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Realização

1. Este caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas, enumeradas de 01 a 40 e 

distribuídas da seguinte forma:

a)    De 01 a 15 – Língua Portuguesa;

b) De 16 a 20 – Noções de Informática;

c) De 21 a 40 – Conhecimentos Específicos.

2. Confira se a quantidade e a ordem das questões deste caderno de prova estão de acordo com as 

instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer 

divergência, comunique imediatamente ao fiscal de sala para que ele tome as providências cabíveis.

3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) opções de resposta. Apenas 

1 (uma) resposta responde corretamente à questão.

4. O tempo disponível para esta prova é de 3 (três) horas.

5. Reserve tempo suficiente para marcar a sua folha de respostas.

6. Os rascunhos e as marcações assinaladas neste caderno não serão considerados na avaliação.

7. O candidato somente poderá se retirar do local da aplicação das provas após 60 (sessenta) minutos 

de seu início.

8. Quando terminar, chame o fiscal de sala, entregue este caderno de prova e a folha de respostas.

9. O candidato somente poderá retirar-se do local da aplicação levando consigo o caderno de provas a 

partir dos últimos 30 (trinta) minutos para o término da prova.

10. Boa prova!
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Poucos anos na história da Nasa foram tão espetaculares 
quanto 2022. Não é comum que, em um período de poucos 
meses, o maior investimento científico e o maior esforço de 
exploração das últimas décadas atinjam sucesso pleno. Mas 
aconteceu neste ano, e é indiscutível que o Telescópio Espacial 
James Webb e a missão Artemis 1 mudaram a forma como 
encaramos o passado e o futuro do Universo. 

Com o olhar voltado para trás, temos o Webb. Com seu 
poderoso espelho segmentado de 6,5 metros e instrumentos 
capazes de enxergar luz infravermelha, ele teve seu 
desenvolvimento formal iniciado em 2003, a partir de 
propostas que se iniciaram nos anos 1990, não muito tempo 
depois do lançamento do Telescópio Espacial Hubble. 

A ideia era dar um passo além, desenvolvendo um 
equipamento capaz de enxergar mais longe do que o próprio 
Hubble, fazendo uso de um espelho mais sensível e da 
observação em infravermelho, em contraste com seu 
antecessor mais famoso, focado em luz visível e apenas um 
pouquinho de ultravioleta e luz visível. 

A razão para isso não é tão difícil de entender. O Universo 
está em expansão, o que significa dizer que o próprio espaço 
está se esticando. Quando a luz viaja por ele, se estica junto, 
aumentando seu comprimento de onda. Então, o que nasceu 
como ultravioleta e luz visível nos confins do cosmos, até 
chegar a nós, já foi convertida em infravermelho. Eis porque o 
Webb ganhou o apelido de "sucessor do Hubble": ele enxerga 
mais longe, por ser sensível a luz com um comprimento de 
onda que o antigo telescópio não consegue detectar. 

A premissa é fácil de descrever, mas dificílima de realizar. 
Para ter a sensibilidade adequada, o telescópio não pode ficar 
próximo à Terra, onde a luminosidade do próprio planeta o 
impediria de atingir as temperaturas baixíssimas requeridas 
para enxergar sutis emanações de infravermelho vindas das 
fronteiras mais longínquas do Universo. 

Além disso, um escudo térmico – na prática um toldo do 
tamanho de uma quadra de tênis – teria de ser aberto sob o 
espelho para bloquear o Sol e garantir as condições térmicas 
adequadas. 

O tamanho do espelho requerido (para não falar no escudo 
térmico) não caberia na coifa de nenhum foguete disponível, o 
que exigiu um projeto complicado em que o telescópio seria 
lançado ao espaço como origami, desdobrando-se 
cuidadosamente de forma automática, por semanas a fio. 

O investimento estimado para seu desenvolvimento, em 
2003, era de US$ 5 bilhões. O cronograma sugeria então um 
lançamento em 2014. Diversos estouros no orçamento se 
seguiram, o projeto chegou à beira do cancelamento em 
diversos momentos, e só chegou a termo após uma guinada 
bem-sucedida em sua gestão, o que levou o engenheiro 
Gregory Robinson, que assumiu a gerência do projeto em 
2018, a ser listado entre as cem mais pessoas mais influentes 
de 2022 na revista americana Time. 
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O lançamento ocorreu finalmente em 25 de dezembro do 
ano passado, seguido por sete meses de desdobramento do 
equipamento, instalação em órbita, resfriamento e 
comissionamento dos instrumentos. Em julho deste ano, 
conforme os primeiros dados de observações começavam a 
chegar à Terra, Robinson decidiu se aposentar, após 33 anos na 
Nasa. 

O trabalho do Webb, contudo, mal começara, e logo de 
cara já trouxe surpresas magníficas, como a galáxia mais 
distante já vista. 

De olho no futuro da exploração espacial, a Nasa 
finalmente pôs em prática pela primeira vez sua nova 
arquitetura para missões tripuladas além da órbita da Terra. 
Com o sucesso da missão Artemis 1, ocorrida entre 16 de 
novembro e 11 de dezembro, o caminho está aberto para 
voltarmos a ver humanos fora do poço gravitacional terrestre, 
em uma jornada lunar, pela primeira vez em mais de meio 
século. 

Foi outro projeto que passou por muitas idas e vindas, 
dúvidas e questionamentos, ao longo de duas décadas. 

O primeiro ensaio para a atual iniciativa veio na esteira do 
acidente com o Columbia, quando a Nasa apresentou o 
programa Constellation, que deveria levar humanos de volta à 
Lua até 2020. 

