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� Esta prova contém o texto de apoio e a proposta de redação, além de um total de 30 
questões de múltipla escolha, sendo, 05 questões de língua portuguesa, 05 questões de 
informática e 20 questões de conhecimento específico. Confira antes de iniciar a prova. 
 

� Esta prova terá, no máximo, 3 horas de duração, incluindo o tempo destinado a transcrição de 
suas respostas. 

 
� Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para o seu “Cartão Resposta”, 

preenchendo todo o campo, utilizando-se de caneta esferográfica azul ou preta. 
 

� Não serão computadas questões não assinaladas, que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura e cartões resposta sem a assinatura do candidato. 

 
� A interpretação das questões faz parte da prova. 

 
� Após entregar o caderno de prova e o cartão resposta, o candidato não poderá permanecer 

nos corredores, nem mesmo utilizar os banheiros. 
 

� Os dois últimos candidatos deverão sair juntos e assinar a Ata de Aplicação de Provas. 
 

� Não será permitido sair levando o caderno de provas, devendo o candidato assiná-lo no 
campo abaixo. 

 
� Boa sorte! 

 
 

 
Assinatura do Candidato:__________________________________________________________ 
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TEXTO DE APOIO: 
 
 
“Em 2022, Brasil será um país de alfabetizados – e nada mais 
 
Um novo mapeamento da educação no Brasil comprova que uma porcentagem ínfima de jovens 
conclui os estudos do ensino básico com os conhecimentos adequados em língua portuguesa e 
matemática. Tomando como base dados de 2013 divulgados pelo Sistema de Avaliação da Educação 
Básica (Saeb) no ano passado, o movimento civil e apartidário Todos Pela Educação, que traçou 
metas para a melhoria do ensino no país até 2022, aponta que somente 9,3% dos estudantes 
brasileiros se formaram no Ensino Médio com aprendizado adequado em matemática no período 
focado pelo estudo. O índice é superior para língua portuguesa (27,2%), mas não deixa de ser 
preocupante. Em 2011, por exemplo, os números eram de 10,3% e 29,2%, respectivamente. Se 
mantida esta tendência, o país continuará a ter no futuro jovens com níveis de compreensão e 
raciocínio lógico irrisórios para o ingresso numa boa universidade ou para o exercício pleno de uma 
profissão.” 
 
(Revista Veja on line disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/em-2022-brasil-sera-um-pais-de-
alfabetizados-e-nada-mais) Publicado em 02.07.2015 
 
 
 
 
 
 

Proposta de Redação: 
 
 
 

Com base no texto acima, redija um texto dissertativo argumentativo com no mínimo 20 e no máximo 
30 linhas quanto à questão EDUCACIONAL NO BRASIL . 
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O Caracol e a Pitanga 
 
Há dois dias o caracol galgava lentamente o 
tronco da pitangueira, subindo e parando, 
parando e subindo. Quarenta e oito horas de 
esforço tranquilo, de caminhar quase filosófico. 
De repente, enquanto ele fazia mais um 
movimento para avançar, desceu pelo tronco, 
apressadamente, no seu passo fustigado e ágil, 
uma formiga-maluca, dessas que vão e vêm 
mais rápidas que coelho em desenho animado.    
 
Parou um instantinho, olhou zombeteira o 
caracol e disse: "Volta, volta, velho! Que é que 
você vai fazer lá em cima? Não é tempo de 
pitanga". "Vou indo, vou indo"- respondeu 
calmamente o caracol. - "quando eu chegar lá 
em cima vai ser tempo de pitanga".   
 
MORAL: NO BRASIL NÃO HÁ PRESSA! 
 
