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Leia o texto para responder às questões de 1 a 7.
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Preservação, uma iniciativa urgente

A preservação do ambiente natural é uma iniciativa urgente, porque muitas espécies animais e
vegetais estão ameaçadas de extinção.

Desde várias décadas, a imprensa tomou para si a tarefa de denunciar os desmandos cometidos
contra o ecossistema. Por meio dela se tomou conhecimento das conclusões a que chegaram os
estudiosos do assunto. Soube-se, por exemplo, que muitas espécies não existem hoje porque foram
exterminadas em decorrência do desequilíbrio levado a efeito por iniciativas de desbravadores
irresponsáveis que colocaram o lucro acima do bem-estar geral.

No Brasil, ainda hoje se praticam queimadas nas áreas mais distantes. Agricultores ignorantes
derrubam o mato e o queimam, acreditando que os resíduos da queimada adubam a terra. Mas ocorre
o contrário, pois o fogo consome os microorganismos que contribuem para a oxigenação e,
conseqüentemente, para a adubagem do solo. Mesmo que uma ou outra espécie de insetos não tenha
essa utilidade, sua existência contribui para a manutenção da cadeia alimentar e, dessa forma, para o
equilíbrio do ecossistema.

O ataque ao mundo animal é um fator de risco para a espécie humana. Certas aves comem os
insetos que atacam as lavouras. O aniquilamento delas ou sua extinção deixá-los-á sem a ação de seus
predadores naturais. O resultado será sua multiplicação que levará à necessidade de agrotóxicos. Estes
conduzem a duas conseqüências: contaminação dos alimentos e elevação do seu preço.

Enfim, não se concebe que, ainda hoje, quando se conhecem todos os riscos do desequilíbrio
ambiental, não sejam tomadas medidas que possam, pela via da conscientização ou da punição,
impedir que o homem venha a destruir a natureza animal e vegetal do mundo em que vive.

CARDOSO, J. B. Teoria e prática de leitura: apresentação e produção de texto. Brasília – Universidade de Brasília, São Paulo: Imprensa Oficial do
Estado, 2001. pp. 119,120.

01.  Considerando o desenvolvimento e a estrutura das partes do texto, pode-se afirmar que:
I. Na introdução, o autor declara situação do meio ambiente como urgente e conclui a idéia

apresentando a causa da declaração.
II. Na parte do desenvolvimento o autor detalha as formas como ocorre a extinção das espécies e

enumera os  responsáveis por ela .
III. O autor conclui, nos parágrafos 4 e 5, que sejam tomadas medidas para impedir a destruição da

natureza.
Está correto apenas o que se afirma em:
a) I.
b) I e II.
c) I , II e III.
d) I e III.
e) II e III.



02.  Lendo o texto todo, é possível concluir que o autor usou vários argumentos para afirmar que
a) a destruição da natureza animal e vegetal do mundo em que se vive é provocada pelas queimadas

feitas por agricultores ignorantes.
b) não há ainda nenhuma medida para punir os destruidores da natureza.
c) o homem é o destruidor da natureza animal e vegetal do mundo em que vive.
d) apesar do conhecimento de todos os riscos do desequilíbrio ambiental, no Brasil ainda se

praticam queimadas.
e) a imprensa é uma das responsáveis pela preservação do ambiente natural.

03. Levando em conta o contexto, pode-se atribuir à palavra agrotóxicos (linha 16) o sentido de
intoxicar:

a) o alimento.
b) o inseto.
c) as aves.
d) o homem.
e) os animais e as aves.

04. Algumas frases do texto passaram por alterações na ordem dos termos. Marque a opção em
que, com a falta ou uso da vírgula, houve mudança de sentido.

a) Tomou-se, por meio dela, conhecimento das conclusões a que chegaram os estudiosos do
assunto. (linhas 4 e 5)

b) Ainda hoje, no Brasil, se praticam queimadas nas áreas mais distantes. (linha 8)

c) ... que contribuem para a oxigenação e conseqüentemente para a adubagem do solo. (linha 10)

d) Para a espécie humana, o ataque ao mundo animal é um fator de risco. (linha 14)

e) Não se concebe, enfim, que, ainda hoje, quando se conhecem todos os riscos do desequilíbrio
ambiental, não sejam tomadas medidas... (linhas 18 e 19)

