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CADERNO 
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CARGO: 
 
 CONTADOR 

 

PROVAS: 

 LÍNGUA PORTUGUESA 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 

1. Este caderno de provas contém um total de 40 (quarenta) questões objetivas, sendo 10 de Língua 

Portuguesa, 20 de Conhecimentos Específicos e 10 de Noções de Informática. Confira-o. 

2. Esta prova terá, no máximo, 4 horas de duração, incluído o tempo destinado à transcrição de suas 

respostas no gabarito oficial. 

3. Não perca tempo em questões, cujas respostas lhe pareçam difíceis, volte a elas se lhe sobrar tem-

po. 

4. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas, usando ca-

neta esferográfica azul ou preta. 

5. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

6. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com sua folha de respostas, devidamente 

preenchidos e assinados. 

7. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efe-

tivo início das mesmas. 

8. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a mesma poderá ser destaca-

da. 

9. O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico www.fumarc.org.br, dois 

dias depois da realização da prova. 

10. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova. 

 
 
 
  

http://www.fumarc.org.br/
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=prefeitura+de+santa+barbara+mg&source=images&cd=&cad=rja&docid=PMwBze_2S--YGM&tbnid=tL1z-kZIv-s_5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://jcconcursos.uol.com.br/Concursos/Noticiario/edital-Prefeitura-Santa-Barbara-Fumarc-19438&ei=3JwWUab6F5H08ATbwoD4Cg&bvm=bv.42080656,d.dmQ&psig=AFQjCNEgZzALa6jKRRJmyKxIgP7p6uS8Zw&ust=1360522745214365
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  Prezado(a) candidato(a): 
 
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo: 

 
  Nº de Inscrição Nome 
 
 
 

 
 
 

 
 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 
 
 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – Cargos 7 a 15 

 
Leia, atentamente, o texto para responder às questões. 

 
 É comum associar, metaforicamente, a sociedade interligada através de redes tecnológicas ao 
encurtamento de distâncias. Entretanto, mais propriamente, as modalidades digitais de redes sociais 
provocam uma reconfiguração revolucionária no campo da comunicação, ao mesmo tempo em que os 
novos meios de transmissão de informação já não se classificam como instrumentos de comunicação 
de massa no sentido original do termo. Se, historicamente, mídia de massa se refere a produtos de in-
formação e de entretenimento distribuídos a grandes públicos de maneira uniforme, pode-se afirmar que 
tal conceito não é adequado às novas mídias, uma vez que estas passam a contemplar a formação de 
grupos reduzidos e mesmo a favorecer a individualização, de modo que seus usuários nelas interajam a 
partir de sua própria disponibilidade de tempo e de infraestrutura.  
 No processo de expansão e de popularização da Internet, um dos primeiros serviços que granje-
aram espaço foi o correio eletrônico, cuja adoção teve vários desdobramentos no caráter e no volume 
da correspondência formal impressa. Atualmente, mídias sociais como Orkut, Facebook e Twitter estão 
entre os serviços mais acessados no mundo ocidental; no Oriente, Sina Weibo, Qzone e RenRen so-
mam quase um bilhão de assinantes. Há ainda redes sociais eletrônicas mais específicas, para as quais 
convergem pessoas que têm interesses comuns em relação a praticamente qualquer aspecto sociocul-
tural: tomem-se, a título de exemplos, grupos de discussão sobre livros (Shelfari, aNobii, weRead), via-
gens (WAYN, Exploroo), pesquisa científica (Epernicus, Academia.edu) e, naturalmente, videogames 
(Gaia Online, Wakoopa). 
 Em todos esses casos e nos que lhes são semelhantes, as mídias sociais alteraram as relações 
entre comunicação e poder, fazendo com que a responsabilidade pela formação de opinião possa ser 
assumida também pelo indivíduo, que disputa esse espaço com as grandes empresas de comunicação. 
O tema conduz, naturalmente, à observação de que a autoria, i.e., o papel de divulgador primário de 
informação, transcende as referências institucionais ou as figuras públicas e se transfere, em parte, pa-
ra esse mesmo sujeito, que está cada vez mais ativamente inserido em redes de redes sociais. 
 Apesar de toda essa discussão e, por vezes, de um patente deslumbramento diante das novas 
tecnologias, mantêm-se estas centradas na delicada arquitetura da noção de espaço-tempo na comuni-
cação, infelizmente olvidando-se a ideia de valor. Em face disso, para grande parte dos especialistas do 
setor, é questão de sobrevivência reconhecer as inúmeras dimensões através das quais a informação 
transita, seja como texto ou como imagem/som – e de que resultam usos e interpretações muitas vezes 
imprevisíveis e indesejáveis. Some-se a isso a máxima já consagrada de que informação não é sinôni-
mo de conhecimento, assim como este não o é, em absoluto, de sabedoria, e o decantado rótulo de 
'sociedade da informação' perde um pouco de seu brilho. 
 
