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INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 

 
LEIA COM MUITA ATENÇÃO 

 

1) Coloque seu nome no quadro marcado na capa do presente caderno 

de questões. 

2) Este caderno contém 60 (sessenta) questões com 4 (quatro) alternativas 

cada uma. 

3) Assinale, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, apenas uma 

alternativa para cada questão. 

4) Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 

70% (setenta por cento) do total de pontos da prova. 

5) Será anulada a questão em que for assinalada mais de uma alternativa, ou 

que estiver totalmente em branco. 

6) Não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer na sala de provas 

portando qualquer tipo de arma, aparelho digital ou eletrônico (bip, telefones 
celulares, pagers, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, handheld, 

receptor, gravador, máquina fotográfica, máquina de calcular, pager, relógios com 

qualquer uma das funções anteriormente citadas, etc.).  

7) Durante a realização das provas é vedada a comunicação entre candidatos, 

bem como o uso de livros, revistas, folhetos, anotações, equipamento digital ou 
eletrônico, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, 

boné, gorro, ou outros materiais similares. 

8) A Comissão de Concursos não se responsabilizará pela guarda de quaisquer 

materiais dos candidatos, pois não dispõe de guarda-volumes. 

9) Conferir os dados da etiqueta personalizada no cartão resposta. 

10) Conferir se o presente caderno contém 60 questões com quatro alternativas 

cada uma. 

11) A duração da prova é de 4 (quatro) horas. 

12) O Candidato somente poderá retirar-se da sala depois de decorridos 2 (duas) 

horas do início da prova. 

13) É proibido sair com o cartão de resposta ou com o caderno de provas. 
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QUESTÃO 1 

Uma sociedade empresária que comercializa 

produtos de informática selou o seguinte contrato 

com uma revendedora em 30.04.2018: venda de 

300 computadores pelo valor total de R$ 

900.000,00, cuja entrega dos computadores e 

recebimento das vendas deverão ser feitas nas 

posteriores datas: 

- 30.04.2018: Entrega de 100 computadores 

- 30.04.2018: Recebimento de R$ 

450.000,00 

- 30.05.2018: Entrega de 200 computadores 

- 30.05.2018: Recebimento de R$ 

450.000,00 

Qual o valor da Receita a ser reconhecido em 

30.04.2018, considerando que os registros 

contábeis são realizados diariamente e os ajustes 

ao final de cada mês? 

a) R$ 900.000,00. 

b) R$ 600.000,00. 

c) R$ 450.000,00. 

d) R$ 300.000,00. 

 

QUESTÃO 2 

Considerando o plano de contas a seguir, qual 

alternativa apresenta somente contas analíticas? 

1. Ativo 

1.1 Ativo Circulante 

1.1.1 Caixa 

1.1.2 Banco conta movimento 

1.1.2.01 Banco Alfa 

1.1.2.02 Banco Beta 

1.2 Ativo Não Circulante 

1.2.1 Investimentos 

1.2.2 Imobilizado 

1.2.2.01 Máquinas e Equipamentos 

a) 1.1.1 Caixa; 1.1.2 Banco conta movimento; 

1.2.1 Investimentos; 1.2.2 Imobilizado. 

b) 1.1 Ativo Circulante; 1.2 Ativo Não Circulante. 

c) 1.1.1 Caixa; 1.1.2 Banco conta movimento. 

d) 1.1.2.01 Banco Alfa; 1.1.2.02 Banco Beta; 

1.2.2.01 Máquinas e Equipamentos. 

 

QUESTÃO 3 

Qual dos princípios a seguir refere-se ao processo 

de mensuração e apresentação dos componentes 

patrimoniais para produzir informações íntegras e 

tempestivas? 

a) Princípio da Oportunidade. 

b) Princípio da Competência. 

c) Princípio da Prudência. 

d) Princípio da Entidade. 

 

 

QUESTÃO 4 

A respeito da contabilidade aplicada ao setor 

público, analise as afirmações: 

I - O objetivo da Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público é fornecer aos usuários 

informações sobre os resultados alcançados e os 

aspectos de natureza orçamentária, econômica, 

financeira e física do patrimônio. 

II - A função social da Contabilidade Aplicada 

ao Setor Público deve refletir, 

sistematicamente, o ciclo da administração 

pública para evidenciar informações necessárias 

à tomada de decisões, à prestação de contas e à 

instrumentalização do controle social. 

III - O objeto da Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público é o patrimônio líquido. 

Qual alternativa apresenta somente as afirmações 

verdadeiras: 

a) I, II, III. 

b) I e II. 

c) II e III. 

d) I e III. 

 

QUESTÃO 5 

Considere apenas os seguintes acontecimentos na 

sociedade empresária: 

- 30.04.2018: recebimento de R$ 50.000,00 

referentes a mercadorias que serão entregues no 

dia 30.05.2018, a título de adiantamento. 

