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Questões Objetivas

INSTRUÇÕES:
1- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

2- Após a autorização para o início da prova, confira-a, com a máxima atenção, observando se há algum defeito (de 

encadernação ou de impressão) que possa dificultar a sua compreensão.

3- A prova terá duração máxima de 04 (quatro) horas, não podendo o candidato retirar-se da sala em que se realiza a 

prova antes que transcorra 02 (duas) horas do seu início.

4- A prova é composta de 50 (cincoenta) questões objetivas.

5- As respostas às questões objetivas deverão ser assinaladas no Cartão Resposta a ser entregue ao candidato. Lembre-

se de que para cada questão objetiva há APENAS UMA resposta.

6- A prova deverá ser feita, obrigatoriamente, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta).

7- A interpretação dos enunciados faz parte da aferição de conhecimentos. Não cabem, portanto, esclarecimentos.

8- O Candidato deverá devolver ao Fiscal o Cartão Resposta, ao término de sua prova.



LÍNGUA PORTUGUESA

Leia atentamente a charge abaixo para responder as questões 01 a 03:

01. É INCORRETA a seguinte alternativa:
a)A ironia do texto não esconde uma crítica quanto ao uso de recursos tecnológicos  no
século XXI e suas consequências para o trabalhador.
b)Pela  linguagem  não-verbal,  infere-se  que  é  retratado  um  ambiente  tipicamente
profissional.
c)A figura humana apresenta braços soltos, em sinal de relaxamento e descontração. Essa é a
única inferência possível.
d)A data  registrada  no  calendário,  ao  fundo,  reforça  a  situação  de  estresse  a  que  está
submetido o personagem.
e)Parte do vocabulário utilizado na charge é típico do meio empresarial.

02. Uma análise gramatical da frase "O que houve com o seu humano?" permite afirmar:
a)No contexto da frase, o verbo utilizado é impessoal, portanto a oração não tem sujeito.
b)O vocábulo "humano" é uma substantivo adjetivado.
c)O pronome indefinido presente na frase dá um sentido de "coisa', de "objeto" à figura 
humana.
d)Trata-se de um período composto reduzido de infinitivo.
e)O vocábulo "humano" exerce a função sintática de núcleo do sujeito.

03  A  reescrita,  conforme  a  língua  culta,  do  período  "  Falta  de  planejamento,  estresse,
desmotivação, prazos por vencer...travou de novo" está correta em:

a)"Travou novamente por falta de planejamento, de estresse, de desmotivação e por prazos
por vencer. "
b)"Devido aos prazos por vencerem, falta de planejamento, de estresse e desmotivação, ele
travou de novo.
c)" O estresse, a desmotivação, a falta de planejamento e dos prazos a vencer levaram-no a
travar de novo."
d)"Travou novamente por que prazos iam vencer  e haviam: estresse, desmotivação e falta
de planejamento."  
e)"Travou de novo devido aos prazos que iam vencer, além do estresse, da desmotivação e
da falta de planejamento."



O fragmento de texto a seguir embasará as questões  04 a 06.

01

05

10

Os jovens experimentam uma empatia feita não só de facilidade para relacionar se
com  as  tecnologias  audiovisuais  e  informáticas,  mas  também  de  cumplicidade
expressiva:  é em seus relatos e  imagens, em suas  sonoridades,  fragmentações e
velocidades que eles encontram seu idioma e seu ritmo. Pois, frente às culturas
letradas,  ligadas  à  língua  e  ao  território,  as  eletrônicas,  audiovisuais,  musicais
ultrapassam  essa  limitação,  produzindo  comunidades  hermenêuticas  que
respondem  a  novos  modos  de  perceber  e  narrar  a  identidade.  Identidades  de
temporalidades  menos  extensas,  mais  precárias,  mas  também  mais  flexíveis,
capazes de amalgamar e fazer conviver ingredientes de universos culturais muito
diversos.
(Jésus  Martín  Barbero,  Cidade  Virtual:  novos  cenários  da  comunicação,  Comunicação  &
Educação, São Paulo:CCA ECA USP/Moderna, jan./abr.,1998, p.5859.)

