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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para responder às questões de 01 a 15.

Diploma não é solução

Vou confessar um pecado: às vezes, faço
maldades. Mas não faço por mal. Faço o que faziam
os mestres zen com seus “koans”. “Koans” eram
rasteiras que os mestres passavam no pensamento
dos discípulos. Eles sabiam que só se aprende o
novo quando as certezas velhas caem. E acontece
que eu gosto de passar rasteiras em certezas de
jovens e de velhos...

Pois o que eu faço é o seguinte. Lá estão os
jovens nos semáforos, de cabeças raspadas e caras
pintadas, na maior alegria, celebrando o fato de
haverem passado no vestibular. Estão pedindo
dinheiro para a festa! Eu paro o carro, abro a janela e
na maior seriedade digo: “Não vou dar dinheiro. Mas
vou dar um conselho. Sou professor emérito da
Unicamp. O conselho é este: salvem-se enquanto é
tempo!”.Aí o sinal fica verde e eu continuo.

“Mas que desmancha-prazeres você é!”,
vocês me dirão. É verdade. Desmancha-prazeres.
Prazeres inocentes baseados no engano. Porque
aquela alegria toda se deve precisamente a isto: eles
estão enganados.

Estão alegres porque acreditam que a
universidade é a chave do mundo. Acabaram de
chegar ao último patamar. As celebrações têm o
mesmo sentido que os eventos iniciáticos – nas
culturas ditas primitivas, as provas a que têm de se
submeter os jovens que passaram pela puberdade.
Passadas as provas e os seus sofrimentos, os jovens
deixaram de ser crianças. Agora são adultos, com
todos os seus direitos e deveres. Podem assentar-se
na roda dos homens. Assim como os nossos jovens
agora podem dizer: “Deixei o cursinho. Estou na
universidade”.

Houve um tempo em que as celebrações
eram justas. Isso foi há muito tempo, quando eu era
jovem. Naqueles tempos, um diploma universitário
era garantia de trabalho. Os pais se davam como
prontos para morrer quando uma destas coisas
acontecia: 1) a filha se casava. Isso garantia o seu
sustento pelo resto da vida; 2) a filha tirava o diploma
de normalista. Isso garantiria o seu sustento caso não
casasse; 3) o filho entrava para o Banco do Brasil; 4) o
filho tirava diploma.

O diploma era mais que garantia de emprego.
Era um atestado de nobreza. Quem tirava diploma
não precisava trabalhar com as mãos, como os
mecânicos, pedreiros e carpinteiros, que tinham
mãos rudes e sujas.

Para provar para todo mundo que não
trabalhavam com as mãos, os diplomados tratavam

de pôr no dedo um anel com pedra colorida. Havia
pedras para todas as profissões: médicos,
advogados, músicos, engenheiros. Até os bispos
tinham suas pedras.

(Ah! Ia me esquecendo: os pais também se
davam como prontos para morrer quando o filho
entrava para o seminário para ser padre – aos 45
anos seria bispo – ou para o exército para ser oficial –
aos 45 anos seria general.)

Essa ilusão continua a morar na cabeça dos
pais e é introduzida na cabeça dos filhos desde
pequenos. Profissão honrosa é profissão que tem
diploma universitário. Profissão rendosa é a que tem
diploma universitário. Cria-se, então, a fantasia de
que as únicas opções de profissão são aquelas
oferecidas pelas universidades.

[...]
Alegria na entrada. Tristeza ao sair. Forma-se,

então, a multidão de jovens com diploma na mão,
mas que não conseguem arranjar emprego. Por uma
razão aritmética: o número de diplomados é muitas
vezes maior que o número de empregos.

[...]
Tive um amigo professor que foi guindado,

contra a sua vontade, à posição de reitor de um
grande colégio americano no interior de Minas. Ele
odiava essa posição porque era obrigado a fazer
discursos. E ele tremia de medo de fazer discursos.
Um dia ele desapareceu sem explicações. Voltou
com a família para o seu país, os Estados Unidos.
Tempos depois, encontrei um amigo comum e
perguntei: “Como vai o Fulano?”. Respondeu-me:
“Felicíssimo. É motorista de um caminhão gigantesco
que cruza o país!”.
ALVES, Rubem. Diploma não é solução, Folha de S. Paulo,
25/05/2004. (Adaptado).
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Sobre as ideias contidas no texto, leia as afirmativas a
seguir.

