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Gabarito Provisório 

1. 6. 11. 16. 21. 26. 31. 36. 

2. 7. 12. 17. 22. 27. 32. 37. 

3. 8. 13. 18. 23. 28. 33. 38. 

4. 9. 14. 19. 24. 29. 34. 39. 

5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 

27 de novembro de 2016 

das 08h às 12h 

04h de duração 

40 questões 

- Só abra o caderno quando o fiscal autorizar; 

- Verifique se este caderno contém 40 questões, numeradas de 01 a 40, caso contrário, solicite 
ao fiscal da sala um outro caderno; 

- Para cada questão existe somente uma resposta correta; 

- Transcreva, com tinta preta, as alternativas escolhidas para o gabarito oficial, sem rasuras. 
Não deixe nenhuma em branco; 

- Não será possível a substituição do gabarito oficial; 

- Não será permitida qualquer espécie de consulta; 

- Não haverá tempo adicional para transcrição de respostas ao gabarito oficial; 

- Terminada a prova, entregue o gabarito oficial e o caderno de questões ao fiscal. Poderá 

ser levado somente o gabarito provisório de respostas. 
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Leia atentamente a crônica a seguir, de Fer-
nanda Torres, para responder às questões de 1 a 
3. 

 
Doutorada 
 
O cineasta inglês Stanley Kubrick sentia tédio 

na escola. 
Num documentário póstumo sobre o diretor, 

seu colega de classe conta que, depois de ceder 
o dever de casa pela terceira vez para que o a-
migo o copiasse, arriscou perguntar se ele en-
frentava alguma dificuldade no estudo. “Não”, 
respondeu Kubrick, “eu não me interesso mes-
mo.” 

O cérebro de 2001, uma Odisseia no Espaço; 
Barry Lyndon e Laranja Mecânica não cursou 
faculdade e nutria desprezo pela educação base-
ada no medo de não obter boas notas. A curiosi-
dade tem a potência de uma bomba nuclear, dizia 
ele, quando comparada ao estampido produzido 
pela paranoia do ensino. 

É preciso ter cuidado para não confundir inde-
pendência letiva com o amadorismo crônico. Ku-
brick foi um gênio obsessivo, estudou a fundo 
fotografia antes de se tornar diretor; tinha uma 
cultura refinada; um conhecimento de música 
acachapante; além de jogar xadrez como um 
Kasparov. 

Eu não tenho nem o pingo do “i” do QI do ci-
neasta, mas me agarrei às suas palavras quando 
fui preencher um questionário para a editora Res-
tless Books, que vai publicar meu romance, Fim, 
nos Estados Unidos. 

Entre tantas perguntas, lá estava o fatídico i-
tem: breve resumo do grau de educação, univer-
sidades que cursou, doutorados e mestrados. 

Estanquei, intimidada. O mundo literário é pe-
so-pesado em matéria de formação. Como expli-
car que eu comecei a trabalhar aos 13, que cur-
sei o Tablado e nunca pisei numa faculdade? 
Como admitir que escrevo quase que por aciden-
te? Cogitei incluir minha infância nas coxias de 
teatro, assistindo a Dürremat, O’Neill, Nelson e 
Millôr, mas desisti. Justifiquei minha escolaridade 
como pude e enviei o currículo algo humilhada. 

Eu me curei do sentimento de inferioridade 
com Adriana Calcanhotto. Ela está de partida 
para Coimbra, onde dará aulas sobre poesia bra-
sileira na grande universidade lusa. A professora 
Adriana também foi obrigada a preencher um 
formulário de inscrição e sofreu da mesma an-
gústia que eu. 

Parada, diante do quesito currículo educacio-
nal, temeu admitir a verdade: 2º grau incompleto 

e pós-graduação nos palcos de barzinhos boê-
mios da noite porto-alegrense. Vencida, optou 
pela honestidade e assumiu o passado alternati-
vo. 

