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AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1.

Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
este CADERNO DE PROVAS contém, 10(dez) questões de Português, 10

(dez) questões de Matemática, e 20 (vinte) questões Específicas para o
cargo de TÉCNICO EM CONTABILIDADE, sem repetição ou falha.

b)
1(um) CARTÃO RESPOSTA.
2.
Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e o seu número de
inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO RESPOSTA. Caso contrário,
notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal.
3.
Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO
RESPOSTA, com caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul.
4.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR
ou MANCHAR.
5.
SERÁ ELIMINADO desta Seleção Pública o candidato que:
a)
Se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas e/ou relógios de
calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou
fontes de consultas de qualquer espécie.
b)
Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO
DE PROVA e/ou CARTÃO RESPOSTA.
c)
Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA
quando terminar o tempo estabelecido.
d)
Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA.
6.
O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após
1(uma) hora contada a partir do efetivo início.
7.
O CADERNO DE PROVAS não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer
momento.
8.
Quando terminar, entregue ao fiscal, sob pena de eliminação, o CADERNO DE
PROVAS e o CARTÃO RESPOSTA.
9.
O tempo disponível para realização desta prova é de 4(quatro) horas, estando
compreendido, neste período, o preenchimento do CARTÃO RESPOSTA.
10. As questões desta Avaliação estarão disponíveis, no primeiro dia útil após a sua
realização no endereço eletrônico: www.faepesul.org.br/concursos.

Boa Prova!

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL
Setembro/2014
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Língua Portuguesa

Texto para as questões 1, 2 e 3:

LER, ESCREVER E FAZER CONTA DE CABEÇA

“A professora gostava de vestido branco, como os anjos de maio. Carregava sempre
um lenço dobrado dentro do livro de chamada ou preso no cinto, para limpar as mãos,
depois de escrever no quadro-negro. Paninho bordado com flores, pássaros,
borboletas. Ela passava o exercício e, de mesa em mesa, ia corrigindo. Um cheiro de
limpeza coloria o ar quando ela passava. Sua letra, como era bem desenhada,
amarradinha uma na outra!
(...)
Ninguém tinha maior paciência, melhor sabedoria, mais encanto. E todos gostavam de
aprender primeiro, para fazê-la feliz. Eu, como já sabia ler um pouco, fingia não saber e
aprendia outra vez. Na hora da chamada, o silêncio ficava mais vazio e o coração quase
parado, esperando a vez de responder “presente”. Cada um se levantava, em ordem
alfabética e, com voz alta, clara, vaidosa, marcava sua presença e recebia uma bolinha
azul na frente do nome. Ela chamava o nome por completo, com o pedaço da mãe e o
pedaço do pai. Queria ter mais nome, pra ela me chamar por mais tempo.
O giz, em sua mão, mais parecia um pedaço de varinha mágica de fada, explicando os
mistérios. E, se economizava o quadro, para caber todo o ponto, nós também
aproveitávamos bem as margens do caderno, escrevendo nas beiradinhas das folhas.
Não acertando os deveres, Dona Maria elogiava a letra, o raciocínio, o capricho, o
aproveitamento do caderno. A gente era educado para saber ser com orgulho. Assim,
a nota baixa não trazia tanta tristeza.
(...)
Nas aulas de poesia, Dona Maria caprichava. Abria o caderno, e não só lia os poemas,
mas escrevia fundo em nossos pensamentos as idéias mais eternas. Ninguém
suspirava, com medo da poesia ir embora: Olavo Bilac, Gabriela Mistral, Alvarenga
Peixoto e “Toc, toc, tamanquinhos”. Outras vezes declamava poemas de um poeta
chamado Anônimo. Ele escrevia sobre tudo, mas a professora não falava de onde vinha
nem onde tinha nascido. E a poesia ficava mais indecifrável.”
(Bartolomeu Campos de Queirós)

1. De acordo com o texto, o autor está fazendo a descrição de:
A) uma professora.
B) uma sala de aula.
C) uma escola.
D) aulas de poesia.
E) um poeta anônimo.
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2. Para o autor, o silêncio na hora da chamada demonstrava:
A ) vontade de estudar poesia.
B) obediência às regras da escola.
C) medo de ser punido.
D) orgulho de saber o alfabeto.
E) respeito pela professora.
3. Observe: “Assim, a nota baixa não trazia tanta tristeza”. Nessa frase, a palavra
“assim” tem sentido de:
A) explicação.
B) consequência.
C) conclusão.
D) tempo.
E) educação.

