maior
número em um campo (coluna) de registros em uma lista ou
banco de dados que coincida com as condições
especificadas pelo usuário.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

2 Analise as afirmativas a seguir:

b) Apenas uma afirmativa está correta.

I. Se a sintaxe do argumento “expressão_membro”, na função
VALORCUBO, no Microsoft Excel, estiver incorreta, essa
função retornará o seguinte valor de erro: #N/D.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

II. A função CILMÍN, no Microsoft Excel, exibe para o usuário a
média aritmética dos mínimos variáveis de uma sequência
numérica de valores que indicam despesas ou receitas.
III. Quando o membro especificado pelo argumento
“expressão_membro”, na função VALORCUBO, no Microsoft
Excel, não existir no cubo, essa função retornará o seguinte
valor de erro: #N/D.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

5 Analise as afirmativas a seguir:
I. Os relatórios e as demonstrações contábeis são úteis à
gestão financeira e patrimonial de uma entidade pública e,
por isso, devem apresentar a informação de maneira
desajustada às necessidades e à base do conhecimento dos
usuários, bem como à natureza da informação apresentada.
II. A Lei de Orçamento deve incluir um quadro das dotações
por órgãos do governo e da administração.
III. A informação evidenciada nas notas explicativas das
demonstrações contábeis pode incluir a fundamentação para
o que é exposto (por exemplo, a informação sobre as políticas
contábeis e critérios de mensuração, inclusive os métodos e
as incertezas quanto à mensuração, quando aplicáveis).

3 Analise as afirmativas a seguir:

Marque a alternativa CORRETA:

I. A função BDEXTRAIR, no Microsoft Excel, extrai um único
valor em uma coluna de uma lista ou banco de dados que
coincide com as condições especificadas pelo usuário.

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.

II. O argumento “Banco de dados”, na função BDVARP, no
Microsoft Excel, é obrigatório. Esse argumento especifica o
intervalo de células da lista ou do banco de dados.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
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6 Analise as afirmativas a seguir:
I. As receitas orçamentárias são disponibilidades de recursos
financeiros que ingressam durante o exercício e que
aumentam o saldo financeiro da instituição. Elas são um
instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das
políticas públicas e fontes de recursos utilizadas pelo Estado
em programas e ações cuja finalidade precípua é atender às
necessidades públicas e demandas da sociedade.
II. As demonstrações contábeis, como o Demonstrativo de
Fluxo de Caixa, a Demonstração de Resultado do Exercício e o
Balanço Patrimonial, devem fornecer informações que
auxiliem os usuários a avaliar se a entidade satisfez os seus
objetivos financeiros, jurídicos, processuais, sociais e
patrimoniais.
III. O Balanço Financeiro deve demonstrar a receita e a
despesa orçamentárias, excluídos 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.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

7 Analise as afirmativas a seguir:
I. As receitas orçamentárias de capital são arrecadadas
dentro do exercício financeiro, aumentam as disponibilidades
financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento
dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem
as finalidades públicas. De forma diversa das receitas
correntes, as receitas de capital em geral não provocam
efeito sobre o patrimônio líquido da entidade.
II. A importância relativa das características qualitativas da
informação contábil em cada situação é uma questão de
julgamento profissional. Via de regra, a meta é alcançar o
equilíbrio apropriado entre as características para satisfazer
aos objetivos da elaboração e da divulgação da informação
contábil.
III. A Lei de Orçamento deve compreender todas as receitas,
inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

8 Analise as afirmativas a seguir:
I. O empenho deve ser formalizado mediante a emissão de
um documento denominado Nota Fiscal, do qual deve
constar o nome e a especificação do credor; a importância da
despesa; a conta orçamentária vinculada; a identificação do
gestor da unidade de serviço e as datas de solicitação, de
autorização e de aprovação do crédito.
II. A Lei de Orçamento deve incluir um quadro discriminativo
da receita por fontes e respectiva legislação.
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III. A previsão de arrecadação da receita orçamentária deve
obedecer às determinações da Lei Orçamentária Anual e deve
ser elaborada a partir de metodologias de projeção
usualmente adotadas, observadas as disposições constantes
na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

9 Analise as afirmativas a seguir:
I. As informações financeiras e não financeiras são capazes
de exercer essa influência quando têm valor confirmatório,
preditivo ou ambos. A informação pode ser capaz de
influenciar e, desse modo, ser relevante, mesmo se alguns
usuários decidirem não a considerar ou já estiverem cientes
dela.
II. Válidos para os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário
de todos os entes federativos – União, estados, Distrito
Federal e municípios – os Princípios Orçamentários são
estabelecidos e disciplinados por leis municipais, apenas.
III. O 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.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

10 Analise as afirmativas a seguir:
I. A função BDVARP, no Microsoft Excel, calcula a variação de
uma população com base na população total, usando os
números em um campo (coluna) de registros em uma lista
ou banco de dados que coincidem com as condições
especificadas pelo usuário.
II. A função BDCONTAR, no Microsoft Excel, conta as células
que contêm números em um campo (coluna) de registros em
uma lista ou banco de dados que coincidirem com as
condições especificadas. Nessa função, o argumento de
campo é opcional e, se o campo for omitido, a função
BDCONTAR contará todos os registros no banco de dados
que coincidirem com os critérios.
III. A função BDMÉDIA, no Microsoft Excel, obtém uma média
dos valores em um campo (coluna) de registros em uma lista
ou banco de dados que coincidem com as condições
especificadas pelo usuário.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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11 Analise as afirmativas a seguir:
I. A função ALCHMÁX, no Microsoft Excel, encontra o valor
máximo de uma tendência progressiva de dados em uma
planilha ou tabela especificada pelo usuário. Nessa função, o
argumento “atributo_valor” é obrigatório e deve ser
preenchido com um número que indica a coluna (campo) a
ser analisada.
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III. A auditoria interna deve ser documentada por meio de
papéis de trabalho, elaborados em meio físico ou eletrônico,
que devem ser organizados e arquivados de forma
sistemática e racional.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.