Tenho uma admiração profunda pelas compo-
sições da gaúcha e pelo seu canto, que faz aflo-
rar de forma cristalina a poesia das letras. Adorei 
saber que lecionaria em Coimbra. Eu podia jurar 
que havia uma instrução sólida por trás do seu 
refinamento, mas, não, foi a vida que a educou. 

Adriana, no entanto, é uma autodidata douto-
rada, capaz até de ministrar cursos, o que nem 
me passa pela cabeça. 

A falta de ensino superior gera uma insegu-
rança incurável. É impossível medir o conheci-
mento de quem aprende na estrada. Não existe 
diploma que comprove o progresso. Lê-se muito, 
e pouco, de forma alternada, caótica, sem jamais 
formar uma linha de pensamento confiável. 

Quem seguiu esse caminho sabe, como ne-
nhum Sócrates, que só sei que nada sei. 

 
(Torres, Fernanda. Doutorada. Disponível em: 

http://vejario.abril.com.br/blog/fernanda-
torres/uncategorized/doutorada. Acesso em: 08/11/2016) 

 

1.) Leia atentamente as afirmações a seguir: 

I.) A crônica de Fernanda Torres incentiva a 
interrupção dos estudos no ensino médio, visto 
que pessoas de sucesso, como Kubrik e Adriana 
Calcanhoto, não deram início ao ensino superior. 

II.) Ao fim do texto, é possível afirmar que 
Fernanda Torres se sente arrependida pela sua 
ignorância. 

III.) O tom da crônica é coloquial. 

É (São) correta(s) a(s) afirmativa(s):  

a.) Todas. 

b.) I e II. 

c.) II e III. 

d.) Apenas III. 

 

2.) Leia atentamente as afirmações a seguir: 

I.) No segundo parágrafo do texto, a palavra 
“póstumo” pode ser substituída pela palavra pos-
terior; 

II.) É possível, pelos mecanismos de coesão, 
afirmar que Adriana Calcanhoto é gaúcha; 

III.) No quarto parágrafo, Torres afirma existir 
uma diferença entre as pessoas que se desinte-
ressam pela vida acadêmica.  
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É (São) correta(s) a(s) afirmativa(s):  

a.) I e III. 

b.) II e III. 

c.) Todas. 

d.) Apenas II  

 

3.) A palavra “incurável” é formada por: 

a.) Justaposição. 

b.) Derivação sufixal. 

c.) Derivação prefixal e sufixal. 

d.) Parassíntese.  

 

4.) Assinale a alternativa em que a oração 
subordinada  é da mesma classificação que a 
existente em “Embora fizesse tudo certo, André 
não foi bem avaliado”. 

a.) Pedro foi aprovado sem estudar. 

b.) Francisco gostava de cantar, porém não 
agradava a ninguém. 

c.) O discurso do prefeito foi bonito, todavia 
trouxe divergência entre os dirigentes. 

d.) Camila era uma menina inteligente, mas 
principalmente esforçada. 

 

5.) Assinale a alternativa correta segundo o 
padrão de norma culta: 

a.) Ele disse que se esqueceu dos anos de 
solidão.  

b.) Antônio chegou na escola há vinte minu-
tos. 

c.) Em agosto, iniciei estudos à distância. 

d.) Devido à grande demanda, a enfermeira 
não conseguiu assistir a todos os pacientes. 

 

6.) Assinale os pronomes de tratamento que 
são utilizados para se dirigir, respectivamente, a 
um cardeal e a um reitor de universidade. 

a.) Vossa Santidade e Vossa Excelência; 

b.) Vossa Magnificência e Vossa Eminência; 

c.) Vossa Eminência e Vossa Magnificência; 

d.) Vossa Santidade e Vossa Magnificência. 