Texto para a questão 4:

(www.google.com.br)
4. Nas tirinhas de Chico Bento, o seu modo de falar é um retrato da linguagem:
A) literária.
B) caipira.
C) culta.
D) gíria.
E) técnica.
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5. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas:
A) proteína - máquina - bambú.
B) naturêza - poluído - colégio.
C) conteúdo - petróleo - querosêne.
D) crisântemo - substância - maracujá.
E) política - senadôr - eleitôr.
6. De acordo com a Nova Ortografia, qual das palavras abaixo deve ser escrita sem o
acento gráfico:
A) herói.
B) assembléia.
C) têm (verbo, 3ª pessoa do plural).
D) detém (verbo, 3ª pessoa do singular).
E) pôde (verbo, 3ª pessoa do singular, Pretérito Perfeito do Indicativo).
7. Em qual das alternativas abaixo o uso do acento indicativo de crase está
corretamente empregado?
A) Entrada proibida à menores de 18 anos.
B) Respeite à sinalização.
C)Tráfego proibido à bicicletas.
D) Obras à 100 metros.
E) Obedeça à sinalização.
8. A colocação do pronome oblíquo átono deve obedecer às regras da língua culta e
da eufonia (bom som). Assinale a alternativa que está coerente com essas regras.
A) Ele já me tinha dado um grande susto naquela noite.
B) Em se tratando-se de esporte, ele prefere o futebol.
C) Se não fosse a chuva, acompanhar-te-ia até a igreja.
D) Não foi trabalhar, porque não foram oferecidas-lhes as informações salariais.
E) Convido-o a fazere-lhes as devidas observações.
9. Quanto à sintaxe de concordância verbo-nominal, assinale a frase que obedece
aos preceitos da língua culta escrita:
A) Bateu três horas no relógio da matriz.
B) Fazem mais de cem anos que a Lei Áurea foi assinada.
C) Na ocasião do centenário do município, bem menas pessoas participaram das
comemorações.
D) Havia muitos candidatos esperando chegar o dia da prova.
E) Anexo ao orçamento solicitado, seguem as fotos para análise e
encaminhamentos.
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10. Qual das modalidades de texto abaixo NÃO se encaixa no formato da redação
oficial:
A) Dissertação.
B) Requerimento.
C) Ofício.
D) Memorando.
E) Circular.
_______________________________________________________________________

Matemática

11. A quantidade de divisores inteiros do máximo divisor comum de 24 e 72 é:
A) 16

B) 8

C) 6

D) 4

12. O valor da expressão
pertence ao conjunto dos números:

E) 10

é um número que

A) naturais
B) irracionais
C) inteiros não negativos
D) racionais
E) inteiros não positivos
13. Considere as afirmações:
(
(
(

) o mínimo múltiplo comum entre os números 16 e 18 é 144.
) o máximo divisor comum entre os números 12 e 15 é 3.
)

(

)

Assinale a alternativa CORRETA:
A) V – V – V – V
B) V – V – V – F
C) V – F – V – F
D) F – F – V – F
E) V – V – F – V
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14. Na universidade “Formamos Bem”, nos cursos de engenharia

dos acadêmicos

são do sexo masculino. Sabendo que existem 1800 acadêmicos e que

dos

acadêmicos do sexo feminino são calouros, determine o número de acadêmicos
calouros do sexo feminino.
A) 205

15. Se

B) 315

C) 63

D) 45

é a área de um quadrado de lado igual a 9, então

E) 40

é igual a:

A) 3

3
C) 2
D) 12
E) 9
B)

16. Determine a área e o perímetro de um retângulo, sabendo que o comprimento
mede
e que a largura mede
do comprimento. (Lembre-se que perímetro
de uma figura plana é a soma da medida de todos os seus lados).
A) 135 cm² e 48 cm
B) 48 cm² e 48 cm
C) 135 cm² e 24 cm
D) 150 cm² e 48 cm
E) 150 cm² e 24 cm
17. A Família “Souza” residente da pacata cidade “Tudo tranquilo”, partiram de
viagem rumo à cidade “O agito é aqui”. Na ida a uma velocidade média de
,
a viagem teve uma duração de
horas. Na volta para casa, com mais pressa,
quanto tempo durou a viagem se a velocidade média foi de
?
A)
B)
C)
D)
E)
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18. Na fábrica de moletons “Aquece muito”, 13 máquinas trabalhando 6 horas por
dia, durante 20 dias produzem 2400 moletons. Durante o inverno, a forte demanda,
obriga a fábrica a funcionar 10 horas por dia mantendo a mesma quantidade de
máquinas. Sendo assim, em 15 dias a fábrica produz quantos moletons?
A) 2400 moletons
B) 3000 moletons
C) 2500 moletons
D) 2800 moletons
E) 3200 moletons
19. Analise as afirmações:
(

) 30% de 70% é 21%

(

) A terça parte de 3 é 3

(

)

19

=1-

18

, para todo

real

Assinale a alternativa CORRETA:
A) F – F – V
B) V – F – V
C) V – F – F
D) V – V – F
E) F – F – F

