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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1. Você receberá do fiscal de sala os materiais descritos a seguir:
a) uma folha de respostas destinada à marcação das respostas das questões objetivas;
b) este caderno de prova contendo 40 (quarenta) questões objetivas, cada qual com 5 alternativas de respostas (A, B, C, D e E).
2. Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de
sala para que sejam tomadas as devidas providências.
3. As questões objetivas são identificadas pelo número situado acima do seu enunciado.
4. Ao receber a folha de respostas, você deve:
a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, número de inscrição e o número do documento de identidade;
b) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c) assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta.
5. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a) qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;
b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina
de calcular, máquina fotográfica digital, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou
borracha. Tal infração poderá acarretar a eliminação sumária do candidato.
6. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta
indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.
7. O tempo disponível para a realização da prova é de 3 (três) horas, já incluído o tempo para os procedimentos de identificação
previstos no edital e a marcação da folha de respostas.
8. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas
as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações relativas às suas respostas em qualquer outro
meio que não seja o próprio caderno de provas.
9. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após sessenta minutos de seu início. Nessa
ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas.
10. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no decurso dos últimos
sessenta minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.
11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que descumprir a regra
de entrega de tal documento será eliminado do concurso.
12. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário.
13. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 21 de novembro de 2016.
14. O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos preliminares das provas deverá fazê-lo da 0h00min do dia 23 de
novembro às 23h59min do dia 24 de novembro 2016, ininterruptamente, observado o horário oficial de Brasília-DF, por meio de
formulário que será disponibilizado no site e enviar EXCLUSIVAMENTE por e-mail crescer.consultoria_crp@outlook.com
____________________________________________________________________
NOME DO CANDIDATO
_________________________________________________
INSCRIÇÃO
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10 QUESTÕES

A uberização da vida
1
2

A tecnologia e o trabalho vivem, nos últimos séculos, uma relação pontuada por uma série
de episódios surpreendentes, quase sempre marcados pelo conflito.

3

Desde o início da era industrial, no século XVIII, os operários de fábricas são assombrados

4

pelo espectro de sua substituição por máquinas. Naquela época, havia boatos, na Inglaterra, sobre

5

o lendário general Ned Ludd, que incitava a invasão das tecelagens e a destruição das máquinas

6

para conter o desemprego em massa.

7

Nunca saberemos ao certo se Ned Ludd realmente existiu. Contudo, o termo ludismo

8

passou a ser incorporado pela literatura sociológica e filosófica como designando a revolta contra

9

a tecnologia. Nas últimas décadas já se fala até em neoludismo, um movimento radical que

10

defende a reversão da humanidade para um estado pré-tecnológico.

11

É provável que ocorra algo semelhante a uma revolta ludita hoje em dia, se algumas

12

promessas da tecnologia se concretizarem. Uma delas é a substituição dos motoristas

13

profissionais pelo piloto automático do Google. Se isso ocorrer, presenciaremos a maior onda de

14

desemprego dos últimos séculos, o fantasma, dessa vez, seria a inteligência artificial.

15

No entanto, já existe uma outra revolução em curso, que chega liderada pelo aumento

16

crescente dos aplicativos. Além de nos disponibilizar serviços no esquema 24/7 (24 horas por

17

dia, sete dias da semana), a internet começa, agora, a preencher nichos de tempo livre com

18

trabalho. Chamo a esse fenômeno de uberização.

19

Frequentemente, o Uber é um aplicativo associado com a substituição dos táxis nas

20

grandes cidades, mas é muito mais do que isso. Inicialmente, o projeto do Uber era organizar

21

caronas solidárias nas grandes cidades. No entanto, alguns empresários perceberam que

22

poderiam aproveitar o fato de que, hoje em dia, praticamente todas as pessoas dirigem carros e

23

que, se essa força de trabalho fosse aproveitada e organizada por um aplicativo, os motoristas

24

amadores poderiam, praticamente, assumir o mercado preenchido pelos táxis, bastando, para

25

isso, fazer "bicos" em horas vagas.