A iniciativa foi efetivamente cancelada, por falta de verba, 
na administração Obama, e os elementos do atual programa 
Artemis foram o que o Congresso americano salvou da 
iniciativa anterior – um foguete de alta capacidade baseado 
em tecnologias dos antigos ônibus espaciais, o SLS, e uma 
cápsula para voo em espaço profundo, a Orion. 

Provavelmente seria outro beco sem saída, não fosse o 
advento da entrada da iniciativa privada na prestação de 
serviços de transporte espacial. Graças a isso, foi possível 
contratar, a preço que cabia no orçamento, um veículo privado 
para o transporte de astronautas à superfície lunar. A Nasa 
fechou contrato de dois pousos com a SpaceX, com seu veículo 
Starship, e está em vias de fechar com uma segunda empresa. 
Aí vai faltar essas companhias concluírem o ciclo de 
desenvolvimento e entregarem o serviço contratado. 

Enquanto isso, os elementos já prontos do programa 
Artemis andam em passo de tartaruga. Não bastassem os US$ 
50 bilhões já gastos e os cinco anos de atraso, um comitê 
independente estimou que cada novo voo de um SLS com uma 
Orion custe à Nasa US$ 4,1 bilhões. A agência diz que será 
menos, mas no momento é improvável que atinja cadência 
inferior a um voo a cada dois anos. 

A missão Artemis 2, que levará quatro astronautas em uma 
excursão de dez dias ao redor da Lua e de volta à Terra 
(lembrando um pouco a missão Apollo 8, de 1968), está 
marcada para 2024 – e talvez escape para 2025. 

O primeiro pouso viria na Artemis 3, no momento apenas 
formalmente esperada para 2025. Seria otimista pensar 
mesmo em 2026. 

Em paralelo, Nasa e parceiros internacionais (já estão 
nessa ESA, Jaxa e CSA, agências espaciais europeia, japonesa e 
canadense) executam planos para construir uma pequena 
estação orbital lunar, chamada de Gateway. Será mais uma 
destinação para tripulações em espaço profundo, além da 
superfície da Lua, o que oferecerá experiência e treinamento 
para uma futura viagem a Marte (algo que no momento só 
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existe como noção, não como plano, entre as agências 
espaciais). A agência espera atingir uma cadência de voos 
anuais para o programa Artemis, na esperança de tornar a 
iniciativa de exploração lunar sustentável. 

A novidade é que nem só de agências espaciais será feita 
essa nova era de exploração lunar. Empresas privadas seguem 
desenvolvendo módulos de pouso tripulados e não tripulados 
para o envio de cargas úteis à Lua, e já há pelo menos duas 
missões turísticas contratadas com o Starship, da SpaceX, à 
órbita lunar: uma bancada pelo bilionário japonês Yusaku 
Maezawa, num projeto chamado #dearMoon, e outra pelo 
americano Dennis Tito, que já foi o primeiro turista a visitar a 
Estação Espacial Internacional, em 2001. 

Se no século 20 tivemos uma corrida para a Lua, agora a 
sensação é de que estamos tendo uma onda, envolvendo 
múltiplos países e participantes. Dá a impressão de que desta 
vez o movimento vem para ficar. Mas isso só o futuro poderá 
dizer. Independentemente disso, já é seguro afirmar que 2022 
marcou o início de uma nova era para a Nasa. 
(Salvador Nogueira. https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2022/12/james-webb-

e-artemis-inauguram-nova-era-para-a-nasa-em-2022.shtml. 31.dez.2022) 
 

Questão 1  
Em relação à leitura do texto e suas possíveis inferências, analise 
as afirmativas a seguir: 
I. A necessidade de projetar o telescópio James Webb como 

origami se deu em função de precisar agregar a ele um toldo 
enorme com capacidade de resfriar a temperatura 
aumentada durante seu funcionamento. 

II. A missão Artemis, desdobrada em várias etapas, tem como 
objetivo maior levar naves tripuladas para fora da Terra, para, 
num projeto posterior, mas ainda não desenvolvido, chegar a 
Marte. 

III. A ida à Lua repetirá os passos da Apollo 8, à procura de 
garantir que naves tripuladas possam levar pessoas ao solo 
lunar e depois trazê-las de volta. 

Assinale 
(A) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
(B) se apenas a afirmativa II estiver correta. 
(C) se apenas a afirmativa III estiver correta. 
(D) se nenhuma afirmativa estiver correta. 

Questão 2  

Dá a impressão de que desta vez o movimento vem para ficar. 
(L.128-129) 

O pronome sublinhado no período acima desempenha papel 
(A) anafórico. 
(B) catafórico. 
(C) dêitico. 
(D) endofórico. 

Questão 3  

Eis porque o Webb ganhou o apelido de “sucessor do Hubble”: 
ele enxerga mais longe, por ser sensível a luz com um 
comprimento de onda que o antigo telescópio não consegue 
detectar. (L.25-28) 

O segmento sublinhado no período acima, em relação ao trecho 
anterior, desempenha papel de  
(A) explicação. 
(B) explicitação. 
(C) especificação. 
(D) exemplificação. 

Questão 4  
O texto é eminentemente 
(A) narrativo. 
(B) descritivo.  
(C) dissertativo-argumentativo. 
(D) dissertativo-expositivo. 

