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ORIENTAÇÕES 
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, 

etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 
03 - Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso 

acontecer, a resposta não será computada. 
04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO utilize 

caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha. 
05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 
06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA 

PROVA SERÁ ANULADA. 
07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 
08  Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno. 
09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno. 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS 
 

OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 
provas. É proibido o uso de boné. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões numeradas de 01 a 15 

 
QUESTÃO 01 
Uma empresa comercial do Município de Montes Claros elaborou, no final de 2019, seu Balanço Patrimonial, tendo 
apurado os saldos abaixo listados para as contas contábeis relacionadas:  
 

Contas Contábeis                   R$ 
Ações em Controladas e Coligadas 10.500,00 
Ações em Tesouraria 10.500,00 
Adiantamento de Clientes 10.500,00 
Ajuste de Avaliação Patrimonial (saldo positivo) 10.500,00 
Aplicações Financeiras (resgatáveis a qualquer momento) 2.625,00 
Capital Social 149.100,00 
Capital Social a Integralizar 5.250,00 
Clientes 84.000,00 
Complexo Fabril (prédios e terreno) 105.000,00 
Computadores e Periféricos 2.625,00 
Depreciação Acumulada 17.850,00 
Disponível (caixa e bancos) 31.500,00 
Dividendo Adicional Proposto  2.625,00 
Duplicatas Descontadas 10.500,00 
Empréstimos e Financiamentos (vence após 20 meses) 36.750,00 
Estoques 26.250,00 
Fornecedores 40.425,00 
Máquinas e equipamentos 9.450,00 
Marcas e Patentes 36.750,00 
Obrigações Sociais a pagar 21.000,00 
Obrigações Tributárias a pagar 15.750,00 
Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD) 3.675,00 
Receita diferida 5.250,00 
Reserva legal 8.400,00 
Tributos a recuperar (a serem recuperados em 18 meses)  7.875,00 
 
Considerando apenas as informações apresentadas na tabela, é possível afirmar que: 
I. O saldo do patrimônio líquido é R$ 173.250,00, e o saldo de Intangível é R$ 36.750,00. 
II. Existe apenas uma conta classificada como Investimentos, um dos subgrupos do Ativo Não Circulante. 
III. O saldo do Ativo Imobilizado é R$ 99.225,00. 
IV. O saldo de caixa e equivalentes de caixa é R$ 31.500,00. 
V. O saldo do Passivo Circulante é R$ 98.175,00, e o saldo do Ativo Não Circulante é R$ 154.350,00. 
 
Assinale a alternativa CORRETA.  
A) Apenas os itens III e V são afirmações erradas.  
B) Apenas os itens II e III são afirmações certas.  
C) Apenas o item II está certo. 
D) Apenas os itens IV e V estão errados.  
E) O item I está errado, e o item IV está certo. 
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QUESTÃO 02 
A empresa Luzine S.A., atuante no segmento de comércio e varejo, apurou, no último trimestre de 2019, os 
seguintes saldos em suas contas de resultados: 
 

Contas Contábeis             R$ 
COFINS sobre Faturamento 6.000,00 
Contribuição Social sobre o Lucro 2.160,00 
Custo das Mercadorias Vendidas 98.000,00 
Despesas com Vendas 6.000,00 
Despesas Financeiras 11.200,00 
Despesas Gerais e Administrativas 10.000,00 
ICMS sobre Vendas 12.000,00 
Imposto de Renda 2.400,00 
Perdas Estimadas com Crédito de Liquidação Duvidosa (PECLD) 10.000,00 
PIS sobre Faturamento 2.000,00 
Receita de Vendas Brutas 200.000,00 
Resultado positivo de equivalência patrimonial 4.800,00 
 

Analise as informações apresentadas, faça a estruturação adequada da Demonstração de Resultados (DRE) e 
julgue os itens abaixo: 
 

I. O Lucro Bruto apurado no período foi de R$ 82.000,00. 
II. A Receita Líquida de Vendas é igual a R$ 188.000,00. 
III. O Lucro antes do Imposto de Renda (LAIR) foi de R$49.600,00. 
IV. A empresa obteve um Lucro Líquido de R$ 53.040,00. 
V. O Lucro antes dos Juros e Imposto de Renda (LAJIR) foi de R$64.000,00. 