26

Em pouco tempo, o Uber se tornou uma daquelas empresas arquibilionárias do vale do

27

silício, cujo endereço é apenas alguma caixa-postal de algum paraíso fiscal caribenho. Com ele,

28

vieram outros aplicativos para preencher com trabalho as horas vagas de muitas outras atividades

29

profissionais. A advogada que está com poucos clientes pode compensar essa situação se souber

30

fazer maquiagem. Há um aplicativo para chamá-la nas vésperas de eventos. Ela não precisa ser

31

uma maquiadora profissional e, por isso, sabe-se que ela cobrará a metade do preço. Se você tem

32

uma moto, pode maximizar seu uso fazendo entregas aos sábados em vez de deixá-la ociosa na

33

garagem do seu prédio. Todo mundo está disposto a fazer "bicos", e todo mundo, também fica

34

feliz quando pode pagar menos por um serviço.
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35

A uberização é o trabalho em migalhas. Ela começa com a profissionalização do

36

amadorismo, pois todos podemos ser motoristas, jardineiros ou entregadores nas horas vagas.

37

Contudo, o inverso, ou seja, o rebaixamento de profissionais a amadores, já está acontecendo.

38

Muitos profissionais qualificados estão se inscrevendo em aplicativos que os selecionam para

39

prestar serviços a preços reduzidos em determinados horários ou dias da semana. É possível que,

40

em pouco tempo, o trabalho qualificado se torne parte do precariado.

41

Ainda é difícil prever os resultados da uberização do trabalho. A relação contínua entre

42

empregados e patrões tenderá a desaparecer, sobretudo no setor de serviços. A babá de seu

43

filho, quando você for ao cinema com sua esposa, será escalada por um aplicativo e,

44

dificilmente, será a mesma pessoa em todas as ocasiões. Não haverá mais o taxista de confiança

45

ou o garçom que te reconhece sempre que você entra em um determinado restaurante.

46

Com a uberização, a liberdade e a coação se tornam coincidentes, pois todos se tornarão

47

patrões de si mesmos. A dialética senhor-escravo, tão cara aos hegelianos e a seus herdeiros

48

marxistas, desaparecerá. Pois todos seremos sempre ao mesmo tempo senhores e escravos.

49

Exploraremos a nós mesmos de forma implacável.

50

A demarcação entre tempo livre por oposição ao horário de trabalho será ainda mais

51

diluída. Todos se sentirão culpados por tirar uma soneca após o almoço de domingo em vez de

52

aproveitar o tempo fazendo uma corrida de táxi para alguém que precisa ir ao aeroporto para

53

viajar, provavelmente, a trabalho.

54

Na Antiguidade, os gregos desprezavam o trabalho. No mundo cristão, sobretudo com a

55

reforma protestante, ele passou a ser associado com dignidade. Não ter emprego, não ter trabalho

56

passou a corroer a autoestima de muitas pessoas. O homem contemporâneo ainda associa

57

trabalho com dignidade, embora, paradoxalmente, esteja aceitando trabalhos cada vez mais

58

indignos para sobreviver.

59

O sociólogo sul-coreano Byung-Chul Han aponta, no seu livro A sociedade do cansaço

60

(Vozes, 2015), que não é por acaso que enfrentamos uma pandemia de depressão. De um lado, há

61

metas inatingíveis, e de outro, apenas oferta de trabalho precário.

62

A precariedade da vida tende a se tornar um padrão. As novas gerações já sabem que o

63

sonho da estabilidade ficou para trás. Como trabalhadores efêmeros e também consumidores

64

efêmeros, a ideia de uma vida melhor no futuro, como resultado de uma carreira, tende a

65

desaparecer.
A uberização da vida, João Teixeira. FILOSOFIA, Ciência & Vida, Ano IX, nº 120, p.60/61.
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QUESTÃO 1
A leitura do texto permite concluir:

A) A previsão do futuro, quanto à atividade profissional dos trabalhadores, se baseia em dados concretos, razão por
que nunca falha.

B) A probabilidade de mudanças de empregos e profissões é muito remota, apesar dos avanços tecnológicos.
C) A revolução tecnológica tem mudado o panorama do mercado de trabalho, mas não se pode concluir como uma
ameaça em definitivo ao trabalhador.

