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LÍNGUA PORTUGUESA  

Texto para responder às questões de 01 a 08: 

Os corpos descarnados das passarelas 

 (1) Como explicar o estrondo sucesso dos desfiles de moda? Porque será que esses eventos outrora restritos 
e pouco interessantes para o grande público, de repente eclodiram em verdadeiros acontecimentos internacionais? 
Ao seu redor fermenta uma algazarra à qual é difícil permanecer alheio, todo um circo midiático em cujo centro 
brilham elas: as modelos, com sua roupas extravagantes, seu exibicionismo pueril e seus namorados famosos ... Mas, 
sobretudo, com seus corpos exemplares. Corpos extremamente jovens, delgados e pulcros. Afinal, os desfiles são isso: 
festivais de corpos modelos. 
 (2) Mas que corpos são esses? [...] 
 (3) Que corpo é esse que encandeia olhares ao desfilar com seus passos sinuosos, desafiando o fulgor dos 
flashes e dos holofotes? Que corpo é esse, infinitamente reproduzido nas telas eletrônicas e nas paginas brilhosas das 
revistas? Esses perfis esguios, de longas pernas e ventres tornados, parecem repelir os excessos da sociedade 
contemporânea com sua magreza, exprimindo um trabalho árduo e disciplinado sobre a própria volúpia. 
 (4) [...] tais corpos são desenhados, exibidos, copiados e consumidos como imagens. São lampejos visuais que 
pretendem atingir uma pureza imaterial, cuidadosamente afastada de todo lastro carnal. Pois a mensagem é clara: a 
carne pode (e deve) ser trabalhada como uma imagem, para ser exibida e observada, para ser consumida visualmente. 
 (5) Não é por acaso que programas de edição gráfica como o Photoshop desempenham um papel tão 
importante na construção dos “corpos belos” expostos nas vitrines midiáticas. Com esses bisturis de software, todos 
os “defeitos” e outros detalhes demasiadamente orgânicos presentes nos corpos fotografados são eliminados, 
retocados ou corrigidos. As imagens assim editadas aderem a um ideal de pureza digital, longe de toda imperfeição 
toscamente analógica e de toda viscosidade que pareça orgânica demais. [...] 
 (6) E a cada nova temporada, desde os cobiçados altares das passarelas, as lânguidas celebridades do mundo 
fashion convocam o ávido público a idolatrar e imitar suas formas. Pois lá embaixo, bem mais perto do lodo terreno, 
os corpos reais devem sofrer para esta á altura desses modelos digitalizados – e sobretudo digitalizantes. O mercado 
das aparências, é claro, comemora. 

 
SIBILIA, Paula. Os corpos descarnados das passarelas. Folha de S. Paulo. São Palo, 22 jan. 2006. Disponível em: 

http//www1.folha.uol.com.br 
 
QUESTÃO 1 – O texto expõe um determinado assunto em discussão, assim, a ideia defendida por ele é: 
A. Os desfiles de modas produzem mulheres consumidoras de um corpo extremamente delineado.   
B. Sucesso dos desfiles de moda, que de repente eclodiram em verdadeiros acontecimentos internacionais. 
C. Os eventos de desfile de moda influenciam as pessoas a idolatrarem e imitarem formas perfeitas. 
D. Divulgação de corpos exemplares, delgados e pulcros das modelos, bem como roupas extravagantes e namorados 

famosos. 
E. O photoshop desempenha o papel de construir corpos perfeitos. 

 
 
 

QUESTÃO 2 – Considere as seguintes afirmações sobre o primeiro parágrafo. 
I – A autora utiliza expressões que demonstram sua crítica aos eventos de moda e a seus principais personagens. É de 
“circo midiático” e “Exibicionismo pueril”. 
II – O substantivo “corpos” aparece, no trecho, qualificado por vários adjetivos. Apenas dois destes têm significado 
opostos. 