I. Toda sociedade brasileira ainda acredita que o
diploma é garantia de emprego, felicidade e
satisfação pessoal.

II. É imprescindível, para os jovens, participar das
celebrações que possuem sentido iniciáticos,
aos moldes dos que ocorriam em sociedades
primitivas.

III. O narrador assume postura realista, quanto à
oferta limitada de emprego para os que têm
diploma.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I.
B) I e II.
C) I e III.
D) II e III.
E) III.

Questão 01

Em “às vezes, faço maldades. Mas não faço por mal.”
e “Alegria na entrada. Tristeza ao sair.” tem-se,
respectivamente, as seguintes figuras de linguagem:

A) antítese e antítese.
B) metáfora e anacoluto.
C) paradoxo e antítese.
D) metonímia e gradação.
E) hipérbole e sinestesia.

Questão 03

Considerando-se a ideia produzida pelo autor, pode-
se afirmar corretamente que:

A) todos profissionais diplomados estão sem
emprego.

B) há diplomados insatisfeitos com a profissão que
escolheram.

C) as universidades traçam o melhor caminho
profissional para as pessoas.

D) os diplomados colocavam no dedo um anel com
pedra colorida para satisfazer o desejo dos pais.

E) a ilusão de que profissão honrosa é a que exige
diploma universitário é obsoleta.

Questão 02

“Cria-se, ENTÃO, a fantasia de que as únicas opções
de profissão são aquelas oferecidas pelas
universidades.”

A palavra em destaque nesse segmento poderia ser
substituída, mantendo se o seu sentido original, por:

A) portanto.
B) entretanto.
C) contudo.
D) consoante.
E) porquanto.

‐

Questão 04

Em “Eles sabiam QUE SÓ SE APRENDE O NOVO
quando as certezas velhas caem.”, a oração
destacada exerce a função de:

A) complemento nominal.
B) objeto direto.
C) objeto indireto.
D) adjunto adnominal.
E) adjunto adverbial.

Questão 06

O segmento “Porque aquela alegria toda se deve
precisamente a isto: eles estão enganados.” poderia
ser reescrito, mantendo-se a correta colocação
pronominal, uso adequado de pronomes, pontuação
e mesmo sentido, por:

A) Porque toda aquela alegr ia, deve-se
precisamente a isto: eles estão enganados.

B) Porque, aquela alegria toda, se deve,
precisamente, a isto: eles estão enganados.

C) Porque toda aquela alegria, precisamente, se
deve a isso – eles estão enganados.

D) Porque toda aquela alegr ia deve-se,
precisamente, a isto: eles estão enganados.

E) Porque aquela alegria toda, se deve,
precisamente, a isso: eles estão enganados.

Questão 05
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“O conselho é este: salvem-se enquanto é tempo!”.
Aí o sinal fica verde e eu continuo.”

A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos
gramatical, sintático e semântico, analise as
afirmativas a seguir.

I. O pronome ESTE tem valor catafórico.

II. A partícula SE, na construção realizada, exerce a
função de índice de indeterminação do sujeito.

III. ENQUANTO atribui valor concessivo à oração a
que pertence.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

A) I.
B) II.
C) I e III.
D) I e II.
E) II e III.

Questão 07

Na estruturação do texto, a função dos dois-pontos
no primeiro parágrafo é:

A) separar frases que possuem valor subordinativo.
B) representar a fala de uma pessoa ou

personagem.
C) comunicar que se aproxima um enunciado.
D) apontar enumeração linear das ideias do texto.
E) indicar uma crítica ao que vai ser dito

anaforicamente.

Questão 09

Sobre as formas destacadas e numeradas nos
segmentos “eram rasteiras que os mestres passavam
no pensamento dos (1)DISCÍPULOS”/ “(2)AÍ o sinal
fica verde e eu (3)CONTINUO.”/ “As celebrações têm
o mesmo sentido que os eventos (4)INICIÁTICOS” é
correto afirmar que:

A) as palavras recebem acento pelo mesmo motivo.
B) a palavra 1 é acentuada por ser paroxítona e a 4

por ser proparoxítona.
C) o vocábulo 3 também deveria ser acentuado pelo

mesmo motivo do 1.
D) as quatro palavras são paroxítonas com ditongo.
E) na palavra 2, acentua-se o “i” tônico que forma o

hiato com a vogal anterior.