04. Infere-se  do texto:
a)Tanto  a  heterogeneidade  e  ritmo  de  informações  quanto  a  riqueza  de  imagens  audiovisuais
confundem os jovens.
b) As linguagens eletrônicas, audiovisuais e musicais tornam desnecessária a cultura letrada.
c)Somente a facilidade para usar as tecnologias audiovisuais e informáticas explicam a identificação
dos jovens, que encontram seu idioma e seu ritmo.
d)Comunidades hermenêuticas respondem a novos modos de perceber e narrar a identidade dos
jovens, tornando-os alienados e doentios.
e)A identificação  cultural  dos  jovens com as  novas tecnologias  ocorre  pelo  seu uso,  conteúdo,
multiplicidade de interação e flexibilidade.

05. No período "...é em seus relatos e imagens, em suas sonoridades, fragmentações e velocidades

que eles encontram seu idioma e seu ritmo."(linhas 03/04) o termo destacado tem a mesma função
semântica e sintática que em:
a)O que seus sonhos dizem sobre você?
b)Será que você não percebe, seu retrógrado, a importância das novas tecnologias?
c)Quem sai aos seus  não degenera.
d)Aquele museu deve ter os seus cem anos.
e)Os jovens daquela escola perceberam que deviam tratar o seu Honório com respeito.

06.  A "cumplicidade expressiva" (linhas 02/03) a que se refere o texto pode ser entendida como:
a)o ritmo frenético das tecnologias audiovisuais e informáticas que reflete a postura ególatra e, às 
vezes, preconceituosas dos jovens do século XXI.

b)a fragmentação do ritmo e estilo de linguagens, mediante o uso alienado e inconsciente dos jovens
do século XXI frente às tecnologias audiovisuais e informáticas.
c)a identificação dos jovens do século XXI que têm empatia, cumplicidade e grande senso crítico
quando  percebem a  manipulação  de  suas  imagens  em recursos  tecnológicos  audiovisuais  e  de
informáticas.
d)a capacidade de velocidade de informações, pluralidade de linguagens e velocidade vertiginosa
das tecnologias audiovisuais e informáticas com as quais os jovens se identificam.
e)a percepção que a linguagem presente nas tecnologias audiovisuais e informáticas são caóticas,
fragmentadas e alteram negativamente o ritmo cultural dos jovens.

O ofício transcrito a seguir servirá de base para as questões 07 a 10:



Ofício nº 032-2011

Vitória – ES, 01 de setembro de 2011
Excelentíssimo Senhor
Denio Rebello Arantes
Reitor do Instituto Federal do Espírito Santo
Avenida Rio Branco, 50, Santa Lúcia  
29056-255 – Vitória – ES

Assunto: Planilha orçamentária do Projeto "Inclusão Digital para a Melhor Idade"

                Magnífico Reitor,

1.Em resposta à solicitação de Vossa Magnificência, apresento  anexa a planilha orçamentária do projeto

extraescolar  "Inclusão Digital  para a  Melhor Idade", cujo  o argumento principal  é   o  autorretrato  que
muitos idosos fizeram em nossa pesquisa, demonstrando que eles veem necessidade de dominar as novas
tecnologias para frequentar ambientes virtuais de comunicação.

2.Esclareço, por conseguinte, que a referida planilha foi construída sob orientação do setor de compras da
instituição e que ela segue todos os parâmetros éticos e legais quanto ao uso de recursos públicos.
        
       Atenciosamente,

José da Silva
Professor de Informática

07. Conforme o padrão culto da língua portuguesa,  é correto afirmar quanto ao vocativo utilizado
nesse ofício:
a)Nesse caso, o único termo deveria ser "Excelentíssimo Reitor".
b)Há duas possibilidades:  os termos  "ilustríssimo"  ou "excelentíssimo", dada a peculiaridade do
cargo.
c)Somente o termo "Ilustríssimo Reitor" caberia nessa situação.

d)O pronome de tratamento utilizado é adequado.

e)O uso de vocativo nessa modalidade de redação oficial é totalmente desnecessário.