 

Assinale a alternativa CORRETA.  
A) O item I contém informação verdadeira.  
B) Os itens II e III contêm informações falsas. 
C) Apenas os itens IV e V são verdadeiros. 
D) Os itens I e IV são falsos. 
E) Os itens III, IV e V são verdadeiros.  
 

QUESTÃO 03 
A administração da empresa Com.Éoragul, instalada no Município de Montes Claros há três anos, resolveu registrar 
um aumento de seu capital social utilizando o saldo das contas Reserva de Lucros (R$ 35.000,00) e Reserva de 
Incentivos Fiscais (R$ 15.000,00). É CORRETO afirmar que essa transação é um fato 
A) modificativo, que aumenta o ativo e diminui o passivo da empresa. 
B) misto, que altera qualitativa e quantitativamente o saldo do Patrimônio Líquido. 
C) modificativo, que altera qualitativamente o Passivo e o Patrimônio Líquido. 
D) misto, que aumenta o Ativo e o Patrimônio Líquido.  
E) permutativo, que não altera o saldo do Patrimônio Líquido. 
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QUESTÃO 04 
A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) é um relatório contábil útil para informar a movimentação do caixa e 
equivalentes de caixa das empresas. A DFC pode ser elaborada a partir das informações contidas em outros 
relatórios contábeis (Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados e Demonstração de Mutações do Patrimônio 
Líquido) pelos métodos direto e indireto. Considere as informações contábeis da empresa abaixo para estruturar uma 
DFC e responder o que se pede.  
 

Balanços Patrimoniais (em $) 

 31/12/X8 31/12/X9 
Caixa e Bancos 84.375 217.500 
Clientes a receber 156.250 112.500 
(-) Perdas com Crédito de 
Liquidação Duvidosa (PECLD) 

-5.000 -6.250 

Títulos a receber 59.375 8.750 
Despesas antecipadas 1.250 625 
Investimentos 50.000 60.625 
Imóveis 218.750 243.750 
(-) Depreciação Acumulada -65.625 -90.625 
TOTAL ATIVO  499.375 546.875 
Fornecedores 12.500 10.000 
Tributos a pagar 56.250 22.500 
Dividendos a pagar 0 30.625 
Financiamentos no Exterior 75.000 100.000 
Capital Social 187.500 218.750 
Reservas de Lucros 168.125 165.000 
TOTAL PASSIVO + PL 499.375 546.875 

 

Demonstração do Resultado X9 (em $) 
Receita de Serviços 2.250.000 
(-) Custo dos Serviços Prestados 1.750.000 
(=) Resultado Bruto  500.000 
(-) Variação cambial 25.000 
(-) Despesas Financeiras 8.750 
(-) Despesa com Depreciação 25.000 
(-) Perdas com Crédito de Liquidação 
Duvidosa 

1.250 

(-) Outras despesas operacionais 368.750 
(=) Resultado antes dos tributos 71.250 
(-) Provisão para IR e CS 22.500 
(=) Lucro Líquido do Período 48.750 

 

 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido X9 

 
Capital 
Social 

Reserva 
de Lucros  

Lucros 
Acumulados 

Total 

Saldo em 31/12/X8 187.500  168.125   355.625  
Aumento de Capital 31.250  -21.250  

 
10.000  

Lucro Líquido 
  

48.750  48.750  
Reservas de lucros 

 
18.125  -18.125  

 
Dividendos 

  
-30.625  -30.625  

Saldo em 31/12/X9 218.750  165.000  0  383.750  
 

Informações adicionais:  
[1] Juros financeiros e variação 
cambial do investimento feito no 
exterior será pago apenas na data 
de termo contratual; 
[2] Os investimentos estão 
avaliados a preço de custos.  
 

 
Assinale a alternativa CORRETA.  
A) O lucro líquido ajustado é de R$ 73.750,00. 
B) O caixa líquido gerado pelas atividades de investimento foi de R$ 40.000,00, enquanto o caixa gerado pelas 

atividades de financiamento foi de R$ 10.000,00. 
C) Houve um aumento líquido de R$ 133.125,00 no caixa e equivalente de caixa da empresa, sendo 81,22% desse 

valor justificado pela geração líquida de caixa nas atividades operacionais.  
D) O aumento do caixa entre X8 e X9 foi menor que 200%.  
E) Transações de investimento e financiamento não afetaram o caixa e equivalente de caixa da empresa no período.  
 