III – Afirma-se que houve uma modificação quanto ao interesse do público pelos desfiles de moda. Tal aumento de 
sucesso é confirmado no segundo período pelo uso das palavras “eventos” e “acontecimentos”, que sugerem uma 
ideia de gradação crescente. 

 

 

Estão corretas: 
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A. Apenas a afirmação I 
B. Apenas a afirmação II 
C. Apenas I e II 
D. Apenas I e III 
E. Apenas II e III 
 

 
QUESTÃO 3 – No terceiro parágrafo, o texto mantem as estratégias argumentativas presentes no primeiro parágrafo: 
tom interrogativo e o uso de elementos descritivos. Dois trechos desse parágrafo retomam o sentido da expressão: 
“circo midiático,  utilizada para caracterizar o ambiente onde ocorrem os desfiles de moda. Esses trechos são: 
A. “... Perfis esguios, de longas pernas...” / “ventres torneados...”. 
B. “... Corpo que  encadeia os olhares...” / “... seus passos sinuosos” 
C. “... O fulgor dos flashes e dos holofotes...” / “... infinitamente reproduzido nas telas eletrônicas e nas páginas 

brilhosas das revistas...”  
D. “... os excessos da sociedade contemporânea...” / “... exprimindo o trabalho árduo e disciplinado...” 
E. “... Telas eletrônicas...” / “... a própria volúpia...” 

 
 

QUESTÃO 4 – Que palavras foram utilizadas para contrapor os “perfis esguios, de longas pernas e ventres torneados” 
das modelos ao mundo das pessoas comuns? 
A. Magreza e excessos 
B. Trabalho árduo e disciplinado 
C. Passos sinuosos e páginas brilhosas 
D. Fulgor e trabalho árduo 
E. Trabalho árduo e volúpia. 

 
 

QUESTÃO 5 – Por que razão as modelos parecem não ser dotadas de qualquer “lastros carnais”, isto é, apresentam-se 
com “lampejos visuais? 

A. A razão é que o corpo delas é reproduzido nas mídias e revistas. 
B. A razão é que as imperfeiçoes existentes no corpo delas são corrigidas pelo photoshop. 
C. A razão é que elas podem ser exibidas, observadas e consumidas visualmente. 
D. A razão é que os corpos naturais dessas modelos sofrem muito para chegar ao patamar de perfeição. 
E. A razão é que os corpos dessas mulheres apresentam um ideal de pureza digital elaborados pelos editores. 

 
 

QUESTÃO 6 – Leia cada um dos assertos abaixo, referentes ao penúltimo parágrafo e assinale (V) ou (F), 

conforme seja verdadeiro ou falso. Depois, marque a opção que contenha a exata sequência. 

 
(  ) No trecho, as aspas são utilizadas para questionar valores estéticos do senso comum, sugerindo que a autora pode 
não concordar com eles. 
(  ) A irônica expressão “bisturis de software” retoma, como sinônimo, o trecho imediatamente anterior: “vitrines 
midiáticas”.  
( ) O adjetivo digital, usado para caracterizar o substantivo pureza, contrapõe-se, por oposição, ao sentido de analogia, 
que qualifica o substantivo imperfeição. 
(  ) O vocábulo “Viscosidade” é sinônima de gomoso. 
 
A. F, F, V, F 
B. V, F, V, V 
C. V, V, V, V 
D. V, F, V, F 
E. F, F, F, F 
 
 
 
QUESTÃO 7 – No último parágrafo estão localizados vários adjetivos, marque a alternativa em que um deles apresenta 
um sentido que se opõe à ideia de perfeição ideal dos “modelos digitalizados”. 
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A. Nova 
B. Cobiçados 
C. Lânguidas 
D. Ávidos 
E. Reais 
 
 
QUESTÃO 8 – “Que corpo é esse que “encandeia” os olhares...”     
 Nas sentenças a seguir, qual aquela que possui o mesmo significado da palavra grifada no trecho? 
 
