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QUESTÃO: Observe: “Os carros novos estão aqui há dois anos”. Assinale a alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, a classificação das palavras destacadas. 
 
RESPOSTA: Artigo definido, adjetivo, numeral.  

QUESTÃO: Indique a frase que há erro de concordância: 
 
RESPOSTA: As fotos estão anexos. 

QUESTÃO: Na frase “Fernandinho fora avisado dos perigos daquele empreendimento”, tem-se um verbo no tempo: 
 
RESPOSTA: Pretérito mais que perfeito. 

QUESTÃO: “De volta, com a garrafa na mão, apenas chuviscava”. Observando-se esta oração, constata-se que: 
 
RESPOSTA: É uma oração sem sujeito. 

QUESTÃO: Analise sintaticamente a frase abaixo e marque a resposta correta. 
 
“Carla, minha tia, é professora.” 
 
I. “Carla” é o sujeito da oração; 
II. “professora” é predicativo do sujeito; 
III. “é” um verbo de ação; 
 
RESPOSTA: Apenas III está incorreta. 

Na frase “Crianças, não comam todos os doces”, o termo em destaque exerce função sintática de: 
 
RESPOSTA: Vocativo. 

QUESTÃO: Aponte a alternativa em que todos as palavras estão acentuadas por serem proparoxítonas: 
 
RESPOSTA: Pântano, míope, cônjuge. 

QUESTÃO: Leia: 
 
INGREDIENTES 
3 ovos 
1 lata de leite condensado 
1 lata de leite (use a mesma medida da lata de leite condensado) 
4 xícaras de café de açúcar 
 
MODO DE PREPARO 
Em uma frigideira, coloque o açúcar e esquente-o até caramelizar. 
Despeje no fundo da forma (que tem o buraco no meio), e espere endurecer. 
No liquidificador, bata os ovos, o leite condensado e o leite por 5 minutos. 
Despeje a mistura por cima do açúcar caramelizado e coloque a forma para assar em banho-maria por 
aproximadamente 50 minutos à 200°C. 
Tire do forno e espere esfriar um pouco. 
Depois, coloque a forma no freezer por 40 minutos. 
Passe a faquinha nas bordas do pudim e desenforme. 
 
Fonte: https://www.tudogostoso.com.br/receita/85318-pudim-facil.html 
 
Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) os enunciados abaixo: 
( ) A receita não pode ser considerada um texto. 
( ) A tipologia textual não é a injunção. 



( ) A tipologia textual é a descrição 
( ) O gênero textual é receita. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
RESPOSTA: F-F-F-V 

QUESTÃO: Texto: 
A MISÉRIA É DE TODOS NÓS... 
 
Como entender a resistência da miséria no Brasil, uma chaga social que remonta aos primórdios da colonização? No 
decorrer das últimas décadas, enquanto a miséria se mantinha mais ou menos do mesmo tamanho, todos os 
indicadores sociais brasileiros melhoraram. Há mais crianças em idade escolar frequentando aulas atualmente do que 
em qualquer outro período da nossa história. As taxas de analfabetismo e mortalidade infantil também são as menores 
desde que se passou a registrá-las nacionalmente. O Brasil figura entre as dez nações de economia mais forte do 
mundo. No campo diplomático, começa a exercitar seus músculos. Vem firmando uma inconteste liderança política 
regional na América Latina, ao mesmo tempo que atrai a simpatia do Terceiro Mundo por ter se tornado um forte 
oponente das injustas políticas de comércio dos países ricos. Apesar de todos esses avanços, a miséria resiste. 
Embora em algumas de suas ocorrências, especialmente na zona rural, esteja confinada a bolsões invisíveis aos olhos 
dos brasileiros mais bem posicionados na escala social, a miséria é onipresente. Nas grandes cidades, com 
aterrorizante frequência, ela atravessa o fosso social profundo e se manifesta de forma violenta. A mais assustadora 
dessas manifestações é a criminalidade, que, se não tem na pobreza sua única causa, certamente em razão dela se 
tornou mais disseminada e cruel. Explicar a resistência da pobreza extrema entre milhões de habitantes não é uma 
empreitada simples. 
 
Quando no texto diz que “ a miséria é onipresente”, significa dizer que: 
 
RESPOSTA: está presente em todos lugares, em todas as partes. 