II. O argumento “continuar_simples”, na função VALORCUBO,
no Microsoft Excel, determina o número de caracteres
alfanuméricos (também conhecidos como caracteres
simples) que devem ser considerados na busca que a função
realiza pelo resultado que atende aos critérios especificados.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

III. A função ALCHMÁX, no Microsoft Excel, retornará o código
de erro “#N/D” se o argumento “atributo_valor”, que é
obrigatório, for preenchido com um valor igual a zero ou com
qualquer atributo que não seja exclusivamente numérico.

I. Na auditoria interna, o planejamento deve ser documentado
e os programas de trabalho formalmente preparados,
evitando-se detalhar o que for necessário à compreensão
dos procedimentos que serão aplicados, seja em termos de
natureza, de oportunidade, de extensão, de equipe técnica ou
de uso de especialistas.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

12 Analise as afirmativas a seguir:
I. O argumento “continuar_box”, na função VALORCUBO, no
Microsoft Excel, deve ser preenchido com um valor numérico
igual ou maior que “1” para indicar o número de linhas a
serem exploradas pela função no campo (ou “box”)
especificado.
II. O argumento “Campo”, na função BDVARP, no Microsoft
Excel, é obrigatório e indica a coluna que será usada na
função. Para usar corretamente essa função e esse
argumento, o usuário deve digitar o rótulo da coluna entre
aspas, como “Idade” ou “Rendimento”, ou como um número
(sem aspas) que represente a posição da coluna dentro da
lista: 1 para a primeira coluna, 2 para a segunda coluna e
assim por diante.
III. A função CILMÍN, no Microsoft Excel, possui o argumento
“cont_mín”, que indica a quantidade de resultados que devem
ser considerados no cálculo da média a ser investigada pela
função.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

13 Analise as afirmativas a seguir:
I. O termo “fraude” aplica-se ao ato intencional de omissão
e/ou manipulação de transações e operações, adulteração de
documentos, registros, relatórios, informações e
demonstrações contábeis, tanto em termos físicos quanto
monetários.
II. Os papéis de trabalho constituem documentos e registros
dos fatos, informações e provas, obtido no curso da auditoria,
a fim de evidenciar os exames realizados e dar suporte à sua
opinião, críticas, sugestões e recomendações.
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d) Todas as afirmativas estão corretas.

14 Analise as afirmativas a seguir:

II. Os papéis de trabalho devem ter abrangência e grau de
detalhe suficientes para propiciarem a compreensão do
planejamento, da natureza, da oportunidade e da extensão
dos procedimentos de auditoria interna aplicados, bem como
do julgamento exercido e do suporte das conclusões
alcançadas.
III. O planejamento do trabalho da auditoria interna
compreende os exames preliminares das áreas, das
atividades, dos produtos e dos processos, para definir a
amplitude e a época do trabalho a ser realizado, ignorando os
riscos inerentes ao serviço e obedecendo a todas as
restrições impostas pela administração da entidade.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

15 Analise as afirmativas a seguir:
I. 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 1993.
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 1993.
III. À luz do artigo 15, § 6º, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, as
compras públicas devem ser realizadas, prioritariamente, em
etapa e pagamento únicos para garantir as peculiaridades do
mercado que visam à economicidade.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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16 Analise as afirmativas a seguir:
I. 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 1993.
II. Nas compras públicas, deve ser observada a definição das
unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do
consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida,
sempre que possível, mediante adequadas técnicas
quantitativas de estimação, conforme prevê o artigo 15 da Lei
nº 8.666, de 1993.
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II. As compras públicas, sempre que possível, devem ser
processadas através de sistema de registro de preços próprio
da instituição licitante, abrangendo o histórico de preços e
requisitos contratados de fornecedores anteriores e
atualizados de acordo com a inflação do período, conforme
determina expressamente o artigo 15, inciso II, da Lei nº
8.666, de 1993.
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 1993.
Marque a alternativa CORRETA:

III. 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 1993.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

d) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.

19 Analise as afirmativas a seguir:

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

17 Analise 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 1993.

I. 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 1993.

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 1993.

II. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de
acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº
8.666, de 1993, não havendo qualquer responsabilização das
partes por sua inexecução total ou parcial.

III. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da
estrutura da entidade, que prejudique a execução do contrato,
constitui motivo para rescisão do contrato, de acordo com a
Lei nº 8.666, de 1993.

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 1993.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

d) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.

