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PORTUGUÊS 
 

Leia o texto abaixo para responder as questões 01 e 02: 

 

OS 9 TIPOS DE INTELIGÊNCIA HUMANA: QUAIS 

AS SUAS? 

 

A teoria das inteligências múltiplas foi desenvolvida 

pelo psicólogo americano Howard Gardner. Segundo ele, o 

cérebro dos homens e mulheres possui oito tipos diferentes de 

inteligência. 

No entanto, segundo a mesma teoria, a maioria das 

pessoas possui um ou dois tipos de inteligências mais 

desenvolvidas que as outras. Isso explica por que uma pessoa 

pode ser muito boa com cálculos matemáticos e ter 

dificuldade com atividades artísticas. 

A teoria ainda afirma que é praticamente impossível 

dizer que uma pessoa é “mais inteligente” que a outra. 

Uma criança que aprende a multiplicar números facilmente 

não é necessariamente mais inteligente do que outra que 

tenha habilidades mais forte em outro tipo de inteligência. 

Depois de mais alguns anos de pesquisa, Gardner 

ponderou que existe uma 9ª inteligência que talvez seja 

importante incluir na lista: a inteligência existencial. 

Os tipos de inteligência são: 

Lógico-matemática: a capacidade de confrontar e 

avaliar objetos e abstrações, discernindo as suas relações e 

princípios subjacentes. Habilidade para raciocínio dedutivo e 

para solucionar problemas matemáticos. Cientistas possuem 

esta característica. 

Linguística: caracteriza-se por um domínio e gosto 

especial pelos idiomas e pelas palavras e por um desejo em os 

explorar. É predominante em poetas, escritores e linguistas. 

Musical: identificável pela habilidade para compor e 

executar padrões musicais, executando pedaços de ouvido, 

em termos de ritmo e timbre, mas também, escutando-os e 

discernindo-os. Pode estar associada a outras inteligências, 

como a linguística, espacial ou corporal-cinestésica. É 

predominante em compositores, maestros, músicos e críticos 

de música. 

Espacial: expressa-se pela capacidade de compreender 

o mundo visual com precisão, permitindo transformar, 

modificar percepções e recriar experiências visuais até 

mesmo sem estímulos físicos. É predominante em arquitetos, 

artistas, escultores, cartógrafos, geógrafos, navegadores e 

jogadores de xadrez, por exemplo. 

Corporal-cinestésica: traduz-se na maior capacidade 

de controlar e orquestrar movimentos do corpo. É 

predominante entre atores e aqueles que praticam a dança ou 

os esportes. 

Intrapessoal: expressa na capacidade de se conhecer. É 

a mais rara inteligência sob domínio do ser humano pois está 

ligada a capacidade de neutralização dos vícios, entendimento 

de crenças, limites, preocupações, estilo de vida profissional, 

autocontrole e domínio dos causadores de estresse. 

Interpessoal: expressa pela habilidade de entender as 

intenções, motivações e desejos dos outros. Encontra-se mais 

desenvolvida em políticos, religiosos e professores. 

Naturalista: traduz-se na sensibilidade para 

compreender e organizar os objetos, fenômenos e padrões da 

natureza, como reconhecer e classificar plantas, animais, 

minerais. É característica de biólogos e geólogos, por 

exemplo. 

Existencial: investigada no terreno ainda do 

“possível”, carece de maiores evidências. Abrange a 

capacidade de refletir e ponderar sobre questões fundamentais 

da existência. Seria característica de líderes espirituais e de 

pensadores filosóficos. 

 

OS 9 TIPOS de inteligência humana: quais as suas? Catraca 

livre, 2015. Disponível em: 

<https://catracalivre.com.br/entretenimento/os-9-tipos-de-

inteligencia-humana-quais-as-suas/>. Acesso em: 29 de julho 

de 2019. 

 

 

01. Segundo o texto, a teoria desenvolvida pelo psicólogo 

americano Howard Gardner torna praticamente impossível 

dizer que uma pessoa é “mais inteligente” que a outra porque: 

 

A) A maioria das pessoas possui todas as inteligências 

desenvolvidas. 