QUESTÃO: Relacione e marque a alternativa correspondente: 
1 Pronome  
2 Adverbio 
3 Verbo 
4 Substantivo 
5 Adjetivo 
 
( ) Outrora 
( ) Vossa Senhoria 
( ) Carioca 
( ) Sapato 
( ) Hei 
 
RESPOSTA: 1,3,4,5,2 

QUESTÃO: De acordo com as regras da pontuação, o emprego da virgula não está correto em: 
 
RESPOSTA: Os funcionários que se empenharam, alcançaram bons resultados. 

QUESTÃO: A entrada para a partida de futebol foi _____, mas o jogo e o resultado _____ compensaram, pois saímos 
todos _____. 
 
RESPOSTA: cara – apresentados – alegres 

QUESTÃO: Assinale a alternativa onde a crase foi utilizada de forma incorreta: 
 
RESPOSTA: Estamos viajando em direção à Roma. 

QUESTÃO: Representação verbal de um objeto sensível (ser, coisa, paisagem), através da indicação dos seus aspectos 
mais característicos, dos pormenores que o individualizam, que o distinguem.” 
Caracteriza-se assim o texto: 
 



RESPOSTA: descritivo. 

QUESTÃO: Assinale a alternativa em que há erro de concordância verbal: 
 
RESPOSTA: Nós é feliz. 
 

QUESTÃO: Qual das alternativas é um programa de informática desenvolvidos para prevenir, detectar e eliminar 
Malware de computador? 
 
RESPOSTA: Antivírus. 

QUESTÃO: Assinale a alternativa que apresenta corretamente o editor de planilhas produzido pela Microsoft. 
 
RESPOSTA: Microsoft Office Excel. 

QUESTÃO: O Microsoft Word é um: 
 
RESPOSTA: Processador de texto. 

QUESTÃO: Navegador de internet é: 
 
RESPOSTA: um programa que habilita seus usuários a interagirem com documentos HTML hospedados em um 
servidor da rede. 

QUESTÃO: Os antivírus ou antimalwares são: 
 
RESPOSTA: programas desenvolvidos para prevenir, detectar e eliminar vírus de computador e outros tipos de 
softwares nocivos ao sistema operacional. 

QUESTÃO: O total do ativo sempre será igual ao total do passivo somado ao patrimônio líquido. A este postulado, nas 
ciências contábeis, damos o nome de: 
 
RESPOSTA: Equação fundamental da contabilidade dada pela fórmula: Ativo = Passivo + PL.  

QUESTÃO: Numa empresa de venda de frangos abatidos o gerente fechou uma compra de R$ 300.000,00 reais para 
pagar em 6 vezes, outra compra à vista de R$ 150.000,00, que integrou um estoque existente de frangos no valor de 
R$ 400.000,00. Ocorre que conseguiu vender para a quermesse da igreja R$ 300.000,00 à vista e a prazo fechou vendas 
de R$ 200.000,00. O estoque, após as operações, foi avaliado em R$ 550.000,00. Pergunta-se: no demonstrativo de 
resultados, qual o lucro bruto e o custo com mercadorias vendidas nos lançamentos. 
 
RESPOSTA: Lucro bruto: R$ 200.000,00, Custo com mercadorias vendidas: R$ 300.000,00.  

QUESTÃO: Para calcular o custo de mercadorias vendidas (CVM), utilizamos as variáveis: 
 
RESPOSTA: CVM= Estoque + Compras – Estoque Final.  

QUESTÃO: A contabilização do fato contábil gera os seguintes lançamentos: 
 
RESPOSTA: débito na conta adiantamento de viagem e crédito na conta bancos.  

QUESTÃO: Ao registro de um fato contábil chamamos lançamento. Como chamamos o conjunto destes lançamentos 
e onde são efetuados? 
 
RESPOSTA: Chamamos de escrituração e são efetuados em livros contábeis próprios.  

QUESTÃO: As contas patrimoniais, como por exemplo: conta caixa, conta bancos movimento e conta capital social, 
representam graficamente: 
 
RESPOSTA: Bens, direitos, obrigações e o patrimônio líquido da empresa.  

QUESTÃO: A representação gráfica ou nome dado aos componentes patrimoniais (bens, direitos e obrigações) e de 
resultado (despesas e receitas), para as ciências contábeis é: 
 
RESPOSTA: Contas.  