08. Considerando-se o  Manual de Redação da Presidência da República, que norteia a redação
dos atos oficiais, é  coerente afirmar a respeito do desfecho desse ofício:

a)"Atenciosamente" é um termo empregado para qualquer autoridade, portanto não há incorreção.
b)Para  autoridades  superiores,  inclusive  o  Presidente  da  República,  o  termo "Respeitosamente"
deve ser empregado, portanto houve incorreção.
c)Nesse caso, dado o grau de proximidade entre os interlocutores, o termo mais adequado seria
"Cordialmente".
d)"Nada mais havendo a tratar", termo comum no meio empresarial, também foi incorporado nas
redações oficiais. Nesse caso, seria o termo mais apropriado.
e)Existem dezenas de formas de desfechos para as redações oficiais, cabe ao autor, conforme seu
estilo de comunicação, escolher o mais adequado.

09.  Ao analisar  gramaticalmente  o   pronome relativo  "cujo"  no  texto:  “...apresento  anexa  a

planilha orçamentária do projeto extraescolar "Inclusão Digital  para a Melhor Idade",  cujo o

argumento  principal  é   o  autorretrato  que  muitos  idosos  fizeram  em  nossa  pesquisa,” é



INCORRETO afirmar:
a)Este pronome indica posse (algo de alguém).  
b)Na montagem do período, deveremos colocá-lo entre o possuidor e o possuído.
c)Quando o verbo da oração subordinada adjetiva exigir preposição, não é necessário  colocá-la
antes do pronome relativo. Por exemplo, a frase "Estão bem elaboradas as provas contra cujo rigor

os alunos se queixam", está inadequada.
d)Não se pode usar artigo depois de cujo, pois  ele deverá ser incluso no pronome. Portanto, há erro
no primeiro parágrafo desse ofício.
e)O pronome relativo "cujo" é invariável, ou seja, não apresenta flexão de gênero e de número.

10.  Em  qual  das  alternativas,  existe  uma  afirmação  INCORRETA a  respeito  do  segundo
parágrafo do ofício:  "Esclareço, por conseguinte, que a referida planilha foi construída sob

orientação do setor de compras da instituição e que segue todos os parâmetros éticos e legais

quanto ao uso de recursos públicos"?

a)A conjunção "por conseguinte" exprime ideia de “conclusão”.
b)Em “a referida planilha foi construída sob orientação do setor de compras" o verbo está na voz

ativa.
c)A segunda oração do período exerce a função sintática de objeto direto da primeira oração.
d)O autor esclarece, nesse período, dois argumentos do seu discurso.
e)Nesse parágrafo, o vocábulo "setor" é um nome transitivo, portanto requer complemento.



MATEMÁTICA

11. A tabela abaixo apresenta o ganho de massa, em Kg, dos frangos, numa pequena

granja  ao  longo  de  três  meses.  O  proprietário  pretende  abater  10%  dos  frangos  que

obtiveram maior ganho de massa ao longo desses três meses. 

Os frangos que serão abatidos ganharam massa, ao longo desse período, em Kg, de:

a)
170

571
.

b)
170

573
.

c)
170

569
.

d)
170

575
.

e)
170

577
.

12. A  sequência  4,log,2 2 x  é  uma  progressão  aritmética.  O  valor  de  x,  nessas

condições, é:

a) 2.

b) – 4.

c) 6.

d) 8.

e) – 8.



13. Considere  R  como  o  conjunto  dos  números  reais  e  Z  como  o  conjunto  dos

números inteiros. Dados os conjuntos:

25/ ￠￠ xZxA

￠ ￠04/ 2
￠￠￠ xZxB

￠ ￠35,2/ ￠￠ xRxC ,

O conjunto CBA ￠ )(  é igual a:

a) }1,0,1,2{ 

b) }25,2/{ ￠￠ xRx

c) }32/{ ￠ xZx

d) }2,2{

e) { }

14. O número  de  anagramas  da  palavra  TÉCNICO que  começam com a  letra  T e

terminam com a letra O é 

a) 30.

b) 40.

c) 50.

d) 60.

e) 70.

15. Um doce tem o formato de um cone equilátero, com medida do raio igual a 3 cm,,

conforme figura a seguir.

O volume desse doce, em cm3, é 

a) p3 .

b) p3 .

c) p9 .

d) p3 9 .

e) p.



16. Numa  padaria,  o  custo  de  fabricação  de  n sonhos  é  dado  pela  expressão

C = 1,5 + 2n. Se cada unidade é vendida por R$ 4,50, a quantidade de sonhos vendida  que

proporciona um lucro de R$ 311,00 é

a) 70.

b) 90.

c) 105.

d) 115.

e) 125. 