QUESTÃO 05 
Leia atentamente as afirmativas abaixo e julgue-as, marcando (V) quando verdadeiras e (F) quando falsas. 
(   ) Uma receita classificada como Extraorçamentária representa ingressos de recursos financeiros de natureza 

transitória.  
(   ) Receitas de orçamentárias de capital são aquelas oriundas da exploração de atividade econômica pelo 

Estado.  
(   ) Receitas orçamentárias correntes são arrecadadas dentro do exercício financeiro, aumentam as 

disponibilidades financeiras do município e são meios de financiar os objetivos definidos nos programas e 
ações orçamentários. 

(   ) O Imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISSQN) é um exemplo de receitas de serviços dos 
municípios. 

(   ) O Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre valores pagos a pessoas físicas ou jurídicas contratadas 
para a prestação de bens ou serviços ao município é uma receita de Transferências Correntes. 

 

A alternativa que contém a sequência CORRETA é: 
A) V – F – V – F – F. 
B) V – V – V – F – F. 
C) V – F – V – V – F. 
D) V – F – V – F – V. 
E) V – F – V – V – V. 
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QUESTÃO 06 
Considerando o disposto pelas Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) acerca 
das Demonstrações Contábeis (DC), é CORRETO afirmar que: 
A) No setor público, as DC devem proporcionar informação útil exclusivamente para a prestação de contas e 

responsabilização da entidade quanto aos recursos que lhe foram confiados. 
B) As DC sempre terão apenas a função preditiva, proporcionando informações úteis para prever o nível de recursos 

necessários pelas operações continuadas da entidade. 
C) No conjunto completo das DC para o setor público não se incluem a Demonstração de resultados e as Notas 

Explicativas. 
D) A entidade, cujas demonstrações contábeis estejam em conformidade com as NBC TSP, deve declarar, de forma 

explícita e sem reservas, essa conformidade nas notas explicativas. 
E) São usuários das demonstrações contábeis apenas os servidores públicos, contribuintes e parlamentares. 
 

QUESTÃO 07 
Associe os itens elencados na coluna A com as definições listadas na coluna B, considerando o disposto no MCASP 
acerca dos princípios orçamentários: 

Coluna A (Princípio)  Coluna B (O que diz) 

I Totalidade 
 (   ) As receitas e despesas na LOA devem ser registradas pelo montante 

integral, sendo vedadas quaisquer deduções. 

II Universalidade 
 (   ) A LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação 

da despesa. 

III Exclusividade 
 (   ) Delimita o exercício financeiro orçamentário: período ao qual a previsão 

das receitas e a fixação das despesas registradas na LOA irão se referir. 

IV Legalidade 
 (   ) Cabe ao Poder Público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei 

expressamente autorizar, ou seja, subordina-se aos ditames da lei 

V Anualidade 
 (   ) A LOA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e 

despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público. 

VI Ornamento Bruto  (   ) Deve existir um orçamento único para cada um dos entes federados. 
 

Marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA da Coluna B, de cima para baixo. 
A) IV – III – II – V – VI – I. 
B) VI – III – V – IV – II – I. 
C) VI – IV – I – V – III – II. 
D) I – VI – III – II – IV – V. 
E) III – V – VI – II – IV – I. 
 

QUESTÃO 08 
No que tange aos Poderes da Administração, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Apenas com o ato administrativo efetivamente praticado, a Administração reúne condições de valorar tanto a 

oportunidade quanto a conveniência, requisitos essenciais do poder discricionário. 
B) A Administração, no poder regulamentar, tem a prerrogativa de editar atos gerais que complementem as leis e 

permitam a sua aplicabilidade, sem, contudo, alterá-las a pretexto de estar legislando, o que configuraria abuso 
de poder regulamentar. 

C) A coercibilidade, característica basilar do poder de polícia, representa a prerrogativa de a Administração praticar 
atos e colocá-los em imediata execução, sem dependência de manifestação judicial ou de autorização de 
quaisquer outros Poderes. 

D) O poder disciplinar não autoriza que a Administração aplique sanções a particulares que pratiquem infrações e 
que a ela estejam vinculados por um vínculo jurídico específico. 