QUESTÃO: Os fatos contábeis ou fatos administrativos, por sua vez, são os acontecimentos que provocam variações 
no patrimônio da entidade, tais como: 
 
RESPOSTA: Pagamento de comissões e recebimento de duplicata com juros.  

QUESTÃO: Os atos relevantes que façam parte das atividades da empresa devem ser apresentados com procedimento 
específico, como ordena a Lei 6.404/76, Art. 176. § 4º. Indique a alternativa correta. 
 
RESPOSTA: Nota explicativa.  

QUESTÃO: São contas de resultado: 
 
RESPOSTA: Receitas e despesas.  

QUESTÃO: Indique a alternativa correta. As ciências contábeis têm por objeto estudar: 
 
RESPOSTA: Patrimônio.  

QUESTÃO: De acordo com as ciências contábeis, o patrimônio é constituído de três elementos fundamentais. Indique 
a alternativa que contém exatamente estes elementos. 
 
RESPOSTA: Bens, direitos e obrigações.  

QUESTÃO: As Receitas Públicas são ingressos decorrentes das seguintes fontes de recursos: marque a alternativa 
correta. 
 
RESPOSTA: Receitas derivadas e receitas originárias.  

QUESTÃO: Classificação da despesa orçamentária que tem por finalidade identificar os objetos de gasto de cada 
despesa, tais como vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados 
sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanentes, entre outras. 
Ante a afirmação marque a alternativa correta. 
 
RESPOSTA: Elemento de Despesa.  

QUESTÃO: No final de cada exercício financeiro, os demonstrativos contábeis aptos a demonstrar os resultados gerais 
do exercício da administração pública, conforme o que prescreve a Lei 4320/1964 são: marque a alternativa correta. 
 
RESPOSTA: Balanço orçamentário, Balanço financeiro, Balanço patrimonial e demonstração das variações 
patrimoniais.  

QUESTÃO: Em relação ao controle interno, quais as categorias que classificam este controle conforme a NBC T 16.8. 
Marque a correta. 
 
RESPOSTA: Operacional - relacionado às ações que propiciam o alcance dos objetivos da entidade; Contábil - 
relacionado à veracidade e à fidedignidade dos registros e das demonstrações contábeis; Normativo - relacionado 
à observância da regulamentação pertinente.  

QUESTÃO: Sobre a dotação orçamentária podemos afirmar que: marque a alternativa correta. 
 
RESPOSTA: Toda e qualquer verba prevista como despesa em orçamentos públicos e destinada a fins específicos.  

QUESTÃO: As entradas ou recebimentos que, de alguma forma, são recursos dos cofres públicos, porém não 
configuram receitas públicas são: marque a alternativa correta. 
 
RESPOSTA: Cauções.  

QUESTÃO: De acordo com o artigo 60 da Lei 4320/1964, é vedado a realização de despesa sem: marque a correta. 
 
RESPOSTA: Nota de empenho ou empenho prévio.  

QUESTÃO: São três instrumentos orçamentais utilizados pelos governos para organizar e administrar o orçamento 
público, estes instrumentos são utilizados no âmbito: Marque a alternativa correta. 
 



RESPOSTA: São utilizados em todos os âmbitos de governo: federal, estadual e municipal.  

QUESTÃO: O Plano Plurianual (PPA), que estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelo Governo 
Federal, Estadual ou Municipal ao logo de um período de: marque a correta. 
 
RESPOSTA: é um plano de médio prazo, tem período de quatro anos.  

QUESTÃO: O exercício financeiro tem início em 1º de janeiro e termino em 31 de dezembro. Marque a alternativa 
correta. 
 
RESPOSTA: Período anual em que deve vigorar ou ser executada a Lei Orçamentária Anual. No Brasil, coincide com 
o ano civil.  

QUESTÃO: A despesa pública, assim como a receita, é classificada em duas categorias econômicas: marque a 
alternativa correta. 
 
RESPOSTA: Despesas de capital e despesas correntes.  

QUESTÃO: Com relação ao empenho ou Nota de Empenho, na contabilidade pública, é correto afirmar: 
 
RESPOSTA: Constitui-se em uma garantia para o credor de que há recurso orçamentário para pagar a despesa.  

QUESTÃO: Ao surgimento e desaparecimentos aleatórios de receitas ou despesas dar-se o nome de superveniências 
e insubsistências que se classificam em: marque a correta. 
 
RESPOSTA: Ativa e passiva.  

 