17. A função 12)( 2 ￠ kxxxf  possui duas raízes reais a e b. Se 
12

711
￠

ba
, o valor

de )2( f é

a) 30.

b) 20.

c) 18.

d) 13.

e) 0.

18. Na figura a seguir, as medidas dos lados do triângulo são dadas em cm e a medida 

dos ângulos em graus.

A área desse triângulo, em centímetros quadrados, é

a)
2

31 
.

b)
2

33 
.

c)
2

3
.

d)
2

33 
.

e)
2

31 
.



19. O valor de a para que os pontos de coordenadas A(0,1); B(a,1) e                   C( -1,2)

estejam alinhados é

a) -1.

b) 0.

c) 1.

d) 2.

e) -2.

20. Considere o sistema de equações 

￠

0)1(

0

yxm

myx
. Os valores de m para que esse 

sistema tenha solução única pertencem ao conjunto

a)  
￠

￠

￠

￠

￠

￠


2

5
;

2

1
.

b)  
￠

￠

￠

￠

￠

￠

2

1
;

2

1
.

c) 
￠

￠

￠

￠

￠

￠ 
2

51
;

2

51
.

d) 
￠

￠

￠

￠

￠

￠


2

5
;

2

5
.

e) ￠ ￠1;1 .



INFORMÁTICA

Quando necessário, considerar o Windows 7 PT-BR, brOffice 3.2 e MS Office 2007.

21. A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, da qual o Ifes faz parte, completou,

no último dia 23 de setembro, 102 anos de existência. Em homenagem à data comemorativa, um
aluno do curso de Informática decidiu escrever a quantidade de anos da instituição em binário.
Marque a opção que contém o correto número escrito pelo aluno.

a) 1110100
b) 1011001
c) 1101100
d) 1100110
e) 1100100

22. Componente responsável por armazenar as informações de inicialização de um computador:

a) BIOS
b) Chipset
c) Memória Cache
d) Memória RAM
e) HD

23. Leia as seguintes afirmativas a respeito da(s) possibilidade(s) em uma mesma CPU:

I. Ter dois ou mais HDs instalados.
II. Ter apenas um monitor instalado.

III. Ter dois sistemas operacionais instalados.
IV. Ter apenas um cabo de rede instalado.
V. Ter apenas um editor de texto instalado.

É verdadeiro apenas o que se afirma em:

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



24. Quando o computador possui uma senha de acesso e usa o MS-Windows 7 como sistema

operacional, é possível bloquear o acesso usando como caminho as teclas:

a) Ctrl + Insert
b) Ctrl + Alt
c) Ctrl + B
d) Ctrl + Delete
e) Ctrl + Alt + Delete

25. Teclas de atalho têm o objetivo de facilitar a execução de uma ação na economia de tempo e

agilidade. Tendo com referência o sistema operacional Windows 7, a tecla de atalho responsável em
minimizar todas as janelas abertas é:

a)  + M

b)  + E

c)  + J

d)  + L

e)  + U

26. Analise as afirmativas abaixo e assinale a opção correta.

I. No MS Outlook, é possível criarmos pastas para organizar os e-mails e fazer com que os
e-mails sejam redirecionados automaticamente para essas pastas.

II. No BrOffice  Writer, é possível configurar para que ele salve automaticamente qualquer
arquivo criado na extensão .DOC.

III. Usando o BrOffice Writer, podemos abrir os arquivos criados com extensão PDF.
IV. Usando o BrOffice Writer, podemos criar arquivos com extensão PDF.
V. Usando o MS Office Word, podemos abrir documentos criados pelo BrOffice Writer.

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas a afirmativa III está incorreta.
c) Apenas as afirmativas III e V estão incorretas.
d) Apenas a afirmativa V está incorreta.
e) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas.



27. Sendo os valores das células A1=2, B2=4, C3=6, D4=8 e E5=10, o valor para a fórmula

=E5+D4*C3-B2/A1 é:

a) 18
b) 27
c) 54
d) 56
e) 106

28. Na  planilha  eletrônica  BrOffice  Calc,  colocamos  nas  células  D10=1,  D11=3  e  D12=5.

Depois de marcadas essas células, arrastamos com o Mouse pela alça de preenchimento até célula
D15. O resultado será:

a) 1,3,5,7,9,11
b) 1,3,5,6,7,8
c) 1,3,5,1,3,5
d) 1,3,5,5,5,5
e) 1,3,5,#NOME?