- 30.05.2018: entrega das mercadorias, emissão 

da nota fiscal referente no valor de R$ 

40.000,00 e devolução de R$ 10.000,00 ao 

cliente. 

Qual o lançamento contábil a ser feito pela 

sociedade empresária em 30.05.2018? 

a) Débito: Adiantamento de Clientes R$ 50.000,00 

 Crédito: Receita de Vendas  

b) Débito: Adiantamento de Clientes R$ 40.000,00 

 Débito: Caixa R$ 10.000,00 

 Crédito: Receita de Vendas R$ 50.000,00 

c) Débito: Adiantamento de Clientes R$ 50.000,00 

 Crédito: Receita de Vendas  R$ 40.000,00 

 Crédito: Caixa R$ 10.000,00 

d) Débito: Adiantamento de Clientes R$ 40.000,00 

 Crédito: Receita de Vendas  
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QUESTÃO 6 

Considere as seguintes contas com os respectivos 

saldos da sociedade empresária: 

Contas 
Natureza 

do saldo 
Saldo 

Máquinas e 

ferramentas 
Devedora R$ 35.000,00 

Impostos e 

contribuições a 

recolher 

Credora R$ 12.500,00 

Reservas de capital Credora R$ 40.000,00 

Construções e 

benfeitorias 
Devedora R$ 50.000,00 

Despesas 

administrativas 
Devedora R$ 2.500,00 

Caixa Devedora R$ 10.500,00 

Participações 

societárias 
Devedora R$ 11.000,00 

Encargos sociais Devedora R$ 16.000,00 

Receita de vendas Credora R$ 60.000,00 

Depreciação 

acumulada 
Credora R$ 2.000,00 

Custo das 

mercadorias vendidas 
Devedora R$ 42.000,00 

Fornecedores Credora R$ 17.000,00 

Estoque de 

mercadorias 
Devedora R$ 15.000,00 

Amortização 

acumulada 
Credora R$ 1.000,00 

Capital Social 

Subscrito 
Credora R$ 80.000,00 

Software Devedora R$ 14.000,00 

Com base nas informações apresentadas, qual o 

valor total do Ativo da sociedade empresária? 

a) R$ 132.500,00. 

b) R$ 121.500,00. 

c) R$ 90.500,00. 

d) R$ 137.500,00. 

 

 

QUESTÃO 7 

São características qualitativas fundamentais da 

informação contábil-financeira útil: 

a) comparabilidade, verificabilidade, 

tempestividade e compreensibilidade. 

b) comparabilidade, relevância, tempestividade e 

compreensibilidade. 

c) comparabilidade, relevância, tempestividade, 

compreensibilidade e verificabilidade. 

d) relevância e representação fidedigna. 

 

Considere os seguintes dados da sociedade 

empresária para responder às questões 8 e 9: 

Em 31.12.2010 foi adquirida uma máquina pelo 

valor de R$ 1.400.000,00, cujo valor residual foi 

estimado em R$ 140.000,00 e a vida útil em 10 

anos. 

Em 31.12.2015 foi estimado que a máquina 

poderia gerar benefícios futuros de R$ 800.000,00. 

Em 01.01.2018 a sociedade empresária recebeu 

uma proposta de venda da máquina no valor de R$ 

900.000,00, mas a recusou. 

 

QUESTÃO 8 

Considerando que a depreciação da máquina é 

feita pelo método linear e que a sociedade 

empresária tenha aceitado a proposta de venda 

descrita, qual o valor contábil a ser baixado da 

máquina em 01.01.2018? 

a) R$ 252.000,00. 

b) R$ 378.000,00. 

c) R$ 392.000,00. 

d) R$ 518.000,00. 

 

QUESTÃO 9 

Qual dos valores da máquina deverá ser 

reconhecido e contabilizado em 01.01.2018? 

a) Valor justo. 

b) Valor em uso. 

c) Valor contábil. 

d) Valor recuperável. 

 

QUESTÃO 10 

Poderão ser características das ações ordinárias, 

exceto: 

a) Prioridade na divisão de dividendo, fixo ou 

mínimo. 

b) Exigência de nacionalidade brasileira do 

acionista. 

c) Direito de voto em separado para o 

preenchimento de determinados cargos de órgãos 

administrativos. 

d) Conversibilidade em ações preferenciais. 
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QUESTÃO 11 

Uma sociedade empresária apresenta os seguintes 

contas com os respectivos saldos: 

Custo das mercadorias vendidas R$ 55.000,00 

Despesas operacionais R$ 22.500,00 

Despesas administrativas R$ 11.000,00 

Despesas com comissões sobre 

vendas 
R$ 26.000,00 

Receita de vendas R$ 175.500,00 

Receita financeira R$ 45.500,00 

Cofins sobre faturamento R$ 35.000,00 

Pis sobre faturamento R$ 7.000,00 

CSLL Corrente R$ 2.000,00 

IRPJ Corrente R$ 4.000,00 

ICMS sobre vendas R$ 39.000,00 

Despesas tributárias R$ 10.500,00 

Com base nos dados apresentados, qual o valor do 

Lucro Bruto? 

a) R$ 3.000,00. 

b) R$ 8.500,00. 

c) R$ 13.500,00. 

d) R$ 39.500,00. 