D) A tese do fim do emprego, provocado pela revolução tecnológica, tem como suporte a comprovação de que tudo é
mecanizável.
E) A permanência indiscutível da relação patrão X empregado tal como está atualmente configurada.
QUESTÃO 2
Quanto aos parágrafos que compõem o texto, é correto afirmar que o
A) primeiro, o segundo e o terceiro partem da hipótese de que, um dia, o homem perderá para a tecnologia o seu
espaço no mercado de trabalho.
B) quarto retoma o que foi dito anteriormente, fazendo previsões otimistas para o futuro.
C) décimo segundo contém informações que vão de encontro à conclusão contida no décimo quarto parágrafo.
D) décimo terceiro vale-se do discurso de outro enunciador em defesa da tecnologia, que é isenta de qualquer
malefício.
E) décimo quarto aponta uma possibilidade de manutenção do trabalho humano no mercado, ressalvando, contudo a
existência de situações adversas.
QUESTÃO 3
A leitura do texto permite inferir:
A)
B)
C)
D)
E)

O homem, através dos recursos tecnológicos que desenvolveu, conseguiu promover a sua melhoria de vida.
A continuidade do emprego digno, mesmo que se modifiquem as relações de trabalho.
A tecnologia, apesar de ser usada em larga escala, ainda não foi capaz de substituir a mão-de-obra humana.
A tecnologia, apesar de ser baseada em inventos científicos, não é confiável.
O ser humano, incondicionalmente, sempre se sobreporá à tecnologia.

QUESTÃO 4
A alternativa em que a oração transcrita tem função restritiva é:
A)
B)
C)
D)
E)

“que ocorra algo semelhante a uma revolta ludita hoje em dia” (L.11).
“que poderiam aproveitar o fato” (L.21/22).
“que ela cobrará a metade do preço” (L.31).
“que incitava a invasão das tecelagens” (L.5).
“que (...) o trabalho qualificado se torne parte do precariado” (L.39/40).

QUESTÃO 5
A oração “...embora, paradoxalmente, esteja aceitando trabalhos cada vez mais indignos” (L.57/58), semanticamente,
equivale a:
A)
B)
C)
D)
E)

ainda que, paradoxalmente, esteja aceitando trabalhos cada vez mais indignos.
à medida que, paradoxalmente, esteja aceitando trabalhos cada vez mais indignos.
visto que, paradoxalmente, esteja aceitando trabalhos cada vez mais indignos.
se, paradoxalmente, esteja aceitando trabalhos cada vez mais indignos.
como, paradoxalmente, esteja aceitando trabalhos cada vez mais indignos.

CONCURSO PÚBLICO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – CRP-PI

QUESTÃO 6
Sobre o uso das formas linguísticas no texto, é correto afirmar:

A) Os vocábulos “se” (L.9) e “se” (L.13) têm o mesmo valor morfológico.
B) Os termos “a” (L.11) e “a” (L.13) pertencem à mesma classe gramatical.
C) Em “todos seremos sempre ao mesmo tempo senhores e escravos.” (L.48), quanto à concordância, ocorreu uma
silepse de pessoa.

D) A oração “Naquela época, havia boatos, na Inglaterra, sobre o lendário general Ned Ludd” (L.4/5) permite ser

reescrita da seguinte forma “Naquela época, existia boatos, na Inglaterra, sobre o lendário general Ned Ludd”
sem infração à norma gramatical.
E) O vocábulo “já” (L.9) expressa valor semântico de intensidade.
QUESTÃO 7
A noção de valor antitético se faz presente no fragmento:

A)
B)
C)
D)
E)

“Uma delas é a substituição dos motoristas profissionais pelo piloto automático do Google.” (L.12/13).
“A precariedade da vida tende a se tornar um padrão” (L.62).
“a ideia de uma vida melhor no futuro, como resultado de uma carreira, tende a desaparecer.” (L.64/65).
“Na Antiguidade, os gregos desprezavam o trabalho.” (L.54).
“Pois todos seremos sempre ao mesmo tempo senhores e escravos.” (L.48).

QUESTÃO 8
Possuem diferentes regências as formas verbais:

A)
B)
C)
D)
E)

“havia” (L.4) e “existe” (L.15).
“perceberam” (L.21) e “fazer” (L.25).
“associa” (L.56) e “aceitando” (L.57).
“vivem’ (L.1) e “vieram” (L.28)
“prever” (L.41) e “haverá” (L.44).