E) O poder discricionário é aquele que reflete ao administrador público uma imposição que o obriga a conduzir-se 
rigorosamente em conformidade com os parâmetros legais, limitando-se a reproduzir os elementos da lei, 
dispensada qualquer margem de discussão. 
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QUESTÃO 09 
O município X efetivou a contratação da empresa Beta Sigma, para determinada prestação de serviços, sem a 
abertura do devido processo licitatório. Após necessária fiscalização, o Tribunal de Contas do respectivo Estado 
entendeu pela existência de irregularidades insanáveis no referido ato, haja vista a desconsideração do dever de 
licitar. A Administração Municipal, reconhecendo o vício e procurando seguir a orientação do Tribunal, procedeu à 
declaração de nulidade do contrato, o qual já se encontrava em plena vigência.  
 

Diante do caso concreto apresentado, assinale a alternativa CORRETA. 
A) A declaração de nulidade desonera a Administração do dever de indenizar a empresa contratada, pelos serviços 

já executados, em razão do princípio da estrita legalidade, que inviabiliza o aperfeiçoamento da contratação. 
B) A Administração, face à declaração de nulidade com efeitos ex nunc, deve indenizar os serviços já executados e 

arcar com os prejuízos causados à empresa contratada, desde que a ela não sejam imputados. 
C) A declaração de nulidade opera retroativamente impedindo a produção dos efeitos jurídicos do contrato, razão 

pela qual não há que se falar em indenização por danos emergentes, mesmo que inequivocamente comprovados.   
D) A Administração não está desonerada do dever de indenizar a empresa contratada, conforme expressa previsão 

da Lei de Licitações, tanto pelos danos emergentes quanto pelos lucros cessantes.  
E) A Administração, face à declaração de nulidade com efeitos ex tunc, não está desonerada de indenizar a 

empresa contratada pelos danos emergentes, desde que comprovados, contanto que não lhe sejam imputáveis. 
 

QUESTÃO 10 
A respeito do exercício do controle pela Administração Pública, analise as assertivas abaixo transcritas: 
I - O controle legislativo é a prerrogativa atribuída ao Poder Legislativo de fiscalizar a Administração Pública sob 

os critérios político, jurídico e financeiro. 
II - Conforme previsão da Constituição Federal, uma das finalidades do sistema de controle interno, a ser mantido 

de forma integrada pelos três Poderes, é o exercício do controle das operações de crédito, avais e garantias, 
bem como dos direitos e haveres da União. 

III - Os responsáveis pelo controle interno nos Poderes, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou 
ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. 

IV - É hipótese de controle judicial o poder de sustação exercido pelo Congresso Nacional frente aos atos 
normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. 

 

Estão CORRETAS, apenas as assertivas: 
A) II e III. 
B) I, III e IV. 
C) I e III. 
D) I, II e III. 
E) II e IV. 
 

QUESTÃO 11 
Analise o presente caso hipotético: O prefeito do município “Alfa Ômega” constituiu comissão responsável por 
elaborar, a partir de sua iniciativa e sob sua supervisão, projeto de lei autorizando a desafetação de uma área pública 
e sua posterior doação à pessoa jurídica de direito privado. Os objetivos almejados com a doação são de elevado 
interesse público: a construção de um grupo de edificações, e nas suas dependências, a prestação de serviços 
educacionais. Pretende-se, ainda, que a doação seja concedida com encargos, ou seja, com o município 
estabelecendo determinado ônus à empresa de se executar prestação / realizar atividade que, caso não seja assim 
realizada, poderá incorrer na desconstituição da doação realizada.  
 

O Prefeito, antes de submeter o projeto à Câmara Municipal, certificou-se de que estão presentes os requisitos legais 
básicos para a doação: autorização legislativa municipal, avaliação prévia do bem alienado e interesse público 
devidamente justificado. Entretanto, dúvidas surgiram em relação aos possíveis trâmites licitatórios envolvidos. Em 
razão disso, solicitou orientação da Procuradoria sobre o caso.   
De acordo com os fatos narrados, e conforme a Lei Federal de Licitações e Contratos (n.º 8.666/1993), a orientação 
jurídica CORRETA a ser delineada é a de que:  
 

A) A doação não prescinde de licitação, que deve ser na modalidade tomada de preços, para que não se 
estabeleçam restrições à competição e para que se permita à Administração a escolha do donatário que 
proponha cumprir os encargos em melhores condições. 