29. São recursos do MS Outlook 2007, exceto:

a) Calendário
b) Mensageria Instantânea
c) RSR (Really Simple Reader)
d) Contatos
e) Tarefas

30. Um usuário notou que  tem  recebido uma grande quantidade de e-mails em sua caixa postal,

que ele não solicitou. Esse recebimento excessivo de e-mails é uma prática conhecida como:

a) Adware.
b) Banker.
c) Spam.
d) Dump.
e) Lixo Eletrônico.







CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. De acordo com o Manual de Contabilidade Societária da FIPECAFI Ed. 2010, a declaração
contábil que tem como objetivo principal informar o valor da riqueza criada pela empresa e a forma
de sua distribuição é a: 

a) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).  
b) Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR). 
c) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC). 
d) Demonstração do Valor Adicionado (DVA).
e) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL). 

32. No que diz respeito  à  tabela de eventos,  utilizada no Sistema Integrado de Administração
Financeira  do  Governo  Federal  -  SIAFI,  a  classe  dos  eventos  utilizada  para  apropriações  de
despesas é:

a) 51.0.000
b) 52.0.000
c) 53.0.000
d) 54.0.000
e) 55.0.000

33.  A  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  trouxe  importantes  inovações  no  orçamento  público
brasileiro. Dentre elas está: 

a) a classificação por funções.
b) o Anexo de Riscos Fiscais.
c) o Plano Plurianual (PPA).
d) a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
e) a Lei Orçamentária Anual

34.  Segundo o Manual  de Despesa  Nacional,  elaborado  pela  Secretaria  do Tesouro Nacional,
Aplicado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, são princípios orçamentários,
EXCETO:

a) Unidade.
b) Continuidade.
c) Especificação ou Especialização. 
d) Não afetação da Receita.
e) Equilíbrio.

35.  Crédito  adicional é  uma  suplementação  orçamentária  para  despesas  não  computadas  ou
insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) que visa a atender à insuficiência de
dotações ou recursos alocados nos orçamentos e à necessidade de atender situações que não foram
previstas, inclusive por serem imprevisíveis, nos orçamentos. Segundo a Lei 4.320/64, os créditos
adicionais se dividem em:

a) suplementares, especiais e extraordinários.
b) suplementares, emergentes e extraordinários.
c) emergentes, especiais e extraordinários.
d) emergentes e extraordinários.
e) suplementares, especiais e extra-orçamentários.



36. Com relação ao Plano Plurianual (PPA), podemos afirmar que:

a) será encaminhado pelos poderes até 31 de agosto do primeiro ano de mandato do governante.
b) vigorará até o final do mandato do governante que o elaborou.
c) será encaminhado junto com a LDO no primeiro ano do mandato do governante.
d) só conterá as despesas com investimentos.
e) tem vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente.

37.  Segundo  o  Manual  de  Receita  Nacional,  elaborado  pela  Secretaria  do  Tesouro  Nacional,
Aplicado  à  União,  aos  Estados,  ao  Distrito  Federal  e  aos  Municípios,  as  receitas  públicas  são
classificadas, de acordo com as categorias econômicas, em:

a) receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias e industriais.
b) receitas de operações de crédito, alienações de bens, amortizações e transferências de capital.
c) receitas correntes e de capital.
d) receitas de custeio e de capital.
e) receitas orçamentárias e extra-orçamentárias. 

38. De acordo com a legislação vigente, as despesas públicas são divididas, por sua natureza, em
orçamentárias e extra-orçamentárias.  Sendo assim, identifique a opção abaixo que contenha um
item que represente uma despesa extra-orçamentária. 

a) Aquisição de um veículo para transporte de alunos.
b) Aquisição de material de consumo.
c) Amortização da dívida. 
d) Pagamento de restos a pagar.
e) Pagamento de suprimento de fundos.

39.  De  acordo  com  as  normas  de  contabilidade  aplicadas  no  setor  público,  os  recursos
provenientes da venda de um terreno pertencente à União são classificados como: 

a) Receitas Correntes.
b) Receitas de Capital. 
c) Receitas de Serviços.
d) Receitas Patrimoniais.
e) Receitas Industriais.