[MORAES, Érika de. Mídias sociais, identidade e autoria. Estudos Linguísticos, São Paulo, 41(3): p. 936-947, set.-
dez./2012, texto adaptado] 
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QUESTÃO 01  

 
A alternativa que compreende uma afirmação autorizada pela leitura do texto é: 
 
(A) O conceito de mídia de massa deve ser revisto a fim de abranger as novas mídias eletrônicas de transmissão 

de informação. 
(B) Os meios eletrônicos de comunicação permitem a formação de comunidades virtuais, à semelhança de orga-

nizações tradicionais. 
(C) As grandes empresas de comunicação perderam terreno na formação de opinião pública, mas são mais confi-

áveis que o indivíduo. 
(D) A inserção progressiva do indivíduo em várias redes sociais virtuais não implica, na mesma medida, seu com-

promisso com a veracidade da informação que propaga. 
 
 
 

QUESTÃO 02  

 
A mudança de pontuação NÃO fere normas gramaticais vigentes na Língua Portuguesa em: 
 
(A) “[...] um dos primeiros serviços que granjearam espaço foi o correio eletrônico, cuja adoção teve vários desdo-

bramentos [...].” 
“[...] um dos primeiros serviços, que granjearam espaço, foi o correio eletrônico, cuja adoção teve vários des-
dobramentos [...].” 

 
(B) “Há ainda redes sociais eletrônicas mais específicas, para as quais convergem pessoas que têm interesses 

comuns [...].” 
“Há ainda redes sociais eletrônicas mais específicas, para as quais convergem pessoas, que têm interesses 
comuns [...].” 

 
(C) “[...] no campo da comunicação, ao mesmo tempo em que os novos meios de transmissão de informação já 

não se classificam [...].” 
“[...] no campo da comunicação, ao mesmo tempo em que, os novos meios de transmissão de informação já 
não se classificam [...].” 

 
(D) “[...] e se transfere, em parte, para esse mesmo sujeito, que está cada vez mais ativamente inserido em redes 

de redes sociais.” 
“[...] e se transfere, em parte, para esse mesmo sujeito que está cada vez mais ativamente inserido em redes 
de redes sociais.” 

 
 
 

QUESTÃO 03  

 
A análise da estrutura do período é feita de maneira INCORRETA em: 
 
(A) “Há ainda redes sociais eletrônicas mais específicas, para as quais convergem pessoas que têm interesses 

comuns em relação a praticamente qualquer aspecto sociocultural [...].” - oração principal, oração subordina-
da, oração subordinada. 

(B) “Em todos esses casos e nos que lhes são semelhantes, as mídias sociais alteram as relações entre comuni-
cação e poder, fazendo com que a responsabilidade pela formação de opinião [...].” - oração coordenada, ora-
ção principal, oração subordinada. 

(C) “[...] para grande parte dos especialistas do setor, é questão de sobrevivência reconhecer as inúmeras dimen-
sões através das quais a informação transita, seja como texto ou como imagem/som [...].” - oração principal, 
oração subordinada, oração subordinada. 