Questão 5  

O tamanho do espelho requerido (para não falar no escudo 
térmico) não caberia na coifa de nenhum foguete disponível, o 
que exigiu um projeto complicado em que o telescópio seria 
lançado ao espaço como origami, desdobrando-se 
cuidadosamente de forma automática, por semanas a fio. 
(L.39-43) 

Assinale a alternativa em que se tenha apresentado pontuação 
igualmente correta para o período acima. 
(A) O tamanho do espelho requerido – para não falar no escudo 

térmico – não caberia na coifa de nenhum foguete disponível, 
o que exigiu um projeto complicado em que o telescópio 
seria lançado ao espaço como origami – desdobrando-se 
cuidadosamente de forma automática por semanas a fio. 

(B) O tamanho do espelho requerido – para não falar no escudo 
térmico –, não caberia na coifa de nenhum foguete 
disponível, o que exigiu um projeto complicado, em que o 
telescópio seria lançado ao espaço como origami – 
desdobrando-se cuidadosamente de forma automática – por 
semanas a fio. 

(C) O tamanho do espelho requerido, para não falar no escudo 
térmico, não caberia na coifa de nenhum foguete disponível – 
o que exigiu um projeto complicado –, em que o telescópio 
seria lançado ao espaço como origami, desdobrando-se 
cuidadosamente de forma automática, por semanas a fio. 

(D) O tamanho do espelho requerido, para não falar no escudo 
térmico, não caberia na coifa de nenhum foguete disponível – 
o que exigiu um projeto complicado, em que o telescópio 
seria lançado ao espaço – como origami – desdobrando-se 
cuidadosamente de forma automática por semanas a fio. 

Questão 6  

...e só chegou a termo após uma guinada bem-sucedida em 
sua gestão... (L.48-49) 

O contrário do termo sublinhado no segmento acima é 
(A) mal sucedida. 
(B) mal-sucedida. 
(C) malsucedida. 
(D) mau-sucedida. 

Questão 7  

Graças a isso, foi possível contratar, a preço que cabia no 
orçamento, um veículo privado para o transporte de 
astronautas à superfície lunar. (L.85-87) 

No período acima há  
(A) quatro artigos e cinco preposições. 
(B) quatro artigos e seis preposições. 
(C) cinco artigos e cinco preposições. 
(D) cinco artigos e seis preposições. 
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Questão 8  
Assinale a alternativa em que a palavra indicada, no texto, não 
tenha sido formada por composição. 
(A) infravermelha (L.10) 
(B) telescópio (L.28) 
(C) cronograma (L.45) 
(D) astronautas (L.87) 

Questão 9  
Assinale a alternativa em que a palavra indicada, no texto, exerça 
papel adjetivo. 
(A) onda (L.23) 
(B) longe (L.27) 
(C) seu (L.44) 
(D) engenheiro (L.49) 

Questão 10  

Mas isso só o futuro poderá dizer. (L.129-130) 
Assinale a alternativa em que a alteração do período acima não 
tenha provocado grave alteração de sentido. 
(A) Mas só isso o futuro poderá dizer. 
(B) Mas isso o futuro só poderá dizer. 
(C) Mas isso, só, o futuro poderá dizer. 
(D) Mas isso o futuro, só, poderá dizer. 

Questão 11  

Provavelmente seria outro beco sem saída, não fosse o 
advento da entrada da iniciativa privada na prestação de 
serviços de transporte espacial. (L.83-85) 

A segunda oração do período acima, em relação à oração 
principal, apresenta circunstância de 
(A) causa. 
(B) concessão. 
(C) condição. 
(D) conformidade. 

Questão 12  

A iniciativa foi efetivamente cancelada, por falta de verba (1), 
na administração Obama, e os elementos do atual programa 
Artemis (2) foram o que o Congresso americano salvou da 
iniciativa anterior – um foguete de alta capacidade baseado 
em tecnologias dos antigos ônibus espaciais (3), o SLS, e uma 
cápsula para voo em espaço profundo, a Orion. (L.77-82) 

Os termos sublinhados no período acima desempenham função 
sintática, respectivamente, de 
(A) complemento nominal, aposto, complemento nominal. 
(B) adjunto adnominal, aposto, complemento nominal. 
(C) adjunto adnominal, adjunto adnominal, adjunto adnominal. 
(D) complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto 

adnominal. 

Questão 13  

Para ter a sensibilidade adequada, o telescópio não pode ficar 
próximo à Terra, onde a luminosidade do próprio planeta o 
impediria de atingir as temperaturas baixíssimas requeridas 
para enxergar sutis emanações de infravermelho vindas das 
fronteiras mais longínquas do Universo. (L.30-34) 

No período acima, empregou-se corretamente o acento 
indicativo de crase com a palavra “terra”. 
Assinale a alternativa em que isso não tenha ocorrido. 
(A) Ansiávamos, naquela longa viagem de navio, retornarmos à 

terra dos nossos sonhos. 
(B) A ida à terra natal era a programação de todo fim de ano. 
(C) Ao chegar à terra, a aeronave iniciou os procedimentos de 

desembarque. 
(D) Durante a viagem, íamos terra a terra descobrindo novos 

desafios. 

Questão 14  

...instrumentos capazes de enxergar luz infravermelha... (L.9-
10) 

O plural de “luz infravermelha” seria corretamente “luzes 
infravermelhas”.  
Entretanto, nem sempre o plural acontece como no exemplo 
acima.  
Em relação a isso, assinale a alternativa em que o plural não 
tenha sido feito corretamente. 
(A) luzes ultravioleta 
(B) luzes verde-claras 
(C) luzes cinza-escuras 
(D) luzes vermelho-sangue 

Questão 15  
Em antecessor (L.18), há 
(A) seis fonemas. 
(B) sete fonemas. 
(C) oito fonemas. 
(D) nove fonemas. 
 