 

QUESTÃO 12 

A respeito das Receitas, assinale a alternativa 

incorreta: 

a) Receitas podem ser provenientes de venda de 

bens; prestação de serviços; e utilização, por parte 

de terceiros, de outros ativos da entidade que 

geram juros, royalties e dividendos. 

b) A receita proveniente da venda de bens deve ser 

reconhecida quando a entidade mantiver 

envolvimento continuado na gestão dos bens 

vendidos em grau normalmente associado à 

propriedade e controle efetivo sobre tais bens.  

c) Receita é o ingresso bruto de benefícios 

econômicos durante o período observado no curso 

das atividades ordinárias da entidade que resultam 

no aumento do seu patrimônio líquido. 

d) A receita deve ser mensurada pelo valor justo 

da contraprestação recebida ou a receber. 

 

 

 

QUESTÃO 13 

Fazem parte do conjunto completo das 

demonstrações contábeis, exceto: 

a) Demonstração do Resultado Abrangente do 

período. 

b) Demonstração das Origens e Aplicações de 

Recursos do período. 

c) Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Líquido do período. 

d) Demonstração dos Fluxos de Caixa do período. 

 

QUESTÃO 14 

Uma sociedade empresária adquiriu um 

equipamento, com a intenção de revenda, no valor 

de R$ 42.000,00. O valor do frete do equipamento 

totalizou R$ 2.000,00, cujo valor foi pago pela 

sociedade vendedora, sem reembolso pela 

adquirente. Considerando que a sociedade 

empresária utiliza o regime de incidência não 

cumulativo para apurar o PIS e COFINS, qual o 

custo de aquisição do equipamento? 

a) R$ 38.115,00. 

b) R$ 39.930,00. 

c) R$ 40.467,00. 

d) R$ 42.394,00. 

 

QUESTÃO 15 

As demonstrações contábeis aplicadas ao setor 

público são, exceto: 

a) Demonstração das Variações Patrimoniais. 

b) Demonstração dos Fluxos de Caixa. 

c) Demonstração do Resultado Abrangente. 

d) Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Líquido. 

 

QUESTÃO 16 

A respeito das Receitas Orçamentárias do setor 

público, assinale a alternativa que contenha 

somente Receitas Correntes: 

a) Receita tributária; Receita de serviços; 

Operações de crédito. 

b) Receita patrimonial; Amortização de 

empréstimos; Transferências correntes. 

c) Receita de contribuições; Receita agropecuária; 

Receita industrial. 

d) Alienação de bens; Amortização de 

empréstimos; Transferências de capital. 
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QUESTÃO 17 

De acordo com a Constituição Federal da 

República Federativa do Brasil de 1988, é 

incorreto afirmar que: 

a) As leis de iniciativa do Poder Executivo 

estabelecerão: o plano plurianual; as diretrizes 

orçamentárias; e os orçamentos anuais. 

b) Os planos e programas nacionais, regionais e 

setoriais previstos na Constituição serão 

elaborados em discrepância com o plano 

plurianual  e apreciados pelo Congresso 

Nacional. 

c) A lei orçamentária anual compreenderá o 

orçamento de investimento das empresas em que a 

União, direta ou indiretamente, detenha a maioria 

do capital social com direito a voto. 

d) A lei que instituir o plano plurianual 

estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, 

objetivos e metas da administração pública federal 

para as despesas de capital e outras dela 

decorrentes. 

 

QUESTÃO 18 

A sociedade empresária apresentou o seguinte 

Balanço Patrimonial: 

Ativo 

Caixa……….…..........………....….R$ 110.000,00 

Banco………..........…………….....R$ 210.000,00 

Aplicações financeiras de liquidez  imediata ......... 

...........................................................R$ 42.000,00 

Clientes.........………………..….....R$ 155.500,00 

Estoques…….........………….……..R$ 72.000,00 

Investimentos a longo prazo..............R$ 32.500,00 

Terrenos.………….........……….....R$ 200.000,00 

Veículos……..…….........…………..R$ 55.000,00 

Máquinas e equipamentos...............R$ 230.500,00  

(-) Depreciação acumulada….............R$30.500,00 

Passivo 

Impostos e contribuições a recolher. R$ 55.000,00 

Fornecedores……….........….....…. R$200.500,00 

Empréstimos a longo prazo............. R$450.000,00 

________________________________________ 

Patrimônio Líquido 

------------------------------------------------------------ 

Capital social…………...........…… R$300.000,00 

Reservas de capital……........…….. R$ 71.500,00 

 

Com base nas informações apresentadas, assinale a 

alternativa incorreta. 

a) O índice de liquidez corrente é de 2,3. 

b) O índice de liquidez seca é de 2,0. 

c) O capital de giro líquido é de R$ 334.000,00. 

d) O índice de endividamento geral é de 23,72%. 