B) Inteligências diferentes exigem habilidades 

diferentes. 

C) Pessoas boas com cálculos matemáticos dificilmente 

serão boas com atividades artísticas. 

D) As pessoas nascem apenas com a inteligência 

existencial e adquirem as outras ao longo da vida. 

E) Todas as inteligências podem ser desenvolvidas caso 

sejam estimuladas. 

 

 

02. Com base no texto, analise as afirmativas abaixo: 

 

I- A inteligência musical pode estar ligada a outras 

inteligências como a linguística, espacial ou corporal-

cinestésica; 

II- A inteligência intrapessoal é expressa pela habilidade de 

entender as intenções, motivações e desejos dos outros; 

III- A inteligência existencial abrange a capacidade de 

refletir e ponderar sobre questões fundamentais da 

existência. Seria característica de poetas, escritores e 

linguistas; 

IV- A inteligência linguística caracteriza-se por um domínio 

e gosto especial pelos idiomas e pelas palavras e por um 

desejo em os explorar; 

V- A inteligência lógico-matemática expressa-se pela 

capacidade de compreender o mundo visual com precisão, 

permitindo transformar, modificar percepções e recriar 

experiências visuais até mesmo sem estímulos físicos. 

 

Das afirmativas acima: 

 

A) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 

D) Apenas a afirmativa IV está correta. 

E) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

 

 

03. Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam 

acentuadas CORRETAMENTE. 

 

A) Cérbero, rúbrica, fósseis. 

B) Cipó, chapéu, heróico. 

C) Árvore, cadáver, mantém. 

D) Paranóia, jibóia, também.  

E) Café, européia, enjôo. 

https://catracalivre.com.br/entretenimento/os-9-tipos-de-inteligencia-humana-quais-as-suas/
https://catracalivre.com.br/entretenimento/os-9-tipos-de-inteligencia-humana-quais-as-suas/
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04. Em relação à formação das palavras, assinale a alternativa 

em que ocorre uma derivação parassintética. 

A) Infeliz. 

B) Surdez. 

C) Combate. 

D) Enraizar. 

E) Agridoce. 

 

 

05. Assinale a alternativa em que o uso do acento indicador 

de crase esteja CORRETO. 

 

A) Iremos à Portugal semana que vem. 

B) O uso de traje à rigor é obrigatório. 

C) Estamos dispostos à ajudar você. 

D) Disse à ela que não iremos mais. 

E) Assistiremos à palestra até o fim. 

 

 

06. Assinale a alternativa em que o pronome oblíquo átono 

esteja empregado de acordo com a sintaxe de colocação 

pronominal. 

 

A) Nenhum filme agradou-nos. 

B) Quando viu-me, ficou nervoso. 

C) Por que me nega a verdade? 

D) Ninguém importar-se-ia caso ela tivesse faltado. 

E) Me conte o que foi que aconteceu. 

 

 

07. Analise a tirinha abaixo: 

 

 
 

No terceiro quadrinho, a expressão "pendurar a conta" faz 

uso do sentido: 

 

A) Denotativo, pois de fato o papel com o valor da 

dívida é pendurado em um gancho. 

B) Conotativo, pois tem como significado pedir fiado, 

ou seja, consumir e pagar somente depois. 

C) Denotativo, pois tem como significado pedir fiado, 

ou seja, consumir e pagar somente depois. 

D) Conotativo, pois de fato o papel com o valor da 

dívida é pendurado em um gancho. 

E) Denotativo, pois o sentido da vida é comprar fiado e 

pagar somente no fim do mês. 

 

 

08. Analise o trecho do poema Balõezinhos, de Manuel 

Bandeira: 

 

"Vão chegando as burguesinhas pobres, 

e as criadas das burguesinhas ricas, 

e as mulheres do povo, e as lavadeiras da redondeza." 

 

A figura de construção utilizada no trecho do poema é 

responsável pela repetição intencional do conectivo 

coordenativo “e”. Essa figura recebe o nome de: 

 

A) Pleonasmo. 

B) Elipse. 

C) Inversão. 

D) Polissíndeto. 

E) Repetição. 