QUESTÃO 9
Ao se reescrever a oração “os operários de fábricas são assombrados pelo espectro de sua substituição por máquinas”
(L.3/4), transpondo-a para a voz ativa, tem-se:

A)
B)
C)
D)
E)

o espectro de sua substituição por máquinas assombrará os operários das fábricas.
o espectro de sua substituição por máquinas assombraria os operários das fábricas.
o espectro de sua substituição por máquinas assombra os operários das fábricas.
o espectro de sua substituição por máquinas assombrara os operários das fábricas.
o espectro de sua substituição por máquinas assombrou os operários das fábricas.

QUESTÃO 10
A alternativa cujo termo transcrito é um caracterizador do nome é a:

A)
B)
C)
D)
E)

“assombrados” (L.3).
“de uberização” (L.18).
“invasão” (L.5).
“bicos” (L.33).
“paradoxalmente” (L.57).
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RACIOCÍNIO LÓGICO

05 QUESTÕES

QUESTÃO 11
“É falso afirmar que se Marcos tem 30 anos, então Maria não tem 20 anos.”. Essa proposição composta equivale à
seguinte afirmação:

A)
B)
C)
D)
E)

Marcos não tem 30 anos ou Maria não tem 20 anos.
Se Marcos não tem 30 anos, então Maria tem 20 anos.
Ou Marcos tem 30 anos ou Maria tem 20 anos.
Maria não tem 20 anos e Marcos tem 20 anos.
Marcos tem trinta anos e Maria tem 20 anos.

QUESTÃO 12
Se “Algum concurseiro é gaúcho”, então é correto afirmar que, com certeza:

A)
B)
C)
D)
E)

Algum gaúcho não é concurseiro
Todo concurseiro é gaúcho.
Certo gaúcho é concurseiro.
Todo gaúcho é concurseiro.
Somente um gaúcho é concurseiro.

QUESTÃO 13
Carlos, durante o período matinal na pré-escola, recebeu um desenho para pintar, como o ilustrado abaixo. Ele tinha à
disposição 3 lápis de cor de cores diferentes (azul, verde e vermelho). Para a atividade, Carlos deverá utilizar apenas
dois lápis: um para pintar o interior do sol e outro para pintar o lado externo ao círculo. Assim, de quantas formas
diferentes poderá o desenho ser pintado por Carlos?

A)
B)
C)
D)
E)

4
6
8
10
15

QUESTÃO 14
Marta e Laura estavam jogando um dado não viciado. Marta apostou que duvidava que Laura atirasse duas vezes o
dado e caísse, nas duas vezes, o número 6 na face de cima. Assim, a probabilidade de Laura ganhar a aposta é igual a:

A)
B)
C)
D)
E)

16,67%
1,88%
4,66%
1,22%
2,78%

QUESTÃO 15
Lúcio tem cinco filhos: Lalá, Lelé, Lili, Loló e Lulu. Porém, restaram apenas três bombons no pacote para lhes dar.
Supondo que um filho possa ganhar mais de um bombom, de quantos modos diferentes ele poderá fazer essa
distribuição?

A)
B)
C)
D)
E)

5
20
35
15
55

CONCURSO PÚBLICO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – CRP-PI

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

05 QUESTÕES

QUESTÃO 16
Tendo em vista as principais funções do Excel 2010, aquela que auxilia na automatização de determinadas tarefas,
otimizando o trabalho do usuário, recebe o nome de:

A)
B)
C)
D)
E)

Banco de dados.
Apresentação.
Macro.
Planilha.
Fórmula.

QUESTÃO 17
Analise as informações abaixo a respeito da computação nas nuvens (cloud computing):
I - "Tecnologia na qual os dados ficam armazenados em um servidor fora do local ao qual se está, e não em um
hardware local";
II - "Conjunto de recursos virtuais que são facilmente utilizáveis e acessíveis, comumente explorado através de um
modelo denominado 'pague-pelo-uso', com garantias oferecidas pelo provedor através de acordos de nível de
serviços".
Qual alternativa apresenta informação correta?

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I está correta.
Apenas II está correta.
I e II estão corretas.
I e II estão incorretas.
Apenas a I está incorreta.