Questão 08

De acordo com os estudos de formação de palavras,
o vocábulo destacado em “Isso garantiria o seu
SUSTENTO caso não casasse” foi formado pelo
processo de:

A) derivação parassintética.
B) derivação regressiva.
C) derivação sufixal.
D) aglutinação.
E) justaposição.

Questão 10

A passagem do texto em que o termo ou expressão
destacado(a) tem uma forma equivalente
corretamente indicada é:

A) “E acontece QUE eu gosto de passar rasteiras”
= onde

B) “POIS o que eu faço é o seguinte”. = no entretanto
C) “MAS vou dar um conselho. = embora.
D) “AÍ o sinal fica verde e eu continuo. = então
E) “O diploma era MAIS que garantia de emprego.”

= somente

Questão 11

Observe as seguintes ocorrências do pronome
demonstrativo no texto.

I. “Porque aquela alegria toda se deve
precisamente a ISTO”

II. “Ele odiava ESSA posição porque era obrigado a
fazer discursos”

III. “ESSA ilusão continua a morar na cabeça dos
pais”

O s p r o n o m e s d e s t a c a d o s e x e r c e m ,
respectivamente, função:

A) catafórica, anafórica, anafórica.
B) anafórica, catafórica, anafórica.
C) anafórica, catafórica, catafórica.
D) catafórica, catafórica, exofórica.
E) anafórica, exofórica, catafórica.

Questão 12
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Na frase “Para provar para todo mundo QUE NÃO
TRABALHAVAM COM AS MÃOS.”, a oração em
destaque apresenta relação:

A) adjetiva.
B) adverbial.
C) substantiva.
D) conjuntiva.
E) causal.

Em “Cria-se, então, a fantasia de que as únicas
opções de profissão são aquelas oferecidas pelas
universidades.” o SE é:

A) índice de indeterminação do sujeito.
B) partícula expletiva.
C) conjunção subordinativa condicional.
D) pronome apassivador.
E) pronome reflexivo.

Questão 14

Questão 15

ÉTICA E LEGISLAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

“As celebrações têm o mesmo sentido que os
eventos iniciáticos – nas culturas ditas primitivas, as
provas a que têm de se submeter os jovens que
passaram pela puberdade.”
A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos
gramatical, sintático e semântico, analise as
afirmativas a seguir.

I. Na primeira oração do primeiro período, o verbo é
impessoal.

II. O QUE, nas duas últimas ocorrências, inicia
orações adjetivas.

III. MESMO é um pronome substantivo possessivo.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

A) I.
B) II.
C) I e III.
D) I e II.
E) II e III.

Questão 13

Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos,
de acordo com a Constituição Federal de 1988,
assinale a assertiva correta.

A) É livre a manifestação do pensamento, inclusive
sob anonimato.

B) É plena a liberdade de associação de caráter
paramilitar para fins lícitos.

C) No caso de iminente perigo público, a autoridade
competente poderá usar de propriedade
particular, sendo vedado ao proprietário
indenização ulterior, se houver dano.

D) Constitui crime inafiançável e imprescritível a
ação de grupos armados, civis ou militares,
contra a ordem constitucional e o Estado
Democrático.

E) O civilmente identificado não será submetido à
identificação criminal em nenhuma hipótese.

Sempre que a falta de norma regulamentadora
torne inviável o exercício dos direitos e liberdades
constitucionais e das prerrogativas inerentes
à nacionalidade, à soberania e à cidadania,
condecer-se-á:

A) habeas corpus.
B) mandado de segurança.
C) habeas data.
D) ação direta de inconstitucionalidade.
E) mandado de injunção.

Como regra geral, é vedada a acumulação
remunerada de cargos públicos, EXCETO, quando
houver compatibilidade de horários, e nos seguintes
casos:

A) três cargos de professor.
B) dois cargos ou empregos privativos de

profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas.

C) um cargo de professor com dois de técnico ou
científico.

D) dois cargos de professor com um de técnico ou
científico.

E) dois cargos ou empregos privativos de
profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas e um de professor.