A. O mundo fashion de moda treslouca as mulheres brasileiras. 
B. A luz forte dos carros ofuscam a vista dos animais noturnos. 
C. Os apaixonados apreciam músicas românticas. 
D. João ficou embasbacado com a aparição dos ets. 
E. Roupas extravagantes fulguram nas passarelas. 

 
 
QUESTÃO 9  – “O corpo esguio  encandeia os olhares ao desfilar ...” 
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se encontra o grifado acima está na alternativa? 
 
A.  Desde sua origem, a Língua Portuguesa sofreu modificações. 
B. As civilizações antigas já praticavam algum tipo de arte circense. 
C. O cinema é uma arte engenhosa. 
D. Que você encante as pessoas com seu sorriso maroto. 
E. Revele, por favor, as suas habilidades. 
 
 
QUESTÃO 10 - “... cuidadosamente afastada de todo lastro carnal...”/ “...e outros detalhes demasiadamente orgânicos 
...”. As palavras sublinhadas  nos trechos têm a função morfológica de: 
A. Substantivos 
B. Adjetivos 
C. Verbos 
D. Conjunção 
E. Advérbios 

 
 

QUESTÃO 11- Indique a letra na qual as palavras complementam respectivamente os espaços das frases abaixo: 
 “Entre _____ e _____ nada existiu que nos obrigássemos a ficarmos juntos.” 
 “Tem sido insuportável para _____ esperar tanto sua volta!” 
 “Venha aqui para ____ vê-lo de perto.” 
A. Mim, ti/ mim/eu 
B. eu, ti/mim/eu 
C. tu, eu/mim/eu 
D. Mim, ti/eu/mim 
E. Eu, você/eu/eu 

 
 

QUESTÃO 12 - Assinale a opção que contém os pronomes relativos, regidos ou não de preposição, que preencham 
corretamente as lacunas nos períodos: 
 
“O aluno ____ mãe  entreguei as notas é Paulo.” 
 “Nada sei do assunto ____ vocês se referem”  
“O rapaz _____ irmã é modelo faz pintura” 
”Aplaudimos as garotas ____ cantaram muito bem”. 
 
A. A cuja/ de que/ cuja/ que 
B. Cuja/ a que/ cuja/ que 
C. A qual/ de que/ cuja/ que 
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D. A cuja/  a que/ cuja/que 
E. A qual/ que/que/que 

 
 

QUESTÃO 13 – Marque a afirmativa em que o grupo de palavras apresenta acentuação gráfica correta. 
A. Pencil – Teófilo- medium.  
B. Equívoco – baínha – ruím 
C. Fóssil- hipófise – herói 
D. Paranóico – desdém – fênix 
E. Enjôo – niquel – consciência. 

 
 

QUESTÃO 14 – Marque a alternativa que apresenta o emprego de grafia INCORRETA. 
A. Verifique se este profissional sabe consertar  computador. 
B. No texto de sua monografia há vários acentos mal colocados. 
C. Porcelanas como essas, você só encontra na seção de louças. 
D.  Fixe o pôster no mural com uma tacha de cabeça dourada. 
E. A ponte apresentava rachadura na estrutura, o risco de cair era eminente. 

 
 

QUESTÃO 15 – a respeito do emprego da vírgula, qual das alternativas apresenta o uso CORRETO? 
A. Dois observadores espaciais, emudecem, assombrados. 
B. O feijão, em razão da escassez, vem aumentando de preço. 
C. A descoberta, reforça, o interesse, de enviar pessoas a Marte 
D. Nesta, quarta-feira dia 15, um novo museu de arte plástica surge em Paris. 
E. O competidores treinaram muito para o campeonato porém, não conseguiram vencer. 
 