QUESTÃO 18
O Twitter é um tipo de serviço reconhecido como microblogging, no qual é permitido ao usuário enviar e ler
mensagens (estas denominadas 'tweets'), podendo ser registrados pequenos textos de até:

A)
B)
C)
D)
E)

124 caracteres.
140 caracteres.
144 caracteres.
152 caracteres.
360 caracteres.

QUESTÃO 19
Qual alternativa apresenta informação CORRETA a respeito do tipo de rede denominado Intranet?

A)
B)
C)
D)
E)

Possui um acesso privado e restrito.
Apresenta informações gerais, públicas e promocionais.
Possui acesso provado e autorizado para parceiros externos.
Pode ser acessada por qualquer indivíduo com acesso “dial-up” ou por meio de uma LAN.
É nova geração da internet, agora com acesso a páginas da Deep Web.

QUESTÃO 20
Qual dos navegadores abaixo foi desenvolvido pela empresa Apple Inc.?

A)
B)
C)
D)
E)

Safari.
Mozilla Firefox.
Opera.
Internet Explorer.
Google Chrome
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

20 QUESTÕES

QUESTÃO 21
O patrimônio pode ser definido como o conjunto de bens, direitos e obrigações de determinada entidade. Pode-se
afirmar que o capital próprio da empresa é composto por:

A)
B)
C)
D)
E)

Obrigações e patrimônio líquido.
Ativo circulante e não circulante.
Bens e direitos.
Obrigações e patrimônio bruto.
Patrimônio líquido.

QUESTÃO 22
De acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o ativo pode ser definido como:

A) Recurso de propriedade da entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros
B)
C)
D)
E)

benefícios econômicos para a entidade.
Recurso controlado pela entidade como resultado de eventos futuros e do qual se espera que fluam benefícios
econômicos indeterminados para a entidade.
Recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros
benefícios econômicos para a entidade.
Direito presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de
recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.
É a parte negativa da posição patrimonial e identifica onde os recursos foram investidos.

QUESTÃO 23
A Empresa Carlos Carros LTDA iniciou suas atividades com um montante de R$ 100.000,00 em dinheiro. No primeiro
mês de operação, comprou veículos à vista para revenda no valor de R$ 45.000,00; posteriormente, abriu uma conta no
Banco Dindin e fez um depósito em conta corrente de 30% de seu dinheiro existente em caixa. Não houve outras
operações no mês. Nesse caso, ao final do primeiro mês de funcionamento, é correto afirmar que:

A) O ativo circulante da Empresa Carlos Carros LTDA. era de R$ 45.500,00.
B) O patrimônio líquido da empresa era de R$ 80.500,00.
C) A empresa deverá expor em notas explicativas a abertura da conta bancária e a porcentagem de dinheiro
depositado em conta corrente.
D) A compra dos veículos caracterizou um fato permutativo no ativo circulante.
E) O patrimônio bruto da empresa era de R$ 58.500,00.
QUESTÃO 24
Considerando os bens, direitos e obrigações expostos, analise os componentes patrimoniais abaixo de determinados
balanços patrimoniais e assinale a situação que se caracteriza como passivo a descoberto:

A)
B)
C)
D)
E)

Ativo circulante = R$ 30.000,00; Ativo imobilizado = R$15.000,00; Capital de Terceiros = 20.000,00.
Patrimônio bruto = R$ 120.000,00; Passivo exigível = R$ 150.000,00.
Aplicação de recursos = R$ 100.000,00; Origem de recursos = R$ 100.000,00.
Capital próprio = R$ 20.000,00; Capital de terceiros = R$ 5.000,00.
Passivo circulante = R$ 45.000,00; Ativo flutuante = R$10.000,00.
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QUESTÃO 25
Os elementos diretamente relacionados com a mensuração do resultado são as receitas e as despesas. Sobre o assunto,
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
I. A distinção entre itens de receitas e de despesas e a sua combinação de diferentes maneiras permitem demonstrar
várias formas de medir a performance da entidade, com maior ou menor grau de abrangência dos itens.
II. A definição de receita abrange tanto receitas propriamente ditas quanto ganhos.
III. Quando as perdas são reconhecidas na demonstração do resultado, elas são geralmente demonstradas
separadamente, pois sua divulgação é útil para fins de tomada de decisões econômicas.

