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LÍNGUA PORTUGUESA

Retrato

Cecília Meireles

Eu não tinha este rosto de hoje,
assim calmo, assim triste, assim magro,
nem estes olhos tão vazios,
nem o lábio amargo.

Eu não tinha estas mãos sem força,
tão paradas e frias e mortas;
eu não tinha este coração
que nem se mostra.

Eu não dei por esta mudança,
tão simples, tão certa, tão fácil:
- em que espelho ficou perdida
a minha face?

01. Na primeira estrofe, o eu poético descreve o próprio rosto, o qual ele não reconhece como
sendo o seu. Essa percepção é intensificada pela

a) presença do advérbio de negação, que comprova a descrição imprecisa do poema, tornando-a
incoerente em relação ao título.
b) ênfase dada ao pronome demonstrativo (verso 01), que complementa o significado de posse do
verbo ter.
c) repetição da palavra “assim”, que indica que poucas transformações ocorreram no íntimo da
pessoa.
d) escolha de adjetivos como “calmo”, “triste” e “magro”, os quais demonstram somente as
mudanças físicas que ocorreram.
e) utilização sequencial da palavra “assim”, a qual dá um ritmo lento ao segundo verso, como se a
passagem do tempo fosse tranquila e quase imperceptível para o eu poético.

02. O único substantivo que não nomeia adequadamente os sentimentos e/ou sensações que
ocorrem na segunda estrofe é:

a) fadiga.
b) fragilidade.
c) leviandade.
d) acanhamento.
e) desilusão.



03. Infere-se da terceira estrofe que

a) o eu poético sempre percebeu que mudou fisica e interiormente, pois tudo ocorreu de forma tão
simples, tão certa, tão fácil, como se lê no segundo verso.
b) é evidente a sensação de transitoriedade da vida: o tempo passa e, mesmo assim, o eu poético fica
surpreso com isso.
c) a repetição da palavra “tão” mostra a incerteza da evolução e ritmo do tempo, o qual se torna um
fator de amadurecimento das pessoas que são apaixonadas.
d) com as experiências da vida,  percebe-se claramente o momento exato em que se perde a
vitalidade.
e) metaforicamente: “espelho” seria a beleza perdida com o passar dos anos e “face” representaria o
amor que não voltará jamais.

04.  O título “Retrato” é coerente porque:

a) o poema retrata a compreensão de que o tempo destrói o amor e a estima que o eu poético tinha
de sua beleza perdida.

b) há palavras que retratam claramente uma pessoa revoltada e decidida, que não aceita a velhice
ou suas rugas refletidas no espelho.

c) o eu poético explora o sentido polissêmico dos verbos por meio da descrição objetiva e
minuciosa.

d) o eu poético se indaga em que momento de sua vida a sua juventude foi perdida à medida que
descreve a própria imagem.

e) o poema descreve, como numa pintura, a mudança física, amargura e ódio de todos aqueles que
envelhecem.

05. Leia atentamente as afirmativas abaixo a respeito do poema de Cecília Meireles.

I - A expressão "eu não dei por esta mudança" (verso 09) é uma forma característica da linguagem
coloquial.
II - O uso dos verbos em suas formas pretéritas enfatiza a passagem do tempo, tema recorrente no
texto.
III - Se substituíssemos a expressão “de hoje” (verso 01) por “atual” não haveria qualquer alteração,
nem dificultaria o sentido poético do verso.
IV - Em “eu não tinha este coração / que nem se mostra” (versos 07 e 08) o termo destacado indica
alternância.

Estas corretas as alternativas:

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



06. A Constituição Federal dispõe no artigo 37: “A administração pública direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)”.
Infere-se, portanto, que é incorreto afirmar que as redações oficiais devem apresentar:

a) Concisão e clareza, ou seja, escrever o máximo de informações com um mínimo de palavras, de
forma compreensível para o leitor.
b) Utilização da linguagem formal, evitando-se a gíria, os regionalismos vocabulares ou o jargão
técnico.
c) Emprego formal dos pronomes de tratamento, polidez na linguagem, uso de papéis uniformes
para os textos a serem encaminhados e correta diagramação.
d) Impessoalidade de quem comunica e de quem recebe a comunicação, apesar de que podem, às
vezes, apresentar um caráter subjetivo, mediante interesse pessoal do remetente.
e) Emprego de somente dois fechos diferentes para todas as modalidades de comunicação oficial:
“Respeitosamente”, para autoridades superiores, inclusive o Presidente da República,  e
“Atenciosamente”, para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior.

07- Leia atentamente o texto que segue.