20 Analise as afirmativas a seguir:

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

I. O termo “erro”, no contexto da auditoria interna, aplica-se a
ato intencional e premeditado de omissão, desatenção,
desconhecimento ou má interpretação de fatos na
elaboração de registros, informações e demonstrações
contábeis, bem como de transações e operações da
entidade, tanto em termos físicos quanto monetários.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

18 Analise as afirmativas a seguir:
I. As compras públicas, sempre que possível, deverão atender
ao princípio da personalização, impondo compatibilidade e
normalização de especificações técnicas e de desempenho
para os licitantes, observadas, quando for o caso, as
condições de manutenção, de assistência técnica e de
garantia oferecidas pelos fabricantes dos produtos,
conforme dispõe o artigo 15, inciso I, da Lei nº 8.666, de
1993.
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II. Os procedimentos da auditoria interna constituem exames
e investigações, incluindo testes de variância e testes
homeostáticos, que permitem ao auditor interno obter
subsídios suficientes para fundamentar suas conclusões e
recomendações à administração da entidade.
III. A atividade da auditoria interna está estruturada em
procedimentos, com enfoque técnico, objetivo, sistemático e
disciplinado, tendo por finalidade agregar valor ao resultado
da organização, apresentando subsídios para o
aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos controles
internos, por meio da recomendação de soluções para as nãoconformidades apontadas nos relatórios.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

21 Analise as afirmativas a seguir:
I. A informação sobre a situação patrimonial da entidade, o
desempenho, os fluxos de caixa, a conformidade com os
orçamentos aprovados ou com outra legislação relevante ou
com os demais regulamentos relacionados à captação e à
utilização dos recursos, o desempenho da prestação de
serviços e os seus planos futuros, é necessária para fins de
prestação de contas e responsabilização (accountability) e
tomada de decisão.
II. As dotações destinadas à aquisição de imóveis, ou de bens
de capital já em utilização, classificam-se como inversões
financeiras.
III. As informações financeiras e não financeiras são
relevantes para a gestão de uma instituição mesmo quando,
por imprecisão ou incorreção, não sejam capazes de
influenciar o cumprimento de qualquer dos objetivos da
organização ou de permitir a elaboração e a divulgação de um
relatório contábil.
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II. O caput do artigo 2º da Lei Federal nº 4.320, de 1964,
determina que deve existir um orçamento único para todos os
entes federados – União, estados, Distrito Federal e
municípios – com a finalidade de se garantirem múltiplos
orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa política.
III. A informação contábil é material se a sua omissão ou
distorção puder influenciar o cumprimento do dever de
prestação de contas e responsabilização (accountability), ou
as decisões que os usuários tomam com base nas
demonstrações contábeis elaboradas para aquele exercício.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

24 Analise as afirmativas a seguir:
I. Um arquivo com extensão .xls pode compreender uma ou
mais planilhas e diferentes tipos de dados (como números ou
textos) no Microsoft Excel.
II. O Microsoft Excel permite ao usuário adicionar funções de
pesquisa e referência a uma planilha, como as funções
“INDIRETO” ou “LIN”, por exemplo.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

III. A função “ALT.MUTR”, no Microsoft Excel 2010, converte
um texto com até 64 caracteres em um valor numérico
sequencial.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

22 Analise as afirmativas a seguir:
I. As cotas de receitas que uma entidade pública deva
transferir a outra deverão ser incluídas, como despesa, no
orçamento da entidade obrigada a transferência e, como
receita, no orçamento da entidade que deva receber as
referidas cotas de receitas.
II. Todas as receitas e despesas devem constar na Lei de
Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções.
III. Os Princípios Orçamentários são estabelecidos e
disciplinados por normas constitucionais, infraconstitucionais
e pela doutrina e têm por objetivo garantir que as contas
públicas sejam progressivamente menos eficientes.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

25 Analise as afirmativas a seguir:
I. O Microsoft Excel permite ao usuário adicionar funções
financeiras a uma planilha para calcular juros, rendimentos
ou depreciação, por exemplo.
II. Um erro bastante comum é tentar utilizar o Microsoft Excel
para resolver problemas de grandes quantidades de dados.
III. É possível ordenar uma ou mais colunas no Microsoft
Excel apenas na ordem crescente.
Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

26 Analise as afirmativas a seguir:
23 Analise as afirmativas a seguir:
I. Para ser útil aos usuários, a informação contábil deve
corresponder à representação fidedigna dos fenômenos
econômicos e outros que pretendam ser representados. A
representação fidedigna é alcançada quando a
representação do fenômeno é incompleta, parcial e possui
um erro material.
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I. 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 1993.
II. 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 1993.
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III. 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 Federal nº
8.666, de 1993.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

27 Analise as afirmativas a seguir:
I. Para retorna o número de feriados entre duas datas, em um
ano bissexto, no Microsoft Excel 2019, o usuário deve utilizar
a função “DIATRABALHOTOTAL”.
II. As planilhas eletrônicas são softwares recentes e ainda
pouco difundidos nas organizações públicas e prefeituras. Por
esse motivo, é pouco útil a um servidor público de qualquer
função buscar aprimorar seus conhecimentos sobre esse tipo
de aplicativo.
III. O Microsoft Excel permite ao usuário adicionar funções de
texto a uma planilha, como as funções “CONCAT” ou
“MUDAR”, por exemplo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

28 Analise as afirmativas a seguir:
I. De acordo com a Lei Complementar nº 101, de 2000, o
conceito de dívida pública consolidada refere-se ao montante
total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras
do ente da federação, assumidas em virtude de leis, de
contratos, de convênios ou de tratados e da realização de
operações de crédito, para amortização em prazo superior a
doze meses.
II. Conforme disposto na Lei Complementar nº 101, de 2000, o
conceito de concessão de garantia refere-se ao compromisso
de adimplência de obrigação financeira ou contratual
assumida por ente da federação ou entidade a ele vinculada.
III. Para os efeitos da Lei Complementar nº 101, de 2000,
considera-se dívida pública mobiliária a dívida pública
representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do
Banco Central do Brasil, por estados, por municípios e por
entidades públicas e privadas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