 

7.) ANULADA 

 

8.) Considere os seguintes versos retirados 
do “Poema de sete faces”, de Carlos Drummond 

de Andrade: “As casas espiam os homens que 
correm atrás de mulheres.” Assinale a opção que 
corretamente represente a classificação sintática 
do termo destacado. 

a.) oração subordinada substantiva subjetiva; 

b.) oração subordinada substantiva objetiva 
direta; 

c.) oração subordinada adjetiva explicativa; 

d.) oração subordinada adjetiva restritiva; 

 

9.) Analise as seguintes frases em relação ao 
uso da ênclise e da próclise: 

I.) João não sentiu-se culpado por ter briga-
do com seu pai. 

II.) Quem lhe dirá exatamente o que aconte-
ceu? 

III.) Sentiu-se tonto, então desmaiou. 

IV.) Entendi perfeitamente o que disse-me. 

Os períodos em que a colocação do pronome 
oblíquo obedece à norma culta são: 

a.) I e II 

b.) I e III 

c.) II e IV 

d.) II e III 

 

10.) Analise as frases abaixo em relação ao 
uso da crase. De acordo com a norma culta, tal 
fenômeno ocorre adequadamente em todas as 
frases abaixo, exceto em: 

a.) Você pode escrever o rascunho à lápis; 

b.) Fui obrigado a sentar e esperar por mais 
de trinta minutos; 

c.) Era necessário ater-se à ideia original; 

d.) O rapaz saiu da festa às pressas 
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11.) Segundo a NBC T 16.1, aprovada pelo 
CFC uma Unidade Contábil é classificada em: 

a.) Originária, descentralizada, unificada e 
consolidada. 

b.) Originária centralizada e consolidada. 

c.) Originária, descentralizada e Consolidada. 

d.) Descentralizada, Única e centralizadora 
com consolidação. 

 

12.) A classificação do patrimônio público sob 
o enfoque contábil e conforme a NBC T 16.2, é 
composto pelos seguintes grupos: 

a.) Ativo Passivo e Restos a Receber menos 
Restos a Pagar. 

b.)  Ativo e Passivo. 

c.)  Ativo Passivo e Patrimônio Líquido. 

d.) Ativos Publico Líquido e Passivo Publico 
Líquido. 

 

13.) Quanto à estrutura do sistema contábil, 
podemos afirmar que a Contabilidade aplicada ao 
setor público é estruturada em alguns subsiste-
mas de informações.  São eles: 

a.) Orçamentário Patrimonial e de Compen-
sação 

b.) Orçamentário e de Compensação. 

c.) Patrimonial Orçamentário e de Compen-
sação. 

d.) Orçamentário, Patrimonial, de Custos e de 
Compensação. 

 

14.) Para efeito da Norma NBC T 16.3, a fer-
ramenta de gestão utilizada para a aferição de 
aspectos de economicidade, eficiência, eficácia e 
efetividade dos programas e ações executadas 
por entidades do setor público, é: 

a.) Aprovação das contas pelos Tribunais de 
Contas  

b.) Avaliação de desempenho. 

c.) Avaliação pelos outros poderes públicos 
pertinentes. 

d.) Aprovação pelas Câmaras Municipais e 
pelas Assembleias Legislativas. 

 

15.) As variações patrimoniais, na Contabilida-
de Publica em especial a classificação dada pela 
Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 16.4, 
são: 

a.) quantitativa e qualitativa. 

b.) por ser pública é quantitativa. 

c.) por ser pública é política e orçamentária. 

d.) por ser pública não pode ser qualitativa e 
nem quantitativa. 

 

16.) A entidade do setor público deve manter 
sistema de informação contábil refletido em plano 
de contas que compreenda, entre outras: 

a.) contas especificas que indiquem o pro-
grama orçamentário. 

b.) contas específicas que possibilitam a apu-
ração da receita. 

c.) contas especificas que possibilitam a apu-
ração dos custos. 

d.) contas específicas que permitam a visibili-
dade do orçamento programa. 

