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CONHECIMENTOS GERAIS – 20 QUESTÕES 

 

COMO NASCE UM PARADIGMA 
 
Um grupo de cientistas colocou cinco macacos numa jaula, em cujo centro colocaram uma escada e sobre ela um 
cacho de bananas. Quando um macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de 
água fria (gelada mesmo) nos que estavam no chão. Depois de certo tempo, quando um macaco ia subir a escada, os 
outros enchiam-no de pancadas, batiam sem cessar. 
Passado mais algum tempo, nenhum macaco tentava subir mais a escada, apesar de ser tentadora a visão da sua 
fruta predileta que vislumbra com abundância tão próxima de seus olhos. Então, os mesmos cientistas substituíram 
um dos cinco macacos. A primeira coisa que o pobre macaco neófito fez foi subir a escada para colher as belíssimas 
bananas, sendo retirado de lá imediatamente pelos outros sob forte chuva de pancadas, surrando-o sem dó nem 
piedade. 
Depois de algumas surras, o novo integrante assimilou a idéia do grupo e não tentou mais subir a escada, apesar de 
continuar lambendo o beiço cá debaixo. 
Um segundo macaco foi substituído, e o mesmo aconteceu, tendo o primeiro macaco substituído participado com 
alegria e entusiasmo do corretivo que o grupo impôs ao segundo integrante substituído, o pobre novato. 
Um terceiro macaco foi trocado, e repetiu-se o fato. E assim fizeram com o quarto, e , finalmente com o quinto e 
último dos veteranos sendo substituído todo o grupo. 
Os cientistas ficaram, então, com um grupo de cinco macacos que, mesmo nunca tendo tomado um banho frio, 
continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. 
Se fosse possível perguntar a algum deles porque batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta 
seria: “Não sei, as coisas sempre foram assim por aqui.” 
 
Fonte:  livro O Monge e o Executivo 
 
 
01. Sobre o texto acima podemos afirmar que: 

a) Exemplifica como a liderança pode comprometer o resultado do trabalho desde que mal feito. 

b) Demonstra que a acomodação faz com que muitas vezes repitamos procedimento sem refletir sobre sua 
real utilidade. 

c) Acusa a inutilidade de certas pesquisas científicas que estimulam o sadismo zoofílico. 

d) Incita a buscarmos no reino animal e na natureza a solução para os problemas humanos, sejam eles 
grandes ou pequenos. 

 
02. A menção a “neófito”, palavra usada no texto acima, pode ser substituída por: 

a) Viril 

b) Novato 
c) Insigne 

d) Preclaro 
 

03. É a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar 

hierarquicamente em mesmo nível ou em nível diferente. Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação 
eminentemente interna. Pode ter caráter meramente administrativo ou ser empregado para a exposição de 

projetos, idéias, diretrizes, entre outros, a serem adotados por determinado setor do serviço público. Sua 
característica principal é a agilidade. Sua tramitação em qualquer órgão deve pautar-se pela rapidez e pela 

simplicidade de procedimentos burocráticos. Para evitar desnecessário aumento do número de comunicações, 
seus despachos devem ser dados no próprio documento e, no caso de falta de espaço, em folha de continuação. 

Esse procedimento permite formar uma espécie de processo simplificado, assegurando maior transparência à 

tomada de decisões, e permitindo que se historie o andamento da matéria tratada nele. 
 

A definição acima corresponde a: 
a) Aviso 

b) Ofício 

c) Memorando 
d) Intimação 
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04. Leia com atenção: 

 
I. Caracteriza substantivo; 

II. Substitui ou modifica o substantivo. 
 

Os itens acima correspondem respectivamente às seguintes classes de palavras: 

a) Advérbio e preposição 
b) Pronome e verbo 

c) Artigo e numeral 
d) Adjetivo e pronome 

 

05. É aquele que tem um só gênero e nomeia bichos. Exemplos: o jacaré macho, a cobra fêmea. Trata-se de 
substantivo: 

a) Epicenos 
b) Biformes 

c) Uniformes 

d) Sobrecomuns 
 

06. Leia com atenção: 
 

I. Paulo, quem te contou isso? 
II. Paulo, contaram-te isso? 

 