 

QUESTÃO 19 

Sobre a dispensa da licitação é correto afirmar: 

a) É dispensável a licitação de obras e serviços de 

engenharia, desde que o contrato não ultrapasse o 

valor de R$ 15.000,00. 

b) Exige-se prévio procedimento licitatório para 

compra de materiais de consumo, cujo valor é de 

R$ 7.535,28. 

c) A Administração Pública não pode dispensar o 

procedimento licitatório para compra de toner e 

cartuchos de impressora com valor superior a R$ 

10.000,00, mesmo em situação de emergência ou 

calamidade pública. 

d) Se não houver licitante interessado em 

participar do certame, a Administração pode 

dispensar o procedimento licitatório para 

contratação, podendo livremente estabelecer novos 

preços e condições, diversas das estabelecidas 

anteriormente. 

 

QUESTÃO 20 

Assinale a alternativa correta sobre modalidades 

de licitação. 

a) Para contratação de obras e serviços de 

engenharia no valor de R$ 2.000.000,00 pode ser 

utilizada tomada de preços. 

b) Para compras de materiais de consumo no valor 

de R$ 75.000,00 pode ser utilizada a modalidade 

convite. 

c) Leilão é a modalidade de licitação utilizada para 

escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, 

mediante instituição de prêmio ou remuneração 

aos vencedores. 

d) Concorrência é modalidade de licitação cabível 

para alienação de bem imóvel, qualquer que seja o 

seu valor. No caso de concessão de direito real de 

uso, deve-se utilizar o Leilão. 

 

QUESTÃO 21 

Assinale a alternativa correta: 

a) Preferia estudar do que trabalhar. 

b) Preferia estudar a trabalhar. 

c) Preferia mais estudar a trabalhar 

d) Preferia estudar à trabalhar. 
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QUESTÃO 22 

Preencha as lacunas corretamente: 

Seguem_______várias questões. Ouvi contos os 

mais mirabolantes_________.  A professora estava 

______tristonha. 

a) anexa, possível, meio 

b) anexas, possíveis, meio 

c) anexos, possíveis, meia 

d) anexo, possíveis, meia 

 

QUESTÃO 23 

Assinale a alternativa onde todas as palavras estão 

escritas corretamente: 

a) minissaia, antinflamatório, contra-regra, 

extraoficial 

b) mini-saia, contra-regra, extra-oficial, 

coordenação 

c) contrarregra, ultra-sonografia, minissaia, 

coordenação 

d) minissaia, anti-inflamatório, contrarregra, 

extraoficial 

 

QUESTÃO 24 

Assinale a alternativa que apresenta elementos 

caracterizadores do discurso jornalístico: 

a) Imparcialidade, não objetividade, 

universalidade, clareza e intencionalidade 

b) Parcialidade, objetividade, universalidade, 

clareza e intencionalidade 

c) Imparcialidade, objetividade, universalidade, 

clareza e intencionalidade 

d) Parcialidade, não objetividade, universalidade, 

clareza e intencionalidade 

 

QUESTÃO 25 

Leia o texto e responda à questão: 

 

 
Disponível em: 

http://www.blogdomauro.com.br/tag/trabalho-

infantil   - Acesso em 03.05.2018. 

Essa imagem: 

a) Provoca a reflexão das pessoas sobre o trabalho 

infantil. 

b) Propõe situações para evitar que crianças 

trabalhem. 

c) Mostra que o trabalho infantil ocorre somente 

no Brasil. 

d) Retrata como o trabalho infantil é enfrentado 

por outros países.  

 

QUESTÃO 26 

Assinale a alternativa em que haja erro de regência 

verbal: 

a) Fui no teatro ontem. 

b) Deu-lhe um belo anel de noivado. 

c) Levei-a para a aula de equitação. 

d) Necessito de dinheiro para viajar. 

 

QUESTÃO 27 

Numere a segunda coluna de acordo com a 

primeira: 

I. Ofício  

II. Memorando 

III. Aviso 

IV. Carta comercial 

V. email 

( ) constitui um tipo de comunicação 

eminentemente interna estabelecida entre as 

unidades administrativas de um mesmo órgão, de 

níveis hierárquicos iguais ou distintos. 

( ) é uma correspondência oficial, enviada 

normalmente a funcionários ou autoridades 

publicas.  

(  ) é uma ferramenta que permite compor, enviar e 

receber mensagens, textos, figuras e outros 

arquivos através da internet. 

(  ) é um documento escrito trocado por empresas 

entre si ou com seus clientes e vice-versa, visando 

a iniciar, manter ou encerrar transações. 

(  ) é um gênero de texto muito utilizado por todas 

as comunidades discursivas com o propósito de 

dar uma informação com eficácia, sendo assim 

deve ter um texto breve e uma linguagem clara. 