Questão 16

Questão 17

Questão 18



06

De acordo com a Lei nº 9.784/1999, que disciplina o
ProcessoAdministrativo Federal, pode-se afirmar:

A) o processo administrativo pode iniciar-se de
ofício ou a pedido de interessado.

B) é facultada à Administração a recusa imotivada
de recebimento de documentos, devendo o
servidor orientar o interessado quanto ao
suprimento de eventuais falhas.

C) a competência é renunciável e se exerce pelos
órgãos administrativos a que foi atribuída como
própria.

D) são capazes, para f ins de processo
administrativo, os maiores de dezesseis anos,
ressalvada previsão especial em ato normativo
próprio.

E) pode ser arguida a suspeição de autoridade ou
servidor que tenha amizade íntima ou inimizade
notória com algum dos interessados ou com os
respectivos cônjuges, companheiros, parentes e
afins até o quarto grau.

Questão 19

É inexigível a licitação quando houver inviabilidade
de competição, em especial:

A) na contratação em que houver transferência de
tecnologia de produtos estratégicos para o
Sistema Único de Saúde – SUS.

B) quando a União tiver que intervir no domínio
econômico para regular preços ou normalizar o
abastecimento.

C) quando não acudirem interessados à licitação
anterior e esta, justificadamente, não puder ser
repetida sem prejuízo para a Administração,
mantidas, neste caso, todas as condições
preestabelecidas.

D) nos casos de guerra ou grave perturbação da
ordem.

E) para contratação de profissional de qualquer
setor artístico, diretamente ou através de
empresário exclusivo, desde que consagrado
pela crítica especializada ou pela opinião pública.

A modalidade de licitação entre interessados
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas
as condições exigidas para cadastramento até o
terceiro dia anterior à data do recebimento das
propostas, observada a necessária qualificação, é
denominada:

A) concorrência.
B) pregão.
C) tomada de preços.
D) leilão.
E) concurso.

O servidor público que frustrar a licitude de concurso
público, incorrerá na prática de ato de improbidade
administrativa, cuja sanção é, dentre outras:

A) perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral
do dano, quando houver, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de oito a
dez anos.

B) ressarcimento integral do dano, perda dos bens
ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
se concorrer esta circunstância, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de cinco
a oito anos.

C) ressarcimento integral do dano, se houver, perda
da função pública, suspensão dos direitos
políticos de três a cinco anos, pagamento de
multa civil de até cem vezes o valor da
remuneração percebida pelo servidor.

D) perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral
do dano, quando houver, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de um a
três anos.

E) ressarcimento integral do dano, perda dos bens
ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
se concorrer esta circunstância, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de dois
a quatro anos.

Questão 20

Questão 21

Questão 22
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No que diz respeito à Lei de acesso à informação
(Lei Federal nº 12.527/2011), assinale a assertiva
correta.

A) Para o acesso a informações de interesse
público, a identificação do requerente não pode
conter exigências que inviabilizem a solicitação.

B) O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou
conceder o acesso em até 24 (vinte e quatro)
horas à informação disponível.

C) São facultadas à Administração Pública
exigências relativas aos motivos determinantes
da solicitação de informações de interesse
público.

D) A informação armazenada em formato digital
será fornecida nesse formato, mesmo sem
anuência do requerente.

E) O serviço de busca e fornecimento da informação
é gratuito, inclusive nas hipóteses de reprodução
de documentos pelo órgão ou entidade pública
consultada.

Questão 23

O servidor público que solicitar ou receber, para si ou
para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela,
vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem, incorrerá na prática do crime de:

A) concussão.
B) peculato.
C) prevaricação.
D) corrupção ativa.
E) corrupção passiva.

Questão 24

De acordo com o Código de Ética Profissional do
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, é
autorizado ao servidor público:

A) prejudicar deliberadamente a reputação de
outros servidores ou de cidadãos que deles
dependam.

B) ser, em função de seu espírito de solidariedade,
conivente com erro ou infração a este Código de
Ética ou ao Código de Ética de sua profissão.

C) usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o
exercício regular de direito por qualquer pessoa,
causando-lhe dano moral ou material.

D) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos
ao seu alcance ou do seu conhecimento para
atendimento do seu mister.

E) ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum
temor de representar contra qualquer
comprometimento indevido da estrutura em que
se funda o Poder Estatal.