Nos itens acima ocorre, respectivamente: 
a) Próclise e ênclise 

b) Mesóclise e ênclise 
c) Mesóclise e próclise 

d) Ênclise e mesóclise 

 
07. Fábio nasceu em Niterói, Rio de Janeiro, em 1980. Formou-se em Direito e dedicou-se à carreira policial antes de 

tornar-se escritor. 
Os verbos em destaque na frase acima estão no: 

a) Futuro do pretérito 
b) Pretérito imperfeito 

c) Pretérito perfeito 

d) Pretérito mais-que-perfeito 
 

08. Há palavras de outras classes gramaticais que, em determinadas situações, podem atuar como preposições. São, 

por isso, chamadas:  
a) Usuárias mistas 

b) Preposições viscerais 
c) Preposições essenciais 

d) Preposições acidentais 
 

09. De acordo com a construção, as frases classificam-se em: 

a) Interna e externa 
b) Côncava e convexa 

c) Nominal e Verbal 
d) Aberta e fechada 

  

10. Está incorreto quanto à concordância: 
a) Dois quintos do pessoal ficaram. 

b) Deviam haver bons alunos ali. 
c) Um terço das despesas foi inútil. 

d) Grande parte das lojas fechou. 
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11. No MS Excel, qual o código para realizar a soma da célula C1 ate a E20 

a) soma(C1:E20) 
b) soma(C1+E20) 

c) soma(C1&E20) 

d) resultado(C1+E20) 
 

12. O que é „bulk mail, bulking‟? 

a) Uma mensagem enviada de volta ao remetente, sem ser entregue a seu destino final. 
b) E-mail enviado sem finalidade comercial. 

c) Envio de e-mail em grandes volumes. Muitas vezes, também usado como sinônimo de spam. 
d) E-mail enviado com finalidade comercial. 

 

13. Para pesquisar na Internet uma frase na ordem desejada devemos: 

a) Digitar a frase entre asteriscos. 

b) Digitar a frase entre aspas. 
c) Digitar a frase em maiúsculo. 

d) Digitar no buscador a frase sem espaço algum entre as palavras. 

 

14. Na equação abaixo, qual o valor de t? 

𝑡 =  
2

1 +
1
3

 

2

×
1

2
 

a) 1,125 

b) 2,250 
c) 3,375 

d) B) 4,500 
 

15. Qual o valor de x na equação abaixo? 

6𝑥2 + 12𝑥 = −6 
a) x=1 ou x=2 

b) x=-2 ou x=1 
c) x=-1 

d) x=-2 
 

16. Assinale o valor do 7º termo da seguinte progressão geométrica: 1,6,36,... 

a) 7.776 
b) 46.656 

c) 36.636 
d) 279.936 

 

17. Uma rua de 1km é representada em um mapa por uma reta de 10cm. Se a escala desse mapa está em metros, 
qual a razão dessa escala? 

a) 0,1:10.000 m 
b) 1:1.000 m 

c) 1:100.000 m 

d) 1:10.000 m 
 

18. Qual o valor de a na matriz ao lado?                 det𝑀 =  
1 2
1 𝑎

 = 1 

a) 2 

b) 3 
c) 4 

d) 1 
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19. Qual o valor de f na equação abaixo? 

𝑓 =
(0,12)3

0,14
 

a) 0,01 

b) 0,1 
c) 1 

d) 10 
 

20. Referente às afirmações abaixo, qual a opção correta? 
 

- Todos os alunos que jogam basquete jogam futebol; 
- Todos os alunos da 7º série jogam basquete; 
- Todos os alunos da 8º série jogam futebol; 
- Nenhuma série tem jogadores de uma só modalidade; 
- Nenhuma das afirmações é recíproca. 
 

a) Todos os alunos da 8º série jogam basquete. 
b) Nenhum aluno da 7º série joga futebol. 

c) Todos os alunos da 7º série jogam futebol. 
d) Nenhum aluno da 8º série joga basquete. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 30 QUESTÕES 

 

21. Segundo a Lei nº 101/2000, a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete 

aumento da despesa será acompanhado de: 

 

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos três subsequentes; 

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei 

orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 

Essas afirmações: 

a) Ambas estão corretas. 
b) Ambas estão incorretas. 

c) Somente a afirmação I está correta. 

d) Somente a afirmação II está correta. 
 