Mem. 118/GD
Em 30 de maio de 2010.

Ao Excelentíssimo Senhor Reitor do Instituto Federal do Espírito Santo

Assunto: Instalação de microcomputadores

1. Nos termos do Plano Geral de informatização desta instituição, solicito
autorização de compra e instalação de três microcomputadores neste Gabinete.
2. Sem aprofundamento em detalhes técnicos, acrescento, apenas, que o ideal
seria que o equipamento fosse dotado de disco rígido e de monitor padrão LCD. Quanto a
programas, haveria necessidade de dois tipos: um processador de textos e um gerenciador de
banco de dados.
3. O treinamento de pessoal para operação dos micros poderia ficar a cargo da
Assessoria de Imprensa, cuja chefia já manifestou seu acordo a respeito.
4. Devo mencionar, por fim, que a informatização dos trabalhos deste Gabinete
ensejará racional distribuição de tarefas entre os servidores e, sobretudo, uma melhoria na
qualidade dos serviços prestados.

Respeitosamente,

Mariana Silva Nascimento
Secretária do Gabinete da Reitoria

Assinale a opção que indica uma incorreção no modelo transcrito:

a) O espaçamento sugerido nas margens esquerda e direita.
b) O pronome de tratamento utilizado para o reitor.
c) A abreviação da palavra memorando.
d) O nome da signatária, seguido do seu respectivo cargo.
e) O fecho da comunicação.

1,5 cm

5 cm

3 cm



MATEMÁTICA

08.  Numa indústria são necessárias 20 máquinas iguais, operando por 8 horas por
dia, para se produzirem  750 peças. Quantas dessas máquinas são necessárias,
operando por 10 horas por dia, para que sejam produzidas 1.500 peças?

a) 32

b) 26

c) 25

d) 24

e) 20

09.  Uma taça de vitamina de 500 ml é composta de: 2/5 de leite, 1/10 de
beterraba, 1/4 de açaí e 125ml de guaraná. Qual a participação percentual de
açaí e guaraná, juntos, na taça de vitamina?

a) 60%

b) 50%

c) 40%

d) 30%

e) 25%

10.  Luis precisava de R$ 427,50 no dia 25 de abril. Ele só dispunha de 1/5 desse
valor e obteve o restante através de empréstimo, em dólar, feito com base na
cotação de R$ 1,80. Quatro dias depois, o dólar já estava cotado a  R$ 1,90. O
valor da dívida no quarto dia era de:

a) R$ 328,76;

b) R$ 342,00;

c) R$ 353,00;

d) R$ 373,50;

e) R$ 361,00.



11.  Um elevador tem capacidade para transportar até 6 pessoas em cada viagem.
Qual o número mínimo de viagens que esse elevador deve fazer para levar 25
pessoas de um andar a outro?

a) 4

b) 5

c) 6

d) 7

e) 8

12.  Um terreno retangular de 4km2 será usado para Reforma Agrária. Cada
família receberá um lote retangular de 40m de frente e 100m de fundos. O
número de famílias beneficiadas será de:

a) 400

b) 600

c) 800

d) 900

e) 1000



13.  Numa determinada rua, foi observado o número de acidentes numa semana.
Os dados estão registrados abaixo.

O número médio de acidentes registrado nessa semana foi de:

a) 8

b) 7

c) 6

d) 5

e) 4

14.  Ao falecer, João deixou de herança para seus filhos um terreno avaliado em
R$ 300.000,00. No testamento, ficou definido que a divisão seria feita
proporcionalmente à idade de seus dois filhos, que tinham 20 e 30 anos na
época da divisão. O mais novo recebeu:

a) R$ 120.000,00

b) R$ 180.000,00

c) R$ 170.000,00

d) R$ 200.000,00

e) R$ 60000,00



INFORMÁTICA
Quando necessário, considere a versão do BrOffice 3.2 e do Microsoft Office 2003.

15. As extensões dos arquivos que são abertos pelos programas abaixo listados são
respectivamente:

Programa

1. Arquivo do brOffice Writer

2. Arquivo do brOffice Calc

3. Arquivo do brOffice Impress

4. Arquivo do MS Word

5. Arquivo do MS Excel

6. Arquivo do MS PowerPoint

a) .owr, .ocl, .oip, .wor, .exc, .pow
b) .odt, .ocl, .oim, .doc, .xls, .ppt
c) .wrt, .cal, .imp, .wor, .exc, .pps
d) .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt
e) .owt, .odc, .odp, .doc, .exl, .pps

16. Sobre o BrOffice Writer e baseado na figura abaixo é correto afirmar que:

a) o texto está apresentando marcas de formatação. Esse recurso é acionado através do botão

 na barra de ferramentas padrão.
b) o nome desse arquivo de texto salvo no computador é “Identidade.doc”.

c) para se abrir um documento do tipo “pdf”, basta clicar no botão  e selecionar o arquivo
desejado.

d) ao se realizar um triplo clique com o botão esquerdo do mouse sobre a palavra “foco” fará
com que todo parágrafo em que ela se encontra fique selecionado.

e) para se realizar a verificação ortográfica, basta aperta a tecla F7 ou o botão  na barra de
formatação.