29 Analise as afirmativas a seguir:
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II. Como disposto na Lei Complementar nº 101, de 2000, o
conceito de operação de crédito refere-se ao compromisso
financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito,
emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens,
recebimento antecipado de valores provenientes da venda a
termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras
operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos
financeiros.
III. A Lei Complementar nº 101, de 2000, define a dívida
pública consolidada como o montante total, apurado com
duplicidade, das obrigações financeiras do ente municipal.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

30 Analise as afirmativas a seguir:
I. A dívida pública consolidada ou fundada, de acordo com o
disposto no artigo 29 da Lei Complementar nº 101, de 2000,
compreende o montante total, apurado sem duplicidade, das
obrigações financeiras do ente da federação, assumidas em
virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da
realização de operações de crédito, para amortização em
prazo superior a doze meses.
II. A Lei Complementar nº 101, de 2000, define entidade
estatal dependente a entidade controlada que não pode
receber do ente controlador recursos financeiros para
pagamento de despesas com pessoal e ou serviços
administrativos.
III. O conceito de operação de crédito, na Lei Complementar
nº 101, de 2000, relaciona-se exclusivamente com o
compromisso financeiro assumido em razão de mútuo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

31 Analise as afirmativas a seguir:
I. À luz da Lei Complementar nº 101, de 2000, o conceito de
dívida pública mobiliária refere-se à dívida pública
representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do
Banco Central do Brasil, estados e municípios.
II. Para efeito da Lei Complementar nº 101, de 2000, entendese por transferência voluntária a entrega de recursos
correntes ou de capital a outro ente da federação, a título de
cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra
de determinação constitucional, legal ou os destinados ao
Sistema Único de Saúde.
III. A Lei Complementar nº 101, de 2000, define o
refinanciamento da dívida mobiliária como a não emissão de
títulos para pagamento do principal, acrescido da atualização
monetária.

I. A Lei Complementar nº 101, de 2000, define operação de
crédito como o compromisso financeiro assumido em razão
de arrendamento mercantil, exclusivamente.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

32 Analise as afirmativas a seguir:
I. O conceito de operação de crédito, de acordo com o artigo
29 da Lei Complementar nº 101, de 2000, compreende o
compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, de
abertura de crédito, de emissão e aceite de título, de
aquisição financiada de bens, de recebimento antecipado de
valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, de
arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas,
inclusive com o uso de derivativos financeiros.
II. O conceito de concessão de garantia, na Lei Complementar
nº 101, de 2000, refere-se ao compromisso de adimplência de
obrigação financeira ou contratual assumida por ente da
Federação ou entidade a ele vinculada.
III. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na
gestão fiscal a instituição, a previsão e a efetiva arrecadação
de todos os tributos da competência constitucional do ente
da federação, conforme disposto no artigo 11 da Lei
Complementar nº 101, de 2000. Esse referencial legal veda,
ainda, a realização de transferências voluntárias para o ente
que não observe o disposto no caput, no que se refere aos
impostos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

33 Analise as afirmativas a seguir:
I. A receita corrente líquida, de acordo com a Lei
Complementar nº 101, de 2000, é o somatório das receitas
tributárias sem deduções de qualquer natureza.
II. À luz da Lei Complementar nº 101, de 2000, o conceito de
refinanciamento da dívida mobiliária refere-se à emissão de
títulos para pagamento do principal acrescido da atualização
monetária.
III. A Lei Complementar nº 101, de 2000, define entidade
estatal dependente como a entidade controlada que é
impedida de receber do ente controlador recursos financeiros
para pagamento de despesas de custeio.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

34 Analise as afirmativas a seguir:
I. A função “VALOR.TEMPO”, no Microsoft Excel 2019,
converte um horário na forma de texto em um número
percentual, considerando turnos de 6 (seis) ou 12 (doze)
horas.
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II. Apenas é possível utilizar fórmulas no Microsoft Excel para
realizar operações matemáticas envolvendo dados que não
estão incluídos na planilha.
III. A funcionalidade "Tabela Dinâmica", no Microsoft Excel,
permite ao usuário organizar e resumir facilmente dados
complexos a partir de uma planilha selecionada. Assim, é
possível analisar uma grande quantidade de dados com
relativamente poucos comandos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 35 a 40
Teoria da Burocracia