1. "quando eu chegar lá em cima vai ser 
tempo de pitanga".  Segundo a afirmação 
acima:  
 
a) O caracol irá obedecer à formiga e parará; 
b) O caracol pode alcançar as pitangas se a 
formiga o ajudar; 
c) A formiga imagina que o caracol nunca 
chegará ao topo da árvore; 
d) É inviável para a formiga andar em velocidade 
semelhante ao caracol; o que gera o 
desentendimento entre ambos; 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
2. "As crianças órfãs devem ser melhor 
cuidadas." Nesta oração o tipo de sujeito é: 
 
a) Composto 
b) Indeterminado  
c) Oculto  
d) Oração sem sujeito 
e) Nenhuma das alternativas 
 
3. Indique a alternativa que contenha o verbo 
"querer" conjugado na 3ª pessoa do singular 

do futuro do presente (indicativo). 
 
a) Amanhã eu quero ver os cadernos 
b) Amanhã ela quer ver os cadernos 
c) Amanhã nós queremos ver os cadernos 
d) Amanhã você quer ver os cadernos 
e) Nenhuma das alternativas 
 
4. Marque a opção em que há erro na 
identificação da classe da palavra destacada.  
 
a) Júlia é uma executiva SEM parâmetros. – 
Preposição;  
b) Ricardo odeia que lhe digam O que é certo. – 
Pronome;  
c) Em tempos de mudança de ERA, é preciso 
estar atento. – Substantivo;  
d) Os homens assistem com PERPLEXIDADE à 
revolução hormonal. – Adjetivo; 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
5. No ______ da pianista ______ havia muitas 
pessoas, pois era uma ______ beneficente .  
 
a) Conserto - eminente – sessão;  
b) Concerto - eminente – sessão;  
c) Conserto - iminente – seção;  
d) Concerto - iminente – seção;  
e) Nenhuma das alternativas. 
 
6.  Qual o procedimento correto para excluir 
um único arquivo permanentemente e de 
modo a liberar espaço no computador?  
 
a) Selecionando o arquivo com o botão 
esquerdo do mouse e pressionando ALT+F4 . 
b) Selecionando o arquivo com o botão direito 
do mouse e clicando em Recortar. 
c) Selecionando e arrastando o arquivo para a 
Lixeira. 
d) Selecionando o arquivo com o botão 
esquerdo do mouse e pressionando 
Shift+Delete . 
e) Selecionando o arquivo com o botão direito 
do mouse e clicando em Excluir. 
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7. Assinale a alternativa que contém as 
fórmulas utilizadas nas células “A5” e “B5” 
da planilha abaixo? 
 

 
 

a) MÉDIA(A1:A4) , B1^(1/2)*B4 
b) SOMA(A1:A4)/4 ,  $B$1^(1/2)*B4 
c) =MÉDIA(A1:A4) , =$B$1^(1/2)*B4 
d) =MÉDIA(A1:A4) , =SOMA(B1:B4) ^(1/2)*B4 
e) = MÉDIA(A1:A4) , = (B1:B4)*B4 
 
8. Considere as afirmativas: 
 
I. Para localizar uma palavra em uma página 
aberta no Internet Explorer, após “clicar” com o 
mouse dentro da página e pressiona as teclas 
Ctrl+F.  
II. São exemplo de navegadores web: Mozilla 
Firefox,Google Chrome, Internet Explore, Safari, 
Opera, Netscape Browser.  

III. Sempre que um usuário clicar no botão 
Atualizar (F5) na janela do MS Internet Explorer 
será carregada a página inicial.  
 
Em relação à navegadores web, somente esta 
correto a alternativa: 
 
a) I, II e III 
b) Apenas I e II 
c) Apenas I e III 
d) Apenas II 
e) Nenhuma das alternativas 
 
9. Qual atalho no teclado, em sua respectiva 
ordem, é utilizado para copiar, recortar e 
colar um arquivo? 
 
a) Ctrl+X, Ctrl+D e Ctrl+V 
b) Ctrl+I, Ctrl+C e Ctrl+B 
c) Ctrl+X, Ctrl+R e Ctrl+C 

d) Ctrl+C, Ctrl+X e Ctrl+V 
e) Ctrl+A, Ctrl+B e Ctrl+V 
 
10. Em sua respectiva ordem, qual a 
extensão de um:  
 
I - Arquivo do Word. 
II - Arquivo do Excel 
  
a) I - .doc, II - .xls 
b) I - .doc, II - .ppt 
c) I - .word, II - .xml 
d) I - .txt, II - .xls  
e) I - .xls, II - .doc 
 
11. Permitir a cada grupo principal de 
usuários a avaliação da situação econômica e 
financeira da entidade, num sentido estático, 
bem como fazer inferências sobre suas 
tendências futuras. 
 