B) A doação prescinde da licitação, sendo desta dispensada, e já que seria concedida com encargos, a lei faculta ao 
gestor público que faça constar no termo respectivo cláusula de reversão ou retrocessão do ato para a 
eventualidade do seu descumprimento. 

C) A doação não prescinde da licitação, que deve ser na modalidade concorrência, sendo que a inclusão dos 
encargos não impede que o gestor público esteja adstrito ao ato vinculado e inalienável do dever de licitar, ainda 
mais por se tratar de doação de bem público de uso especial. 

D) A doação prescinde da licitação, sendo desta dispensada, desde que reste comprovada a existência de interesse 
público devidamente justificado nas ações relacionadas à prestação dos serviços educacionais. 

E) A doação prescinde da licitação, sendo esta inexigível, uma vez que dada a complexidade de se edificar um 
complexo educacional, o que só se realiza pelas mãos de profissionais de notória especialização no ramo, resta 
comprovada a inviabilidade de competição. 
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QUESTÃO 12 
Determinada municipalidade deflagrou processo licitatório para contratação de empresa especializada na elaboração 
e realização de concurso público, visando ao provimento de vários cargos efetivos. Referida medida foi adotada pelo 
prefeito no mês de novembro do último ano de seu mandato enquanto Gestor Municipal. 
 

A respeito do caso em tela, está de inteiro acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n.º 101/2000) o 
entendimento de que: 
 

A) o ato é válido e atende estritamente ao interesse público, sendo que a vedação ao aumento de despesa tange à 
concessão de vantagens, aumentos e reajustes, e não ao provimento de novos cargos.  

B) o ato é nulo de pleno direito, porque dele resulta aumento da despesa com pessoal nos cento e vinte dias 
anteriores ao término do mandato do titular do Poder, no caso, o Prefeito Municipal. 

C) o ato é nulo de pleno direito, porque dele resulta aumento da despesa com pessoal nos cento e oitenta dias 
anteriores ao término do mandato do titular do Poder, no caso, o Prefeito Municipal. 

D) o ato é anulável, desde que não se ultrapasse, com a despesa total de pessoal, o limite prudencial de noventa e 
cinco por cento da receita corrente líquida, que perfaz o montante de todas as receitas tributárias. 

E) o ato é válido porque a realização de concurso público é considerada despesa obrigatória de caráter continuado, 
fixando-se para o ente municipal a obrigação legal de sua execução periódica. 

 

QUESTÃO 13 
Em consonância com o Código Tributário Nacional (Lei n.º 5.172/1966), o lançamento tributário: 
A) pode ser efetivado, de ofício, pela autoridade administrativa, em situações nas quais houver alteração da 

interpretação jurídica conferida à norma tributária.  
B) por declaração ocorre em relação aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o 

pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. 
C) não comporta hipóteses de alteração de qualquer espécie, quando regularmente notificado ao sujeito passivo. 
D) reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que 

posteriormente modificada ou revogada. 
E) consiste em atividade administrativa de caráter discricionário ou vinculado, cuja delimitação exata depende da 

estrutura do fato gerador.  
 

QUESTÃO 14 
Analise o presente caso: Duas Fazendas Públicas Municipais, na qualidade de pessoas jurídicas de direito público, 
estão exigindo de determinado contribuinte – simultaneamente – o pagamento de tributo idêntico sobre um mesmo 
fato gerador. O contribuinte, inconformado com a situação e, ao mesmo tempo, munido de conjunto probatório que 
atesta tal concurso de exigências por mais de um Fisco, não pretende discutir a validade ou o valor do tributo, mas 
tão somente se propõe a pagar o crédito que acredita ser justo. Para tanto, ajuizará ação judicial que, caso seja 
julgada procedente em decisão definitiva, extinguirá o crédito tributário, a partir do que o pagamento se reputará 
efetuado, e a importância será convertida em renda.  
 

A hipótese de extinção do crédito tributário, ilustrada no exemplo acima descrito, corresponde à (ao): 
  

A) conversão do depósito em renda. 
B) pagamento. 
C) consignação em pagamento. 
D) decisão judicial passada em julgado.  
E) dação em pagamento. 
 