Assinale a alternativa que apresenta, de cima para 

baixo, a resposta correta. 

a) I – IV – II – V – III  

b) II – I – IV – III – V 

c) II – IV – I – V – III  

d) II – I – V – IV – III 

 

 

 

 

 

 

http://www.blogdomauro.com.br/tag/trabalho-infantil
http://www.blogdomauro.com.br/tag/trabalho-infantil
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QUESTÃO 28 

Leia o texto e responda à questão 

Oslo deve ser a primeira capital europeia a 

banir os carros do centro da cidade 

O objetivo da política pública norueguesa é 

reduzir a poluição. A medida será permanente. 

Poluição e engarrafamentos serão problemas do 

passado para os moradores de Oslo, capital da 

Noruega. A cidade decidiu banir a circulação de 

carros permanentemente na região central, 

conforme divulgado pela Reuters no começo desta 

semana. A medida está prevista para começar a 

vigorar em 2019, daqui a quatro anos.  

O centro da cidade livre de carros terá toda a sua 

atenção voltada para pedestres e ciclistas. O 

governo local acredita que a medida será benéfica 

para o comércio e turismo. Até 2019, o município 

vai construir pelo menos 60 quilômetros de 

ciclovias e impulsionar os investimentos em 

transporte público. 

Os carros ainda terão permissão para circular no 

centro da cidade em situações específicas: para 

transportar pessoas portadoras de deficiência e 

para abastecer estabelecimentos comerciais, em 

momentos específicos para operações de carga e 

descarga.[...]  

Disponível em:  

http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/cidad

e/oslo-deve-ser-primeira-capital-europeia-banir-

carros-centro-cidade-914820.shtml - Acesso em 

12/05/2018. 

Leia as orações abaixo: 

Poluição e engarrafamentos serão problemas do 

passado para os moradores de Oslo, capital da 

Noruega [...] 

Os carros ainda terão permissão para circular no 

centro da cidade [...},  

Os termos destacados imprimem uma: 

a) Ação passada 

b) Ação futura 

c) Ideia de incerteza 

d) Ideia de pedido 

 

QUESTÃO 29 

Leia as frases e responda à questão: 

I- Faz dez anos que não vejo meu tio. 

II-Fazem dez anos que não vejo meu tio. 

III- É meio-dia e meio. 

IV- É meio-dia e meia. 

V- Houve protestos em São Paulo. 

VI- Houveram protestos em São Paulo. 

VII- Falta duas horas para o início do show. 

VIII- Faltam duas horas para o início do show. 

Assinale a alternativa que apresenta as frases 

escritas corretamente: 

a) I – IV – V – VIII 

b) II – III – VI –VII 

c) I – IV – VI –VII 

d) II– IV – V – VII 

 

QUESTÃO 30 

Leia o texto e responda à questão: 

Sobre a tirinha de Maurício de Sousa, é correto 

afirmar que: 

a) Para o entendimento da tirinha a linguagem 

verbal é o elemento principal. 

b) As sequências das ações relatadas na tirinha não 

influenciam sua compreensão.   

c) O emprego das linguagens verbal e não verbal 

colaboram para a compreensão da tirinha. 

d) O uso da linguagem verbal não faz diferença 

para a compreensão da tirinha. 

 

QUESTÃO 31 

Maurício pesa 3 quilos a mais que o triplo do peso 

de Luan, e Enzo pesa 2 quilos a mais que o dobro 

do peso de Luan. Os três juntos pesam 95 quilos. 

O peso do Maurício, Luan e Enzo, nesta ordem, 

será: 

a) 39, 12, 44 

b) 54, 13, 28 

c) 45, 14, 36 

d) 48, 15, 32  

 

QUESTÃO 32 

As desigualdades 2 3−  x  e 3 5−  y  definem 

uma região de área igual a: 

a) 6 

b) 15 

c) 40 

d) 25 

 

 

 

 

 

 

http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/cidade/oslo-deve-ser-primeira-capital-europeia-banir-carros-centro-cidade-914820.shtml
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/cidade/oslo-deve-ser-primeira-capital-europeia-banir-carros-centro-cidade-914820.shtml
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/cidade/oslo-deve-ser-primeira-capital-europeia-banir-carros-centro-cidade-914820.shtml
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QUESTÃO 33 

Se ( , ) 5=MDC a b , com a e b inteiros, então: 

a) ( , ) 5− = −MDC a b  

b) ( , ) 5− = −MDC a b  

c) ( , ) 5− − MDC a b  

d) (| |,| |) | 5 |= −MDC a b  

 

QUESTÃO 34 

Qual o valor da expressão numérica 

2
3

2
:

3

2
25

−







−








−   

a)
27

62
 

b) 
27

62
−  

c) 
9

22
 

d) 
9

22
−  

 

QUESTÃO 35 

Uma garagem deve ser reformada com pisos 

cerâmicos quadrados. Sabendo-se que o piso é 

plano e mede 5,40 m por 9,60 m, então a medida 

da diagonal do piso deve ser: 

a) 60 cm 

b) 60 2  cm 

c) 6 2  cm 

d) 6 20  cm 

 