40. Com base no Balanço Orçamentário de um determinado Órgão Público, podemos afirmar que: 

a) se a Previsão da Receita for menor que a sua Execução, houve um excesso de arrecadação.
b)  se a Previsão da Despesa  for  menor que  a sua execução,  houve economia na realização  da
despesa.
c) se a Fixação da Despesa for maior que a execução da receita, houve excesso de despesas.
d) se a Receita Executada for menor que a Despesa Executada, houve um superávit orçamentário. 
e) se a Fixação da Despesa for menor do que a Execução da Receita, houve excesso de despesas.



41. Segundo Marion (2009, p. 53), as demonstrações financeiras exigidas pela Lei 11.638/07 são:
a) Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração dos
Lucros  e  Prejuízos  Acumulados  (DLPAC),  Demonstração  dos  Fluxos  de  Caixa  (DFC),
Demonstração do Valor Adicional (DVA). 
b)  Balanço  Patrimonial  (BP),  Demonstração  das  Origens  e  Aplicações  de  Recursos  (DOAR),
Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPAC), Demonstração dos Fluxos de Caixa
(DFC), Demonstração do Valor Adicional (DVA). 
c) Balanço Social (BS), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração dos Lucros
e Prejuízos Acumulados (DLPAC), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), Demonstração do
Valor Adicional (DVA). 
d)  Balanço  Social  (BS),  Demonstração  do  Resultado  do  Exercício  (DRE),  Demonstração  dos
Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPAC), Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos
(DOAR), Demonstração do Valor Adicional (DVA). 
e) Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração dos
Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPAC), Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos
(DOAR), Demonstração do Valor Adicional (DVA). 

42. O  lucro  apurado  pela  empresa  pertence  ao  proprietário,  uma  vez  que  é  responsável  pelo
negócio.  O  proprietário,  todavia,  desejando  expandir  o  negócio,  não  retira  totalmente  o  lucro,
reinvestindo uma parte.  Considerando que o proprietário retirou apenas 20% do lucro a título de
dividendos e que o caixa que era de R$ 45.200,00, recebeu mais R$ 32.000,00 de receita e pagou
R$ 12.000,00 de despesa. O valor reinvestido na empresa foi:
a) R$ 65.200,00
b) R$ 13.040,00
c) R$ 26.080,00
d) R$   6.400,00
e) R$ 12.800,00

43. Segundo  Marion  (2009,  p.  227),  encontramos  na  literatura  contábil  vários  métodos  de
depreciação, dentre eles o mais usado é o Método da Linha Reta, considerando sua aceitação pelo
Imposto de Renda. Utilizando-se deste método, a depreciação anual de um veículo que foi adquirido
por R$ 54.520,00, com vida útil estimada em 5 anos será de:
a) R$ 10.904,00
b) R$ 2.726,00
c) R$ 5.452,00
d) R$ 13.084,80
e) R$ 10.808,00

44. A empresa XX apresenta seu patrimônio formado pelos seguintes elementos:
Caixa R$ 5.000,00
Bancos R$ 1.000,00
Clientes R$ 3.000,00
Fornecedores R$ 20.000,00
Imóvel R$ 10.000,00
Veículos R$ 10.000,00
Financiamentos R$ 25.000,00

Nessas condições, a situação líquida é de:

a) R$ 10.000,00
b) R$ 45.000,00
c) (-) R$ 29.000,00
d) (-) R$ 25.000,00
e) (-) R$ 16.000,00



45. Segundo a Resolução CFC 750/93, o princípio que determina a adoção do menor valor para os
componentes do ATIVO e do maior para os do PASSIVO, sempre que se apresentem alternativas
igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido
é o:
a) Princípio da Competência.
b) Princípio da Prudência.
c) Princípio do Conservadorismo.
d) Princípio da Oportunidade.
e) Princípio da Entidade.