17. Usando a Planilha Eletrônica MS Excel, o correto uso da função Lógica SE( ) é:

a) =SE(MÉDIA(c5:g5)-10;”ALTO”;”BAIXO”)
b) =SE(MÉDIA(4d:5d)>7;"Aprovado";SE(MÉDIA(4d:5d)<4;"Reprov";"Recup")
c) =SE(5b>5c;SOMA(9b:9f);SOMA(10b:10f))
d) =SE(e5==0;Verdadeiro;Falso)
e) =SE(MÉDIA(d4:d5)>7;"Aprovado";SE(MÉDIA(d4:d5)<4;"Reprov";"Recup")

Para as questões 18 e 19, considere a figura abaixo do browser Internet Explorer 8 que é
parte integrante da instalação do Windows 7.

18. Para se adicionar o site do Ifes como um “Site Favorito” (1), a tecla de atalho a ser usada é:

a) Ctrl + Z
b) Ctrl + S
c) Ctrl + L
d) Ctrl + F
e) Crtl + D

19. O botão   (2) tem como função:

a) acionar o recurso Recarregar para a atual página web.
b) dividir a página da web em dois segmentos para melhor visualização e leitura.
c) ativar o modo de compatibilidade da atual versão do navegar com a versão anterior para

melhor visualização da página.
d) dividir e organizar em uma única janela as páginas web abertas nas abas de navegação.
e) ativar o modo de segurança para garantir que nenhum programa invasor capture suas senhas.



20. Podemos criar atalhos para facilitar a organização de pastas e arquivos em nossos
computadores. Sobre atalhos no Windows 7 é correto afirmar que:

a) ao remover um atalho corremos o risco de apagar o arquivo.
b) um atalho pode ser criado usando o botão direito do Mouse e clicando enviar para a Área de

Trabalho.
c) um atalho não pode ter o mesmo nome do arquivo.
d) é importante fazer backup dos atalhos e dos arquivos para não perder o acesso aos arquivos.
e) só podemos fazer atalho de arquivos e não podemos fazer de pastas

21. No Correio Eletrônico Microsoft Outlook 2007 pode-se criar regras de mensagens. É correto
afirmar sobre regras de mensagens que:

a) para criar uma nova Regra de Mensagem, deve-se clicar no Menu de Ferramentas e depois
em Regras e Alertas.

b) para criar uma nova Regra de Mensagem, deve-se clicar no Menu de Ferramentas e depois
clicar em Ações e Acompanhamento.

c) as regras são criadas apenas para as mensagens recebidas.
d) uma vez criada a regra de Mensagem, ela não pode ser removida poderá apenas ser alterada.
e) regras de mensagens impedem ataques de spam e vírus.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

22. Em cumprimento às regras de escrituração contábil, é correto afirmar que:

a) as contas patrimoniais são sempre debitadas quando seu valor diminui.
b) as contas do Ativo são debitadas quando aumentam de valor.
c) as contas do Patrimônio Líquido são creditadas quando diminuem de valor.
d) as contas do Passivo Exigível são estornadas quando aumentam de valor.
e) as contas de resultado são sempre creditadas.

23. Conforme a Lei nº 6404, de 15 de dezembro de 1976, e suas alterações, os direitos que têm por
objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou
exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os
benefícios, riscos e controle desses bens estão classificados no:

a) ativo imobilizado
b) ativo circulante.
c) ativo realizável.
d) ativo intangível.
e) ativo investido.

24. O plano de contas é uma relação composta de todas as contas julgadas necessárias para
evidenciar os elementos patrimoniais de uma empresa. Segundo Braga (1990, p. 51), um plano de
contas bem constituído deve conter a seguinte estrutura:

a) relação das contas, classificação das contas e fundamentação das contas.
b) nome das contas, codificação das contas e normatização das contas.
c) manual das contas, modelo das contas e aplicação das contas.
d) elenco das contas, função das contas e funcionamento das contas.
e) atos das contas, fatos das contas e fórmulas das contas

25. Os Princípios Fundamentais de Contabilidade representam a essência das doutrinas e teorias
relativas à Ciência da Contabilidade. De acordo com o que estabelece a Resolução CFC nº 750, de
29 de dezembro de 1993, que “Dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade”, o
princípio contábil que institui que “as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do
resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem,
independentemente de recebimento ou pagamento”, é o da:

a) Entidade.
b) Oportunidade.
c) Competência.
d) Prudência.
e) Continuidade.