Noções de Informática 

Questão 16  
Uma rede a longa distância é uma rede denominada 
(A) WAN. 
(B) LAN. 
(C) PAN. 
(D) MAN. 

Questão 17  
No ambiente Windows, no Microsoft Internet Explorer, em sua 
última versão, para fazer uma pesquisa em uma página em 
exibição, deve-se pressionar, simultaneamente, as teclas 
(A) Alt+P. 
(B) Ctrl+P. 
(C) Alt+F. 
(D) Ctrl+F. 
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Questão 18  
No editor de textos Word, em sua última versão, para alterar 
uma palavra ou um segmento selecionado para iniciais 
maiúsculas, deve-se pressionar, simultaneamente, 
(A) Shift+F2. 
(B) Shift+F3. 
(C) Ctrl+F2. 
(D) Ctrl+ F3. 

Questão 19  
Observe a planilha a seguir: 

 
No Microsoft Excel, em sua última versão, as fórmulas inseridas 
nas células C2 e C8 são, respectivamente, 
(A) =SOMARPRODUTO(A2;B2) e =SOMA(C2:C7). 
(B) =SOMA(A2;B2) e =SOMAR(C2:C7). 
(C) =PRODUTO(A2;B2) e =TOTAL(C2:C7). 
(D) =TOTALPRODUTO(A2;B2) e =TOTALSOMA(C2:C7). 

Questão 20  
A respeito dos riscos à segurança dos computadores, analise as 
afirmativas a seguir: 
I. O Vírus Time Bomb é um malware de contagem regressiva. 

Normalmente vem por anexos em e-mail. Ele é instalado, mas 
só será acionado na data previamente definida pelo seu 
desenvolvedor. 

II. Depois de carregados na memória (RAM), os vírus de boot 
alteram o setor de boot de todos os discos do computador, 
ou seja, ele infecta o sistema quando o computador é 
iniciado. 

III. O cavalo de Troia é bem mais perigoso do que um vírus, por 
ser um programa autônomo, ou seja, não necessita de ser 
acionado pelo usuário para ser ativado. 

Assinale 
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
 

 Conhecimentos Específicos 

Questão 21  

Princípios de Contabilidade são os conceitos básicos que 
constituem o núcleo essencial que deve guiar a profissão na 
consecução dos objetivos da contabilidade, que consistem em 
apresentar informação estruturada para os usuários. 

(IUDÍCIBUS; MARION, 2017). 
O Princípio da _____ determina que os registros contábeis sejam 
feitos no momento em que ocorrem, imediatamente e de forma 
integral, ou seja, o processo de mensuração e apresentação dos 
componentes patrimoniais deve ser feito de forma a produzir 
informações íntegras e tempestivas. 
O Princípio da _____ baseia-se na ideia de que, para a 
contabilidade, as entidades jurídicas têm vida ilimitada, 
reconhecendo que elas continuarão em operação futura por 
tempo indeterminado, sendo tal circunstância considerada para a 
mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais. 
Assinale a alternativa que complete correta e respectivamente as 
lacunas dos conceitos acima. 
(A) Competência e Oportunidade 
(B) Continuidade e Competência 
(C) Entidade e Competência  
(D) Oportunidade e Continuidade 

Questão 22  
Com base na equação patrimonial (A – P = PL), o patrimônio pode 
assumir diferentes estados ou situações patrimoniais. 
Considerando tal afirmativa, analise as situações apresentadas a 
seguir: 

1ª) A PL 2ª) A 
P 

3ª) A P 
PL 

As situações patrimoniais apresentadas correspondem, 
respectivamente, a 
(A) 1ª) Positiva – inexistem obrigações; 2ª) Positiva – normal, 

pois existe riqueza própria; 3ª) Nula – inexiste riqueza 
própria, mas os bens e direitos cobrem todas as obrigações.  

(B) 1ª) Nula – inexistem obrigações; 2ª) Negativa – pois inexiste 
riqueza própria; 3ª) Passivo a Descoberto – os bens e direitos 
cobrem todas as obrigações.  

(C) 1ª) Negativa – inexistem bens e direitos; 2ª) Nula – pois os 
bens e direitos cobrem as obrigações, mas inexiste riqueza 
própria; 3ª) Positiva – inexiste riqueza própria, mas os bens e 
direitos cobrem todas as obrigações.  

(D) 1ª) Passivo a Descoberto – inexiste riqueza própria; 2ª) 
Positiva – pois a riqueza própria é menor do que os bens e 
direitos; 3ª) Negativa – os bens e direitos não cobrem as 
obrigações. 
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Questão 23  
Segundo a Lei 6.404/79: “Art. 178. No balanço, as contas serão 
classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem, 
e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da 
situação financeira da companhia.” 
Considerando o disposto na mesma lei, analise as afirmativas a 
seguir: 
I. O Ativo será disposto nos seguintes grupos: Ativo Circulante, 

Ativo Realizável a Longo Prazo e Ativo Permanente, composto 
de Investimentos, Imobilizado e Diferido. 

II. O Ativo será disposto nos seguintes grupos: Ativo Circulante e 
Ativo Não Circulante, composto de Realizável a Longo Prazo, 
Investimentos e Imobilizado. 

III. O Passivo será disposto nos seguintes grupos: Passivo 
Circulante, Passivo Exigível a Longo Prazo, Resultados de 
Exercícios Futuros e Patrimônio Líquido, composto de Capital 
Social, Reservas de Capital, Reservas de Reavaliação, Reservas 
de Lucros, Lucros e Prejuízos Acumulados. 

IV. O Passivo será disposto nos seguintes grupos: Passivo 
Circulante, Passivo Não Circulante e Patrimônio Líquido, 
composto de Capital Social, Reservas de Capital, Ajustes de 
Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucros, Ações em 
Tesouraria e Prejuízos Acumulados. 