Segundo a Estrutura Conceitual Básica da 
Contabilidade, o texto acima se refere à (ao): 
 
a) Convenção da objetividade. 
b) Essência sobre a forma. 
c) Teoria da Contabilidade. 
d) Postulado da entidade. 
e) Objetivo principal da contabilidade. 
 
12.  A Teoria da Contabilidade trata dos 
seguintes aspectos considerados 
importantes: objetivos da contabilidade, 
princípios fundamentais de contabilidade, 
ativo, passivo, patrimônio líquido, receita e 
despesa.  
 
Deve(m) ainda ser inserido(s) nessa relação: 
 
a) Azienda. 
b) Cenários Contábeis. 
c) Rédito. 
d) Fluxo financeiro. 
e) Orçamento contábil. 
 
13.  De acordo com as regras contábeis 
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adotadas no Brasil, os princípios da 
Contabilidade não exigiriam adjetivação, pois 
sempre, por definição, representam: 
 
a) Os postulados contábeis. 
b) As evidências contábeis. 
c) A evolução contábil. 
d) O atributo da universalidade. 
e) As escolas contábeis. 
 
14. Uma aplicação de contabilidade que não 
sofre interferência de legislação, normas e 
princípios tradicionais de contabilidade é a: 
 
a) Contabilidade Industrial. 
b) Contabilidade Gerencial. 
c) Contabilidade Pública. 
d) Contabilidade Bancária. 
e) Auditoria Contábil. 
 
15. Dadas as informações abaixo, conforme 
procedimentos contábeis básicos, 
 
I. O conjunto formado por cadeiras, mesas e 
máquinas de somar, poderia ser registrado em 
uma única conta, que teria por nome Móveis e 
Utensílios. 
II. O conjunto de pequenas despesas, sem 
necessidade de discriminação, receberia o nome 
de Despesas Diversas ou Despesas Gerais. 
III. Diversos valores a receber, sem 
necessidades de representação isolada, 
poderiam ser registrados na conta Valores a 
Receber ou Contas a Receber. 
IV. Diversos valores a pagar, sem necessidade 
de representação isolada, poderiam ser 
registrados na conta Valores a Receber ou 
Contas a Pagar. 
 
São verdadeiras: 
 
a) Somente III e IV. 
b) Somente II e III. 
c) Somente I, II e III. 
d) I, II, III e IV. 
e) Somente I e II. 

16. Revestem-se dos atributos de 
universalidade e veracidade, constituindo-se 
nas vigas-mestras de uma ciência e, no caso 
da contabilidade, valem para todos os 
patrimônios. Essas características se referem 
a: 
 
a) Demonstrações contábeis. 
b) Balanços patrimoniais. 
c) Princípios fundamentais. 
d) Normas e procedimentos de escrituração. 
e) Normas e procedimentos de elaboração de 
balanços. 
 
17. As alterações nos valores dos elementos 
do patrimônio público que aumentam a 
situação patrimonial, avindas de aquisições, 
valorização de bens, amortização dívida, 
superveniências ativas ou insubsistências 
passivas são denominadas: 
 
a) Variações ativas. 
b) Variações passivas. 
c) Bens e direitos. 
d) Incorporações passivas. 
e) Alienações ativas. 
 
18. Nas operações de mercadorias, o valor 
dos gastos com transportes, quando estes 
são feitos sob a responsabilidade do 
comprador: 
 
a) Aumentam o valor das mercadorias 
compradas. 
b) São registrados a débito de uma conta de 
despesa. 
c) Diminuem o valor dos estoques de 
mercadorias. 
d) Não geram efeitos no custo das mercadorias 
vendidas quando estes são realizados. 
e) Não afetam o valor dos estoques de 
mercadorias. 
 