(D) “Se, historicamente, mídia de massa se refere a produtos de informação e de entretenimento distribuídos a 
grandes públicos de maneira uniforme, pode-se afirmar que tal conceito não é adequado às novas mídias [...].” 
- oração subordinada, oração principal, oração subordinada. 
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QUESTÃO 04  

 
A função sintática do termo 'informação' (linha 28) NÃO é a mesma desempenhada pelo termo sublinhado em 
 
(A) “É comum associar, metaforicamente, a sociedade interligada através de redes tecnológicas ao encurtamento 

de distâncias.” 
(B) “[...] uma vez que estas passam a contemplar a formação de grupos reduzidos e mesmo a favorecer a indivi-

dualização [...].” 
(C) “[...] à observação de que a autoria, i.e., o papel de divulgador primário de informação, transcende as referên-

cias institucionais [...].” 
(D) “[...] assim como este  é sinônimo de sabedoria, e o decantado rótulo de 'sociedade da informação' perde um 

pouco de seu brilho.” 
 

QUESTÃO 05  

 
A correferência anafórica é INCORRETA em: 
 
(A) “[...] e mesmo a favorecer a individualização, de modo que seus usuários nelas interajam a partir de sua pró-

pria disponibilidade [...].” 
(B) “[...] que tal conceito não é adequado às novas mídias, uma vez que estas passam a contemplar a formação 

de grupos reduzidos [...].”  
(C) “[...] e mesmo a favorecer a individualização, de modo que seus usuários nelas interajam a partir de sua pró-

pria disponibilidade [...].” 
(D) “[...] e mesmo a favorecer a individualização, de modo que seus usuários nelas interajam a partir de sua pró-

pria disponibilidade [...].” 
 

QUESTÃO 06  

 
O deslocamento da expressão sublinhada leva a alteração do significado da passagem em que ela se insere em: 
 
(A) “Entretanto, mais propriamente, as modalidades digitais de redes sociais provocam uma reconfiguração revo-

lucionária no campo da comunicação [...].” 
“Mais propriamente, entretanto, as modalidades digitais de redes sociais provocam uma reconfiguração revo-
lucionária no campo da comunicação [...].” 

 

(B) “No processo de expansão e de popularização da Internet, um dos primeiros serviços que granjearam espaço 
foi o correio eletrônico [...].” 
“Um dos primeiros serviços que granjearam espaço, no processo de expansão e de popularização da Internet, 
foi o correio eletrônico [...].” 

 

(C) “[...] para as quais convergem pessoas que têm interesses comuns em relação a praticamente qualquer as-
pecto sociocultural [...].” 
“[...] para as quais convergem pessoas que têm interesses praticamente comuns em relação a qualquer as-
pecto sociocultural [...].” 

 

(D) “Em todos esses casos e nos que lhes são semelhantes, as mídias sociais alteraram as relações entre comu-
nicação e poder, fazendo com que [...].” 
“As mídias sociais alteraram as relações entre comunicação e poder em todos esses casos e nos que lhes são 
semelhantes, fazendo com que [...].” 

 

QUESTÃO 07  

 
O valor do 'se' é CORRETAMENTE apontado em: 
 
(A) “Se, historicamente, mídia de massa se refere a produtos de informação e de entretenimento distribuídos a 

grandes públicos [...].” - partícula condicional. 
(B) “Se, historicamente, mídia de massa se refere a produtos de informação e de entretenimento distribuídos a 

grandes públicos [...].” - pronome apassivador. 
(C) “[...] distribuídos a grandes públicos de maneira uniforme, pode-se afirmar que tal conceito não é adequado às 

novas mídias [...].” - indicador de reflexividade. 
(D) “[...] os novos meios de transmissão de informação já não se classificam como instrumentos de comunicação 

de massa [...].” - índice de indeterminação do sujeito. 
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QUESTÃO 08  

 
A proposta de reescrita é INCORRETA em: 
 
(A) No fragmento reproduzido abaixo, a versão do termo sublinhado para o singular exigiria a mesma operação 

em quatro outras palavras. 
“[...] as modalidades digitais de redes sociais provocam uma reconfiguração revolucionária no campo da co-
municação, ao mesmo tempo em que os novos meios de transmissão de informação já não se classificam 
como instrumentos de comunicação de massa no sentido original do termo [...].” 