26. Segundo Braga (1990, p. 86), a demonstração contábil que tem como uma de suas finalidades
apresentar “a destinação do lucro ao final de cada exercício social, ou em períodos intermediários” é
o (a):

a) demonstração do resultado do exercício.
b) demonstração dos fluxos de caixa.
c) balanço analítico.
d) balanço financeiro.
e) demonstração de lucros ou prejuízos acumulados



27. Em relação ao patrimônio de uma empresa ou companhia, podemos afirmar que,
contabilmente, o mesmo pode apresentar a seguinte condição:

a) ativo maior que o passivo, indicando situação líquida positiva.
b) ativo igual ao passivo, indicando ausência de exigibilidade.
c) ativo menor que o passivo, indicando situação líquida nula.
d) ativo igual ao patrimônio líquido, indicando a presença de obrigação.
e) passivo maior que o ativo, indicando ativo a descoberto.

28. Considere os Eventos:

I. Recebimento, em abril de 2010, de venda efetuada em março, de 2010, R$140.000,00.
II. Pagamento, em abril de 2010, de despesa ocorrida em abril, de 2010, R$80.000,00.
III. Venda, em abril de 2010, para recebimento em julho, de 2010, R$120.000,00.
IV. Pagamento, em abril de 2010, da folha salarial de março, de 2010, R$30.000,00.

Com os dados acima, pode-se afirmar que, no mês de abril de 2010, o lucro foi, pelo regime de
competência e de caixa, respectivamente, de:

a) R$90.000,00 e R$110.000,00
b) R$10.000,00 e R$30.000,00
c) R$ 40.000,00 e R$30.000,00
d) R$30.000,00 e R$60.000,00
e) R$110.000,00 e R$60.000,00

29. De acordo com a Resolução CFC nº 803, de 10 de outubro de 1996, que “Aprova o Código de
Ética Profissional do Contabilista – CEPC”, constituem-se deveres dos contabilistas, quando no
exercício profissional, dentre outros, EXCETO:

a) emitir referência que identifique o cliente ou empregador, com quebra de sigilo profissional, em
publicação em que haja menção a trabalho que tenha realizado ou orientado.
b) guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional lícito, inclusive no âmbito
do serviço público, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades
competentes, entre estas os Conselhos Regionais de Contabilidade.
c) renunciar às funções que exerce, logo que se positive falta de confiança por parte do cliente ou
empregador, a quem deverá notificar com trinta dias de antecedência, zelando, contudo, para que os
interesses dos mesmos não sejam prejudicados, evitando declarações públicas sobre os motivos de
renúncia.
d) se substituído em suas funções, informar ao substituto sobre fatos que devam chegar ao
conhecimento deste, a fim de habilitá-lo para o bom desempenho das funções a serem exercidas.
e) comunicar, desde logo, ao cliente ou empregador, em documento reservado, eventual
circunstância adversa que possa influir na decisão daquele que lhe formular consulta ou lhe confiar
trabalho, estendendo a comunicação, obrigatoriamente, a sócios e executores.



30. Segundo a Resolução CFC nº 560, de 28 de outubro de 1983, e suas alterações, são atribuições
privativas dos profissionais da contabilidade, EXCETO:

a) apuração de haveres e avaliações de direitos e obrigações do acervo patrimonial de quaisquer
entidades, em vista de liquidação, fusão, cisão, expropriação no interesse público, transformação ou
incorporação dessas entidades, bem como em razão de entrada, retirada, exclusão ou falecimento de
sócios, quotistas ou acionistas.
b) análise e elaboração de cenários econômicos e planejamento estratégico nas áreas social,
econômica e financeira
c) tradução, em moeda nacional, das demonstrações contábeis originalmente em moeda estrangeira
e vice versa.
d) estabelecimento dos princípios e normas técnicas de Contabilidade.
e) implantação e aplicação dos planos de depreciação, amortização e diferimento, bem como de
correções monetárias e reavaliações.