 

 

09. De acordo com a Novíssima Gramática da Língua 

Portuguesa, escrita por Domingos Paschoal Cegalla, analise 

as afirmativas em relação às figuras de palavras. 

 

(__)- Metáfora é o desvio da significação própria de uma 

palavra, nascido de uma comparação mental ou 

característica comum entre dois seres ou fatos; 

(__)- Comparação consiste em usar uma palavra por outra, 

com a qual se acha relacionada. Essa troca se faz não 

porque as palavras são sinônimas, mas porque uma evoca a 

outra; 

(__)- Sinestesia é a transferência de percepções da esfera de 

um sentido para a de outro, do que resulta uma fusão de 

impressões sensoriais de grande poder sugestivo; 

(__)- Perífrase é uma expressão que designa os seres por 

meio de algum de seus atributos ou de um fato que os 

celebrizou. 

 

Considerando que (F) significa falso e que (V) significa 

verdadeiro, assinale a alternativa CORRETA sobre as 

afirmações acima. 

 

A) V – F – V – V. 

B) V – V – V – V. 

C) F – V – F – F. 

D) F – F – F – V. 

E) V – F – F – V. 

 

 

10. Em relação ao novo acordo ortográfico, assinale a 

alternativa CORRETA. 

 

A) Os ditongos abertos “ei” e “oi” continuam 

acentuados nas paroxítonas. 

B) As letras “k”, “w” e “y” não fazem parte do alfabeto 

português. 

C) O hífen é utilizado na ênclise e na mesóclise, ligando 

o pronome oblíquo átono ao verbo. 

D) Os ditongos abertos “ei” e “oi” não são mais 

acentuados nas oxítonas. 

E) Todas as proparoxítonas deixaram de ser acentuadas. 

 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 

11. Complete a lacuna CORRETAMENTE, conforme os 

representantes institucionais do atual governo Federal. 

 

O ministro da Economia, ______________________, teve 

um dia de pop star em um evento voltado ao mercado 

financeiro na tarde desta quinta-feira (4), em São Paulo. Entre 

aplausos e risadas, fez um panorama dos desafios do governo, 

falou sobre Previdência e usou seu estilo polêmico para 
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definir os problemas que vê no Brasil. Ele disse que "somos 

200 milhões de trouxas explorados" por poucas empresas. 

 

(Fonte adaptada de: https://economia.uol.com.br/ > acesso 

em 07 julho de 2019) 

 

Corresponde a pasta ministerial do texto acima: 

 

A) Abraham Weintraub. 

B) Paulo Guedes. 

C) Sérgio Moro. 

D) Ricardo Salles. 

E) Ernesto Araújo. 

 

 

12. São deputados federais eleitos como representantes do 

estado da Paraíba, na Câmara dos Deputados, atualmente, 

cumprindo mandato: 

 

(__)- Julian Lemos; 

(__)- Frei Anastácio; 

(__)- Edna Henrique; 

(__)- Wilson Filho. 

 

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as 

falsas e em seguida assinale a alternativa que apresenta a 

ordem CORRETA de cima para baixo. 

 

A) F-V-V-F. 

B) F-V-F-V. 

C) V-V-V-V. 

D) V-F-F-V. 

E) V-V-V-F. 

 

 

13. Uma capital é a cidade onde reside o governo central e 

toda a sede administrativa do Estado. Nesse sentido, Boa 

Vista é a capital de qual Estado do Brasil? 

 

A) Acre.  

B) Tocantins.  

C) Roraima.  

D) Rondônia.  

E) Mato Grosso.  

 

 

14. Quanto à população estimada para o ano de 2019, 

segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), o município de Princesa Isabel, estado da 

Paraíba, possui população de: 

 

A) 19.612 habitantes. 

B) 21.283 habitantes. 

C) 22.930 habitantes. 

D) 23.345 habitantes. 

E) 26.414 habitantes. 

 

 

15. Pernambuco é um dos nove estados que compõem a 

região Nordeste do Brasil e faz fronteira com todos os estados 

citados abaixo, EXCETO: 

 

A) Ceará.  

B) Paraíba.  