22. O registro e a informação contábil devem reunir requisitos de verdade e de validade que possibilitem segurança e 

credibilidade aos usuários no processo de tomada de decisão. Estamos falando de qual das formalidades do 

registro contábil? 

a) Compreensibilidade 

b) Confiabilidade 
c) Tempestividade 

d) Objetividade 
 

23. Com base na Lei nº 8.666/93, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso. 
 

(__) A licitação será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, até a respectiva 

abertura. 

(__) Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens 

e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 

(__) Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da 

autoridade competente, exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da administração 

pública ou daqueles por ela indicados a partir de processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial, 
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tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo 

Poder Executivo federal.    

 

        A sequência correta é: 

a) V – V – V 
b) F – V – V 

c) V – F – V 

d) F – V – F 
 

24. Na classificação da Unidade Contábil, como denominamos a que representa a soma ou a agregação do patrimônio 

de duas ou mais Unidades Contábeis Descentralizadas? 

a) Originária 

b) Descentralizada 
c) Unificada 

d) Consolidada 
 

25. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o 

autor da denúncia o sabe inocente. Qual a pena? 

a) Detenção de três a seis meses e multa 

b) Detenção de seis a dez meses e multa 

c) Detenção de oito a doze meses e multa 
d) Detenção de um a quatro anos e multa 

 

26. De acordo com suas características e os seus reflexos no patrimônio público, as transações no setor público 

podem ser classificadas nas seguintes naturezas: 

a) Definitiva e complementar 
b) Econômico-financeira e econômico-administrativa 

c) Econômico-financeira e administrativa 

d) Impostas e aceitas 
 

27. “Patrimônio Público é o conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, adquiridos, 

formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador ou 

represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou à exploração 

econômica por entidades do setor público e suas obrigações”. 

 

O texto acima: 

a) Está completamente correto. 

b) Está completamente incorreto. 
c) Só fica correto se trocarmos a palavra “futuro” por “passado”. 

d) Só fica correto se for removida a palavra “intangíveis”. 
 

28. Os valores autorizados para a realização das despesas no exercício deverão ser compatíveis com os valores 

previstos para a arrecadação das receitas. Estamos falando de qual principio orçamentário? 

a) Clareza 

b) Equilíbrio 
c) Anualidade 

d) Exclusividade 

 

29. Registra, processa e evidencia os atos de gestão cujos efeitos possam produzir modificações no patrimônio da 

entidade do setor público, bem como aqueles com funções específicas de controle. Trata-se de qual subsistema 

de informação do sistema contábil? 

a) Compensação 

b) Orçamentário 
c) Patrimonial 

d) Custos 
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30. O principio orçamentário da “Uniformidade” nos diz que: 

a) Os dados apresentados devem ser homogêneos nos exercícios, no que se refere à classificação e demais 
aspectos envolvidos na metodologia de elaboração do orçamento, permitindo comparações ao longo do 

tempo. 

b) Todas as receitas e todas as despesas devem constar da lei orçamentária, não podendo haver omissão. 
c) Todas as receitas e despesa devem constar na peça orçamentária com seus valores brutos e não líquidos. 

d) A elaboração do orçamento deve observar as limitações legais em relação aos gastos e às receitas e, em 
especial, ao que se segue quanto às vedações impostas pela Constituição. 