05. Marque a opção em que a análise está inadequada.
a) A palavra se, nos segmentos “... ainda hoje se praticam queimadas...” (linha 8) e “... quando se

conhecem todos os riscos...” (linha 18), tem a mesma situação morfossintática.
b) No último parágrafo do texto, todas as orações introduzidas pelo conectivo que têm valor de

adjetivo.
c) Em “... uma ou outra espécie de insetos não tenha essa utilidade...” (linhas 11 e 12), a

expressão um ou outro exige o substantivo no singular.
d) Passando para a voz passiva analítica o período “Certas aves comem os insetos que atacam as

lavouras.” (linhas 14 e 15), uma das possibilidades de estruturá-lo sintaticamente é esta: São
comidos por certas aves os insetos por que as lavouras são atacadas.

e) O marcador coesivo Estes (linha 16) pode ser substituído por Esses, já que retoma um termo
expresso anteriormente, mesmo próximo.



06. Observe: “Por meio dela se tomou conhecimento das conclusões a que chegaram os
estudiosos do assunto.” (linhas 4 e 5). Nesse período, não há sinal de crase antes do pronome
relativo. Entretanto, em algumas estruturas com esse ou outro relativo, pode ocorrer.
Marque a opção em que é obrigatório o sinal indicativo de crase antes do pronome relativo.

a) Hoje, a falta de preservação do ambiente é uma situação semelhante a que já enfrentamos.
b) Refiro-me à reunião a que compareceram os preservadores da flora e fauna brasileiras.
c) O resultado a que todos chegaram não agradou aos ecologistas.
d) Os habitantes da cidade a que você se destina estão muito preocupados com os crimes

cometidos contra o ecossistema.
e) O projeto a que ele alude é sobre a preservação do ambiente.

07.  Marque a opção em que a reescrita da frase implica mudança de sentido.
a) “A preservação do ambiente natural é uma iniciativa urgente...” (linha 1)

Preservar o ambiente natural é uma iniciativa urgente.
É uma iniciativa urgente que se preserve o ambiente natural.

b) “Soube-se, por exemplo, que muitas espécies não existem hoje porque foram exterminadas em
decorrência do desequilíbrio...” (linhas 5 e 6)
Soube-se, por exemplo, que não há hoje muitas espécies, pois foram exterminadas em
conseqüência do desequilíbrio.

c) “Mas ocorre o contrário, pois o fogo consome os microorganismos que contribuem para a
oxigenação e, conseqüentemente, para a adubagem do solo...” (linhas 9 a 11)
Todavia ocorre o oposto, porque o fogo os consome. Os microorganismos contribuem para
oxigenar e, por conseguinte, para adubar o solo.

d) “O ataque ao mundo animal é um fator de risco para a espécie humana.” (linha 14)
O ataque a ele é um fator de risco para ela. 

e) “O resultado será sua multiplicação que levará à necessidade de agrotóxicos.” (linha 16)
O resultado será multiplicar o uso de agrotóxicos para preservar as lavouras.



MATEMÁTICA

08.  Um levantamento efetuado entre 600 segurados do INSS detectou que alguns deles
mantinham convênio com duas empresas particulares, A e B, de assistência médica,
conforme quadro abaixo.

Convênio A Convênio B Filiados somente ao INSS
430 160 60

Determine o número de segurados do INSS que mantêm convênio com as duas empresas
simultaneamente e marque a opção que o apresenta.

a) 20
b) 40
c) 30
d) 60
e) 50

09.  Ao se misturar um litro de suco contendo 20% de polpa de fruta e 80% de água, em um
recipiente, com três litros de água, podemos afirmar que a porcentagem de polpa no
volume final é de:

a) 6%
b) 10%
c) 15%
d) 8%
e) 5%

10.  No pátio de uma escola foi construído um balanço formado por uma haste rígida AB,
apoiada sobre uma mureta de concreto no ponto C, com dimensões mCBAC 5,1== ,
como mostra a figura abaixo. Quando uma das extremidades do balanço toca o solo, ela
forma com o mesmo um ângulo de 030 . Qual a altura da extremidade A do balanço no
instante em que a  extremidade B toca o solo? (considere 8,030cos 0 =  e 5,0300 =sen )

a) 1,5 m
b) 2,0 m
c) 1,2 m
d) 2,4 m
e) 3,0 m



11.  Duas empresas de assistência técnica em informática cobram pelo serviço dos técnicos
os seguintes preços: empresa A cobra R$ 80,00 pela visita de uma hora, mais R$ 10,00
por hora extra de trabalho; A empresa B, cobra R$ 60,00 pela visita de uma hora, mais R$
15,00 por hora extra de trabalho. Considerando o menor custo para a realização de um
trabalho, devemos preferir:

a) a empresa A, independentemente do número de horas.
b) a empresa B, independentemente do número de horas.
c) a empresa A, após a 4ª hora.
d) a empresa A, após a 2ª hora.
e) a empresa B, após a 4ª hora.