C) Alagoas.  

D) Bahia.  

E) Sergipe.  

 

16. Sobre meios de comunicação, analise o fragmento textual 

a seguir e responda completando a lacuna 

CORRETAMENTE.  

 

O _________________ é um aplicativo multiplataforma de 

mensagens instantâneas e chamadas de voz para 

smartphones. Além de mensagens de texto, os usuários 

podem enviar imagens, vídeos e documentos em PDF, além 

de fazer ligações grátis por meio de uma conexão com a 

internet. O software está disponível para vários sistemas 

operacionais móveis. A empresa com o mesmo nome foi 

fundada em 2009 por Brian Acton e Jan Koum, ambos 

veteranos do Yahoo e está sediada na cidade estadunidense de 

Santa Clara, na Califórnia. 

 

A alternativa CORRETA corresponde a: 

 

A) Telegram.   

B) Instagram.  

C) Whatsapp.  

D) Facebook. 

E) Twitter.  

 

 

17. Todos os artistas citados abaixo são genuinamente 

paraibanos, EXCETO: 

 

A) Alcymar Monteiro 

B) Flávio José 

C) Zé Ramalho 

D) Elba Ramalho 

E) Chico César 

 

 

18. Leia o texto abaixo: 

 

“Caminhando e cantando e seguindo a canção 

Somos todos iguais, braços dados ou não 

Nas escolas, nas ruas, campos, construções 

Caminhando e cantando e seguindo a canção”(...) 

 

O trecho acima é um fragmento da letra de música Para não 

dizer que não falei de flores. Esta letra pertence a um lendário 

paraibano que foi perseguido durante o regime Militar. O 

autor da letra citada acima corresponde a qual dos paraibanos 

citados abaixo? 

 

A) Geraldo Azevedo 

B) Chico César 

C) Geraldo Vandré 

D) Zé Ramalho 

E) Elba Ramalho 

 

 

19. O gentílico dado para a pessoa que nasce no município de 

Princesa Isabel corresponde a: 

 

A) Princesense 

B) Isabel-princesense 

C) Princesaense 

D) Princense 

E) Princesisabelense 
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20. Todos os cargos citados abaixo são exercidos de forma 

eletiva, EXCETO: 

 

A) Conselheiro tutelar 

B) Prefeito 

C) Vereador 

D) Chefe de Gabinete 

E) Deputado Estadual 

 

 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

21. De acordo com a Constituição Federal de 1988, os 

estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na 

República Federativa do Brasil há mais de quinze anos 

ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a 

nacionalidade brasileira são considerados como: 

 

A) Brasileiros natos. 

B) Brasileiros estrangeiros. 

C) Brasileiros naturalizados. 

D) Estrangeiros brasileiros. 

E) Estrangeiros naturalizados. 

 

 

22. Leia o trecho a seguir e assinale ao que segue com base 

na Constituição Federal. 

 

“São ___________, no território de jurisdição do titular, o 

cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo 

grau ou por adoção, do Presidente da República, de 

Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de 

Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses 

anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e 

candidato à reeleição.” 

 

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a 

lacuna com base no texto constitucional. 

 

A) Inelegíveis. 

B) Elegíveis. 

C) Alistáveis. 

D) Inalienáveis. 

E) Alienáveis. 

 

 

23. A Constituição Federal de 1988 estabelece que a 

organização político-administrativa da República Federativa 

do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios, todos autônomos. De acordo com a 

Constituição Federal, as práticas de estabelecer cultos 

religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o 

funcionamento ou manter com eles ou seus representantes 

relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da 

lei, a colaboração de interesse público são:  

 

A) Vedadas à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

somente. 

B) Vedadas somente à União. 

C) Vedadas somente aos Estados e ao Distrito Federal. 

D) Vedadas à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios. 

E) Vedadas somente aos Municípios. 

 

24. Juliano praticou a conduta de expor a vida ou a saúde de 

outrem a perigo direto e iminente. Diante desta conduta, 

buscou informações jurídicas com um profissional da área 

para entender em qual crime incorreria por sua conduta. 