(B) No fragmento reproduzido abaixo, a versão do termo sublinhado para o singular exigiria a mesma operação 
em cinco outras palavras. 
“[...] não é adequado às novas mídias, uma vez que estas passam a contemplar a formação de grupos reduzi-
dos e mesmo a favorecer a individualização, de modo que seus usuários nelas interajam a partir de sua pró-
pria disponibilidade [...].” 

(C) No fragmento reproduzido abaixo, a versão do termo sublinhado para o singular exigiria a mesma operação 
em três outras palavras. 
“Em todos esses casos e nos que lhes são semelhantes, as mídias sociais alteraram as relações entre comu-
nicação e poder, fazendo com que a responsabilidade pela formação de opinião possa ser assumida também 
pelo indivíduo [...].” 

(D) No fragmento reproduzido abaixo, a versão do termo sublinhado para o singular exigiria a mesma operação 
em quatro outras palavras. 
“Apesar de toda essa discussão e, por vezes, de um patente deslumbramento diante das novas tecnologias, 
mantêm-se estas centradas na delicada arquitetura da noção de espaço-tempo na comunicação, infelizmente 
olvidando-se a ideia de valor.” 

 
 
 
 

QUESTÃO 09  

 
O termo assinalado NÃO desempenha a função sintática de predicativo do sujeito em: 
 
(A) “[…] e se transfere, em parte, para esse mesmo sujeito, que está cada vez mais ativamente inserido em redes 

de redes sociais.” 
(B) “Atualmente, mídias sociais com Orkut, Facebook e Twitter estão entre os serviços mais acessados no mundo 

ocidental; no Oriente [...].” 
(C) “[...] para grande parte dos especialistas do setor, é questão de sobrevivência reconhecer as inúmeras dimen-

sões através das quais a informação transita [...].” 
(D) “Some-se a isso a máxima já consagrada de que informação não é sinônimo de conhecimento, assim como 

este não o é, em absoluto, de sabedoria [...].” 
 
 
 
 

QUESTÃO 10  

 
O valor sintático do 'que' é idêntico ao desempenhado por esse termo no fragmento abaixo. 
 
“[...] um dos primeiros serviços que granjearam espaço foi o correio eletrônico, cuja adoção teve vários desdobra-
mentos [...].” 
 
(A) “[...] e de entretenimento distribuídos a grandes públicos de maneira uniforme, pode-se afirmar que tal concei-

to não é adequado [...].” 
(B) “[…] não é adequado às novas mídias, uma vez que estas passam a contemplar a formação de grupos redu-

zidos [...].” 
(C) “[...] para as quais convergem pessoas que têm interesses comuns em relação a praticamente qualquer as-

pecto sociocultural [...].” 
(D) “Some-se a isso a máxima já consagrada de que informação não é sinônimo de conhecimento, assim como 

este não o é, em absoluto [...].” 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Cargo 7 

 

QUESTÃO 11  

 
Quanto aos Princípios Fundamentais de Contabilidade, nos termos da Resolução CFC n° 750/93, é CORRETO 
afirmar. 
 
(A) A apropriação antecipada das prováveis perdas futuras, antes conhecida como convenção do conservadoris-

mo, hoje é determinada pelo princípio da competência. 
(B) A observância do princípio da continuidade não influencia a aplicação do princípio da competência, pois o 

valor econômico dos ativos e dos passivos já contabilizados não se altera em função do tempo. 
(C) Da observância do princípio da oportunidade resulta que o registro deve ensejar o reconhecimento universal 

das variações ocorridas no patrimônio da entidade, em um período de tempo determinado. 
(D) O princípio da entidade reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e afirma a autonomia patrimo-

nial, exceto no caso de sociedade ou instituição, cujo patrimônio pode confundir-se com o dos sócios ou pro-
prietários. 