 

17.) Quanto as Demonstrações Contábeis a-
plicadas ao setor público, NBC T 16.6, podemos 
afirmar que quanto às notas explicativas, elas 
são: 

a.) parte integrante das demonstrações con-
tábeis. 

b.) por ser do setor público não fazem parte 
das demonstrações contábeis. 

c.) devem apenas explicitar as divergências 
entre o Balanço e o Orçamento Programa. 

d.) devem explicitar apenas as divergências 
do Orçamento Planejado. 

 

18.) Em março de 2010, uma Unidade Gestora 
empenhou R$ 1.000,00 para aquisição de mate-
riais de consumo, que, com o atraso na entrega 
do material, a Unidade Gestora só recebeu em 
fevereiro de 2011. No final do exercício de 2010, 
o empenho não foi cancelado. No Balanço Patri-
monial de 2010, o referido empenho foi classifi-
cado como: 

a.) dívida ativa 

b.) dívida flutuante 

c.) dívida fundada 

d.) não cabe o registro, pois o empenho re-
presenta, apenas, um ato de natureza orçamen-
tária. 

 

19.) O resultado patrimonial do ente publico, é 
calculado pela diferença entre: 

a.) as receitas e as despesas orçamentárias 

b.) as variações ativas e passivas 
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c.) as receitas e despesas extra orçamentá-
rias.. 

d.) ativo e passivo financeiro 

 

20.) Assinale a opção incorreta 

a.) o regime contábil adotado para as despe-
sas públicas é o de competência. 

b.) o superávit do orçamento corrente é con-
siderado receita corrente na classificação orça-
mentária brasileira. 

c.) o regime contábil adotado para as receitas 
públicas é o de caixa. 

d.) a Lei Orçamentária pode autorizar a reali-
zação de operações de crédito por antecipação 
de receita. 
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21.) Marcos emprestou R$ 500,00 a João por 
5 meses, no sistema de juros simples, a uma taxa 
de juros fixa e mensal. Se no final dos 5 meses 
José recebeu um total de R$ 600,00, então a taxa 
fixa mensal aplicada foi de: 

a.) 0,2%. 

b.) 0,4%. 

c.) 2%. 

d.) 4%. 

 

22.) Seja   A = 
23

1


,  e  B = 

23

1


 , en-

tão,  A + B  é igual a: 

a.) – 2 2 . 

b.)    3 2 . 

c.) – 2 3 . 

d.)   2 3 . 

 

 

23.) Uma dona de casa programou uma re-
cepção no aniversário de seu marido e solicitou a 
um Buffet que fizesse 7 salgadinhos de um certo 
tipo para cada convidado. No dia da recepção, ao 
receber os salgadinhos, notou que havia 2 a mais 
do que o encomendado. Por outro lado, compa-
receram à recepção 3 convidados a mais do que 
o esperado. A dona da casa resolveu o imprevis-
to, distribuindo exatamente 6 salgadinhos para 
cada convidado presente. Com base nessas in-
formações, assinale a opção que contém o núme-
ro de salgadinhos preparados pelo buffet.  

a.) 108 

b.) 114 

c.) 120 

d.) 126 

 

24.) A figura mostra um tanque que contém 
700 litros de água e 200 litros de óleo. Como a 
água é mais densa do que o óleo, ela fica no fun-
do, de modo que, abrindo-se a torneira, sairá so-
mente água. Sabendo-se que 1000 litros = 1 m3, 
a quantidade, em metros cúbicos, de água que 
deverá sair para que o óleo corresponda a 25% 
do total de líquido no recipiente é. 

a.) 0,1 m3.                  óleo 

b.) 0,2 m3. 

c.) 1 m3.  

d.) 100 m3.              Água                    

 

25.) Em um jogo da Mega-Sena, sabe-se que 
a premiação corresponde a 44% da renda bruta e 
que os prêmios são distribuídos por faixa de acer-
to: quem acerta os 6 números sorteados divide 
30% do total para prêmios; os acertadores de 5 
números dividem 25% da premiação e os de 4 
dividem também 25%. O valor, em porcentagem, 
sobre a renda bruta para quem acerta os 6 núme-
ros é. 