 

31. Na classificação da Unidade Contábil, como denominamos a que representa o patrimônio das entidades do setor 

público na condição de pessoas jurídicas? 

a) Originária 
b) Descentralizada 

c) Unificada 

d) Consolidada 
 

32. Avalie as afirmações abaixo: 

 

I. As variações patrimoniais são transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade do 

setor público, mesmo em caráter compensatório, afetando, ou não, o seu resultado; 

II. As variações patrimoniais que afetem o patrimônio líquido devem manter correlação com as respectivas contas 

patrimoniais. 

 

Essas afirmações: 

a) Ambas estão corretas. 

b) Ambas estão incorretas. 
c) Somente a afirmação I está correta. 

d) Somente a afirmação II está correta. 

 

33. Entende-se como variações ______ aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou 

diminuem o patrimônio líquido.  

      A lacuna é preenchida com: 

a) Qualitativas 

b) Suplementares 
c) Quantitativas 

d) Acessórias 

 

34. Utilização dos recursos totais da economia, incluindo a oferta de bens públicos, podendo criar incentivos para 

desenvolver mais certos setores em relação a outros. Trata-se de qual função do orçamento? 

a) Distributiva 
b) Estabilizadora 

c) Alocativa 
d) Comutativa 

 

35. Analise e marque a opção correta: 

 

I. Ativos que tiverem a expectativa de realização até o término do exercício seguinte; 

II. Ativos disponíveis para realização imediata. 

 

a) A opção I é relativa a ativos circulantes e a opção II é relativa a ativos não circulantes. 

b) A opção I é relativa a ativos não circulantes e a opção II é relativa a ativos circulantes. 
c) Ambas as opções são relativas a ativos não circulantes. 

d) Ambas as opções são relativas a ativos circulantes. 
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36. Os registros contábeis e as informações apresentadas devem conter todos os aspectos relevantes. Estamos 

falando de qual das formalidades do registro contábil? 

a) Representatividade 
b) Comparabilidade 

c) Tempestividade 
d) Utilidade 

 

37. É a qualidade do que é exigível, ou seja, característica inerente às obrigações pelo prazo de vencimento. Trata-se 

de: 

 

a) Exigibilidade 
b) Não Circulante 

c) Circulante 
d) Conversibilidade 

 

38. A entidade do setor público deve manter sistema de informação contábil refletido em plano de contas que 

compreenda, exceto: 

a) A terminologia de todas as contas e sua adequada codificação, bem como a identificação do subsistema a 
que pertence, a natureza e o grau de desdobramento, possibilitando os registros de valores e a 

integração dos subsistemas. 

b) A função atribuída a cada uma das contas. 
c) Tabela de codificação de registros que identifique o tipo de transação, as contas envolvidas, a 

movimentação a débito e a crédito, não incluindo os subsistemas utilizados. 
d) A utilização do método das partidas dobradas em todos os registros dos atos e dos fatos que afetam ou 

possam vir a afetar o patrimônio das entidades do setor público, de acordo com sua natureza 

orçamentária, financeira, patrimonial e de compensação nos respectivos subsistemas contábeis. 
 

39. A soma, agregação ou divisão de patrimônio de uma ou mais entidades do setor público resultará em novas 

unidades contábeis. Esse procedimento será utilizado nos seguintes casos: 

 

I. Registro dos atos e dos fatos que envolvem o patrimônio público ou suas parcelas, em atendimento à 

necessidade de controle e prestação de contas, de evidenciação e instrumentalização do controle social; 

II. Unificação de parcelas do patrimônio público vinculadas a unidades contábeis descentralizadas, para fins de 

controle e evidenciação dos seus resultados; 

III. Consolidação de entidades do setor público para fins de atendimento de exigências legais, não incluindo 

necessidades gerenciais. 