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I está correta.
Apenas III está correta.
Apenas I e II estão corretas.
I, II e III estão corretas.
Todas estão incorretas

QUESTÃO 26
Acerca do estudo das contas da contabilidade geral, assinale a alternativa INCORRETA:

A) Todo aumento de ativo ou de despesa se caracteriza como aplicação de recursos, devendo ser representado em
B)
C)
D)
E)

uma conta bilateral.
As contas do ativo caracterizam-se como créditos de funcionamento ou de financiamento da entidade.
Em um lançamento, sempre debita-se uma aplicação e credita-se uma origem.
A partir do método das partidas dobradas, os financiamentos serão sempre iguais às aplicações.
O Balanço Patrimonial é destinado a evidenciar em uma determinada data a real situação financeira de uma
Entidade.

QUESTÃO 27
Determinada empresa efetuou o pagamento em dinheiro de duplicadas, registradas por R$ 10.000,00, com desconto
financeiro de 5% por terem sido pagas antes do vencimento. Além disso, a empresa emitiu notas promissórias no valor
de R$ 18.000,00, para pagamento em 90 dias. Nesse caso, é correto afirmar que:

A)
B)
C)
D)
E)

Para o pagamento de duplicatas, houve débito na conta Caixa no valor de R$ 9.500,00.
Ao emitir as notas promissórias, a empresa debitou uma conta do ativo circulante no valor de R$ 18.000,00.
O desconto financeiro de R$ 500,00 deverá ser registrado como um direito da empresa.
Houve uma um ganho de capital de 6% em relação ao valor do pagamento total.
O pagamento das duplicatas em questão é um fato contábil misto aumentativo.

QUESTÃO 28
Em relação ao estudo do capital, é correto afirmar que o capital de giro é definido como:

A) Diferença entre o capital subscrito e o capital integralizado.
B) Obrigações exigíveis ou investimentos de terceiros na entidade.
C) Disponibilidades, direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e aplicações de recurso em
despesas do exercício seguinte.
D) Recursos advindos dos sócios ou acionistas da entidade ou decorrentes de suas operações sociais.
E) Recurso com única finalidade de investimentos internos.
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QUESTÃO 29
Analise o quadro abaixo das contas da Empresa ABX LTDA. Para que o método das partidas dobradas seja respeitado,
entre as alternativas, deve-se acrescer a seguinte conta ao conjunto:
CAIXA
CAPITAL SOCIAL
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
DESPESAS DE ALUGUEL
DUPLICATAS A PAGAR
DUPLICATAS A RECEBER
IMPOSTOS A RECOLHER
MERCADORIAS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
RECEITAS DE JUROS
RECEITAS DE VENDAS

A)
B)
C)
D)
E)

R$ 154.000,00
R$ 500.000,00
R$ 160.000,00
R$ 28.000,00
R$ 12.000,00
R$ 103.000,00
R$ 6.000,00
R$ 85.000,00
R$ 90.000,00
R$ 3.000,00
R$ 280.000,00

Ações em tesouraria no valor de R$ 181.000,00.
Reserva de Capital no valor de R$ 98.000,000.
Empréstimos no valor de R$ 76.000,00.
Imobilizado no valor de R$ 214.000,00.
Empréstimo no valor de R$ 106.00,00.

QUESTÃO 30
Na constituição de uma empresa, havia as seguintes informações:
Capital Subscrito
Capital a Subscrever
Capital integralizado

R$ 100.000,00
R$ 20.000,00
R$ 80.000,00

Nesse caso, é correto afirmar que o primeiro lançamento efetuado no balanço patrimonial da companhia foi:
A)
Capital a Integralizar
a Capital Social

R$ 100.000,00
R$ 100.000,00

B)
Caixa
a Capital a Integralizar

R$ 80.000,00
R$ 80.000,00

C)
Capital Social
a Capital Integralizado

R$ 80.000,00
R$ 80.000,00

D)
Capital Subscrito a Diversos
Capital a Subscrever
Capital Integralizado

R$ 100.000,00
R$ 20.000,00
R$ 80.000,00

E)
Caixa
a Capital Social

R$ 50.000,00
R$ 10.000,00
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QUESTÃO 31
De acordo com a Lei 4.320/64, as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial e de
serviços são classificadas como:

A)
B)
C)
D)
E)

Receitas de Capital
Receitas Correntes
Receitas Orçamentárias
Receitas Extraorçamentárias
Receitas particulares

QUESTÃO 32
Acerca das despesas de capital, de acordo com a Lei 4.320/64, assinale a alternativa incorreta:

A) Classificam-se como Inversões Financeiras as dotações destinadas a aquisição de títulos representativos do capital
de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital.