QUESTÃO 36 

Se a média aritmética de 9 números é 100, então, 

ao retirar o número 20 do conjunto desses números 

a média aritmética dos demais números é: 

a) 50 

b) 80 

c) 110 

d) 45 

 

QUESTÃO 37 

Eduardo, Carlos e João treinam futebol, 

regularmente no mesmo clube. Eduardo treina de 4 

em 4 dias,  Carlos de 6 em 6 dias e João de 5 em 5 

dias. Hoje eles se encontraram no Clube. Portanto 

eles se encontrarão novamente daqui a: 

a) 60 dias. 

b) 50 dias. 

c) 40 dias. 

d) 30 dias. 

QUESTÃO 38 

Se a razão entre o número de homens e o de 

mulheres em um concurso é de 3/7, qual é a 

porcentagem de homens em relação a todos os 

candidatos? 

a) 10% 

b) 20% 

c) 30% 

d) 40% 

 

QUESTÃO 39 

Um pasto regular de 82,5m por 4124cm  será 

cercado com três voltas de arame . Se cada rolo de 

arame tem 12,5m então serão necessários: 

a) 60 rolos; 

b) 59 rolos; 

c) 20 rolos; 

d) 601 rolos; 

 

QUESTÃO 40 

Pedro tem 
8

3
 da idade de sua avó, e sua irmã tem 

5

3
 da idade da avó. Os dois juntos têm 78 anos. A 

idade da avó do Pedro é: 

a) 84 

b) 83 

c) 82 

d) 80 

 

QUESTÃO 41 

No Microsoft Word 2016 a combinação de teclas 

que permite selecionar tudo em um documento é  

a) CTRL+T 

b) CTRL+W 

c) CTRL+D 

d) CTRL+A 

 

QUESTÃO 42 

No Microsoft Word a combinação de teclas que 

permite desfazer a última alteração em um 

documento é: 

a) CTRL+K 

b) CTRL+D 

c) CTRL+X 

d) CTRL+Z 
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QUESTÃO 43 

Analise a seguinte tela do Windows Explorer e 

assinale a alternativa correta 

 
 

a) O arquivo "Comprovante de inscrição.pdf" 

possui tamanho de 80 MB. 

b) O arquivo "Comprovante de inscrição.pdf" está 

contido na pasta “Blocos de anotações do 

OneNote”. 

c) O arquivo "Comprovante de inscrição.pdf" está 

contido na pasta “Modelos Personalizados do 

Office”. 

d) O arquivo "Comprovante de inscrição.pdf" foi 

modificado no dia 13/04/2018. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 44 

Trabalhando com Linux para criar apresentações 

multimídias por meio da suíte de aplicativos 

BROffice, é necessário utilizar o aplicativo  

a) Writer. 

b) Impress. 

c) Calc. 

d) Power point. 

 

QUESTÃO 45 

Trabalhando com Linux no processamento de 

texto e editoração eletrônica por meio da suíte de 

aplicativos BROffice, é necessário utilizar o 

aplicativo 

a) Writer. 

b) Impress. 

c) VLC media player. 

d) Gimp. 

 

QUESTÃO 46 

Para pesquisar uma palavra especifica em uma 

página da internet utilizando o navegador Google 

Chrome podemos pressionar a tecla  

a) F1. 

b) F2. 

c) F3. 

d) F4. 

 

QUESTÃO 47 

Para imprimir uma página da internet utilizando o 

navegador Firefox podemos pressionar a seguinte 

combinação de teclas 

a) Ctrl + F 

b) Ctrl + P 

c) Ctrl + B 

d) Ctrl + I 

 

QUESTÃO 48 

Os componentes físicos do computador recebem o 

nome de hardware. Com base nesta informação, 

assinale a alternativa que contenhas apenas 

exemplos de hardware. 

a) Windows, mouse, teclado. 

b)  PowerPoint, mouse, teclado. 

c) memória RAM, processador, word. 

d) memória RAM, processador, monitor. 
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QUESTÃO 49 

Observe as imagens abaixo:  

  

As imagens apresentadas representam: 

a) Navegadores de internet. 

b) Google Chrome. 

c) Firefox. 

d) Servidor de internet. 

 

QUESTÃO 50 

Observe a imagem abaixo: 

 

Para abrir este tipo de arquivo podemos utilizar o 

programa 

a) Adobe Reader. 

b) Winrar. 

c) Excell. 

d) PowerPoint. 