Assinale a alternativa que corresponde ao crime cometido por 

Juliano pela conduta típica apresentada: 

 

A) Perigo de contágio venéreo. 

B) Perigo de contágio de moléstia grave. 

C) Abandono de incapaz. 

D) Abandono de recém-nascido. 

E) Perigo para a vida ou saúde de outrem. 

 

 

25. O Código Penal Brasileiro estabelece que aquele que 

injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro 

pratica o crime de injúria. No mencionado dispositivo legal, 

existe duas hipóteses nas quais o juiz pode deixar de aplicar a 

pena. Assinale a alternativa que corresponde a estas 

hipóteses. 

 

A) Quando a injúria ofender somente a dignidade e não 

o decoro. 

B) Quando consistir em violência ou vias de fato. 

C) Quando a injúria consiste na utilização de elementos 

referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a 

condição de pessoa idosa ou portadora de 

deficiência: 

D) Quando a injúria for praticada por parente. 

E) Quando o ofendido, de forma reprovável, provocou 

diretamente a injúria; e no caso de retorsão imediata, 

que consista em outra injúria. 

 

 

26. A prática do crime de furto consiste na conduta típica de 

subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, e tem 

previsão de pena de reclusão de um a quatro anos e multa. Se 

o crime de furto for cometido com emprego de chave falsa 

considera-se como: 

 

A) Furto privilegiado. 

B) Furto comum. 

C) Furto específico. 

D) Furto qualificado. 

E) Furto especial. 

 

 

27. Marianna estava em dúvida com sua colega Giovanna 

sobre qual seria a conduta típica do crime de Atentado contra 

a liberdade de associação. Após consulta ao Código Penal 

concluíram que se trata de: 

 

A) Constranger alguém, mediante violência ou grave 

ameaça, a celebrar contrato de trabalho, ou a não 

fornecer a outrem ou não adquirir de outrem 

matéria-prima ou produto industrial ou agrícola. 

B) Participar de suspensão ou abandono coletivo de 

trabalho, praticando violência contra pessoa ou 

contra coisa. 

C) Constranger alguém, mediante violência ou grave 

ameaça. 
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D) Participar de suspensão ou abandono coletivo de 

trabalho, provocando a interrupção de obra pública 

ou serviço de interesse coletivo. 

E) Constranger alguém, mediante violência ou grave 

ameaça, a participar ou deixar de participar de 

determinado sindicato ou associação profissional. 

 

 

28. Cleiton recrutou trabalhadores fora da localidade de 

execução do trabalho, dentro do território nacional, mediante 

fraude ou cobrança de qualquer quantia do trabalhador e não 

assegurou condições ao seu retorno ao local de origem. 

Diante de tal conduta, Cleiton buscou informações para se 

prevenir de eventual processo penal, para saber qual crime 

teria cometido. Após consulta ao advogado, conclui-se que 

Cleiton praticou o crime de: 

 

A) Frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho. 

B) Aliciamento de trabalhadores de um local para outro 

do território nacional. 

C) Violação de segredo de fábrica ou negócio. 

D) Sabotagem. 

E) Aliciamento para o fim de emigração. 

 

 

29. Juliano, estudante do curso de Direito da Universidade 

Gama estava em dúvida sobre qual seria o crime previsto no 

Código Penal para a conduta de opor-se à execução de ato 

legal, mediante violência ou ameaça a funcionário 

competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando 

auxílio. Após consulta à legislação concluiu que se trata do 

crime de: 

 

A) Exploração de prestígio. 

B) Resistência. 

C) Desobediência. 

D) Desacato. 

E) Usurpação de função pública. 

 

 

30. Adriana perguntou ao professor Acácio, qual seria a 

conduta típica do crime de Corrupção ativa nos termos do 

Código Penal Brasileiro. O professor prontamente lhe 

respondeu que se trata da conduta de: 

 

A) Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito 

ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo 

consumo de mercadoria. 

B) Importar ou exportar mercadoria proibida. 

C) Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública 

ou venda em hasta pública, promovida pela 

administração federal, estadual ou municipal, ou por 

entidade paraestatal; afastar ou procurar afastar 

concorrente ou licitante, por meio de violência, 

grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem.  