19. A respeito dos controles das operações 
com mercadoria, é correto afirmar que: 
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a) No caso de a empresa adotar inventário 
periódico, o custo das mercadorias vendidas é 
obtido por meio da soma do estoque inicial às 
compras e subtração do estoque final. 
b) No caso de a empresa adotar inventário 
permanente, não há necessidade de realizar 
inventários periódicos para controlar os estoques 
de mercadorias. 
c) No caso de a empresa adotar inventário 
permanente, o custo das mercadorias vendidas é 
obtido por meio da soma do estoque inicial às 
compras e subtração do estoque final. 
d) No caso da empresa adotar inventário 
periódico, o custo das mercadorias vendidas é 
obtido por meio da soma do estoque final às 
compras e subtração do estoque inicial. 
e) No caso de a empresa adotar inventário 
permanente, o resultado com as mercadorias é 
apurado por ocasião do levantamento físico do 
estoque. 
 
20. O Balanço é a apuração da situação de 
determinado patrimônio, em determinado 
instante, representada sinteticamente, num 
quadro de duas seções: Ativo e Passivo. É 
também entendido como a igualdade de duas 
somas, de uma conta ou de um quadro. Os 
resultados gerais do exercício serão 
demonstrados no Balanço Orçamentário, no 
Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial e 
na Demonstração das Variações 
Patrimoniais. A demonstração que mostra as 
receitas e despesas previstas em confronto 
com as realizadas, atendendo à 
administração como instrumento de auxílio 
no controle da legalidade e eficiência das 
operações realizadas, bem como fornecendo 
aos órgãos fiscalizadores condições para 
verificar, de forma global, o desempenho da 
administração e o emprego dos recursos 
públicos é o (a): 
 
a) Balanço Social. 
b) Balanço Financeiro. 
c) Balanço Orçamentário. 
d) Demonstração das Variações Patrimoniais. 

e) Balanço Tributário. 
 
21. A receita e a despesa orçamentárias bem 
como os recebimentos e os pagamentos de 
natureza extra-orçamentária, conjugados com 
os saldos em espécie proveniente do 
exercício anterior, e os que se transferem 
para o exercício seguinte serão 
demonstrados no: 
 
a) Balanço Financeiro. 
b) Balanço Patrimonial. 
c) Balanço Orçamentário. 
d) Demonstração das Variações Patrimoniais. 
e) Balanço Fiscal. 
 
22. Em relação aos critérios de avaliação e 
mensuração do ativo imobilizado, 
determinados no CPC 27 – Ativo Imobilizado, 
assinale a opção incorreta: 
 
a) Um ativo reconhecido como ativo imobilizado 
deve ser mensurado pelo seu custo, que 
corresponde ao preço à vista na data do 
reconhecimento. 
b) Para o reconhecimento inicial, o custo do 
ativo imobilizado é formado pelo seu preço de 
aquisição, que inclui os impostos recuperáveis, 
deduzidos dos descontos comerciais e 
abatimentos. 
c) Fazem parte do custo de aquisição todos os 
custos que podem ser atribuíveis diretamente, 
para que o ativo imobilizado possa estar em 
condições de funcionamento. 
d) Não compreendem os custos diretamente 
atribuíveis ao custo do ativo imobilizado aqueles 
relacionados à abertura de nova instalação, à 
propaganda e publicidade com novos produtos e 
à transferência para novo local da sua unidade 
fabril. 
e) Não fazem parte do custo do ativo imobilizado 
aqueles incorridos quando o referido ativo está 
em condição de uso, mas não é utilizado ou está 
operando com sua capacidade produtiva parcial. 
 
23. O total do ativo imobilizado é de: 
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a) R$ 100 mil. 
b) R$ 300 mil. 
c) R$ 500 mil. 
d) R$ 700 mil. 
e) R$ 1,3 milhão. 
 
24. São princípios orçamentários: 
 
a) Competência e objetividade. 
b) Exclusividade e especificação. 
c) Entidade e equilíbrio. 
d) Continuidade e não-afetação das receitas. 
e) Universalidade e custo como base de valor. 
 
25. Indique a única opção correta 
relacionada aos Princípios Orçamentários: 
 
a) Com base no Princípio da Anualidade, todas 
as receitas e despesas devem ser contempladas 
em um único Orçamento. 
b) De conformidade com o Princípio da 
Exclusividade não deve conter no Orçamento 
matéria estranha a Previsão da Receita e a 
Fixação da Despesa, não se incluindo na 
proibição autorização para Abertura de Créditos 
Especiais e a Contratação de Operações de 
Créditos por Antecipação da Receita. 
c) Em obediência ao Princípio da Exclusividade 
o conteúdo orçamentário deve ser divulgado por 
meio de veículos oficiais de comunicação, para 
conhecimento da sociedade e para a eficácia de 
sua validade. 
d) Segundo o Princípio da Anualidade o 
Orçamento deve conter todas as receitas e 
despesas pertinentes aos três Poderes da União. 
e) Em obediência ao Princípio do Orçamento 
Bruto, todas as receitas e despesas devem 
constar no Orçamento pelos seus valores totais, 
sem quaisquer deduções. 
 