É correto o que se afirma somente em 
(A) I, II, III e IV. 
(B) I e III. 
(C) II e IV. 
(D) III e IV. 

Questão 24  
Uma organização vende seus produtos com garantia de custos de 
reparação para qualquer defeito de fabricação pelo prazo de 1 
ano. A organização calcula que, se todos os produtos vendidos 
apresentarem defeitos mais complexos, irá incorrer em custos de 
reparação de R$ 40.000,00, mas, se forem detectados defeitos 
menos complexos em todos os produtos vendidos, irá incorrer 
em custos de reparação de R$ 10.000,00. A experiência passada e 
as expectativas futuras indicam que, para o ano de 2023, do total 
de produtos vendidos, 70% não apresentarão defeitos, 25% 
apresentarão defeitos menos complexos e 5% terão defeitos mais 
complexos. 
Considerando somente as informações apresentadas, a 
organização deverá  
(A) divulgar um passivo contingente de R$ 500,00. 
(B) reconhecer uma provisão passiva de R$ 4.500,00. 
(C) divulgar um passivo contingente de R$ 10.500,00. 
(D) reconhecer uma provisão passiva de R$ 50.000,00. 

Questão 25  
As seguintes informações foram extraídas da contabilidade de 
uma empresa: 

ATIVO 2020 2021 PASSSIVO 2020 2021 

Caixa R$ 
700,00 

R$ 
7.400,00 Fornecedores R$ 

1.600,00 R$ 600,00 

Bancos R$ 
1.600,00 

R$ 
1.600,00 

Patrimônio 
Líquido   

Clientes R$ 
4.400,00 

R$ 
2.000,00 Capital R$ 

10.000,00 
R$ 

10.000,00 

Mercadorias R$ 
5.300,00 R$ 0,00 Lucro R$ 

400,00 R$ 400,00 

Total do 
Ativo 

R$ 
12.000,00 

R$ 
11.000,00 

Total do 
Passivo 

R$ 
12.000,00 

R$ 
11.000,00 

Considerando os dados acima, é correto afirmar que as 
operações realizadas no exercício de 2021 correspondem a 
(A) Recebimento de Clientes – R$ 1.000,00;  

Pagamento de Fornecedores – R$ 2.400,00. 
(B) Recebimento de Clientes – R$ 2.400,00; 

Pagamento a Fornecedores – R$ 1.000,00;  
Venda de Mercadorias à vista – R$ 5.300,00.  

(C) Venda de Mercadorias à vista – R$ 5.300,00;  
Recebimento de Clientes – R$ 3.400,00.  

(D) Venda de Mercadorias – R$ 6.000,00; 
Pagamento de Clientes – R$ 1.000,00;  
Recebimento de Fornecedores – R$ 2.400,00. 

Questão 26  
Uma empresa apresentou as seguintes informações referentes ao 
mês de outubro/2022: 

Estoque Inicial de Mercadorias R$ 2.000,00  

Estoque Final de Mercadorias R$ 2.500,00  

Compras de Mercadorias R$ 6.000,00  

ICMS s/ compras de Mercadorias R$ 1.020,00  

Lucro Bruto R$ 9.000,00  

Considerando somente as informações apresentadas, os valores 
da Venda de Mercadorias (bruto) e do Custo da Mercadoria 
Vendida (CMV) correspondem, respectivamente, a 
(A) R$ 13.480,00 e R$ 4.480,00. 
(B) R$ 14.500,00 e R$ 5.500,00. 
(C) R$ 15.500,00 e R$ 6.500,00. 
(D) R$ 15.520,00 e R$ 6.520,00. 
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Questão 27  

A execução orçamentária corresponde à realização dos 
créditos consignados no Orçamento ou Lei Orçamentária 
Anual – LOA. Já a execução financeira representa a utilização 
de recursos financeiros visando atender aos projetos e/ou 
atividades previstas no Orçamento. 
(BRASIL, 2020, Disponível em: https://www.gov.br/tesouronacional/pt-
br/siafi/conheca/principais-atribuicoes/execucao-orcamentaria. Acesso em 30 de novembro 
de 2022) 

Considerando o conceito, analise os esquemas apresentados a 
seguir: 

 
(Fonte: ADAPTADO - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 2021.) 

Os esquemas 1 e 2 apresentados correspondem, 
respectivamente, a 
(A) Execução Financeira da Receita e Execução Financeira da 

Despesa. 
(B) Execução Financeira da Receita e Execução Orçamentária da 

Despesa. 
(C) Execução Orçamentária da Receita e Execução Financeira da 

Despesa. 
(D) Execução Orçamentária da Receita e Execução Orçamentária 

da Despesa. 

Questão 28  

Os créditos adicionais são mecanismos de ajustamento 
orçamentário, empregados para corrigir ou acertar distorções 
que surgem durante a execução do orçamento, quando, em 
determinados níveis de itens programáticos, há a evidência de 
insuficiência de recurso, enquanto outros apresentam excesso 
de disponibilidades, ou ainda, quando não existem 
especificações que definem um projeto ou atividade. 

(ANDRADE, 2016)  

Os Créditos Adicionais se subdividem em:  
1. _____, que se destinam ao reforço de dotações já existentes, 

mas que tiveram créditos insuficientemente dotados na Lei 
Orçamentária;  

2. _____, que se destinam a suprir despesas que não possuem 
dotação específica prevista na Lei Orçamentária; e  

3. _____, que se destinam à cobertura de despesas 
imprevisíveis e urgentes, como guerras e calamidades 
públicas. 