D) Oferecer ou prometer vantagem indevida a 

funcionário público, para determiná-lo a praticar, 

omitir ou retardar ato de ofício. 

E) Rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou 

conspurcar edital afixado por ordem de funcionário 

público; violar ou inutilizar selo ou sinal empregado, 

por determinação legal ou por ordem de funcionário 

público, para identificar ou cerrar qualquer objeto. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. “Determina a adoção do menor valor para os 

componentes do Ativo e do maior valor para os componentes 

do Passivo, sempre que se apresentarem alternativas 

igualmente válidas para a quantificação das variações 

patrimoniais que alterem o Patrimônio Líquido.” Estamos 

falando do:  
 

A) Princípio da Prudência  

B) Princípio da Conversação. 

C) Princípio da Unidade Contábil.  

D) Princípio da Verificação.  

E) Princípio do Registro pelo Valor Original.  

 

 

32. Assinale a alternativa que NÃO TEM relação com o 

Princípio da Oportunidade: 
 

A) O registro compreende os elementos quantitativos e 

qualitativos, contemplando os aspectos físicos e 

monetários. 

B) O registro deve ensejar o reconhecimento universal 

das variações ocorridas no patrimônio da Entidade, 

em um período de tempo determinado, base 

necessária para gerar informações úteis ao processo 

decisório da gestão. 

C) Os componentes do patrimônio devem ser 

registrados pelos valores originais das transações 

com o mundo exterior, expressos a valor presente na 

moeda do País, que serão mantidos na avaliação das 

variações patrimoniais posteriores. 

D) Desde que tecnicamente estimável, o registro das 

variações patrimoniais deve ser feito mesmo na 

hipótese de somente existir razoável certeza de sua 

ocorrência. 

E) Refere-se, simultaneamente, à tempestividade e à 

integridade do registro do patrimônio e das suas 

mutações, determinando que este seja feito de 

imediato e com a extensão correta, 

independentemente das causas que as originaram. 

 

 

33. O profissional da contabilidade deve cumprir todos os 

princípios éticos citados abaixo, EXCETO:  
 

A) Integridade – ser franco e honesto em todos os 

relacionamentos profissionais e comerciais. 

B) Objetividade – não permitir que comportamento 

tendencioso, conflito de interesse ou influência 

indevida de outros afetem o julgamento profissional 

ou de negócio. 

C) Competência profissional e devido zelo – manter o 

conhecimento e a habilidade profissionais no nível 

adequado para assegurar que clientes e/ou 

empregador recebam serviços profissionais 

competentes com base em desenvolvimentos atuais 

da prática, legislação e técnicas, e agir 

diligentemente e de acordo com as normas técnicas e 

profissionais aplicáveis. 

D) Comportamento profissional – cumprir as leis e os 

regulamentos pertinentes e evitar qualquer ação que 

desacredite a profissão. 

E) Transparência e ampla divulgação – respeitar a 

transparência das informações obtidas em 

decorrência de relacionamentos profissionais e 
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comerciais e, portanto, divulgar amplamente essas 

informações a sociedade.  

 

 

34. Os relatórios contábil-financeiros representam um 

fenômeno econômico em palavras e números. Para ser útil, a 

informação contábil-financeira não tem só que representar um 

fenômeno relevante. Para ser representação da realidade 

retratada precisa ter três atributos. Ela tem que ser completa, 

neutra e livre de erro. É claro, a perfeição é rara, se de fato 

alcançável. O objetivo é maximizar referidos atributos na 

extensão que seja possível. Essa definição refere-se a 

Características qualitativas fundamentais da: 
 

A) Representação Fidedigna.  

B) Representação dos Três Atributos. 

C) Materialidade.  

D) Relevância. 

E) Clareza.  

 

 

35. Assinale a opção que NÃO TEM relação com a 

Característica Qualitativa de Melhoria da Comparabilidade. 
 