12.  Uma loja oferece quatro embalagens de produtos de beleza contendo, batom, lápis e
sombra, do mesmo tipo, com os seguintes preços:

Embalagem 1: 1 batom, 2 lápis, 2 sombras = R$ 14,00
Embalagem 2: 2 batons, 1 lápis, 2 sombras = R$ 16,00
Embalagem 3: 3 batons, 2 lápis, 3 sombras = R$ 25,00
Embalagem 4: 4 batons, 3 lápis, 6 sombras = R$ 40,00

Se o preço de cada produto é mantido em qualquer um dos tipos de embalagem, qual é o
preço de um batom?

a) R$ 3,00
b) R$ 5,00
c) R$ 4,00
d) R$ 7,00
e) R$ 6,00

13.  Numa determinada cidade, a precipitação pluviométrica (quantidade de chuva) no mês
de março foi de 10 mm, isto é, a precipitação naquele mês foi de 10 litros de água por
metro quadrado, em média. Se no mês de abril ocorreu uma precipitação de 5 cm numa
área de 10 quilômetros quadrados da cidade, quantos litros de água foram precipitados?

a) 5 x 10 7

b) 5 x 10 8

c) 5 x 10 9

d) 5 x 10 10

e) 5 x 10 11



14.  O gráfico abaixo corresponde à síntese do custo (C) e da receita (R) na produção de um
determinado bem.

Dentre as opções a seguir, marque aquela que apresenta o gráfico que corresponde ao lucro na
comercialização desse bem?
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INFORMÁTICA

A figura abaixo será usada nas questões de número 15 e 16.

15. Em um navegador de Internet, em suas opções, por meio do caminho Conexões >>
Configurações da Lan, é possível fazer a configuração manual do endereço de um servidor Proxy,
com sua respectiva porta, para o protocolo http. Uma rede que apresenta essa configuração permite
ao usuário:

a) enviar suas mensagens eletrônicas para um servidor smtp.
b) renovar sua configuração de rede.
c) acessar páginas da Internet.
d) fazer download das suas mensagens de um servidor pop3.
e) acessar um cliente de terminal via ssh.



16. Em um navegador de Internet, a opção “Excluir Cookies” permite:
a) limpar arquivos armazenados por sites com preferências de configurações do usuário.
b) limpar o histórico de navegação.
c) limpar da fila da impressora documentos enviados para impressão.
d) limpar dados dos formulários.
e) limpar a página inicial configurada no navegador.

17. No computador, a informação é armazenada por meio da utilização do sistema de numeração
binário. Um dígito binário (0 ou 1) chama-se bit (binary digit), é a menor quantidade de informação
que pode ser armazenada (unidade elementar de informação) e pode representar dois estados
distintos. Sabendo que 8 bits formam um byte, quantos Bytes são necessários para representar a
expressão: BOA PROVA

a) 9
b) 6
c) 8
d) 2
e) 3

A figura abaixo será base para a questão de número 18.

18. Considerando o endereço adami@eye4u.br, é incorreto afirmar que:
a) adami, se for colocado no campo Para, é o nome do usuário destinatário.
b) o domínio do usuário adami é eye4u.
c) enviando-se um email a esse endereço, através do MS Outlook, é possível pedir uma

confirmação de leitura  por meio de uma configuração, não sendo necessário enviar um
segundo e-mail para pedi-la

d) após o domínio, há informações de caráter do provedor e do pais de origem
e) o endereço é incorreto, pois todos os nomes de domínio registrados no Brasil devem

finalizar com “.com.br”

mailto:adami@eye4u.br


19. No editor de texto MS Word, para se inserir uma informação no cabeçalho e no rodapé de
todas as páginas do documento, existe um botão chamado “Cabeçalho e rodapé”, que pode ser
acessado por meio do menu:

a) editar.
b)  inserir.
c) formatar.
d) ferramentas.
e) exibir.