 
QUESTÃO 16 – “Meu filho, você pode jogar futebol, contanto que você faça as suas atividades de aula!” A oração 
grifada expressa o sentido de: 
A. Concessão 
B. Causa 
C. Condição 
D. Consequência 
E. Conformidade 

 
 

QUESTÃO 17 – “Os médicos não encerram a greve, nem o governo fez nova proposta de aumento para categoria”.  
Qual das assertivas abaixo apresenta o mesmo sentido da conjunção grifada. 
A. A candidata não só se esforçou nas apresentações teóricas, mas também, expôs novas estratégias de pesquisa. 
B. As chuvas foram insuficientes, todavia a colheita foi muito boa. 
C. É o nosso desejo que todos os seus sonhos se realizem 
D. Esforce pelos seus objetivos, pois todos eles são realizáveis. 
E. Ora sorria, ora chorava, a jovem não tinha clareza de suas emoções. 

 
 

QUESTÃO 18 – Em qual frase a posição do pronome foi empregado de maneira INCORRETA. 
A. Aqui se pratica a paz e a harmonia. 
B. Talvez lhe traga esperança à leitura do livro de autoajuda. 
C. Quanto lhe devo pela sua dedicação por mim? 
D. Vou lhe dizer a verdade, as lembranças machucam muito. 
E. Que o futuro lhe traga esperança aos seus sonhos. 
 

QUESTÃO 19 - Identifique a alternativa que completa, CORRETAMENTE, fazendo ou não o emprego da Crase. 
      I – Os médicos assistiam __ moça doente, acreditando em sua recuperação. 
     II - Não me esqueço da viagem __ Roma. 
     III – A família saiu da casa __ pressas com medo de casa cair. 
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     IV- Refiro-me __ dedicação dos médicos pela recuperação da moça. 
A. à, à, às, à 
B. a, a, às, à 
C. a, a,  a,  à 
D. à, a, as, a 
E. à, a, as, à 

 

QUESTÃO 20 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fala da personagem: “...vida começa a devorar os seus sonhos.”, no primeiro quadrinho, apresenta a figura de 
linguagem que está na opção: 

A. Metonímia 
B. Catacrese 
C. Prosopopeia 
D. Antítese 
E. Eufemismo 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 21 - Os sete princípios do cooperativismo são as linhas orientadoras por meio das quais as cooperativas 
levam os seus valores à prática. Assinale a alternativa que indique o princípio que não faz parte das linhas 
orientadoras no cooperativismo: 
A. Adesão voluntária e livre 
B. Gestão autocrática 
C. Participação econômica dos membros 
D. Autonomia e independência 
E. Intercooperação 

 
 

QUESTÃO 22 - O SESCOOP será dirigido por um Conselho Nacional, com a seguinte composição, exceto:  
A. Um representante do Ministério do Trabalho e Emprego; 
B. Um representante do Ministério da Previdência e Assistência Social 
C. Um representante do Ministério da Fazenda 
D. Um representante dos trabalhadores em sociedades cooperativas 
E. Um representante da Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
 
 
 
QUESTÃO 23 - Constituem receitas do SESCOOP: 
A. subvenções voluntárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
B. receitas patrimoniais das cooperativas ligas ao SESCOOP 
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C. doações e heranças 
D. contribuição anual compulsória, a ser recolhida, a partir de 1

o
 de janeiro de 1999, pela Previdência Social, de dois 

vírgula cinco por cento sobre o montante da remuneração paga a todos os empregados pelas cooperativas 
E. contribuições dos sindicatos das cooperativas  
 
 
QUESTÃO 24 - “É modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar 
hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes. É uma forma de comunicação eminentemente interna”. 
Essa definição, de acordo com o manual de redação da Presidência da República, se refere a qual forma de 
comunicação oficial?  
A. Ofício; 
B. Aviso 
C. Mensagem 
D. Correio eletrônico 
E. Memorando 
 
 
QUESTÃO 25 - “A Diretora do Departamento de Recursos Humanos – Sra. Ana da Silva – informou, por meio de um e-
mail, ao Sr. José de Almeida, Diretor do Departamento Financeiro, que havia a necessidade imediata da compra dos 
equipamentos.”  