Assinale a alternativa que complete, respectivamente, as lacunas 
da afirmativa acima. 
(A) Realocação – Movimentação – Extinção 
(B) Suplementares – Especiais – Extraordinários 
(C) Superávit Financeiro – Anulação de Dotações – Operações de 

Crédito 
(D) Transposição – Remanejamento – Transferência 

Questão 29  
Segundo a Constituição Federal de 1988: “Art. 165. Leis de 
iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I - o plano plurianual; 
II - as diretrizes orçamentárias; III - os orçamentos anuais.” Dessa 
forma, o processo orçamentário brasileiro possui três 
instrumentos que devem abranger os Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que são: Plano 
Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei 
Orçamentária Anual (LOA). 
Julgue as afirmativas a seguir sobre o tema em verdadeiras (V) ou 
falsas (F). 
(   ) O Plano Plurianual – PPA é elaborado no primeiro ano do 

mandato do governante eleito e tem duração de quatro anos, 
com vigência a partir do segundo ano de seu mandato. 

(   ) A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO constitui-se no elo 
entre o Plano Plurianual – PPA e as Lei Orçamentária Anual – 
LOA e tem como principal finalidade orientar a elaboração do 
PPA. 

(   ) A Lei Orçamentária Anual – LOA concretiza as ações que 
foram planejadas no Plano Plurianual – PPA, com as diretrizes 
impostas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o 
período de um exercício financeiro.  

(   ) A Lei Orçamentária Anual – LOA deve conter os seguintes 
orçamentos: fiscal, de investimento das empresas públicas e 
da seguridade social. 

(   ) O Orçamento Fiscal abrange as entidades e órgãos vinculados 
à seguridade social, bem como os fundos e fundações 
instituídos e mantidos pelo Poder Público. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) F, V, F, F e V. 
(B) F, V, F, V e F. 
(C) V, F, V, F e V. 
(D) V, F, V, V e F. 

Questão 30  
Analise os saldos apresentados a seguir, extraídos da 
contabilidade de um ente público municipal: 

Alienação de Estoques R$ 10.000,00  

Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural R$ 3.000,00  

Inscrição em concursos e processos seletivos R$ 1.000,00  

Receita da Produção Vegetal R$ 2.000,00  

Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 
(repasses Fundo a Fundo) R$ 8.000,00  

Títulos de Responsabilidade do Tesouro R$ 6.000,00  

Considerando o disposto na Lei 4.320/64, os valores das 
Transferências Correntes e das Receitas Orçamentárias de Capital 
correspondem, respectivamente, a 
(A) R$ 11.000,00 e R$ 16.000,00. 
(B) R$ 3.000,00 e R$ 18.000,00. 
(C) R$ 12.000,00 e R$ 10.000,00. 
(D) R$ 4.000,00 e R$ 6.000,00. 
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Inscrição em concursos e processos seletivos R$ 1.000,00  

Receita da Produção Vegetal R$ 2.000,00  

Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 
(repasses Fundo a Fundo) R$ 8.000,00  

Títulos de Responsabilidade do Tesouro R$ 6.000,00  

Considerando o disposto na Lei 4.320/64, os valores das 
Transferências Correntes e das Receitas Orçamentárias de Capital 
correspondem, respectivamente, a 
(A) R$ 11.000,00 e R$ 16.000,00. 
(B) R$ 3.000,00 e R$ 18.000,00. 
(C) R$ 12.000,00 e R$ 10.000,00. 
(D) R$ 4.000,00 e R$ 6.000,00. 

 

 

Questão 31  

Todos os entes públicos devem ter seus trabalhos organizados 
por programas e ações. As ações são operações das quais 
resultam produtos (bens ou serviços), que contribuem para 
atender ao objetivo de um programa e, conforme suas 
características, podem ser classificadas como atividades, 
projetos ou operações especiais. 

(MCASP, 2021) 

Considerando o trecho apresentado, assinale a alternativa que 
apresente, respectivamente, uma Atividade e um Projeto. 
(A) Fiscalização fazendária; Aquisição de veículo para fiscalização 

fazendária 
(B) Implantação de equipamentos de informática; Construção de 

viaduto 
(C) Manutenção da folha de pagamento; Monitoramento das 

operadoras de planos de saúde 
(D) Operações de crédito; Manutenção do setor contábil 

Questão 32  

A auditoria operacional é o exame independente, objetivo e 
confiável que analisa se empreendimentos, sistemas, 
operações, programas, atividades ou organizações do governo 
estão funcionando de acordo com as principais dimensões de 
desempenho. 

(MANUAL DE AUDITORIA OPERACIONAL, 2020) 

Considerando o disposto, é correto afirmar que se constituem em 
conceitos-chave da auditoria operacional 
(A) conformidade e concordância com leis e regulamentos. 
(B) demonstrações contábeis de acordo com a estrutura 

aceitável de relatórios financeiros. 
(C) economia, eficiência, eficácia, efetividade e equidade. 
(D) materialidade e demonstrações financeiras livres de erros 

materiais. 

Questão 33  

As Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) são resultantes de 
compromissos gerados em exercícios financeiros já 
encerrados, desde que o orçamento do exercício em que 
foram originadas possuísse saldo suficiente para atendê-las, e 
estas não tenham sido processadas em época própria. 