Por João M. Barreto (adaptado).
Raciocinando que toda organização é orientada por objetivos
e abrange muitos indivíduos, o que exige uma
regulamentação cuidadosa para controle de suas atividades,
Max Weber (1864 – 1920), sociólogo alemão, advogado e
historiador, desenvolveu a Teoria da Administração
Burocrática que enfatiza a necessidade de uma hierarquia
estritamente definida e governada por regulamentos e linhas
de autoridade claramente estabelecidas.
Max Weber entendia que o modelo ideal para a
Administração era a abordagem burocrática. Para ele, a
burocracia é compreendida como uma maneira de
organização humana baseada na racionalidade, isto é, na
adequação dos meios aos objetivos pretendidos, a fim de
garantir a máxima eficiência possível no alcance desses
objetivos (CHIAVENATO, 2006).
Para Weber, as burocracias são particularmente importantes
porque permitem que grandes organizações desempenhem,
de maneira uniforme, suas muitas atividades rotineiras
necessárias à sobrevivência. Além disso, se as regras e os
controles forem estabelecidos adequadamente, não haverá
viés burocrático no tratamento das pessoas, sejam
funcionários, sejam usuários. A ideia era a de que uma
burocracia fosse eficiente e produtiva. No setor público, por
exemplo, o modelo burocrático encontrou um terreno fértil,
por isso, até hoje, é o modelo preponderante.
O entendimento de Max Weber sobre uma burocracia é que
a organização apresente as seguintes características:
a) Caráter legal das normas: as normas são estabelecidas
por parte dos atores sociais ocupantes dos cargos diretivos,
visando a estabelecer padrões e a imprimir disciplina;
b) Caráter formal das comunicações: é típico das
organizações burocráticas usar comunicações escritas.
Regras, decisões e ações são formuladas e registradas por
escrito para fornecer comprovação e documentação
adequadas;
c) Divisão do trabalho: é importante para que cada um
conheça os limites da sua função, de seus direitos e deveres,
evitando, também, esforços duplicados;
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d) Impessoalidade no relacionamento: as relações
estabelecidas dentro e fora do ambiente de trabalho
decorrem do cargo ocupado pelo indivíduo;
e) Hierarquização da autoridade: cada cargo é
supervisionado pelo cargo hierarquicamente superior;
f) Rotinas e procedimentos padronizados: a padronização
das atividades busca a eficiência máxima;
g) Competência técnica e mérito: este é o critério básico para
o reconhecimento, a promoção e o avanço na carreira;
h) Especialização da administração: os membros do corpo
administrativo não são os donos do negócio, mas
profissionais especializados na sua administração;
i) Profissionalização: a escolha da ocupação de cada cargo é
por critérios profissionais;
j) Princípio da publicidade: o direito à informação é essencial.
No setor público, diante da necessidade de transparência
dos órgãos estatais, isto é fundamental;
k) Previsibilidade do funcionamento: Por conta da
padronização das atividades, o comportamento dos
integrantes da organização é previsível.
Fonte: http://bit.ly/2LQLxpP.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

37 Leia o texto 'Teoria da Burocracia' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. No setor público, o modelo burocrático encontrou grandes
barreiras para o seu desenvolvimento, por isso, só
recentemente, esse modelo passou a ser adotado por
governos regionais e estaduais, como se pode concluir a
partir da análise das informações do texto.
II. Para Max Weber, a burocracia é compreendida como uma
maneira de organização humana baseada na racionalidade,
isto é, na adequação dos meios aos objetivos pretendidos, a
fim de garantir a máxima eficiência possível no alcance
desses objetivos, conforme sugere o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

35 Leia o texto 'Teoria da Burocracia' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:

d) As duas afirmativas são falsas.

I. O texto sugere que, para Max Weber, a burocracia preza
pelo caráter formal das comunicações, sendo típico das
organizações burocráticas usar comunicações escritas.
Assim, regras, decisões e ações são formuladas e
registradas por escrito nessas entidades para fornecer
comprovação e documentação adequadas, afirma o texto.

38 Leia o texto 'Teoria da Burocracia' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. O texto procura destacar que Max Weber desenvolveu a
Teoria da Administração Burocrática a partir do raciocínio de
que toda organização é orientada por objetivos e abrange
muitos indivíduos, o que exige uma regulamentação
cuidadosa para o controle de suas atividades.

II. De acordo com as informações do texto, pode-se inferir
que, para Max Weber, a burocracia está relacionada à
hierarquização da autoridade, pois cada cargo é
supervisionado, avaliado e coordenado por seus pares ou
subordinados.

II. O texto leva o leitor a concluir que a previsibilidade do
funcionamento é uma característica inerente à burocracia,
para Max Weber, pois a padronização das atividades torna o
comportamento dos integrantes da organização previsível.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

d) As duas afirmativas são falsas.

36 Leia o texto 'Teoria da Burocracia' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:

39 Leia o texto 'Teoria da Burocracia' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:

I. De acordo com as informações do texto, pode-se concluir
que, para Max Weber, a burocracia privilegia a adoção de
rotinas e procedimentos padronizados, pois essa é uma
forma de reduzir a eficiência e tornar o trabalho mais flexível.

I. As informações presentes no texto permitem concluir que a
escolha da ocupação de cada cargo por critérios
profissionais, técnicos e objetivos é uma característica
contrária aos princípios da burocracia, na perspectiva de Max
Weber.