20. Ao redigir um memorando que deve ser entregue ao gerente imediato para revisão e possível
alteração, o funcionário, que está usando a última versão MS Word, fica em dúvida se o seu gerente
possui essa versão ou uma mais antiga, ou, ainda, se está usando outro editor de texto. Para que o
gerente não tenha problema na edição desse arquivo, o funcionário deve salvá-lo no formato:

a) de documento do MS Word 2007 (.docx).
b) Rich Text Format(.rtf) .
c) de apresentação do MS Power Point(.ppt).
d) de arquivo Portable Document Format(.pdf).
e) HyperText Markup Language(.html).

21.  Vírus de Computador são programas desenvolvidos para alterar, nociva e clandestinamente,
softwares ou dados instalados em um computador. Eles têm comportamento semelhante ao do
vírus biológico: multiplicam-se, precisam de um hospedeiro, esperam o momento certo para o
ataque e tentam se esconder para não serem exterminados. É incorreto afirmar que o Vírus de
computador pode ser transmitido por:

a) memórias auxiliares.
b) internet.
c) redes corporativas.
d) leitor de código de barra.
e) porta USB.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

22. Marque a opção que apresenta o tipo de livro que permite um controle individualizado de todas
as contas utilizadas pela Contabilidade.
a) livro diário.
b) livro razão.
c) livro caixa.
d) livro contas-correntes.
e) livro de balancetes.

23. Considerando a representação gráfica abaixo, marque a opção que identifica a Situação Líquida
Patrimonial.

Balanço Patrimonial
ATIVO PASSIVO

Bens

Caixa .................................................... 20
Banco conta de Movimento ................. 40
Estoque de Mercadorias....................... 30

Direitos

Duplicatas a Receber ........................... 50
Promissórias a Receber ....................... 15

TOTAL ................................................... 155

Obrigações

Duplicatas a Pagar .......................  40
Salários a Pagar ...........................  20
Impostos a Pagar .........................  30

TOTAL .........................................   155

a) Situação líquida nula.
b) Situação líquida negativa.
c) Situação líquida ativa.
d) Situação líquida passiva.
e) Passivo a Descoberto.

24. O desenvolvimento normal da empresa faz com que ela efetue uma série de operações que
poderão acarretar Obrigações. Marque, dentre as opções abaixo, aquela que representa Capital de
Terceiros.
a) impostos.
b)  clientes.
c)  registro de inventário.
d)  promissórias a Pagar.
e)  salários.

25. Marque a opção que apresenta as características das Contas de Resultado.
a) Dividem-se em Contas de Despesas e Contas de Receitas.
b)  Fazem parte do Balanço Patrimonial.
c)  Representam os investimentos da empresa.
d)  São representadas por Bens e Direitos.
e)  São contas do Passivo.



26. É o conjunto de todas as contas previstas pelo setor contábil da empresa:

a) livro diário.
b)  patrimônio.
c)  inventário.
d)  livro caixa.
e)   plano de contas.

27. Sob a ótica da contabilidade, “Benfeitorias em Imóveis de Terceiros” constituem-se em:

a) direitos.
b) bens materiais.
c) obrigações.
d) bens imateriais.
e) despesas.

28. Uma empresa que adquiriu um carro para seu próprio uso, pagando uma entrada de 20% e
aceitando duplicatas no valor de R$ 40.000,00, deverá fazer o seguinte lançamento contábil:
a) Diversos
   a Duplicata a Pagar

Caixa                         10.000,00
Veículos                    40.000,00   50.000,00

b) Veículos
   a Diversos
   a Caixa                          8.000,00
   a Duplicatas a Pagar    40.000,00   48.000,00

c) Veículos
   a Diversos
   a Caixa                          8.000,00
   a Duplicatas a Pagar    32.000,00    40.000,00

d) Diversos
   a Duplicata a Pagar

Caixa                        10.000,00
Veículos                   40.000,00   50.000,00

e) Veículos
   a Diversos
   a Caixa                       10.000,00
   a Duplicatas a Pagar   40.000,00   50.000,00

29. Se o Passivo Exigível de uma empresa é de R$ 19.650,00 e o seu Patrimônio Líquido é de R$
9.850,00, o valor do seu Capital Próprio será de:

a) R$ 29.500,00.
b) R$ 9.800,00.
c) R$19.650,00.
d) R$ 9.850,00.
e) R$ 14.750,00.



30. Marque a opção que caracteriza uma receita da empresa.

a) aluguéis passivos.
b) juros ativos.
c) investimento.
d) fornecedores.
e) instalações.