31. Segundo Kohama (2001, p. 59), no Brasil, a administração pública deve adotar qual regime
contábil de escrituração?

a) Regime misto, ou seja, o regime de caixa para a arrecadação das receitas e o de competência para
a realização das despesas.
b) Regime misto, ou seja, o regime de caixa para a realização das despesas e o de competência para
a arrecadação das receitas.
c) Regime de caixa tanto para a arrecadação das receitas, quanto para a realização das despesas.
d) Regime de competência tanto para a arrecadação das receitas, quanto para a realização das
despesas.
e) Regime de adiantamento tanto para a arrecadação das receitas, quanto para a realização das
despesas.

32. Marque a opção que apresenta o instrumento utilizado pelas Unidades Gestoras no
preenchimento das telas e/ou dos documentos de entrada no SIAFI – Sistema Integrador de
Administração Financeira do Governo Federal, para transformar atos e fatos administrativos
rotineiros em regimes contábeis automáticos.

a) Conta única
b) Compartilhamento
c) Evento
d) Plano interno
e) Empenho

33. De acordo com a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, atualizada pelo Decreto Lei nº 1.939
de 20 de maio de 1982, são Despesas Correntes, EXCETO:

a) material de consumo.
b) serviços de terceiros.
c) subvenções econômicas.
d) equipamentos e instalações.
e) juros da dívida pública.



34. Considere os seguintes itens:

I - Os investimentos ou inversões financeiras da União realizados por intermédio de autarquias,
como o Instituto Federal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo,
serão classificados como receita de capital deste e despesa de transferência de capital daquela.
II - O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis, independentemente de
autorização orçamentária e os valores numerários.
III - Os débitos e créditos serão escriturados com individuação do devedor ou do credor e
especificação da natureza, importância e data do vencimento, quando fixada.
IV - A dívida fundada 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.

Considerando as normas gerais estatuídas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e suas
atualizações, podemos afirmar que:

a) apenas o item I está incorreto.
b) apenas os itens I, II e V estão corretos.
c) apenas os itens II e III estão incorretos.
d) apenas o item V está incorreto.
e) todos os itens estão corretos.

35. No sistema orçamentário, por ocasião da emissão de um empenho, a conta credora provável a
ser utilizada em contrapartida à conta devedora, Crédito Disponível, é chama de:

a) crédito empenhado – liquidado.
b) mutações ativas.
c) crédito empenhado – a liquidar.
d) bancos – conta única.
e) operações de crédito.

36. Segundo Kohama (2001, p. 50-51), os sistemas que compõem a contabilidade pública são,
EXCETO:

a) de compensação.
b) patrimonial.
c) financeiro.
d) econômico.
e) orçamentário

37. No que se refere às Receitas Públicas, podemos afirmar que as receitas extra-orçamentárias
deverão percorrer os mesmos estágios das receitas orçamentárias, EXCETO:

a) a previsão.
b) o lançamento.
c) a arrecadação e o recolhimento.
d) a previsão, a arrecadação e o recolhimento.
e) a previsão e o lançamento.



38. Considerando que o empenho constitui um dos estágios da Despesa Pública, podemos afirmar
em relação a esse ato, EXCETO que:

a) é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.
b) em casos especiais previstos na legislação específica, será dispensada a emissão da nota de
empenho.
c) será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar.
d) é permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.
e) em casos especiais previstos na legislação específica, o empenho da despesa poderá exceder o
limite dos créditos concedidos.

Considerando os dados abaixo, relativos a um Balanço Patrimonial que totaliza R$988.000,00,
responda às questões 39 e 40.

Ativo financeiro R$ 152.000,00
Ativo compensado R$ 450.000,00
Passivo permanente R$ 283.000,00
Ativo real líquido R$ 217.000,00
Passivo compensado R$ 450.000,00

39. O resultado financeiro foi:

a) um superávit financeiro de R$ 114.000,00.
b) um superávit financeiro de R$ 217.000,00.
c) um déficit financeiro de R$ 114.000,00.
d) um déficit financeiro de R$ 217.000,00.
e) uma situação financeira nula, pois ativo e passivo compensado possuem o mesmo valor.

40. O valor do Ativo permanente é de:

a) R$ 65.000,00.
b) R$ 169.000,00.
c) R$ 386.000,00.
d) R$ 619.000,00.
e) R$ 402.000,00.
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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 EM CONTABILIDADE

Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta

01 E 11 B 21 NULA 31 A

02 C 12 E 22 NULA 32 NULA

03 B 13 A 23 A 33 D

04 D 14 A 24 D 34 NULA

05 A 15 D 25 C 35 C

06 D 16 D 26 E 36 D

07 B 17 NULA 27 A 37 A

08 A 18 E 28 C 38 E

09 B 19 C 29 A 39 A

10 E 20 B 30 B 40 C