 
Na situação acima transcrita, pode-se afirmar que o Diretor do Departamento Financeiro é o:  
A. Canal da mensagem  
B. Código da mensagem  
C. Emissor da mensagem  
D. Referente da mensagem 
E. Receptor da mensagem 
 
 
QUESTÃO 26 - A respeito da gestão de ética nas organizações, assinale a alternativa correta. 
A. É uma questão pessoal que atende ao ponto de vista de cada um, assim a organização deve tratar o assunto com 

subjetividade. 
B. A gestão ética é composta por um conjunto de valores e regras que definem a conduta dos indivíduos como certa 

e errada. 
C. A gestão ética baseia-se em regras legais de comportamento que pretendem ser imparciais. 
D. É um conjunto de regras que dizem como se comportar em todas as situações 
E. É aplicada principalmente nos níveis gerenciais de uma organização, já que deve ser acompanhado taticamente. 
 
 
QUESTÃO 27 - Com o Windows 7 ligado e pronto para utilização, pressionando-se a combinação de teclas 
Ctrl+Shift+Esc uma única vez, obtém- se o: 
A. Arquivo de programas  
B. Painel de controle  
C. Gerenciador de tarefas  
D. Gerenciador de rede  
E. Registro do Windows  

 
 

QUESTÃO 28 - O Zoom do Excel atinge um mínimo de 10%, igualmente ao Word, mas seu valor máximo difere, sendo 
de:  
A. 600%  
B. 300%  
C. 500%  
D. 400%  
E. 700%  
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QUESTÃO 29 - Considerando os conceitos utilizados na internet, assinale abaixo a alternativa que contem o conceito 
de backbone: 
A. Qualquer máquina/computador conectado a uma rede  
B. Equipamento usado para fazer a comunicação entre diferentes redes de computadores. Provendo a comunicação 

entre computadores distantes entre si.  
C. São áreas de alta velocidade, ligando grandes empresas de telecomunicações em várias partes do mundo, 

conhecidos como “espinhas dorsais” da internet  
D. Empresa que oferece principalmente serviço de acesso à Internet, agregando a ele outros serviços relacionados, 

tais como "e-mail","hospedagem de sites" ou blogs, entre outros.  
E. É um sistema de computação que fornece serviços a uma rede de computadores. Esses serviços podem ser de 

natureza diversa, como por exemplo, arquivos e correio eletrônico, páginas Web.  
 
 
QUESTÃO 30 - “É um navegador criado pela Apple e se trata do navegador padrão no sistema operacional Mac OS X”. 
Assinale a opção que aponta qual o nome do navegador em questão: 
A. Chrome 
B. Opera 
C. Firefox 
D. Safari 
E. Internet Explorer 

 
 
QUESTÃO 31- A lei 4320/64 estabelece que a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, 
conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de credito a eles vinculadas, 
classifica-se como:  
A. Receitas de Crédito Financeiras Adicionais Transferidas. 
B. Superávit Financeiro.  
C. Inversões Financeiras.  
D. Créditos Extraordinários.  
E. Créditos Especiais.  

 
 

QUESTÃO 32 – Segundo a Lei 4320/64 integrarão a lei do orçamento:  
A. Quadro comparativo de emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e passivo 

financeiros.  
B. Quadro discriminativo da despesa e respectiva legislação de fundos especiais. 
C. Todas as receitas, inclusive as de operações de crédito por antecipação de receitas autorizadas em lei.  
D. Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas.  
E. Sumário geral de operações de credito por antecipação da receita e despesa.  

 
 

QUESTÃO 33 - De acordo com a Lei 4320/64, é correto afirmar que:  

A. Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante se possa determinar.  
B. A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica 

financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos aos princípios de unidade universalidade e 
anualidade.  

C. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com 
saldo insuficiente para atendê-las, que se tenham processado na época própria, deverão por obrigatoriedade da 
lei ser pagos à conta de dotação específica consignada no quadro discriminativo de despesas, por elementos, 
obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.  