QUESTÃO 15 
No que se refere às imunidades tributárias relacionadas ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), de competência dos Estados e do Distrito Federal, e ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de 
Direitos a ele relativos (ITBI), de competência dos municípios, a Constituição Federal de 1988 disciplina 
corretamente que:  
A) O ICMS não incide sobre operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de 

petróleo, combustíveis e minerais do País. 
B) O ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos que decorram, por exemplo, da extinção de pessoa 

jurídica, caso a atividade preponderante do adquirente seja a compra e venda desses bens ou direitos. 
C) O ICMS não incide sobre o ouro, em quaisquer hipóteses. 
D) O ITBI não incide sobre as operações de transferência de imóveis desapropriados para quaisquer fins. 
E) O ITBI não incide sobre direitos reais de garantia como, por exemplo, hipoteca e anticrese. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 16 a 25 

 
INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto a seguir para responder às questões que a ele se referem.  
 

O viver de cada dia em nossa vida 
 

 Formar-se em uma profissão. Ganhar um prêmio. Conseguir uma almejada promoção. Casar. Ter filhos. Viajar para 
o exterior. Conquistar objetivos. A vida, dessa forma, parece que é montada apenas de grandes momentos. Só que, 
no entanto, sabemos que são nos pequenos instantes que ela se faz. A cada pedacinho do dia, a cada punhado de 
segundos e minutos – grãos de areia escorrendo pelas frestas dos dedos. 
          Naquele dia na praia, deitado na poça de água que se formou na maré baixa. Morna, fluida, ensolarada, a vida 
ali estava. Naquele beijo de bom dia. Naquele abraço de despedida. Bem ali na padaria, tomando café e falando do 
cotidiano, que é outro nome que damos para a mesma coisa. Pode ser em qualquer lugar e a qualquer hora. A vida 
sempre pronta a desabrochar. 
Uma formatura de repente vira uma referência no crachá, foto bonita no álbum, história boa de contar. Mas o instante 
que fica pode ser aquela sensação de frio na barriga antes de pegar o diploma e imaginar o desconhecido que viria 
pela frente. 
          Casar, então, festa de superlativos e muitos desejos. Os instantes de flores e sorrisos são memoráveis, mas 
ainda mais imponentes se mostram os instantes que vão se revelando pouco a pouco, na cozinha e no quarto, em 
busca de acertar o melhor tempero. A vida vai se fazendo aos bocadinhos, no delicado cuidado das desimportâncias. 
Mas, sempre nas levezas da vida. 
          Filho é bem grandioso. Um projeto e tanto. Mas é puro instante – muitos, juntinhos, agregados, formando algo 
maior. O passinho na sala, dado a primeira vez sem segurar na mão. A queda no jardim. O choro demorado. A 
música aprendida e cantarolada naquela mistura de voz de bebê e menina. A vida vai se fazendo ali, na manhã, no 
aconchego da rede, nas palavras se formando, no abraço bem apertado. 
          Quando se vê, já se vão uma dúzia de estações. A paisagem sempre mudando, ainda que pouco se note. A 
vida, grandiosa em essência, miúda no viver de cada dia, vai se revelando a cada um na medida do olhar. Nas 
pequenezas e no sentir, tecendo memórias e histórias. 

 Disponível em https://vidasimples.co/leitores/o-viver-de-cada-dia-de-nossa-vida/ Acesso em 22 de dez. 2019. 
 
QUESTÃO 16 
O autor do texto defende que a vida é feita  
A) dos nossos momentos de sucesso. 
B) dos momentos de aconchego. 
C) das realizações dos nossos sonhos. 
D) de cada instante das nossas vidas. 
E) dos momentos de serenidade. 
 

QUESTÃO 17 
A passagem do texto em que o autor apresenta uma metáfora que indica o passar do tempo é 
A) “Morna, fluida, ensolarada, a vida ali estava.” (Linhas 5-6) 
B) “[...] grãos de areia escorrendo pelas frestas dos dedos.” (Linha 4) 
C) “Mas o instante que fica pode ser aquela sensação de frio na barriga [...]” (Linhas 9-10) 
D) “A vida sempre pronta a desabrochar.” (Linhas 7-8) 
E) “Pode ser em qualquer lugar e a qualquer hora.” (Linha 7) 
 