a.) 30 % 

b.) 15% 

c.) 13,2% 

d.) 12,3% 

 

26.) No acerto anual do imposto de renda, um 
aposentado deve pagar 15% sobre uma parte de 
seus vencimentos, sendo a outra parte isenta de 
tributação. Feitos os cálculos, o aposentado ob-
servou que seus rendimentos anuais somaram 
R$ 23.600,00 e que deveria pagar R$ 1.920,00 
de imposto. Nessas condições, o valor da parte 
isenta de tributação é igual a: 

a.) R$ 8.600,00 

b.) R$ 9.600,00 

c.) R$ 10.800,00 

d.) R$ 12.800,00 

 

27.) A tabela representa a distribuição dos sa-
lários dos 20 funcionários de uma empresa: 

 

Número de funcionários 8 6 4 2 

Salários (em reais) 1 200 1 500 2 000 2 500 

 

Com base nas informações da tabela, pode-se 
afirmar que o salário médio dessa empresa, em 
reais, é: 

a.) 1 500 

b.) 1 580 

c.) 1 750 

d.) 2 500 

 

28.) Um depósito com 3,6m de altura, 4,8m de 
largura e 7,2m de comprimento foi planejado para 
armazenar caixas cúbicas 2 m de aresta, todas 
de mesmo tamanho. Pode-se estimar que o nú-
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mero máximo aproximado de caixas cúbicas que 
depósito comporta é: 

a.) 15 

b.) 18 

c.) 48 

d.) 72 

 

29.) De 1996 a 2005, a população de certa 
cidade aumentou anualmente, de forma constan-
te. Em 2005, constatou-se que o número de habi-
tantes dessa cidade era 5% maior do que no ano 
anterior. Com base nessas informações, pode-se 
concluir que, de 1996 a 2005, a população dessa 
cidade aumentou em: 

a.) 45% 

b.) 60% 

c.) 75%  

d.) 90% 

 

30.) Uma aplicação especial rende 1,5% ao 
mês em regime de juros compostos. Certa pes-
soa deseja aplicar a quantia de R$ 620,00 duran-
te 0,5 anos. Determine o montante gerado por 
essa aplicação. R = O montante gerado será a-
proximadamente de:  

a.) R$ 886,29.  

b.) R$ 682,00. 

c.) R$ 555,00. 

d.) R$ 1200,00. 

 

31.) Um capital de R$ 1 000,00 é aplicado a 
juros simples mensais de 4% ao mês, gerando 
um montante de R$ 1 731,68. Determine o tempo 
aproximado de aplicação desse capital.  

a.) 14 meses 

b.) 21 meses 

c.) 18 meses 

d.) 15 meses 

 

32.) Um investidor aplicou R$ 2 200,00 em 
regime simples e após 7 meses verificou que o 
montante gerado era de R$ 2 492, 62. Calcule a 
taxa aproximada de aplicação desse capital. A 
alternativa correta será? 

a.) 5% 

b.) 1,9 % 

c.) 2,3% 

d.) 4% 

33.) VerPara organizar as cadeiras em um 
auditório, 6 funcionários, todos com a mesma 
capacidade de produção, trabalharam por 3 ho-
ras. Para fazer o mesmo trabalho, 
20 funcionários, todos com o mesmo rendimento 
dos iniciais, deveriam trabalhar um total de tem-
po, em minutos, igual a: 

a.) 33 

b.) 54 

c.) 48 

d.) 36  

 

34.) Uma construtora iniciou um empreendi-
mento e pretendia construir durante 45 dias o 
maior número de casas possíveis. Os trabalhos 
foram iniciados com 48 operários e após 15 dias 
trabalhados com duração de 6 horas diárias, per-
ceberam que tinham construídos apenas 18 ca-
sas. Vendo que não conseguiriam construir um 
número significativo de casas, o engenheiro res-
ponsável pela obra acrescentou 12 operários e 
aumentou a carga horária diária de trabalho em 2 
horas. Admitindo-se que o ritmo de construção 
tenha se mantido constante, a quantidade de ca-
sas construídas ao final do prazo estipulado foi 
de: 

a.) 42 casas. 

b.) 54 casas. 

c.) 60 casas. 

d.) 65 casas. 