 
 

QUESTÃO 12  

 
Uma empresa levantou um Balancete em 31/12, com a seguinte posição: Caixa R$ 150,00; Fornecedores R$ 
250,00; Contas a Pagar R$ 150,00; Duplicatas a Receber R$ 100,00; Móveis e Utensílios R$ 250,00; Estoques R$ 
100,00; Bancos conta Movimento R$ 25,00; Vendas R$ 1.200,00; Despesas Antecipadas R$ 25,00; Despesas 
Administrativas R$ 100,00; Custo das Mercadorias Vendidas R$ 500,00; Capital Social R$ 200,00; Reservas de 
Lucros R$ 50,00; Impostos Incidentes sobre as Vendas R$ 100,00; Despesas de Impressos e Materiais para Escri-
tório R$ 100,00; Despesas com Energia R$ 50,00; Despesas Diversas R$ 150,00; Receitas de Juros R$ 50,00; 
Descontos Concedidos R$ 50,00; Instalações R$ 200,00. 
 
O encerramento das contas de resultado acima elencadas demonstra que houve um lucro líquido de 
 
(A) R$ 50,00. 
(B) R$ 150,00. 
(C) R$ 200,00. 
(D) R$ 450,00. 
 
 
 

QUESTÃO 13  

 
Dentre as opções a seguir, aquela que representa uma operação que caracteriza um fato contábil permutativo é 
 
(A) Aumento de capital com a utilização de reservas legais. 
(B) Aumento de capital com nova subscrição dos sócios. 
(C) Execução de serviços a terceiros, para pagamento a prazo. 
(D) Recebimento de doação por uma empresa estatal. 
 
 

QUESTÃO 14  

 
É CORRETO o que se afirma em: 
 
(A) Todo acréscimo de valor em contas do ativo corresponde, necessariamente, a um decréscimo de valor em 

contas do passivo. 
(B) Um acréscimo no valor total do ativo não corresponde, necessariamente, a um acréscimo no valor do patrimô-

nio líquido. 
(C) Um acréscimo no valor de uma conta do ativo corresponde, necessariamente, a um acréscimo de valor em 

conta do passivo ou do patrimônio líquido. 
(D) A um decréscimo no valor total do ativo corresponde, necessariamente, um acréscimo no valor de uma ou 

mais contas do passivo ou do patrimônio líquido. 
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QUESTÃO 15  

 
NÃO é correto o que se afirma em: 
 
(A) Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princí-

pios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos. 
(B) No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acres-

cidos ao seu patrimônio. 
(C) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-

se-á o integral ressarcimento do dano. 
(D) Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá 

exclusivamente à autoridade judiciária, responsável pelo inquérito, representar ao Ministério Público, para a 
indisponibilidade dos bens do indiciado. 
 

QUESTÃO 16  

 
Das demonstrações contábeis de uma empresa, levantadas em 31.12.12 para publicação, e dos relatórios que as 
acompanham, foram obtidas as seguintes informações: 
 
Capital de giro, no valor de R$ 2.000,00 
Capital social, no valor de R$ 5.000,00 
Capital fixo, no valor de R$ 6.000,00 
Capital de terceiros, no valor de R$ 5.000,00 
Capital autorizado, no valor de R$ 5.500,00 
Capital a realizar, no valor de R$ 1.500,00 
Capital investido, no valor de R$ 8.000,00 
Capital integralizado, no valor de R$ 3.500,00 
Reservas de Lucros, no valor de R$ 500,00 
Prejuízo líquido do exercício, no valor de R$ 1.000,00 
 
A partir das informações acima, pode-se dizer que o valor do capital próprio da empresa é da ordem de 
 
(A) R$ 3.000,00. 
(B) R$ 3.500,00. 
(C) R$ 4.000,00. 
(D) R$ 5.500,00. 
 