QUESTÃO 18 
A passagem em que o autor defende que a vida é feita de momentos de alegria, mas também de momentos de 
inquietação e receio é 
A) “Formar-se em uma profissão. Ganhar um prêmio. Conseguir uma almejada promoção. Casar. Ter filhos. Viajar 

para o exterior. Conquistar objetivos.” (Linhas 1-2) 
B) “[...] foto bonita no álbum, história boa de contar. Mas o instante que fica pode ser aquela sensação de frio na 

barriga antes de pegar o diploma e imaginar o desconhecido que viria pela frente.” (Linhas 9-10) 
C) “Naquele dia na praia, deitado na poça de água que se formou na maré baixa. Morna, fluida, ensolarada, a vida 

ali estava. Naquele beijo de bom dia.” (Linhas 5-6) 
D) “Filho é bem grandioso. Um projeto e tanto. Mas é puro instante – muitos, juntinhos, agregados, formando algo 

maior. O passinho na sala, dado a primeira vez sem segurar na mão.” (Linhas 16-17) 
E) “Bem ali na padaria, tomando café e falando do cotidiano, que é outro nome que damos para a mesma coisa. 

Pode ser em qualquer lugar e a qualquer hora.” (Linhas 6-7) 
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QUESTÃO 19 
Tendo em vista a linha de argumentação do autor, no trecho “A vida vai se fazendo aos bocadinhos, no delicado 
cuidado das desimportâncias” (Linha 14), o termo “desimportâncias” está relacionado ao que é 
A) simples.  
B) insignificante. 
C) irrelevante. 
D) dispensável. 
E) entediante. 

 

QUESTÃO 20 
A palavra “desimportâncias” (linha 14) aparece em itálico por tratar-se de um 
A) arcaísmo. 
B) hibridismo. 
C) neologismo. 
D) estrangeirismo. 
E) barbarismo. 

 

QUESTÃO 21 
A palavra “desimportâncias” (linha 14) foi formada pelo processo de derivação 
A) prefixal e sufixal. 
B) prefixal. 
C) sufixal. 
D) parassintética. 
E) imprópria. 

 

QUESTÃO 22 
No título do texto “O viver de cada dia em nossa vida” o autor usa o recurso da substantivação da palavra  
A) cada. 
B) dia. 
C) nossa. 
D) vida. 
E) viver. 
 

QUESTÃO 23 
No trecho “Só que, no entanto, sabemos que são nos pequenos instantes que ela se faz.” (linhas 2-3), a locução “ no 
entanto” foi usada com valor semântico de  
A) conclusão. 
B) explicação. 
C) consequência. 
D) adversidade. 
E) adição. 
 

QUESTÃO 24 
A alternativa em que o uso do pronome oblíquo átono em posição proclítica é obrigatório tendo em vista a presença 
de palavra atrativa é 
A) “[...] mas ainda mais imponentes se mostram os instantes [...]” (Linhas 12-13) 
B) “A vida, grandiosa em essência, miúda no viver de cada dia, vai se revelando [...]” (Linhas 20-21) 
C) “A vida vai se fazendo ali, na manhã, no aconchego da rede [...]” (Linhas 18-19) 
D) “A vida vai se fazendo aos bocadinhos, no delicado cuidado [...]” (Linha 14)   
E) “Quando se vê, já se vão uma dúzia de estações.” (Linha 20) 
 

QUESTÃO 25 
No trecho “A vida vai se fazendo ali, na manhã, no aconchego da rede, nas palavras se formando, no abraço bem 
apertado[...]” (linhas 18-19), as vírgulas foram usadas para intercalar 
A) orações coordenadas assindéticas. 
B) expressões apositivas explicativas. 
C) termos da mesma função sintática. 
D) orações subordinadas deslocadas. 
E) orações adverbiais antecipadas. 
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PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
Questões numeradas de 26 a 30 

 
 

QUESTÃO 26 
Conforme a figura a seguir, é possível utilizar o Gerenciador de Tarefas para reiniciar o Explorer no Windows 8, e 
versões posteriores, em momentos que ele trava por diversas situações. Nas versões de Windows anteriores, os 
procedimentos necessários à tarefa de reiniciar o Windows Explorer são os descritos na opção: 
 

 
 

A) Aguardar a finalização automática da tarefa e reiniciar o Windows. 
B) Buscar detalhes de travamento do Windows Explorer na barra de Inicializar do Gerenciador de Tarefas e solicitar 

informações na aba Detalhes. 
C) Aguardar a finalização da tarefa na aba Detalhes do Gerenciador de Tarefas e reiniciar o Windows 

posteriormente. 
D) Se o consumo de memória for muito alto em relação aos outros processos, deve-se finalizar a tarefa e solicitar 

informações na aba Detalhes. 
E) Finalizar a tarefa pelo Gerenciador de tarefas e depois chamá-lo novamente.  
 