20. A fração geratriz da dízima periódica

é:

A)
B)
C)
D)
E)
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Específicas:

21. Para registro das transações e visando a apuração dos resultados gerais do
exercício numa entidade pública , devem ser observados, por imposição de lei:
A) O regime de caixa para as receitas arrecadadas e de competência para as
despesas legalmente empenhadas.
B) De competência para as receitas geradas e de caixa para as despesas
efetivamente pagas.
C) O regime de caixa para as receitas arrecadadas e de caixa para as despesas
legalmente empenhadas.
D) De caixa para as receitas efetivamente recebidas e competência para as
despesas liquidadas no exercício.
E) O regime de competência ou de confrontação entre despesas incorridas no
período e a correspondente geração das receitas.
22. O Crédito Extraordinário é uma classificação dos Créditos Adicionais que poderá
ser autorizado com o fim de atender as despesas:
A) Consideradas imprevistas e urgentes.
B) Com programas de trabalho não previstos no orçamento em vigor.
C) Com aumento dos vencimentos dos servidores públicos ativos.
D) Previstas no orçamento, mas insuficientes para atender às necessidades da
Administração Pública.
E) Destinados ao reforço de dotações orçamentárias.
23. A receita orçamentária decorrente de um empréstimo tomado pelo Governo é
classificada na subcategoria econômica:
A) Operações de Crédito.
B) Receita Patrimonial.
C) Transferência de Empréstimos.
D) Amortização de Empréstimos.
E) Outras Receitas de Capital.
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24. O estágio da liquidação na despesa orçamentária é aquele em que:
A) se verifica o direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e
documentos comprobatórios do respectivo crédito.
B) o credor comparece perante o agente pagador, identifica-se, recebe seu crédito
e dá a competente quitação.
C) é procedida a licitação da despesa como objetivo de verificar, entre os vários
fornecedores habilitados, quem oferece condições mais vantajosas.
D) através de ato emanado de autoridade competente, é criada para o Poder
Público uma obrigação de pagamento.
E) através de ato emanado de autoridade competente, é finalizado a licitação e
realizado o respectivo pagamento.

25. A Dívida Fundada compreende:
A) os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para
atender desequilíbrios orçamentários ou financiamento de obras e serviços
público.
B) os compromissos provenientes de débitos de funcionamento.
C) os empréstimos realizados para amortização a curto prazo.
D) os empréstimos realizados para atender a imediata insuficiência de caixa,
fundamentada no fluxo de caixa.
E) os compromissos de exigibilidade inferior a doze meses, contraídos para
atender desequilíbrios orçamentários ou financiamento de obras e serviços
públicos
26. O princípio da Anualidade, contido no orçamento, indica que ele deverá ser:
A) Anualmente votado para ter vigência de 01 de janeiro a 31 de dezembro.
B) Anualmente votado.
C) Votado e aprovado pelo Poder Executivo.
D) Anualmente votado para ter início em janeiro e término em 30 de novembro.
E) Prevê a igualdade entre a previsão da receita e a fixação da despesa para cada
exercício financeiro.
27. No Brasil, o exercício financeiro para as aziendas Públicas vigorará de 01 de
janeiro:
A) a 31 de dezembro, coincidindo com o ano civil.
B) a 31 de dezembro do ano subsequente.
C) a 31 de janeiro do ano subsequente.
D) do ano corrente a 30 de junho do ano subsequente.
E) a 30 de Novembro, coincidindo com o ano civil.
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28. A Dívida Flutuante compreende:
A) Depósitos, restos a pagar, excluídos os serviços da dívida, os serviços da dívida
a pagar, os débitos de tesouraria.
B) Compromissos de exigibilidade superior a 12 meses.
C) Compromissos de exigibilidade igual a 24 meses.
D) Compromissos de exigibilidade inferior a 12 meses.
E) Compromissos de exigibilidade igual a 18 meses.
29. Os estágios da receita pública são:
A)
B)
C)
D)
E)

Empenho, liquidação e pagamento.
Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento.
Previsão, empenho e pagamento.
Previsão, liquidação e arrecadação.
Previsão, lançamento, liquidação e recolhimento.