 

QUESTÃO 17  

 
O fato contábil decorrente da quitação ou liquidação de um crédito de curto prazo causa no patrimônio o seguinte 
efeito: 
 
(A) Aumento do ativo disponível e do passivo circulante. 
(B) Diminuição do ativo disponível e do passivo circulante. 
(C) Diminuição e aumento no ativo circulante, simultaneamente. 
(D) Não haverá alterações, pois o fato é misto. 
 

QUESTÃO 18  

 
No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o patrimônio líquido, que é 
o valor contábil pertencente aos acionistas ou sócios. 
De acordo com a Lei n.º 6.404/76, o patrimônio líquido pode incluir, EXCETO: 
 
(A) provisões para contingências, representando prováveis compromissos futuros, de fatos contábeis ocorridos. 
(B) capital social, que representa valores recebidos pela empresa ou valores por ela gerados, que estão formal-

mente incorporados ao capital social. 
(C) reservas de lucros, representando lucros obtidos pela empresa e retidos com finalidades específicas. 
(D) reservas de capital, que representam valores recebidos, inexigíveis e que não transitam por contas de resulta-

do. 
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QUESTÃO 19  

 
O capital circulante líquido, que é a folga financeira da empresa a curto prazo, é obtido pela diferença entre o ativo 
circulante e o passivo circulante.  
Dentre as transações que podem aumentar o capital circulante líquido, incluem-se, EXCETO: 
 
(A) a aquisição a prazo de estoques de mercadorias para revenda. 
(B) a aquisição à vista de participações societárias de uma empresa controlada. 
(C) o recebimento em dinheiro de uma duplicata já baixada anteriormente como prejuízo. 
(D) a venda à vista, com lucro, de um equipamento obsoleto que estava classificado no imobilizado. 
 
 
 

QUESTÃO 20  

 
De acordo com a Lei n.º 4.320/64, a Dívida Passiva é classificada em: 
 
(A) Circulante e exigível a longo prazo. 
(B) Exigível a curto prazo e exigível a longo prazo. 
(C) Flutuante e fundada. 
(D) Restos a pagar, serviço da dívida a pagar e dívida fundada. 
 
 
 

QUESTÃO 21  

 
Nos termos da Lei n.º 6.404/76, classificam-se como Reservas de Capital as Reservas 
 
(A) de Incentivo Fiscal. 
(B) de Doações e Subvenções, quando recebidas de entidades privadas. 
(C) de Reavaliação de Bens do Ativo Imobilizado. 
(D) Estatutárias, destinadas a Investimentos. 
 
 
 

QUESTÃO 22  

 
Quanto menor for o prazo médio de renovação de estoques, maior será o índice de rotação de estoques, logo, 
melhor tende a ser a liquidez da empresa e 
 
(A) a distribuição de caixa será equilibrada. 
(B) maior será a rentabilidade da empresa. 
(C) maior necessidade terá de capital de giro. 
(D) menor necessidade terá de capital de giro. 
 
 
 

QUESTÃO 23  

 
Sobre a dívida fundada, é CORRETO afirmar que 
 
(A) representa valores registrados no Passivo Permanente. 
(B) possui vencimentos inferiores a doze meses, a partir do início do exercício seguinte. 
(C) são controles mantidos pela unidade que permitem, a qualquer momento, a identificação da dívida. 
(D) são compromissos assumidos para atender ao desequilíbrio orçamentário ou aos financiamentos de obras e 

serviços públicos com exigibilidade superior a doze meses. 
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QUESTÃO 24  

 
É CORRETO o que se afirma em: 
 
(A) No Ativo Circulante, são classificados, entre outros, os direitos realizáveis no curso do exercício social subse-

quente e as despesas do exercício seguinte ao balanço. 
(B) Em investimentos, são classificados as participações permanentes em outras sociedades e os direitos de 

qualquer natureza que não se destinem à manutenção da atividade da empresa. 
(C) Como reservas de capital, no Patrimônio Líquido, são classificados, entre outros, os valores recebidos a título 

de ágio na subscrição de ações de coligadas, que ultrapassarem a importância destinada à formação do capi-
tal social e os lucros retidos. 