QUESTÃO 27 
Define-se a revisão de texto como as interferências no texto, visando a sua melhoria. Essas mudanças podem atingir 
palavras, frases ou parágrafos e ocorrem por cortes, inclusões, inversões ou deslocamentos. O pacote Microsoft 
Word possui a revisão de texto, conforme disposto na figura a seguir. 
 

 

Ao selecionar a opção marcação simples, o leitor do 
documento estará apto para 
A) ver os detalhes das alterações do documento. 
B) revisar as alterações, indicadas por uma linha 

vermelha na margem do documento. 
C) ter uma visualização de como ficará o documento 

se todas as alterações sugeridas passarem a ser 
permanentes. 

D) exibir o documento original como se todas as 
alterações sugeridas tivessem sido removidas. 

E) adicionar um indicador de revisão de controle na 
barra de status do documento. 
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QUESTÃO 28 
NTFS é o sistema de arquivos primário para versões recentes do Windows e do Windows Server, que fornece um 
conjunto completo de recursos, incluindo descritores de segurança, criptografia, cotas de disco e metadados 
avançados. Para tanto, existem inúmeras aplicações práticas que envolvem os requisitos de confiabilidade e 
segurança.  
Enumere as ações descritas na 2.ª coluna de acordo com os requisitos da 1.ª coluna.  
 

Requisito  Ação 
A - Confiabilidade 
B - Segurança 

(   ) O NTFS usa seu arquivo de log e informações de ponto de verificação para 
restaurar a consistência do sistema de arquivos quando o computador é 
reiniciado após uma falha do sistema. 

 (   ) O NTFS monitora e corrige continuamente problemas transitórios de corrupção 
em segundo plano sem colocar o volume offline. 

 (   ) o NTFS permite que se definam permissões em um arquivo ou pasta, que se 
especifiquem os grupos e usuários cujo acesso se deseja restringir ou permitir e 
que se selecione tipo de acesso. 

 (   ) Quando o NTFS é usado com volumes compartilhados clusterizados, nenhum 
tempo de inatividade é necessário. 

 (   ) O NTFS pode dar suporte a volumes tão grandes quanto 256 terabytes. 
 

A alternativa que melhor representa as relações está disposta em: 
A) A, A, B, A, B. 
B) A, B, B, A, A. 
C) B, A, A, B, A. 
D) B, B, A, B, B. 
E) A, B, A, B, A. 
 

QUESTÃO 29 
Dado o recorte de tabela a seguir, as fórmulas necessárias para se obter a quantidade de alunos aprovados, 
conforme exposto na célula B16 e a média de notas da Prova 1, disposta na célula B13, estão na alternativa: 
 

 
 

A) B16=CONT.APROVADO (F2:F11) e B13=MÉDIA (B2:B11). 
B) B16=SOMA (APROVADO) e B13=MÉDIA (B2:B11). 
C) B16=CONT.APROVADO (F2:F11) e B13=MED (B13). 
D) B16=CONT.SE (F2:F11;"APROVADO") e B13=MÉDIA (B2:B11). 
E) B16=SOMA (F2:F11) –(F4+F5+F6+F7) e B13=MED(B13). 
 

QUESTÃO 30 
O gerenciamento de arquivos, denominado de Windows Explorer nos sistemas operacionais Windows, tem como 
função: 
 

I. gerenciar espaços alocados. 
II. criar e deletar arquivos de qualquer extensão. 
III. criar e deletar diretórios de memória swap. 
IV. mapear arquivos em disco em massa. 
V. fazer a manipulação de arquivos e diretórios na memória.  
Estão CORRETAS apenas as afirmações constantes nos itens: 
A) I, II e III. 
B) II, III e V. 
C) I, III e IV. 
D) II, IV e V. 
E) III, IV e V. 
 