Questão 25

INFORMÁTICA BÁSICA

Para selecionar “Opções de idioma” ao editar um
texto no MS Word 2007 deve-se acessar o ícone:

A)

B)

C)

D)

E)

Questão 26
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No MS Windows XP qual o conjunto de teclas de
atalho que permite acesso à função para ver e
gerenciar arquivos via Windows Explorer?

A) logotipo windows+C
B) logotipo windows+D
C) logotipo windows+E
D) logotipo windows+P
E) logotipo windows+X

Questão 28

O principal conjunto de protocolos, utilizado para
ambientes internet/intranet faz parte da família de
protocolos:

A) Appletalk.
B) IPX/SPX.
C) NetBios.
D) NetBui.
E) TCP/IP.

Questão 29

Um protocolo associado à segurança de informação,
que permite comunicações individuais seguras e
identificadas é o:

A) ARP.
B) FTP.
C) HTTP.
D) Kerberos.
E) PPP.

Questão 30

Caso um usuário de uma planilha do MS Excel 2003,
em português, queira acessar uma função que
retorne informações sobre o formato, o local ou o
conteúdo da célula superior esquerda em uma
referência, ele deve escolher a função:

A) ARRUMAR.
B) CÓDIGO.
C) CÉL.
D) INVF.
E) LIN.

Questão 31

Um usuário do MS Excel 2003 digitou a fórmula
=SOMA(A1:$F2) na célula C4. Ele copiou e colou
essa fórmula na célula I8. Nesse caso, qual é o
formato final dessa fórmula na célula I8?

A) =SOMA(F5:$G6)

B) =SOMA($F5:G6)

C) =SOMA(F5:G6)

D) =SOMA(F6:G5)

E) =SOMA(F6:$G5)

Questão 32

Na versão atual do Google Chrome, digitar o conjunto
de teclas CTRL+N permite o acesso à função de:

A) abrir nova guia.
B) abrir nova janela.
C) buscar uma palavra.
D) modificar favoritos.
E) verificar históricos.

Questão 27

Um usuário precisa abrir uma nova janela na mais
recente versão do navegador de internet Firefox.
Nesse caso, ele deve digitar as teclas de atalho:

A) CTRL+A.
B) CTRL+F.
C) CTRL+H.
D) CTRL+N.
E) CTRL+P.

Questão 33

Um usuário do MS Outlook 2003, utilizando sua conta
de correio eletrônico, deseja que seus e-mails não
sejam retirados do servidor de correio cada vez que
acesse as suas mensagens, pois ele quer ver suas
mensagens em várias máquinas diferentes. Nesse
caso, sua conta de correio eletrônico deve estar
configurada de acordo com o protocolo:

A) IMAP.
B) LDAP.
C) MAIL
D) POP3.
E) RARP.

Questão 34
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Quais as teclas de atalho um usuário do MS Word
2007, em português, que precisa inserir uma nota de
rodapé em um texto, deve utilizar?

A) ALT+CTRL+F

B) ALT+CTRL+X

C) ALT+SHIFT+I

D) ALT+SHIFT+O

E) ALT+SHIFT+R

Questão 35

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Dentre os diversos tipos de orçamento, um se
caracteriza por sua ênfase no gasto e por exercer
controle político do legislativo sobre o executivo.
Identifique-o nas alternativas abaixo.

A) Participativo
B) Incremental
C) Tradicional
D) Desempenho funcional
E) Programa

Questão 36

Caracteriza-se por ser o instrumento legal de
planejamento de maior alcance no estabelecimento
de prioridades e no direcionamento das ações de
Governo. Pode-se, portanto, afirmar corretamente
que o instrumento orçamentário ao qual se faz
referência é:

A) Lei OrçamentáriaAnual – LOA.
B) Plano Plurianual – PPA.
C) Orçamento da Seguridade Social.
D) Orçamento Fiscal.
E) Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Questão 37

Constitui-se no conjunto de dispêndios realizados
pelos entes públicos para o funcionamento e
manutenção dos serviços prestados à sociedade.
Identifique nas alternativas abaixo, a que se refere o
conceito acima.

A) Gasto público
B) Dispêndio extraorçamentário
C) Despesa orçamentária
D) Despesa pública
E) Despesa orçamentária efetiva

Questão 38

Marque a alternativa que apresenta o conceito de
créditos adicionais.