(D) Como realizáveis a longo prazo, são classificados, entre outros, os bens e direitos realizáveis após o término 
do exercício seguinte ao balanço; os bens e direitos oriundos dos negócios realizados por controladas, coliga-
das, proprietários, sócios, acionistas e diretores, bem como as participações permanentes em outras socieda-
des. 

 

QUESTÃO 25  

 
NÃO é correto o que se afirma em: 
 
(A) A depreciação dos bens representa a diminuição de seu valor, em consequência do desgaste pelo uso, pela 

ação da natureza ou pela obsolescência. 
(B) Um imóvel que a diretoria não tem intenção de vender e que é alugado a terceiros, por não ter emprego na 

exploração da atividade da empresa, deve ser classificado como ativo imobilizado. 
(C) Reservas de capital representam, genericamente, acréscimo ao patrimônio líquido que não transita pela conta 

de resultado da companhia nem é proveniente de reavaliação de ativos. 
(D) Reservas de lucros representam, genericamente, a retenção de parcelas provenientes de ganhos, com o obje-

tivo de preservar o patrimônio líquido de uma sociedade. 
 

QUESTÃO 26  

 
A Lei de Responsabilidade Fiscal penaliza o ente da Federação com a suspensão de transferências voluntárias 
quando ocorrer 
 
(A) renúncia de receita sem enquadramento na lei.  
(B) a não instituição e a não arrecadação dos impostos de sua competência. 
(C) atraso no pagamento das operações de crédito por antecipação de receita. 
(D) aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado sem o devido enquadramento na lei. 

 

QUESTÃO 27  

 
Se o prazo médio de renovação de estoques de uma empresa é de 45 dias, é CORRETO afirmar: 
 
(A) O coeficiente de rotação de estoques é igual a 7. 
(B) O estoque inicial de mercadorias tem valor idêntico ao valor final desse estoque. 
(C) Para um custo de mercadorias vendidas de R$ 500,00, o estoque médio necessário é de R$ 100,00. 
(D) Para um estoque médio mantido no ativo circulante de R$ 30,00, o custo das mercadorias vendidas no De-

monstrativo de Resultados é de R$ 240,00.  
 

QUESTÃO 28  

 
O patrimônio público é composto por 
 
(A) bens e direitos. 
(B) bens móveis e imóveis. 
(C) bens, direitos e obrigações. 
(D) investimentos, bens tangíveis e bens móveis e imóveis. 
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QUESTÃO 29  

 
Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício social, os órgãos da administração de uma compa-
nhia apresentarão à assembleia ordinária proposta a respeito da destinação a ser dada ao lucro líquido do exercí-
cio. Assim sendo, considera-se destinação possível para o lucro líquido, EXCETO: 
 
(A) a formação da reserva para contingências. 
(B) a provisão para o imposto de renda. 
(C) a parcela destinada à constituição da reserva de retenção de lucros. 
(D) a transferência para reserva de lucros a realizar. 
 
 
 
 

QUESTÃO 30  

 
Nos termos do art. 11 da Lei n° 8.472/92, constitui ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princí-
pios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 
legalidade, e lealdade às instituições e, notadamente, nas seguintes situações, EXCETO: 
 
(A) Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segre-

do. 
(B) Praticar ato visando a fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competên-

cia. 
(C) Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de 

medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 
(D) Utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de 

propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° da lei n° 8.472/92, bem como 
o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 
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PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA – Cargos 3 e 7 

 

QUESTÃO 31  

 
Em relação às opções do Painel de Controle do sistema operacional Windows XP, versão português, correlacio-
ne as colunas a seguir: 
 

Ícone Opção do Painel de Controle 

I.  
(    ) Configuração de Rede sem Fio 

II.  
(    ) Configuração de Rede 

III.  
(    ) Conexões de rede 

IV.  
(    ) Opções da Internet 

 
Está CORRETA a seguinte sequência de respostas: 
 
(A) II, III, I, IV. 
(B) III, I, II, IV. 
(C) III, II, I, IV. 
(D) IV, II, I, III. 
 