D. A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na da Lei de Orçamentos da União e no quadro comparativo de 
despesas segundo a categoria econômica. 

E. A cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas, de natureza autárquica ou não, far-se-á mediante 
arrecadação de receitas com direito creditório contra a Fazenda Pública, expressamente incluída nas correntes do 
orçamento de receitas anual. 
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QUESTÃO 34 - Conforme Lei Federal n.º 4.320/1964, consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não 
pagas até o final do exercício financeiro em 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. 
Restos a pagar são considerados Despesa processada quando:  
A. O empenho foi legalmente emitido, mas depende, ainda, da fase de dotação orçamentária. 
B. Processado e lançado como despesa orçamentária do exercício a pagar, com empenho pendente. 
C. As despesas são legalmente empenhadas, e não tenha sido realizada a fase de liquidação e consequentemente 

faltando o processamento do pagamento. 
D. Cujo empenho esta legalmente pendente, e que por sua vez o material ou serviço foi realizado e a despesa foi 

considerada liquidada, estando na fase de pagamento e liquidação.  
E. Sua fixação esta pendente legalmente e o empenho emitido e também pendente, considerada processada e 

liquidada legalmente.  
 

 
QUESTÃO 35 - Conforme a Lei nº 4320/64 do processamento da despesa pública do processamento das despesas é 
correto afirmar:  
A. O empenho da despesa poderá exceder o limite dos créditos concedidos permitidos.  
B. É permito por lei a realização de despesa sem prévio empenho.  
C. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Legislativo, que deles dará imediato 

conhecimento ao Controle de Execução orçamentária.  
D. Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar.  
E. É vedado ao Município, no último mês do mandato do prefeito, assumir compromissos financeiros para execução 

depois do término do seu mandato, ainda que em casos de calamidade pública.  
 
 
QUESTÃO 36- Para os fins da Lei 4320/64, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação 
prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício, estamos falando de:  
A. Excesso de Arrecadação.  
B. Arrecadação Financeira. 
C.  Créditos Especiais.  
D. Fundos Especiais.  
E. Dotação Orçamentária Especial. 

 
 
QUESTÃO 37- A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas:  
A. Receitas Tributárias e Receitas Patrimoniais.  
B. Receitas Correntes e Receitas de Capital.  
C. Receitas Correntes e Receitas Incorrentes.  
D. Receitas de Capital e Receitas Concorrentes.  
E. Receitas Correntes e Receitas Orçamentárias.  

 
 
QUESTÃO 38- Entende-se de acordo com a Lei 4320/68 como as dotações para despesas as quais não corresponda 
contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à 
manifestação de outras entidades de direito público ou privado. Refere-se a:  
A. Subvenções Sociais.  
B. Subvenções Econômicas.  
C. Previsões Anuais.  
D. Transferências Correntes. 
E. Despesas de custeio.  
 

 
QUESTÃO 39- Em relação ao exercício financeiro de acordo com a Lei 4320/68:  
A. Quando a anulação ocorrer após o encerramento do exercício financeiro considerar-se-á receita processada e 

liquidada.  
B. Os créditos da Fazenda Orçamentária, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita 

do exercício financeiro seguinte, nas respectivas rubricas orçamentária.  
C. As importâncias relativas a receitas e créditos da Fazenda Pública, lançados, mas não cobrados ou não recolhidos 

no exercício de origem, constituem Dívida Ativa, no exercício financeiro seguinte. 
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D. Pertencem ao exercício financeiro as Receitas Incorrentes.  
E. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.  

 
 

QUESTÃO 40- De acordo com a Lei 4320/68, referente a receitas julgue os itens:  
I - Tarifa aduaneira e o imposto lançado por motivo de guerra poderá ser exigido ou aumentado sem que a lei 
estabeleça em cada exercício sem previa autorização orçamentária.  
II - A lei do orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito por antecipação da 
despesa, as emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias do ativo financeiro. 
III- Será admitida a compensação da obrigação de recolher rendas ou despesas com direito creditório contra a 
Fazenda Pública.  
 