A) Corresponde a uma autorização para realizar
despesas.

B) São aqueles que constam da LOA.
C) São aqueles destinados a despesas para as

quais não haja dotação orçamentária específica.
D) São aqueles destinados a despesas urgentes e

imprevistas.
E) São as autorizações de despesas não

computadas ou insuficientes dotadas na Lei do
Orçamento.

Questão 39

A alternativa que apresenta um conjunto correto de
objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF é:

A) responsab i l idade na gestão f isca l e
transparência fiscal.

B) transparência fiscal e diminuição da inscrição em
restos a pagar.

C) equilíbrio entre receitas e despesas e estimular a
renúncia de receita.

D) diminuição da inscrição em restos a pagar e
responsabilidade na gestão fiscal.

E) transparência fiscal e emissão do anexo de riscos
fiscais.

Questão 40

Uma das alternativas abaixo apresenta a parte do
débito do lançamento no subsistema de informações
patrimoniais, relativo ao reconhecimento do crédito
tributário. Identifique-a.

A) Crédito disponível
B) Receita a realizar
C) Créditos tributários a receber
D) Crédito tributário disponível
E) Crédito de impostos

Questão 41
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Marque a alternativa que apresenta um tipo de
receita, que NÃO se caracteriza como uma receita de
capital sob o ponto de vista orçamentário.

A) Operações de Crédito
B) Receita Industrial
C) Alienação de Bens
D) Transferência de Capital
E) Amortização de Empréstimos

Questão 42

“Constitui-se em base indispensável à integridade e à
fidedignidade dos registros contábeis, dos atos e
fatos que afetam ou possam vir a afetar o patrimônio
da entidade pública, observadas as Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público”. Identifique nas alternativas o princípio
contábil que, sob a perspectiva do setor público,
encontra-se acima referenciado.

A) Continuidade
B) Entidade
C) Competência
D) Oportunidade
E) Prudência

Questão 43

Qual alternativa apresenta a denominação do Órgão,
que foi incumbido de estudar, preparar e emitir
normas de contabilidade convergentes com o padrão
internacional?

A) CFC – Conselho Federal de Contabilidade
B) CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis
C) CVM – Comissão de Valores Mobiliários
D) CNCC – Comissão Consultiva de Normas

Contábeis
E) CRC – Conselho Regional de Contabilidade

Questão 44

Em qual alternativa há uma característica das
demonstrações contábeis apresentada na NBC TG –
Estrutura Conceitual, como bandeira insubstituível
das normas do IASB?

A) Essência sobre a forma
B) Competência
C) Confiabilidade
D) Relevância
E) Fidedignidade

Questão 45

Uma das alternativas abaixo apresenta o elemento
diretamente relacionado à mensuração patrimonial e
financeira de uma entidade, cuja definição é:
“Representa o interesse residual nos ativos da
entidade depois de deduzidos todos os passivos”.
Identifique-o.

A) Ativo Líquido
B) Patrimônio Líquido
C) Patrimônio
D) Passivo
E) Patrimônio Social

Questão 46

Assinale a alternativa que apresenta uma conta
contábil que, ao apresentar saldo final credor,
demonstra inconsistência considerando sua função
no controle do patrimônio de uma entidade pela
contabilidade.

A) Provisão para crédito de liquidação duvidosa
B) Contas correntes de acionistas
C) Contas correntes permutas
D) Caixa
E) Fornecedores

Questão 47

Quais os fluxos financeiros, evidenciados na
preparação da Demonstração dos Fluxos de Caixa?

A) Econômicos, investimentos e financeiros
B) Econômicos, operacionais e investimentos
C) Operacionais, financiamentos e investimentos
D) Operacionais, econômicos e financeiros
E) Financiamentos, econômicos e financeiros

Marque a alternativa que apresenta o tipo de
amostragem utilizada em auditoria, que pressupõe a
disposição dos itens por subgrupos heterogêneos
representativos da população global.

A) Casual
B) Proporcional
C) Por Conglomerado
D) Sistemática
E) Estratificada

Questão 48

Questão 49
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Assinale a alternativa que apresenta como são
classificados os riscos de auditoria.

A) Estruturais e Organizacionais
B) Inerentes e de Controle
C) Estruturais e de Controle
D) Distorção e Detecção
E) Detecção e Estruturais

Questão 50