(ANDRADE, 2016) 

É correto afirmar que podem ser identificadas e pagas por 
dotação para despesas de exercícios anteriores o listado nas 
alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) Compromissos reconhecidos pela autoridade competente 

ainda que não tivesse previsão de dotação orçamentária 
própria ou não tenha esta deixado saldo no exercício para sua 
quitação, mas que pudessem ser atendidos por força de 
legislação vigente 

(B) Despesas antecipadas pagas antes do final da vigência do 
contrato entre o fornecedor e o ente público, e por isso são 
despesas que possuem dotação orçamentária própria no 
orçamento do exercício 

(C) Despesas com serviços prestados ou mercadorias adquiridas 
em exercícios encerrados, cujo credor tenha cumprido 
efetivamente sua obrigação no prazo estabelecido e para as 
quais o orçamento apresentava crédito próprio, com saldo 
suficiente para atendê-las, mas não tenho sido processadas 
na época 

(D) Restos a Pagar com prescrição interrompida, tendo sido 
cancelada a inscrição da despesa como Restos a Pagar, mas 
ainda esteja dentro do prazo de direito do credor 

Questão 34  

O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP está 
estruturado em 8 classes, sendo as contas contábeis 
classificadas segundo a natureza das informações que 
evidenciam. 

(MCASP, 2021) 

Em relação ao PCASP, é correto afirmar que 
(A) sendo a Natureza da Informação de Controle, as classes 

abrangidas são: 5. Controles da Aprovação do Planejamento e 
Orçamento; 6. Controles da Execução do Planejamento e 
Orçamento; 7. Controles Devedores; e 8. Controles Credores. 

(B) sendo a Natureza da Informação Financeira, as classes 
abrangidas são: 1. Ativo; 2. Passivo; 7. Controles Devedores; e 
8. Controles Credores. 

(C) sendo a Natureza da Informação Orçamentária, as classes 
abrangidas são: 3. Variações Patrimoniais Diminutivas; 4. 
Variações Patrimoniais Aumentativas; 5. Controles da 
Aprovação do Planejamento e Orçamento; e 6. Controles da 
Execução do Planejamento e Orçamento. 

(D) sendo a Natureza da Informação Patrimonial, as classes 
abrangidas são: 1. Ativo; 2. Passivo; 3. Variações Patrimoniais 
Diminutivas; e 4. Variações Patrimoniais Aumentativas. 

Questão 35  

Os papéis de trabalho constituem a documentação preparada 
pelo auditor ou fornecida a este na execução da auditoria. 

(CREPALDI, 2019) 
Em relação ao tema, analise as afirmativas a seguir: 
I. Os papéis de trabalho são de propriedade exclusiva do 

auditor e sua confidencialidade é dever permanente dele. 
II. O auditor deve adotar procedimentos apropriados para 

manter a custódia dos papéis de trabalho pelo prazo de cinco 
anos, a partir da emissão de seu parecer. 

III. São pontos essenciais dos papéis de trabalho a concisão, a 
objetividade, a limpeza e a lógica. 

IV. O arquivamento deve ser feito em: Pasta Permanente, que 
inclui os papéis que são de importância contínua por mais de 
um exercício como estatuto, ou Pasta Corrente, composta 
pelos papéis do exercício em curso como balancetes. 

É correto o que se afirma somente em 
(A) I, II, III e IV. 
(B) I, III e IV. 
(C) II, III e IV. 
(D) III e IV. 

Questão 36  
Um auditor, visando verificar a veracidade das informações e 
registros contábeis, realizou o exame da escrituração contábil, 
analisando, entre outros, o controle de Contas a Receber, de 
Despesas com Diárias e Passagens. 
Esse procedimento de auditoria é denominado 
(A) Confirmação externa. 
(B) Inspeção. 
(C) Observação. 
(D) Recálculo. 
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Questão 37  
De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TA 530 
– Amostragem em Auditoria: 1 A10, o nível de risco de 
amostragem que o auditor está disposto a aceitar afeta o 
tamanho da amostra exigido.  
Considerando o trecho apresentado, analise as afirmativas a 
seguir: 
I. Sendo o fator considerado pelo auditor o aumento na taxa 

tolerável de desvio, a redução do tamanho da amostra será o 
efeito. 

PORQUE 
II. Quanto menor a taxa tolerável de desvio, maior o tamanho 

da amostra precisa ser. 
É correto afirmar que 
(A) as duas afirmativas estão corretas, e a segunda afirmativa 

explica a primeira. 
(B) as duas afirmativas estão corretas, mas a segunda afirmativa 

não explica a primeira. 
(C) as duas afirmativas estão incorretas, e a segunda afirmativa 

não explica a primeira. 
(D) as duas afirmativas estão incorretas, mas a segunda 

afirmativa explica a primeira. 

Questão 38  
A auditoria analítica corresponde ao exame integral de todos os 
fatos realizados em uma empresa ou entidade, abrangendo todas 
as transações verificadas, observando-se o fato em si e 
relacionando-o com os demais, a fim de realizar sondagens de 
maior profundidade. A metodologia de fluxogramação permite a 
utilização de fluxogramas padronizados como método para 
documentar e analisar as informações obtidas. 
Em relação ao método de fluxogramação utilizado pela auditoria 
analítica, analise as afirmativas a seguir: 
I. O método padronizado de fluxograma é a forma mais concisa 

de registrar a revisão do sistema realizado pelo auditor, 
sendo o fluxograma um instrumento eficaz para efetuar a 
análise.  

II. Os diagramas mostram superficialmente como funcionam na 
realidade todos os componentes do sistema, dificultando a 
análise de sua eficiência. 

III. Os fluxogramas não substituem bem as técnicas de descrição 
narrativas e de questionários, pois a visualização de um 
processo dificulta o exame de seus componentes e suas 
repercussões.  