É CORRETO o que se afirma apenas em:  
A. I, II e III.  
B.  I e II. 
C.  I.  
D. II. 
E. III.  
 
 
QUESTÃO 41- A receita industrial se classifica, de acordo com a Lei nº 4.320/64, como receita:  
A. Corrente.  
B. De Capital. 
C. Transitória. 
D. Patrimonial. 
E. Tributária.  
 
 
QUESTÃO 42 – De acordo com a Lei 4320/64, é correto afirmar que:  
A. São créditos extraordinários a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, 

ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de credito a eles vinculadas. 
B. São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e 

outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou 
privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.  

C. A estimativa da receita terá por base as demonstrações à arrecadação do último exercício, pelo menos bem como 
as circunstâncias de ordem conjuntural e outras, que possam afetar a produtividade de cada fonte de 
arrecadação ou despesa.  

D. A Lei de Orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito por antecipação de 
despesas autorizadas em lei.  

E. São Despesas de custeio, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de 
Orçamento.  

 
 

QUESTÃO 43- Impostos, taxas e contribuições de melhoria, são classificados respectivamente conforme a Lei nº 
4.320/64 em:  
A. Receitas Correntes e de Capital. 
B. Receitas Patrimoniais e de Capital.  
C. Receitas de Transferência e de Capital. 
D. Receitas Correntes e Tributárias.  
E. Receitas Tributárias e Capitais Patrimoniais. 

 
 
QUESTÃO 44- De acordo com a Lei 6.404/76, ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na 
escrituração mercantil da companhia, as demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do 
patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício, das já existentes na Lei, inclui-se pela Lei 11.638/07 
nessas demonstrações além de outras alterações:  
A. Se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. 
B. Demonstração das origens e aplicações de recurso.  
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C. Se companhia fechada, demonstração do valor adicionado. 
D. Perdas prováveis na realização de elementos do ativo.  
E. O aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações. 

 
  

QUESTÃO 45- Das alterações realizadas pela Lei 11638/07 sobre as companhias de Capital Fechada inclui-se:  
A. A companhia aberta com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 

reais) não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa.  
B. A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 

não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos lucros ou prejuízos acumulado.  
C. A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 

reais) não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa.  
D.  A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 

não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa.  
E. A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 

não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos os principais critérios de avaliação dos 
elementos patrimoniais.  
 

 
QUESTÃO 46- De acordo com as afirmações abaixo marque a opção correta relacionando uma à outra do que dispõe 
sobre as Sociedades por Ações da Partilha do Ativo segundo a Lei 11.638/07  
I - “A assembleia-geral pode deliberar que antes de ultimada a liquidação, e depois de pagos todos os credores, se 
façam rateios entre os acionistas, à proporção que se forem apurando os haveres sociais”.  
AINDA,  
II - “É facultado à assembleia-geral aprovar, pelo voto de acionistas que representem 90% (noventa por cento), no 
mínimo, das ações, depois de pagos ou garantidos os credores, condições especiais para a partilha do ativo 
remanescente, com a atribuição de bens aos sócios, pelo valor contábil ou outro por ela fixado”.  
A. As duas afirmações são verdadeiras, e a segunda completa a primeira.  
B. As duas afirmações são falsas.  
C. primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa.  
D. primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira.  
E. A partilha do ativo não é realizada antes de ultimada e liquidação. 
 
  
QUESTÃO 47- Sobre Certificação Digital esta correto o que diz na alternativa:  
A. É facultativo e amparado por lei às empresas à certificação digital desde que seu faturamento seja de até 48 

milhões e sua apuração seja e realizada por lucro arbitrário.  
B. Apenas empresas inscritas nos regimes tributários de lucro real ou lucro arbitrário são obrigadas a ter um 

certificado digital. As empresas inscritas no Simples e que não são obrigadas a emitir nota fiscal eletrônica não 
precisam de certificação digital para esta finalidade.  