 

Estão corretos os itens: 

a) I e II 

b) I e III 
c) II e III 

d) I, II e III 

 

40. As demonstrações contábeis das entidades definidas no campo da Contabilidade Aplicada ao Setor Público são, 

exceto: 

a) Demonstração do Resultado Econômico. 
b) Balanço Orçamentário. 

c) Demonstração dos Fluxos de Caixa. 
d) Demonstrações de gastos estimados. 
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41. Nas demonstrações contábeis do Setor Público, as contas semelhantes podem ser agrupadas; os pequenos saldos 

podem ser agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem: 

a) 1% do valor do respectivo grupo de contas, sendo vedadas a compensação de saldos e a utilização de 
designações genéricas. 

b) 5% do valor do respectivo grupo de contas, sendo vedadas a compensação de saldos e a utilização de 
designações genéricas. 

c) 10% do valor do respectivo grupo de contas, sendo vedadas a compensação de saldos e a utilização de 
designações genéricas. 

d) 15% do valor do respectivo grupo de contas, sendo vedadas a compensação de saldos e a utilização de 

designações genéricas. 
 

42. Avalie os itens a seguir: 

 

I. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a 

autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a 

indisponibilidade dos bens do indiciado; 

II. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, 

dar-se-á o integral ressarcimento do dano. 

 

Essas afirmações: 

a) Ambas estão corretas. 

b) Ambas estão incorretas. 
c) Somente a afirmação I está correta. 

d) Somente a afirmação II está correta. 
 

43. Avalie as afirmações abaixo: 

 

I. A entidade do setor público deve aplicar métodos de mensuração ou avaliação dos ativos e dos passivos que 

possibilitem o reconhecimento dos ganhos e das perdas patrimoniais. 

II. Os registros contábeis das transações das entidades do setor público devem ser efetuados, considerando as 

relações jurídicas, econômicas e patrimoniais, prevalecendo nos conflitos entre elas a essência sobre a forma. 

 

Essas afirmações: 

a) Ambas estão corretas. 

b) Ambas estão incorretas. 

c) Somente a afirmação I está correta. 
d) Somente a afirmação II está correta. 

 

44. Os atos de improbidade administrativa compreendem três modalidades. Não é uma delas: 

a) Os que importam enriquecimento ilícito. 

b) Os que causam prejuízo ao erário. 
c) Os que atentam contra os princípios da Administração Pública. 

d) O que trazem avanços ao tesouro. 
 

45. São características do Orçamento-Programa, exceto: 

a) Introduzido na esfera federal pelo Decreto-Lei nº 200 de 23/02/1967. 
b) O orçamento deve considerar os objetivos que o Governo pretende alcançar, durante um período 

determinado de tempo (ideia de planejamento). 
c) Necessidade de justificativa de todos os programas cada vez que se inicia um novo ciclo orçamentário. 

d) O orçamento passa a ser um instrumento de operacionalização das ações do governo, em consonância 

com os planos e diretrizes formuladas no planejamento. 
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46. É o conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações exigíveis até o término do exercício seguinte. Trata-se de: 

a) Exigibilidade 
b) Circulante 

c) Conversibilidade 

d) Unidade Contábil 
 

47. A lei orçamentária não poderá conter matéria estranha à fixação das despesas e à previsão das receitas (exceção 

Constitucional – autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operação de crédito). 

Estamos falando de qual principio orçamentário? 

a) Equilíbrio 
b) Publicidade 

c) Exclusividade 

d) Clareza 
 

48. Os subsistemas contábeis devem ser integrados entre si e a outros subsistemas de informações de modo a 

subsidiar a administração pública sobre:  

 

I. Avaliação dos resultados obtidos na execução dos programas de trabalho com relação à economicidade, à 

eficiência, à eficácia e à efetividade;  

II. Avaliação dos riscos e das contingências. 

 

Essas afirmações: 

a) Ambas estão corretas. 

b) Ambas estão incorretas. 
c) Somente a afirmação I está correta. 

d) Somente a afirmação II está correta. 

 

49. É a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos 

e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, 

cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que 

manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 

Trata-se de: 

a) Concorrências 
b) Convite 

c) Pregão 
d) Leilão 

 

50. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer 

ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e 

exceto: 

a) Frustrar a licitude de concurso público. 
b) Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de 

competência. 
c) Dar publicidade aos atos oficiais. 

d) Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor 

de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 
 

DESTAQUE AQUI 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
 