II. Max Weber entendia que o modelo ideal para a
administração era a abordagem burocrática, pois apenas ela
seria capaz de valorizar o indivíduo por suas habilidades
informais, como se pode perceber a partir da análise dos
dados e informações do texto.
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II. O texto leva o leitor a inferir que o princípio da publicidade
representa o direito essencial à informação. No setor público,
diante da necessidade de transparência dos órgãos estatais,
isto é fundamental e, portanto, é uma característica inerente à
burocracia, para Max Weber.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

40 Leia o texto 'Teoria da Burocracia' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. O texto leva o leitor a entender que, de acordo com Max
Weber, a burocracia privilegia o caráter legal das normas, as
quais são estabelecidas por parte dos atores sociais
ocupantes dos cargos diretivos, visando a estabelecer
padrões e a imprimir disciplina.
II. Para Max Weber, a burocracia está relacionada com a
competência técnica e o mérito, pois estes são critério
dissociados do reconhecimento, da promoção e do avanço na
carreira, conforme se pode inferir a partir dos dados do texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 41 a 50

Texto para as questões de 41 a 43
A hora é de somar, não de excluir (editorial)

“A união faz a força” é um provérbio muito conhecido e
facilmente compreensível. Com palavras simples e clareza
solar, ele expõe uma verdade que ninguém ousa contestar: a
importância de trabalhar em conjunto para conquistar
grandes resultados. [...]
Nada mais apropriado do que lembrar o óbvio quando se
vive um momento de estresse como o que o mundo
atravessa. Impõe-se somar e multiplicar, nunca subtrair e
dividir. Presidente, governadores, prefeitos e demais
responsáveis pela administração da pandemia precisam se
entender a fim de chegar a um denominador comum. Qual é
a hora certa de relaxar o confinamento para evitar o colapso
da economia?
Vale lembrar que "não se trata de jabuticaba" a preocupação
com as consequências da redução drástica da atividade
econômica. Donald Trump, que comanda a maior potência
do planeta, tem revelado apreensão com o prolongamento
da crise que reduz abrupta e drasticamente a circulação de
pessoas e, com isso, causa prejuízos ainda incalculáveis a
setores como serviços e comércio.
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O presidente Jair Bolsonaro revela a mesma angústia. É
natural. É natural, também, a busca de consensos. A questão
não se resume à alternativa saúde ou economia. A questão é
aditiva: saúde e economia. A dinâmica sanitária deve
conviver com a dinâmica econômica e com as diferenças
regionais.
Definir a estratégia para adicionar em vez de excluir exige a
participação de todos. O verbo é cooperar. Entre as
diferentes vozes – da saúde, da economia, da política, da
sociologia – uma deve falar mais alto. É a voz da ciência. A
vida está acima de tudo. A Associação de Medicina Intensiva
Brasileira disse que apoiará ações do governo para a
liberação da quarentena “no momento correto”.
Qual é a hora certa? O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, disse
que vai começar hoje [27/03] a flexibilização da quarentena.
Em 15 dias, segundo ele, a vida estará normalizada. Esperase que a decisão − dele e dos demais chefes do Executivo –
seja guiada por critérios técnicos, não eleitoreiros.
(A HORA é de somar, não de excluir. Editorial. Adaptado.
Disponível em: https://bit.ly/2WjS00D)

41 Leia o texto 'A hora é de somar, não de excluir
(editorial)' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O significado do provérbio citado no início (importância de
se trabalhar em conjunto) é retomado várias vezes no texto,
especialmente no final, quando se afirma que os políticos
estão guiados por critérios eleitoreiros para romper com o
isolamento social.
II. O texto sugere que é imprescindível definir uma estratégia
para equilibrar ciência e economia, em tempos de crise como
a provocada pela pandemia. Todavia, nesse contexto, é
necessário ouvir a ciência e voltar às atividades econômicas à
medida que os governantes percebam a necessidade.
III. O trecho “O presidente Jair Bolsonaro revela a mesma
angústia”, citado no texto, sugere que o governante brasileiro
tem o mesmo receio do presidente dos Estados Unidos, em
relação ao prolongamento da crise que reduz abrupta e
drasticamente a circulação de pessoas e, com isso, causa
prejuízos ainda incalculáveis a setores como serviços e
comércio.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

42 Leia o texto 'A hora é de somar, não de excluir
(editorial)' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O texto defende enfaticamente que as medidas de proteção
à economia devem se sobrepor às estratégias sanitárias,
independentemente das consequências sociais que essa
priorização possa trazer.
II. Alguns elementos presentes no texto fazem o leitor
remontar ao mês de março de 2020, no início do isolamento
social e da quarentena no Brasil, relacionados à pandemia do
coronavírus. Outrossim, são defendidas as teses de que a
cooperação é importante e de que a “voz da ciência” é
imprescindível no enfrentamento à epidemia.

AUDITOR (A) - Página 10 de 14

v.1464/2020

INSTITUTO ADM&TEC | GRAVATÁ (SUP. 1) - 13/12 - MANHÃ

III. De acordo com o texto, o orçamento público destinado à
educação e ao turismo deve ser imediatamente revertido para
a ampliação dos serviços públicos de saúde.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

43 Leia o texto 'A hora é de somar, não de excluir
(editorial)' e, em seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. A pergunta feita no trecho “Qual é a hora certa de relaxar o
confinamento para evitar o colapso da economia?” é
respondida no final do texto, quando é sugerido que as
atividades econômicas voltem paulatinamente.
II. No último parágrafo do texto, há uma sugestão para a
flexibilização da quarentena, iniciada pelo prefeito do Rio e
que, segundo o texto, segue princípios técnicos em
detrimento de uma visão eleitoreira.
III. Apesar de posicionar-se a favor do discurso da ciência
(“voz da ciência”) e da preservação da vida, o editorial
apresenta a angústia do presidente da república brasileira,
rotulando-a como natural. Entretanto, o texto reforça a
necessidade de a dinâmica sanitária conviver com a dinâmica
econômica e com as diferenças regionais.

v.Audit.: 5EC3CDFBB

Essa obra de arte que representa o Hubble foi recomendada
à Casa da Moeda dos EUA pela Comissão de Belas Artes e
pelo Comitê Consultivo para a Cunhagem dos Cidadãos.
Além dela, havia outros 16 projetos candidatos ao tema da
moeda, sendo seis deles focados no telescópio espacial
Hubble. O Gabinete do Governador de Maryland também
sugeriu o mapeamento do genoma humano como um
possível tema.
Apesar de outros temas propostos terem sua importância, a
escolha coincidiu com o aniversário do Hubble, que
completou 30 anos no último mês de abril.
Disponível em: https://bit.ly/2ZvUMC7. Com adaptações.