46. De acordo com a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, CONCORRÊNCIA é:
a) a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas
as condições  exigidas  para cadastramento até  o terceiro dia anterior  à data do recebimento das
propostas, observada a necessária qualificação.
b) a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou
não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual
afixará,  em  local  apropriado,  cópia  do  instrumento  convocatório  e  o  estenderá  aos  demais
cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de
até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.
c)  a  modalidade  de  licitação  entre  quaisquer  interessados  que,  na  fase  inicial  de  habilitação
preliminar,  comprovem  possuir  os  requisitos  mínimos  de  qualificação  exigidos  no  edital  para
execução de seu objeto.                                                                                                               
d) a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico
ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios
constantes de edital publicado na imprensa oficial  com antecedência mínima de 45 (quarenta e
cinco) dias.                                                                                                                                            
e)  a  modalidade  de  licitação  entre  quaisquer  interessados  que,  na  fase  inicial  de  habilitação
preliminar,  comprovem  possuir  os  requisitos  mínimos  de  qualificação  exigidos  no  edital  para
aquisição de bens e serviços comuns.

47.  Marque a opção em que todas as contas são de natureza devedora.
a) Veículos, impostos, depreciação acumulada.
b) Bancos, imóveis, duplicatas descontadas.
c) Capital social, fornecedores, estoques. 
d) Caixa, duplicatas a receber, estoques.
e) Aluguéis ativos, móveis, impostos.

48. Observe abaixo o razonete da conta Caixa:
R$ 50.000,00    
R$ 10.000,00  
R$ 40.000,00  
R$ 20.000,00  
R$ 30.000,00  
R$ 40.000,00  

 R$ 25.000,00
 R$ 13.000,00
  R$ 42.000,00
  R$ 10.000,00
  R$   5.000,00
  R$ 15.000,00 

É correto afirmar:
a) Caixa tem saldo credor de R$ 110.000,00.
b) Caixa tem saldo devedor de R$ 190.000,00.
c) Caixa teve mais saídas do que entradas.
d) Caixa tem saldo credor de R$ 80.000,00.
e) Caixa tem saldo devedor de R$ 80.000,00.



49. Segundo a Resolução n. 803/96 de 10/10/96, do CFC, alterada pela Resolução n. 1.307/10, de
09/12/2010, constituem-se normas de conduta do profissional da contabilidade,   em relação aos
colegas, quando no exercício profissional, EXCETO:

a) abster-se de fazer referências prejudiciais ou de qualquer modo desabonadoras.
b) abster-se da aceitação de encargo profissional em substituição a colega que dele tenha desistido
para preservar a dignidade ou os interesses da profissão ou da classe, desde que permaneçam as
mesmas condições que ditaram o referido procedimento.
c) jamais apropriar-se de trabalhos, iniciativas ou de soluções encontradas por colegas, que deles
não tenha participado, apresentando-os como próprios.
d) evitar desentendimentos com o colega a que vier a substituir no exercício profissional.
e) jamais utilizar-se de posição ocupada na direção de entidades de classe em benefício próprio ou
para proveito pessoal.

50. Segundo a Resolução CFC nº 560, de 28 de outubro de 1983, e suas alterações, consideram-se
atividades compartilhadas com profissionais da contabilidade, EXCETO:

a) elaboração de projetos e estudos sobre operações financeiras e qualquer natureza, inclusive de
debêntures, “leasing” e “lease-back”. 
b) elaboração de orçamentos macroeconômicos.
c) tradução, em moeda nacional, das demonstrações contábeis originalmente em moeda estrangeira
e vice-versa.
d) elaboração e análise de projetos, inclusive quanto à viabilidade econômica.
e)  elaboração de planos técnicos  de financiamento e amortização  de empréstimos, incluídos no
campo da matemática financeira.
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FOLHA DE RESPOSTA   (RASCUNHO)

Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta
01 11 21 31 41
02 12 22 32 42
03 13 23 33 43
04 14 24 34 44
05 15 25 35 45
06 16 26 36 46
07 17 27 37 47
08 18 28 38 48
09 19 29 39 49
10 20 30 40 50
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CARGO:

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

GABARITO

Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta
01 C 11 A 21 D 31 D 41 A
02 A 12 D 22 A 32 A 42 C
03 E 13 A 23 D 33 B 43 A
04 E 14 D 24 E 34 B 44 E
05 A 15 B 25 A 35 A 45 B
06 D 16 E 26 B 36 E 46 C
07 D 17 A 27 D 37 C 47 D
08 B 18 B 28 A 38 D 48 E
09 C 19 B 29 C 39 B 49 E
10 B 20 C 30 C 40 A 50 C