26. A LOA, que tem por objetivo a 
concretização das diretrizes, objetivos e 
metas estabelecidas no plano plurianual 
(PPA), 
a) Deve conter, em anexo, o demonstrativo da 

compatibilidade da programação do orçamento 
com as metas do PPA. 
b) Poderá consignar crédito com finalidade 
imprecisa, desde que destinado a créditos 
adicionais. 
c) Deverá conter a forma de utilização e o 
montante da reserva de contingência. 
d) Poderá conter a autorização para a abertura 
de créditos suplementares, como exceção ao 
princípio orçamentário da exclusividade. 
e) Deve conter, com relação ao orçamento de 
investimento das empresas, a estimativa da 
receita e a fixação das despesas das empresas 
públicas e sociedades de economia mista. 
 
27. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
compreenderá: 
 
a) Os planos e programas nacionais, regionais e 
setoriais previstos no orçamento e serão 
elaborados em consonância com o plano 
plurianual e apreciados pelo Congresso 
Nacional. 
b) O orçamento fiscal referente aos Poderes da 
União, seus fundos, órgãos e entidades da 
administração direta e indireta, inclusive 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público. 
c) O orçamento de investimento das empresas 
em que a União, direta ou indiretamente, 
detenha a maioria do capital social com direito a 
voto. 
d) As metas e prioridades da administração 
pública federal, incluindo as despesas de capital 
para o exercício financeiro subsequente, 
orientará a elaboração da lei orçamentária anual, 
disporá sobre as alterações na legislação 
tributária e estabelecerá a política de aplicação 
das agências financeiras oficiais de fomento. 
e) O orçamento da seguridade social, 
abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados, da administração direta ou indireta, 
bem como os fundos e fundações instituídos e 
mantidos pelo Poder Público. 
 
28. A Constituição de 1988, em seu artigo 
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165, trouxe mudanças importantes no que se 
refere ao orçamento público, introduzindo 
uma nova estrutura para a realização do 
planejamento orçamentário, que passou a ser 
feito em três etapas complementares: Plano 
Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária 
Anual (LOA). Sobre o PPA, é INCORRETO 
afirmar. 
 
a) É um plano que tem por objetivo ordenar 
ações do governo que levem ao alcance das 
metas fixadas. 
b) É fixado para um período de quatro anos, 
renovado por mais quatro. 
c) É uma lei ordinária. 
d) Detalha despesas de duração continuada. 
e) Estabelece uma programação anual e um 
planejamento de longo prazo. 
 
29. Os planos governamentais precisam de 
um mecanismo de avaliação dos respectivos 
desempenhos. Nesse sentido, acerca do 
conceito de indicadores utilizado no PPA, 
assinale a alternativa correta. 
 
a) O indicador deve ser apurado ao final da 
vigência do plano. 
b) O índice de referência corresponde ao nível 
de preços segundo metodologia previamente 
determinada. 
c) O valor global deve ser especificado para 
cada unidade da Administração Pública. 
d) Os valores de referência devem identificar os 
projetos de maior relevância para cada programa 
temático. 
e) A fonte corresponde ao conjunto de receitas 
destinadas a financiar o programa. 
 
30. A respeito das Receitas e Despesas 
Pública é correto afirmar que os estágios da: 
 
a) Receita são: estimativa, recolhimento, 
realização e lançamento. 
b) Receita são: previsão, lançamento, 
arrecadação e recolhimento. 

c) Despesa são: previsão, empenho, liquidação 
e pagamento. 
d) Despesa são: fixação, empenho, liquidação, 
pagamento e lançamento. 
e) Receita são: fixação, recolhimento, 
arrecadação e lançamento. 