30. Os estágios da despesa pública são:
A) Empenho, liquidação e pagamento.
B) Previsão, empenho e pagamento.
C) Liquidação, pagamento e empenho.
D) Previsão, arrecadação e recolhimento.
E) Previsão, empenho, liquidação e pagamento.
31. O princípio da Publicidade determina que:
A) Depois de sancionado, é necessária publicação para vigorar.
B) Logo após sancionado, o orçamento passa a vigorar.
C) Mesmo sem publicação, o orçamento passa a vigorar a partir de janeiro.
D) Logo após as previsões orçamentárias, ele começa a vigorar.
E) Vedar as autorizações globais depois de publicado o orçamento.
32. Pode ser considerado orçamento público o ato em que:
A) o Poder Legislativo autoriza o Poder Executivo utilizar as despesas fixadas e
arrecadar as receitas previstas.
B) o Poder Executivo autoriza o Poder Legislativo utilizar as despesas fixadas e
arrecadar as receitas previstas.
C) o Poder Legislativo utiliza as despesas fixadas e arrecadar as receitas previstas.
D) Gestores e administradores públicos autorizam as despesas fixadas.
E) Gestores e administradores públicos elaboram e autorizam as despesas fixadas
e arrecadar as receitas previstas.
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33. Os limites e restrições para os gastos públicos terão como referência o montante
da Receita Corrente Líquida (RCL).
Será obtida através da soma das receitas:
A) tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias,
serviços, transferências correntes e outras receitas correntes, excluindo
duplicidades.
B) tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias,
serviços, transferências correntes, outras receitas correntes, operação
crédito, alienação de bens móveis, excluindo as duplicidades.
C) tributárias, de contribuições, patrimoniais.
D) transferências correntes.
E) industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes.

de
as
de
de

34. A receita corrente líquida será apurada somando-se:
A) as receitas arrecadadas no mês de referência e nos onze anteriores, excluídas
as duplicidades.
B) as receitas arrecadadas dos doze meses anteriores, excluídas as duplicidades.
C) as receitas arrecadadas no mês de referência e nos três anteriores, excluídas as
duplicidades.
D) as receitas arrecadadas no mês de referência e nos doze anteriores, excluídas
as duplicidades.
E) as receitas arrecadadas no mês de referência e comparado nos doze
anteriores, excluídas as duplicidades.
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35. Utilize os dados da PMG em 31.12.2013, para responder:
Valores Recebidos
Aluguel de Terreno
Arrecadação de ISS
Operações de crédito por Antecipação da Receita Orçamentária - ARO
Aluguel de imóvel
Venda de Veículos (Automóveis)
Caução para garantia de contrato para execução de obras
Rendimentos de aplicações financeiras
Transferência de Recursos para compra de medicamentos
Recebimento de Contribuinte Inscrito em dívida Ativa
Transferência de Recursos para compra de nova frota de veículos
Impostos escrito na dívida ativa
Amortização de empréstimos
Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas
A receita extraorçamentária em 31.12.2013, em reais era:

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor R$
700,00
1.500,00
500,00
500,00
200,00
400,00
500,00
600,00
600,00
2.100,00
500,00
800,00
500,00

A) 900,00.
B) 1.400,00.
C) 1.100,00.
D) 500,00.
E) 600,00.
36. Indique, nas opções abaixo, qual das proposições a seguir está em desacordo com
o definido na Lei de Responsabilidade Fiscal.
A) o Relatório de Gestão Fiscal – RGF – deverá ser emitido semestralmente pelos
titulares definidos no art. 20 da LRF.
B) O RREO deverá ter, destacados, os valores referentes ao refinanciamento da
dívida mobiliária, nas operações de crédito e nas despesas com amortização de
divida.
C) O Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, previsto nos artigos
52 e 53 deverão ser compostos, também, por um balanço orçamentário.
D) O RGF também deverá ser assinado pelo controle interno.
E) O descumprimento do prazo de entrega do RREO e do RGF sujeita o ente a
sanção.
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37. O pagamento de uma dívida é fato contábil:
A)
B)
C)
D)
E)

Permutativo.
Aumentativo.
Substantivo.
Misto.
Diminutivo.

38. Segundo as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, é
correto afirmar que as demonstrações contábeis:
A) devem ser disponibilizadas, exclusivamente, aos órgãos de controle interno e
externo.
B) não poderão ter seus saldos agregados, em razão da transparência.
C) Devem ser acompanhadas por notas explicativas.
D) Dispensam a identificação do contabilista responsável.
E) Não devem incluir contas retificadoras.
39. É uma variação patrimonial qualitativa a ser evidenciada na Demonstração das
Variações Patrimoniais:
A) aquisição de bens imóveis.
B) benefícios sociais concedidos.
C) juros recebidos por empréstimos concedidos a terceiros.
D) remuneração de aplicações financeiras.
E) ganho na alienação de bens móveis e imóveis.
40. De acordo com as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, relacione
a demonstração onde estão discriminadas os ingressos, inclusive decorrentes de
receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública,
dentre outros itens, é denominada:
A) Demonstração dos Fluxos de Caixa.
B) Balanço Social.
C) Balanço Financeiro.
D) Demonstração das Mutações do Patrimônio Público.
E) Balanço Orçamentário.
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