IV. A fluxogramação pode ser aplicada a qualquer processo, 
sendo que desde o mais simples até o mais complexo pode 
ser relatado e descrito por meio dos diagramas. 

É correto o que se afirma somente em 
(A) I, III e IV. 
(B) I e IV. 
(C) II e III. 
(D) III e IV. 

Questão 39  

A Auditoria Interna é exercida nas pessoas jurídicas de direito 
público, interno ou externo, e de direito privado. 

(CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, NBC TI 01 – DA AUDITORIA INTERNA) 

Em relação à Auditoria Interna, é correto afirmar que 
(A) compreende o conjunto de normas e procedimentos 

existentes na empresa que envolvem recursos financeiros, 
físicos e humanos, com o objetivo de monitorar o andamento 
dos processos internos para identificar e sanar falhas no 
andamento das atividades. 

(B) compreende os levantamentos, análises e comprovações 
para a avaliação da integridade, adequação, eficácia, 
eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de 
informações e de controles internos, além do gerenciamento 
de riscos para assistir a administração da organização no 
cumprimento de seus objetivos. 

(C) corresponde aos procedimentos e políticas implementadas 
dentro da organização, com a intenção de garantir a 
confiabilidade das informações, assegurando que tais dados 
estejam em concordância com as leis e regulamentos. 

(D) corresponde ao conjunto de normas que visam auxiliar a 
organização em sua eficiência operacional da empresa, 
garantindo que seus recursos sejam utilizados da melhor 
maneira possível, o que ajuda na diminuição dos riscos por 
mau uso de ativos. 
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Questão 37  
De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TA 530 
– Amostragem em Auditoria: 1 A10, o nível de risco de 
amostragem que o auditor está disposto a aceitar afeta o 
tamanho da amostra exigido.  
Considerando o trecho apresentado, analise as afirmativas a 
seguir: 
I. Sendo o fator considerado pelo auditor o aumento na taxa 

tolerável de desvio, a redução do tamanho da amostra será o 
efeito. 

PORQUE 
II. Quanto menor a taxa tolerável de desvio, maior o tamanho 

da amostra precisa ser. 
É correto afirmar que 
(A) as duas afirmativas estão corretas, e a segunda afirmativa 

explica a primeira. 
(B) as duas afirmativas estão corretas, mas a segunda afirmativa 

não explica a primeira. 
(C) as duas afirmativas estão incorretas, e a segunda afirmativa 

não explica a primeira. 
(D) as duas afirmativas estão incorretas, mas a segunda 

afirmativa explica a primeira. 

Questão 38  
A auditoria analítica corresponde ao exame integral de todos os 
fatos realizados em uma empresa ou entidade, abrangendo todas 
as transações verificadas, observando-se o fato em si e 
relacionando-o com os demais, a fim de realizar sondagens de 
maior profundidade. A metodologia de fluxogramação permite a 
utilização de fluxogramas padronizados como método para 
documentar e analisar as informações obtidas. 
Em relação ao método de fluxogramação utilizado pela auditoria 
analítica, analise as afirmativas a seguir: 
I. O método padronizado de fluxograma é a forma mais concisa 

de registrar a revisão do sistema realizado pelo auditor, 
sendo o fluxograma um instrumento eficaz para efetuar a 
análise.  

II. Os diagramas mostram superficialmente como funcionam na 
realidade todos os componentes do sistema, dificultando a 
análise de sua eficiência. 

III. Os fluxogramas não substituem bem as técnicas de descrição 
narrativas e de questionários, pois a visualização de um 
processo dificulta o exame de seus componentes e suas 
repercussões.  

IV. A fluxogramação pode ser aplicada a qualquer processo, 
sendo que desde o mais simples até o mais complexo pode 
ser relatado e descrito por meio dos diagramas. 

É correto o que se afirma somente em 
(A) I, III e IV. 
(B) I e IV. 
(C) II e III. 
(D) III e IV. 

Questão 39  

A Auditoria Interna é exercida nas pessoas jurídicas de direito 
público, interno ou externo, e de direito privado. 

(CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, NBC TI 01 – DA AUDITORIA INTERNA) 

Em relação à Auditoria Interna, é correto afirmar que 
(A) compreende o conjunto de normas e procedimentos 

existentes na empresa que envolvem recursos financeiros, 
físicos e humanos, com o objetivo de monitorar o andamento 
dos processos internos para identificar e sanar falhas no 
andamento das atividades. 

(B) compreende os levantamentos, análises e comprovações 
para a avaliação da integridade, adequação, eficácia, 
eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de 
informações e de controles internos, além do gerenciamento 
de riscos para assistir a administração da organização no 
cumprimento de seus objetivos. 

(C) corresponde aos procedimentos e políticas implementadas 
dentro da organização, com a intenção de garantir a 
confiabilidade das informações, assegurando que tais dados 
estejam em concordância com as leis e regulamentos. 

(D) corresponde ao conjunto de normas que visam auxiliar a 
organização em sua eficiência operacional da empresa, 
garantindo que seus recursos sejam utilizados da melhor 
maneira possível, o que ajuda na diminuição dos riscos por 
mau uso de ativos. 

 

 

Questão 40  
Segundo a Lei 4.320/64: “Art. 101. Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, 
no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais [...]”  
Acerca do tema, analise a estrutura apresentada a seguir: 

 
(Fonte: ADAPTADO – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (2021)) 

Considerando o disposto na Lei 4.320/64 sobre os Balanços, a estrutura apresentada refere-se  
(A) ao Balanço Financeiro. 
(B) ao Balanço Orçamentário. 
(C) ao Balanço Patrimonial. 
(D) à Demonstração das Variações Patrimoniais. 
 
 