 
 
 

QUESTÃO 32  

 
São guias da janela “Propriedades do sistema” disponíveis na opção “Sistema” do Painel de Controle do sistema 
operacional Windows XP, versão português, EXCETO: 
 
(A) Software. 
(B) Hardware. 
(C) Nome do computador. 
(D) Geral. 
 
 
 
 

QUESTÃO 33  

 
São opções do menu “Formatar” do Microsoft Word, versão português do Office XP, EXCETO: 
 
(A) Tema... 
(B) Figura... 
(C) Fonte... 
(D) Parágrafo... 
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QUESTÃO 34  

 
Em relação aos tipos de diagramas disponíveis através da opção de menu “Inserir”  “Diagrama...” do Microsoft 
Word, versão português do Office XP, correlacione as colunas a seguir: 
 

Imagem Tipo de Diagrama 

I.  
(    ) Diagrama de ciclo 

II.  
(    ) Organograma 

III.  
(    ) Diagrama de Venn 

IV.  
(    ) Diagrama de pirâmide 

 
A sequência CORRETA de respostas é: 
 
(A) II, I, III, IV. 
(B) III, I, IV, II. 
(C) IV, I, III, II. 
(D) IV, II, III, I. 
 

QUESTÃO 35  

 
Analise as seguintes afirmativas em relação às teclas de atalho e às opções das barras de ferramentas do Micro-
soft Word, versão português do Office XP: 
 

I. A tecla de atalho Ctrl+I permite abrir a janela “Imprimir”. 

II. A figura  corresponde à opção Mesclar células da barra de ferramentas “Tabelas e Bordas”. 
III. A tecla de atalho Ctrl+L permite abrir a janela “Localizar e substituir”. 

 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
(A) I, II e III. 
(B) I e II, apenas.  
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
 

QUESTÃO 36  

 
Considere a planilha a seguir do Microsoft Excel, versão português do Office XP. 
 

 
 
Analise as seguintes afirmativas sobre o uso de fórmulas no Microsoft Excel, versão português do Office XP. 
 

I. O conteúdo da célula D1 pode ser “=MÉDIA(A1:C1)”. 
II. O conteúdo da célula D2 pode ser “=ARRED(MÉDIA(A2:C2);0)”. 
III. O conteúdo da célula D3 pode ser “=ARRED(MÉDIA(A3:C3);1)”. 

 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
(A) I e II, apenas.  
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 
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QUESTÃO 37  

 
São opções disponíveis no menu Dados do Microsoft Excel, versão português do Office XP, EXCETO: 
 
(A) Cenários... 
(B) Classificar... 
(C) Validação... 
(D) Subtotais... 
 
 
 

QUESTÃO 38  

 
Em relação aos tipos de gráficos disponíveis no Microsoft Excel, versão português do Office XP, correlacione as 
colunas a seguir: 
 

Gráfico Descrição 

I.  
(    ) Rosca 

II.  
(    ) Colunas 

III.  
(    ) Barras 

IV.  
(    ) Pizza 

 
A sequência CORRETA de respostas é: 
 
(A) II, I, III, IV. 
(B) II, III, I, IV. 
(C) IV, I, III, II. 
(D) IV, III, I, II. 
 
 
 

QUESTÃO 39  

 
São opções disponíveis para exibição de arquivos e pastas no Windows Explorer do Microsoft Windows XP, ver-
são português, EXCETO: 
 
(A) Lista 
(B) Ícones 
(C) Miniaturas 
(D) Propriedades 
 
 
 

QUESTÃO 40  

 
Tecla de atalho utilizada para selecionar todo o conteúdo de uma pasta no Windows Explorer do Microsoft Win-
dows XP, versão português, é: 
  
(A) Ctrl+X 
(B) Ctrl+P 
(C) Ctrl+A 
(D) Ctrl+T 
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