44 Leia o texto 'TELESCÓPIO ESPACIAL HUBBLE' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O texto cita a existência de outros 16 projetos candidatos
para o tema da moeda, sendo seis deles focados no
telescópio espacial Hubble.
II. A leitura do texto permite concluir que o Gabinete do
Governador de Maryland sugeriu o mapeamento do genoma
humano como um possível tema para a moeda.
III. Uma das informações presentes no texto é a de que a
escolha do tema para a moeda coincidiu com o aniversário do
telescópio Hubble, que completou cinquenta anos em março
de 2020.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 44 a 47
TELESCÓPIO ESPACIAL HUBBLE

O Telescópio Espacial Hubble será homenageado nos
Estados Unidos (EUA) com uma moeda oficial de 1 dólar. A
Casa da Moeda do país divulgou recentemente o design
oficial da nova moeda, que estampa a imagem do telescópio
sobrevoando a órbita terrestre, com parte do globo de nosso
planeta logo abaixo.
Essa moeda será um dos quatro dólares de ouro que serão
emitidos este ano (2020) como parte de uma série especial
de moedas para "homenagear a engenhosidade americana e
celebrar os esforços pioneiros de indivíduos ou grupos de
todos os 50 estados", de acordo com a Casa da Moeda dos
EUA. O Hubble foi o selecionado para representar o estado
de Maryland.
A moeda foi criada e esculpida por Joseph F. Menna,
escultor e principal gravador da Casa da Moeda, que
também trabalhou diversas mídias digitais e tradicionais de
escultura. O logotipo da NASA está incluído na moeda, no
corpo do telescópio. As inscrições na parte superior e inferior
da moeda – "Estados Unidos da América", "O Telescópio
Espacial Hubble" e "Maryland", foram desenhados em uma
fonte com o mesmo estilo do logotipo da NASA.
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45 Leia o texto 'TELESCÓPIO ESPACIAL HUBBLE' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. Entre as informações apresentadas pelo texto ao leitor,
destaca-se a de que as inscrições na parte superior e inferior
da moeda – "Estados Unidos da América", "O Telescópio
Espacial Hubble" e "Maryland" – foram desenhados em uma
fonte com o mesmo estilo do logotipo da NASA.
II. As informações presentes no texto permitem concluir que,
de acordo com a Casa da Moeda dos EUA, a moeda em
homenagem ao Telescópio Espacial Hubble é parte de uma
série especial de moedas para homenagear a engenhosidade
americana e celebrar os esforços pioneiros de indivíduos ou
grupos de todos os cinquenta estados.
III. O texto permite ao leitor concluir que o pintor e músico
Joseph F. Menna trabalhou em diversas mídias digitais e
tradicionais e, por isso, foi escolhido para definir o tema da
moeda comemorativa ao telescópio Hubble.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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46 Leia o texto 'TELESCÓPIO ESPACIAL HUBBLE' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. De acordo com as informações apresentadas ao leitor pelo
texto, o telescópio Hubble foi o selecionado para representar
o estado de Nova Iorque na série especial de moedas citada
no texto.
II. Após a leitura e compreensão das informações do texto,
pode-se concluir que a moeda em homenagem ao Telescópio
Espacial Hubble foi recomendada à Casa da Moeda dos EUA
pela Comissão de Belas Artes e pelo Comitê Consultivo para a
Cunhagem dos Cidadãos.
III. As informações apresentadas no texto levam o leitor a
concluir que o Telescópio Espacial Hubble será homenageado
nos Estados Unidos (EUA) com uma moeda oficial de cem
dólares, cunhada em ouro.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

47 Leia o texto 'TELESCÓPIO ESPACIAL HUBBLE' e, em
seguida, analise as afirmativas abaixo:
I. O texto procura deixar claro para o leitor a ideia de que a
moeda em homenagem ao Telescópio Espacial Hubble será
um dos quatro dólares de ouro que serão emitidos no ano de
2020.
II. Após a leitura atenta do texto, o leitor poderá facilmente
concluir que a moeda em homenagem ao Telescópio Espacial
Hubble foi criada e esculpida por Joseph F. Menna, escultor e
principal gravador da Casa da Moeda.
III. A Casa da Moeda dos Estados Unidos divulgou
recentemente o design oficial de uma nova moeda que
estampa a imagem do Telescópio Espacial Hubble
sobrevoando a órbita terrestre, com parte do globo de nosso
planeta logo abaixo, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 48 a 50
Prever para prover