C. Todas as empresas que são obrigadas a emitir a nota fiscal eletrônica podem optar em ter um certificado digital. 
As empresas inscritas no Simples não são obrigadas em nenhuma hipótese, por ter o beneficio da obrigação da 
não emissão de nota fiscal eletrônica e não precisam de certificação digital.  

D. Todas as empresas que são obrigadas a emitir a nota fiscal eletrônica, assim como todas as que estão inscritas nos 
regimes tributários de lucro real ou lucro presumido, são obrigadas a ter um certificado digital. A obrigatoriedade 
de emissão de NF-e não se aplica ao Microempreendedor Individual – MEI. 

E.  N.D.A.  
 
 

 
QUESTÃO 48- Em relação à Certificação Digital, analise as assertivas abaixo.  
I. Certificado Digital é o documento eletrônico de identidade que certifica a autenticidade dos emissores e 
destinatários dos documentos e dados que trafegam numa rede de comunicação, bem assim assegura a privacidade e 
a inviolabilidade destes.  
II. Os Certificados Digitais podem ser utilizados por tempo indeterminado.  
III. Revogar um certificado digital da Receita Federal do Brasil implica torná-lo inválido, impossibilitando, a partir da 
revogação, o seu uso. Para revogar seu certificado digital, o usuário deverá acessar a página de revogação da 
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Autoridade Certificadora Habilitada, emissora do Certificado Digital da Receita Federal do Brasil e preenchê-la com os 
dados solicitados.É correto o que se afirma em:  
A. I, apenas.  
B.  II e III, apenas. 
C.  III, apenas.  
D.  I, II e III.  
E. I e III, apenas  

 
 

QUESTÃO 49- Julgue os itens a seguir sobre Prestações de Contas do Tribunal de Contas da União – TCU:  
I- As decisões em processo de prestação ou tomada de contas, mesmo especial, pode ser preliminar, definitiva ou 
terminativa.  
II - Decisão terminativa é a decisão pela qual o Tribunal ordena o trancamento das contas que forem consideradas 
iliquidáveis. O Tribunal ordenará o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis e o consequente 
arquivamento do processo.  
III - Dentro do prazo de cinco anos contados da publicação da decisão terminativa no Diário Oficial da União, o 
Tribunal poderá, à vista de novos elementos que considere suficientes, autorizar o desarquivamento do processo e 
determinar que se ultime a respectiva tomada ou prestação de contas.  
A. I e III, apenas  
B. I, II e III. 
C. III, apenas.  
D. II e III, apenas.  
E. I, apenas.  

 
 
QUESTÃO 50- De acordo com a certificação digital, assinatura digital e senha web, nas afirmações abaixo marque a 
opção correta relacionando uma à outra:  
I - “Assinatura digital e senha web são diferentes e têm finalidades distintas. A assinatura digital é um processo que 
possibilita a verificação de integridade e identifica a autoria de um arquivo eletrônico”.  
OU SEJA,  
II - “A assinatura digital permite saber quem é o autor de um arquivo eletrônico e se o mesmo não foi modificado. A 
senha é uma forma de limitar o acesso de um sistema de informação, sendo muito utilizado em transações 
eletrônicas”.  
A. As duas afirmações são falsas.  
B. A primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa.  
C. A primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira.  
D. As duas afirmações são verdadeiras, e a segunda completa a primeira.  
E. Assinatura digital e senha web são exatamente iguais e tem as mesmas finalidades. 

 
 

QUESTÃO DISCURSIVA 
 
De acordo com as Leis, Normas e Princípios legais, observa-se totalmente necessário os serviços de um contador, por 
ter habilidades garantidas pela legislação para cumprir obrigações internas e externas das empresas.  
Disserte o conceito, o objeto e a finalidade da Contabilidade voltada para Gestão Contábil eficaz e aponte quais as 
razões da elaboração de registros e demonstrativos contábeis, financeiros e orçamentários. 