A) As decisões de usuários implicam escolhas entre 

alternativas, como, por exemplo, vender ou manter 

um investimento, ou investir em uma entidade ou 

noutra. Consequentemente, a informação acerca da 

entidade que reporta informação será mais útil caso 

possa ser comparada com informação similar sobre 

outras entidades e com informação similar sobre a 

mesma entidade para outro período ou para outra 

data. 

B) Certos fenômenos são inerentemente complexos e 

não podem ser facilmente compreendidos. A 

exclusão de informações sobre esses fenômenos dos 

relatórios contábil financeiros pode tornar a 

informação constante em referidos relatórios mais 

facilmente compreendida. 

C) É a característica qualitativa que permite que os 

usuários identifiquem e compreendam similaridades 

dos itens e diferenças entre eles 

D) Para que a informação seja comparável, coisas iguais 

precisam parecer iguais e coisas diferentes precisam 

parecer diferentes. A comparabilidade da informação 

contábil-financeira não é aprimorada ao se fazer com 

que coisas diferentes pareçam iguais ou ainda ao se 

fazer coisas iguais parecerem diferentes. 

E) Diferentemente de outras características qualitativas, 

a comparabilidade não está relacionada com um 

único item. A comparação requer no mínimo dois 

itens. 

 

 

36. O orçamento público deve ser apresentado em linguagem 

clara e compreensível a todas as pessoas que, por força do 

ofício ou interesse, precisam manipulá-lo. Essa é uma 

definição do Princípio Orçamentário da(o): 
 

A) Orçamento Bruto.  

B) Legalidade.  

C) Objetividade.  

D) Exatidão.  

E) Publicidade.  

 

 

37. Assinale a melhor definição do Princípio Orçamentário da 

Unidade.  
 

A) Nenhuma parcela da receita geral poderá ser 

reservada ou comprometida para atender a certos 

casos ou a determinado gasto. Ou seja, a receita não 

pode ter vinculações. Essas reduzem o grau de 

liberdade do gestor e engessa o planejamento de 

longo, médio e curto prazos. 

B) As receitas e as despesas devem aparecer de forma 

discriminada, de tal forma que se possa saber, 

pormenorizadamente, as origens dos recursos e sua 

aplicação. Como regra clássica tinha o objetivo de 

facilitar a função de acompanhamento e controle do 

gasto público, pois inibe a concessão de autorizações 

genéricas que propiciam demasiada flexibilidade e 

arbítrio ao Poder Executivo, dando mais segurança 

ao contribuinte e ao Legislativo. 

C) A lei orçamentária deverá conter apenas matéria 

orçamentária ou financeira. Ou seja, dela deve ser 

excluído qualquer dispositivo estranha à estimativa 

de receita e à fixação de despesa.  

D) O orçamento deve ser elaborado e autorizado para 

um determinado período de tempo, geralmente um 

ano. A exceção se dá nos créditos especiais e 

extraordinário autorizados nos últimos quatro meses 

do exercício, reabertos nos limites de seus saldos, 

serão incorporados ao orçamento do exercício 

subsequente. 

E) O orçamento deve ser uno, ou seja, deve existir 

apenas um orçamento para dado exercício 

financeiro. Dessa forma integrado, é possível obter 

eficazmente um retrato geral das finanças públicas e, 

o mais importante, permite-se ao Poder Legislativo o 

controle racional e direto das operações financeiras 

de responsabilidade do Executivo. 

 

 

38. Observe os seguintes dados: 
 

Ativo Circulante R$ 18.600,00 

Passivo Circulante R$ 24.840,00 

Passivo Não Circulante R$ 16.800,00 

Realizável a Longo Prazo R$ 5.400,00 

Ativo Total R$ R$ 54.930,00 
 

Calcule o Índice de Liquidez Corrente:  
 

A) 0,58 

B) 1,56 

C) 0,75 

D) 0,72 

E) 1,32 

 

 

39. Levando em consideração os dados da questão anterior, 

calcule a Liquidez Geral: 
 

A) 0,58 

B) 1,56 

C) 0,75 

D) 0,72 

E) 1,32 
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40. Levando em consideração os dados da questão 38, calcule 

a Solvência Geral: 
 

A) 0,58 

B) 1,56 

C) 0,75 

D) 0,72 

E) 1,32 