31. Considerando: CP=Capital Próprio; CTe=Capital de Terceiros; CN=Capital Nominal;
CTo=Capital Total à disposição da empresa; PL=Patrimônio Líquido; SLp=Situação Líquida
positiva e A=Ativo, pode-se afirmar que CTo é igual a:

a) CP + CTe + CN
b) A - SLp
c) PL + CTe
d) CP + CTe + SLp
e) CP + CTe - SLp

32. Da conta Capital Subscrito no Balanço Patrimonial será(ão) deduzida(s):

a) a conta Lucros ou Prejuízos Acumulados
b) as reservas
c) a parcela ainda não realizada
d) as despesas não realizadas
e) os investimentos realizados

33. Com relação aos produtos, os custos podem ser:

a) semi-fixo e variável.
b) diretos e indiretos.
c) fixo e variável.
d) fixo e indiretos.
e) operacional e alternativo.

34. A Indústria Alimentícia Bolo Fofo Ltda fez levantamento do custo de produção de seus
produtos. Constatou-se que um terço dos custos totais é proveniente das depreciações de máquinas
e equipamentos. A depreciação constitui-se num custo:

a) fixo.
b) variável.
c) indireto.
d) intermediário.
e) semi-variável.



35. O CEFET-ES, procurando dar mais comodidade e qualidade de ensino aos seus educandos,
tem investido na modernização de suas salas de aula e pretende adquirir, no transcorrer do ano, mais
equipamentos para fins didáticos, tais como: data show, computadores e equipamentos diversos. De
acordo com a Lei nº 4.620/64, que rege a execução orçamentária e financeira do serviço público,
essas aquisições classificam-se em:

a) despesas correntes.
b) despesas de mobiliários.
c) receitas correntes.
d) despesas de capital.
e) despesas de Resultado.

36. No Serviço Público, consideram-se “Restos a Pagar”, no exercício em curso, as despesas:

a) Empenhadas mas não pagas até 31 de dezembro.
b) Empenhadas mas não pagas até 15 de janeiro do exercício seguinte.
c) Não empenhadas mas pagas até 30 de novembro.
d) Não empenhadas e não pagas até 31 de dezembro.
e) Não empenhadas e pagas até 31 de dezembro.

37. Os créditos adicionais destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra,
comoção interna ou calamidade pública, de acordo com a Lei nº 4.320/64, são denominados:

a) Suplementares.
b) Especiais.
c) Complementares.
d) Extraordinários.
e) Subsidiados.

38. De acordo com a Lei nº 4.320/64, constitui-se “... uma reserva que se faz, ou garantia que se
dá ao fornecedor ou prestador de serviços, com base em autorização e dedução da dotação
respectiva, de que o fornecimento ou o serviço contratado será pago, desde que observadas as
cláusulas contratuais”.

Administrativamente, o texto acima, trata-se do procedimento chamado:

a) reserva financeira e orçamentária.
b) estorno contábil.
c) empenho de despesa.
d) autorização de pagamento.
e) liquidação da Despesa.

39. A seqüência dos estágios das despesas na execução orçamentária, nos órgãos do governo
federal, é:

a) dotação, empenho, pagamento e liquidação.
b) empenho, dotação, pagamento e liquidação.
c) empenho, dotação, liquidação e pagamento.
d) dotação, empenho, liquidação e pagamento.
e) dotação, liquidação, empenho e pagamento.



40. O lançamento a ser efetuado pelo contador, quando a Lei Orçamentária é aprovada, tendo
como  Receita Prevista, o total de R$1.000,00, é:

a) D - Receita Prevista 1000
C - Execução da Receita 1000

b) D - Execução da Receita 1000
C - Receita Prevista 1000

c) D - Créditos Disponíveis 1000
C - Receita Prevista 1000

d) D - Receita Prevista 1000
C - Orçamento da Receita 1000

e) D – Créditos Especiais 1000
E – Débito Orçamentário 1000
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CP 32/2008 - FOLHA DE RESPOSTA  (RASCUNHO)

Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta
01 11 21 31
02 12 22 32
03 13 23 33
04 14 24 34
05 15 25 35
06 16 26 36
07 17 27 37
08 18 28 38
09 19 29 39
10 20 30 40



TÉCNICO DE CONTABILIDADE
Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta

01 A 11 NULA 21 D 31 C
02 C 12 C 22 B 32 C
03 B 13 B 23 C 33 B
04 D 14 A 24 D 34 A
05 B 15 C 25 A 35 D
06 A 16 A 26 E 36 A
07 E 17 A 27 D 37 D
08 E 18 NULA 28 E 38 C
09 E 19 NULA 29 D 39 D
10 NULA 20 B 30 B 40 D