  
 

http://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-aplicacoes-dos-juros-compostos.htm#questao-3
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35.) Foi um dos primeiros sistemas operacio-
nais criados e comercializados para computado-
res em larga escala. É o nome dado ao sistema 
operacional para computadores desenvolvido 
pela empresa Microsoft. 

a.) Windows  

b.) Novell  

c.) Unix  

d.) Linux  

 

36.) Para alinhar um texto já digitado no editor 
de textos Word, para a situação centralizado, 
basta clicar no botão __________ ou teclar simul-
taneamente as teclas ___________  

a.) Centralizar / CTRL+E  

b.) Justificar / CTRL + J  

c.) Mesclar e centralizar / CTRL + F  

d.) Centralizar / CTRL + U  

 

37.) A respeito do Microsoft Excel, julgue as 
afirmativas a seguir: 

I.) Excel ou Microsoft Excel é um aplicativo 
de criação de planilhas eletrônicas. Foi criado 
pela Microsoft em 1987 para computadores que 
usam o sistema operacional da empresa antes já 
rodava no Mac (1985).  

II.) A Microsoft aumentou sua vantagem com 
lançamento regular de novas versões, aproxima-
damente a cada dez anos.  

III.) Planilha eletrônica, ou folha de cálculo, é 
um tipo de programa de computador que utiliza 
tabelas para realização de cálculos ou apresen-
tação de dados. Cada tabela é formada por uma 
grade composta de linhas e colunas. O nome 
eletrônica se deve à sua implementação por 
meio de programas de computador.  

a.) I,II e III estão corretas  

b.) I e III estão corretas  

c.) II e III estão corretas  

d.) I, II e III estão incorretas  

 

38.) Em caso de travamento total do computa-
dor, é possível reiniciá-lo teclando simultanea-
mente as teclas: 

a.) CTRL + ALT + DELete  

b.) shift + ALT + DEL  

c.) Tab + shift + home  

d.) End + CTRL + Del  

 

39.) A respeito de Internet, julgue as afirmati-
vas a seguir: 

I.) Web é uma palavra inglesa que significa 
teia ou rede. O significado de web ganhou outro 
sentido com o aparecimento da internet. A web 
passou a designar a rede que conecta computa-
dores por todo mundo, a World Wide Web 
(WWW).  

II.) Para acessar a Internet é necessário um 
navegador (browser) onde são visualizados os 
conteúdos disponíveis. São exemplos de nave-
gadores: Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, 
Internet Explorer, Opera,  

III.) O termo web, com referência à rede mun-
dial de computadores, proporcionou a criação de 
diversos neologismos associados à internet. 
Qualquer termo que tenha como prefixo ou sufixo 
a palavra web, está relacionado com a sua divul-
gação num meio virtual, neste caso, a internet.  

a.) I e II estão incorretas  

b.) II e III estão corretas  

c.) I, II e III estão corretas  

d.) I, II e III estão incorretas  

 

40.) O conteúdo desta correspondência é nor-
malmente uma mensagem publicitária que tem o 
objetivo de divulgar os serviços ou produtos de 
alguma empresa a uma grande massa de usuá-
rios de e-mail. Normalmente os usuários criam 
regras para enviá-las a pasta Lixo eletrônico, por 
se tratar de conteúdos indesejáveis. Ele é deno-
minado:  

a.) Rascunho  

b.) Mala direta  

c.) Spam  

d.) Correio  

 

 

  

 

 

 