Ricardo Essinger
Presidente da Fiepe
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Ano passado, economistas e futurólogos faziam previsões
otimistas do que estava por vir. O respeitado Ipea, por
exemplo, indicava aceleração de crescimento do PIB, em
2,3%. Entretanto, ninguém previu a tragédia que vem se
abatendo sobre a humanidade, ceifando vidas, tolhendo o
esforço dos empreendedores, aqui e em todo o mundo. Em
2021, não deve ser muito diferente. A recessão global vai
continuar e a extrema cautela deve prosperar entre
investidores internos e externos. Cabe, portanto, a todos os
nossos segmentos produtivos, trabalhar ativamente para
superar as perdas e danos. É exatamente essa a atitude que
está sendo tomada pela indústria pernambucana e, nesse
contexto, o Sistema Fiepe vem participando, particularmente,
no atendimento à crescente demanda tecnológica, que gera
um avanço indispensável para se reinventar produtos e
serviços. Assim, o Sistema Fiepe oferece cursos
profissionalizantes, nas modalidades de ensino a distância
ou presencial com segurança, para garantir a
competitividade das empresas do estado.
A boa notícia é que a produção industrial de Pernambuco
voltou a crescer. Em julho deste ano, se comparado ao ano
anterior, o aumento foi de 17%, levando o estado a ter o
maior crescimento entre as 14 federações pesquisadas. O
resultado também foi superior à média nacional (-3,0%) e à
do Nordeste (0,9%), em julho de 2020.
Os números podem oscilar neste final de ano, mas vários
fatores contribuíram para esses resultados positivos
alcançados em Pernambuco. O papel agregador que o
Sistema Fiepe vem fazendo há anos, integrando sindicatos e
pequenas e grandes empresas; e a formação de
profissionais altamente qualificados, pelo Senai, tiveram
participação relevante. Por isso, a satisfação dos clientes
dos nossos serviços de tecnologia e inovação (consultorias,
laboratórios etc.) tem 85% de aprovação; e a preferência das
indústrias pelos concluintes dos cursos técnicos do Senai
atinge o extraordinário índice de 100%.
O Sesi matriculou mais de 6,6 mil alunos nos cursos básicos,
em Pernambuco, sendo um quarto deles, ou 1.530, de forma
gratuita, mantendo os cuidados ampliados com a saúde,
com foco nos cuidados preventivos com a pandemia. Saúde
e economia devem seguir vencendo os desafios, saindo
desta crise com a certeza de que todos os setores do
desenvolvimento devem atuar em permanente sintonia.
Tudo isso vai contribuir para enfrentar a gravidade do
momento. Vamos trabalhar para a superação. Senai, Sesi e
IEL formam o triângulo de atuação da Fiepe, e o número de
vagas deve permanecer o mesmo em 2021. Estamos
trabalhando e muito para isso. Vamos prever para prover.
(Adaptado. Revisão linguística. Disponível
https://bit.ly/3mqoNw1. Acesso em 20 nov. 2020)

em:

48 Leia o texto 'Prever para prover' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Apesar de ser um artigo de opinião, o autor se utiliza de
uma linguagem conotativa em alguns excertos, valendo-se
da metonímia: “tolhendo o esforço dos empreendedores.” e
“Os números podem oscilar neste final de ano”.
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II. No último parágrafo do texto, as palavras “contribuir”,
“enfrentar”, “gravidade” e “momento” são formadas,
respectivamente, do seguinte modo: por prefixação;
parassíntese; prefixação e sufixação; sufixação.
III. Nos trechos “Em 2021, não deve ser muito diferente” e
“Cabe, portanto, a todos os nossos segmentos produtivos...”,
as vírgulas foram usadas pelo mesmo motivo que nos
enunciados a seguir, respectivamente: I. O médico, em seu
último relatório, analisou amplamente o caso; II. É, pois,
imprescindível que sejam tomadas todas as medidas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

49 Leia o texto 'Prever para prover' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Há, no texto, a recorrência do uso de locuções verbais que
denotam ideia de futuro, tendo em vista a intenção do autor
em fazer algumas previsões. Exemplos dessas locuções são:
devem seguir, vai contribuir, vamos trabalhar, estamos
trabalhando.
II. A utilização de “há” e “a” nos fragmentos a seguir se dá,
respectivamente, por se tratar, na primeira frase, de tempo
decorrido e, na segunda, de um artigo definido: “...o Sistema
Fiepe vem fazendo há anos”; “Pernambuco voltou a crescer.”.
III. O título do texto apresenta ao leitor um caso de paronímia,
que sintetiza muito bem as ideias apresentadas no artigo.
Esse fenômeno ocorre em pares de palavras como
Matilha/Mantilha; Diferido/deferido; Infringir/Inflingir.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

50 Leia o texto 'Prever para prover' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Entender o funcionamento das categorias gramaticais na
construção dos textos é importante, pois, muitas vezes,
semanticamente, uma pode equivaler à outra. A seguir, por
exemplo, um verbo (oração) tem valor de substantivo: “E a
boa notícia é que a produção industrial de Pernambuco
voltou a crescer.”.
II. No trecho “Senai, Sesi e IEL formam o triângulo de atuação
da Fiepe, e o número de vagas deve permanecer o mesmo em
2021”, a vírgula utilizada antes da palavra “e” (e o número) foi
empregada pelo mesmo motivo que em “João da Silva,
presidente da associação, e Maria da Paz fizeram visitas aos
idosos da comunidade”.
III. A seleção de termos que sintetizam pensamentos ou
retomam ideias em um texto é muito importante para evitar
repetições desnecessárias. Para os que “dominam” as
palavras, os substantivos, adjetivos e pronomes têm
fundamental importância. A expressão “esses resultados
positivos” pode ser utilizada como exemplo de comprovação
dessa tese.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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