 

QUESTÃO 51 

A noiva “é a mais nova plebeia a ser tornar 

membro da realeza britânica, concretizando o 

enlace que nas últimas semanas tomou conta do 

noticiário no mundo todo. O arcebispo de 

Canterbury, Justin Welby, líder espiritual da Igreja 

Anglicana, tomou os votos matrimoniais dos 

noivos, que passaram grande parte da cerimônia de 

mãos dadas. Michael Curry, o bispo presidente da 

Igreja Episcopal dos EUA, fez um sermão sobre o 

amor e citou ativista negro Martin Luther King. A 

cerimônia teve diversos momentos emocionantes, 

como o sermão do bispo americano Michael Curry 

e a versão da música "Stand By Me" cantada por 

um coro gospel.” O noivo é o sexto na linha de 

sucessão ao trono do Reino Unido. Disponível em 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/palacio-de-

kensington-divulga-fotos-oficiais-do-

casamento.ghtml - Postado em 21/05/2018, 

10h54min. 

O texto trata do casamento de: 

a) Príncipe William e Kate Middleton 

b) Príncipe Harry e Meghan Markle 

c) Príncipe Charles e Lady Diana Spencer 

d) Príncipe Harry e Kate Middleton 

 

QUESTÃO 52 

“Violentas explosões" ocorreram sexta-feira 

(18/05/2018) nos hangares de um aeroporto militar 

do regime de Bashar al-Assad na província de 

Hama”. O texto acima retrata o conflito em qual 

pais? 

a) Síria 

b) Irã 

c) Damasco 

d) Iraque 

 

QUESTÃO 53 

A Infraero informou na manhã do dia 26/05/2018 

que falta combustível em pelo menos 11 

aeroportos do país. Segundo a estatal, os 

aeroportos não estão fechados, podem receber 

pousos e fazer decolagens. O combustível não 

chegou aos aeroportos por causa: 

a) da paralização das refinarias 

b) da greve dos petroleiros  

c) da intervenção militar nos aeroportos do Rio de 

Janeiro 

d) da greve dos caminhoneiros 

  

QUESTÃO 54 

Bebida com origem na Etiópia era consumida 

como um fruto cru antes de ser prensado e dar 

origem ao líquido que hoje faz parte da vida dos 

brasileiros. Segundo informações divulgadas no 

site https://g1.globo.com, ela é a bebida mais 

consumida pelo brasileiro, depois da água: 

a) cerveja 

b) chá 

c) café 

d) guaraná 

 

QUESTÃO 55 

O modelo brasileiro de composição dos Ministros 

do Supremo Tribunal Federal é inspirado no 

sistema Americano. Assim, para que uma pessoa 

ocupe o cargo de ministro da Suprema Corte, é 

necessária a indicação do Presidente da República. 

Após, a indicação o candidato ao cargo deve 

passar por uma sabatina no Senado Federal para 

enfim tomar posse. O indicado para ocupar a vaga 

aberta com a morte do Ministro Teori Zavascki 

foi: 

a) Alexandre de Moraes. 

b) Edson Fachin. 

c) Carmem Lúcia. 

d) Dias Tófoli. 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/palacio-de-kensington-divulga-fotos-oficiais-do-casamento.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/palacio-de-kensington-divulga-fotos-oficiais-do-casamento.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/palacio-de-kensington-divulga-fotos-oficiais-do-casamento.ghtml
https://g1.globo.com/
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QUESTÃO 56 

O número de pessoas mortas em decorrência de 

intervenção policial no Estado aumentou 26,3% 

em abril desse ano, em relação ao mesmo período 

de 2017. Foram 80 registros em abril do ano 

passado e 101 no mesmo mês deste ano. Os 

números são do Instituto de Segurança Pública 

(ISP). Também houve aumento dos índices de 

homicídios dolosos. Foram 436 casos em abril do 

ano passado e 475 em abril deste ano. Nesta 

quarta-feira (16), a intervenção federal na 

segurança pública completou três meses. Os 

registros de letalidade violenta – onde, além de 

homicídio doloso, são computados os casos de 

latrocínio, lesão corporal seguida de morte e 

homicídio decorrente de oposição à intervenção 

policial - também subiram 9,8%: foram 539 

ocorrências em abril de 2017 e 592 em 2018. Por 

outro lado, outros crimes diminuíram. Foi o caso 

da morte de policiais civis e militares em serviço – 

sete casos em abril de 2017 e 1 em abril de 2018 –, 

latrocínio – 22 registros em abril do ano passado e 

14 no mesmo período desse ano – e roubo de 

veículos – 4.891 ocorrências em abril de 2017 e 

4.657 em abril de 2018, ou seja uma redução de 

4,8%. O ISP também registrou redução de 12,6% 

nos números de roubos de rua – 12.654 casos em 

abril de 2017 e 11.057 em abril de 2018 –, 13,6% 

menos roubos de cargas – 1.032 casos em abril do 

ano passado e 892 no mesmo mês deste ano – e 

18,9% de queda nos índices de roubo a residências 

– 127 em abril de 2017 e 103 no mesmo período 

de 2018. Fonte: https://g1.globo.com/rj/rio-de-

janeiro/noticia/numero-de-mortes-por-intervencao-

policial-no-rj-tem-aumento-de-263.ghtml 

O texto acima trata da intervenção Federal em qual 

Estado? 

a) Rio Grande do Sul 

b) Bahia 

c) Rio de Janeiro 

d) Rio Grande do Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 57 

Bebedouro é um município brasileiro do estado de 

São Paulo. Localiza-se a uma latitude 

20º56’58” Sul e a uma longitude 48º28'45" Oeste, 

estando a uma altitude de 573 metros. Situada na 

região Norte do estado de São Paulo, faz parte da 

microrregião da Serra de Jaboticabal e da 

Mesorregião de Ribeirão Preto.  

Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bebedouro_(S%C3%

A3o_Paulo) – acesso em 20/05/2018 

Bebedouro limita-se com os seguintes municípios: 

a) Colina, Paraíso, Viradouro, Monte Azul Paulista 

e Palmares Paulista. 

b) Colina, Pirangi, Jaboticabal, Pitangueiras e 

Terra Roxa. 

c) Taiuva, Paraíso, Taquaral, Viradouro e Monte 

Alto. 

d) Pirangi, Taiaçu, Taquaral, Pitangueiras e 

Viradouro. 

 

QUESTÃO 58 

Segundo informações do site oficial da Prefeitura 

na internet (Fonte: 

https://www.bebedouro.sp.gov.br/portal/index.php

/bebedouro/historia – Acesso em 21/05/2018|), 

Bebedouro nasceu de um sonho a céu aberto, à 

beira de um córrego, cuja água era procurada por 

tropeiros e boiadeiros, animais fatigados por 

longas caminhadas através do sertão. Os primeiros 

ocupantes do local tiveram a idéia de comprar um 

lote de terra para a formação do patrimônio de 

uma povoação que nascia, cujo primeiro nome 

seria: 

a) São Sebastião do Bebedor 

b) São João do Bebedor 

c) Distrito de São João 

d) Bebedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/numero-de-mortes-por-intervencao-policial-no-rj-tem-aumento-de-263.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/numero-de-mortes-por-intervencao-policial-no-rj-tem-aumento-de-263.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/numero-de-mortes-por-intervencao-policial-no-rj-tem-aumento-de-263.ghtml
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bebedouro_(S%C3%A3o_Paulo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bebedouro_(S%C3%A3o_Paulo)
https://www.bebedouro.sp.gov.br/portal/index.php/bebedouro/historia
https://www.bebedouro.sp.gov.br/portal/index.php/bebedouro/historia
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QUESTÃO 59 

O Estado brasileiro é dividido em três esferas de 

poder: Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. 

O chefe do Poder Executivo Federal é o Presidente 

da República, eleito pelo voto direto para um 

mandato de quatro anos, renovável por mais 

quatro. Na esfera estadual o Executivo é exercido 

pelos governadores dos estados; e na esfera 

municipal pelos prefeitos. Em âmbito federal o 

Poder Legislativo é: 

a) exercido pela Câmara dos Deputados a qual 

possui 513 integrantes, eleitos pelos estados 

federados, proporcionalmente à população de cada 

um, para mandato de 4 anos. 

b) exercido pelo Congresso Nacional, sendo ele 

bicameral: formado pela Câmara dos Deputados e 

o Senado Federal. A Câmara representa a 

população, e é composta por Deputados Federais 

eleitos para mandato de 4 anos. O Senado Federal 

representa os Estados federados e o Distrito 

Federal, sendo que cada um deles elege três 

senadores para mandato de 8 anos. 

c) exercido pelo Senado Federal o qual possui 81 

senadores, eleitos pelos Estados federados e pelo 

Distrito Federal, para mandato de 4 anos. 

d) exercido pelo Congresso Nacional, sendo ele 

bicameral: formado pela Câmara Alta e Câmara 

Baixa. A Câmara Alta representa a população, e é 

composta por Deputados Federais eleitos para 

mandato de 4 anos. A Câmara baixa representa os 

Estados federados e o Distrito Federal, sendo que 

cada um deles elege três senadores para mandato 

de 4 anos. 

 

QUESTÃO 60 

Considere que Minie é servidora do Município, 

desenvolvendo suas atividades no departamento de 

tributação. Para cumprir o princípio da eficiência, 

que rege a Administração Pública, Minie conhece 

bem o funcionamento de seu setor. Por isso ela é 

eficiente, interessada e atenciosa no trabalho. 

Mesmo tendo que ignorar algumas normas, Minie 

faz de tudo para atender com presteza e 

cordialidade os usuários do serviço público, de 

modo que todos fiquem satisfeitos com o 

atendimento recebido. Nessa situação hipotética: 

a) Mesmo tendo boas intenções, a atitude de Minie 

é contrário ao correto comportamento profissional. 

b) A atitude de Minie não é contrária à ética do 

trabalho, pois o servidor deve sempre beneficiar o 

usuário do serviço público. 

c) Se houve boa intenção a atitude de Minie é 

correta. 

d) A atitude de Minie é correta, pois seu superior 

hierárquico tinha conhecimento do comportamento 

profissional da servidora e a incentivou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