B) São Transferências de Capital as dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de
direito público ou privado devam realizar, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços.
C) Classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive as
destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas.
D) A cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas, de natureza autárquica ou não, far-se-á mediante
subvenções econômicas expressamente incluídas nas despesas de capital do orçamento da União, do Estado, do
Município ou do Distrito Federal.
E) As receitas e despesas de capital serão objeto de um Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital, aprovado por
decreto do Poder Executivo, abrangendo, no mínimo um triênio.
QUESTÃO 33
De acordo com a Constituição Federal de 1988, a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos
compulsórios, entre outros casos, para atender a seguinte finalidade:

A)
B)
C)
D)
E)

Para atender a despesas ordinárias de funcionamento da administração.
No caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional.
Para atender a despesas extraordinárias de guerra externa ou civil interna.
Para prevenir desequilíbrios da concorrência.
Para equilibrar gasto públicos e privados.

QUESTÃO 34
Em relação aos impostos de competência da União, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
I. O imposto sobre produtos industrializados (IPI) será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e
da progressividade, na forma da lei.
II. O imposto de renda e proventos de qualquer natureza (IR) terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de
capital pelo contribuinte do imposto, na forma da lei.
III. A União poderá instituir na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou
não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua
criação.

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I está correta.
Apenas III está correta.
Apenas II e III estão corretas.
I, II e III estão corretas.
Apenas II está correta.
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QUESTÃO 35
A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo
ou resíduos provenientes de imóveis, de acordo com o Supremo Tribunal Federal:

A)
B)
C)
D)
E)

É inconstitucional, uma vez que não é serviço específico e divisível.
É inconstitucional, pois não é possível ao Estado identificar os usuários do serviço a ser financiado com a taxa.
É inconstitucional, pois o contribuinte não sabe por qual serviço está pagando.
É constitucional, pois não afronta a definição constitucional de taxa.
É inconstitucional, pois a taxa de serviço está e subtraída dos cofres públicos.

QUESTÃO 36
Os órgãos normativos determinam regras gerais para o bom funcionamento do Sistema Financeiro Nacional. Dente
esses órgãos, pode-se destacar:

A)
B)
C)
D)
E)

Conselho Monetário Nacional
Banco Central do Brasil
Comissão de Valores Mobiliários
Bolsa de Valores
Autarquias

QUESTÃO 37
A execução indireta de obras da Administração Pública ocorre quando o órgão ou entidade contrata com terceiros.
Sobre os regimes de execução indireta de obras de acordo com a Lei 8.666/93, assinale a definição correta de
empreitada por preço global:

A) Quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas.
B) Quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços
e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante.
C) Quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais.
D) Quando o valor ficar abaixo do teto base.
E) Quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total.
QUESTÃO 38
Determinada repartição pública deseja contratar uma empresa para treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, orçada
em R$ 120.000,00. Nesse caso, segundo a Lei 8.666/93, sabendo-se que a licitação não é inexigível, é correto afirmar
que deverá preferencialmente ser adotada a modalidade:

A)
B)
C)
D)
E)

Concorrência
Tomada de Preços
Pregão
Concurso
Leilão
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QUESTÃO 39
Os bens imóveis da Administração Pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em
pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, desde que haja avaliação dos bens alienáveis,
comprovação da necessidade ou utilidade da alienação e:

A)
B)
C)
D)
E)

Adoção do procedimento licitatório, sob a modalidade de concorrência ou leilão.
Dispensa de licitação.
Inexigibilidade de licitação.
Autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais.
Adoção da modalidade Convite.

QUESTÃO 40
Segundo a Lei 8.666/93, considerando-se aquisição de obras ou serviços de engenharia, o limite máximo no qual se
pode utilizar a modalidade tomada de preços para licitação é:

A)
B)
C)
D)
E)

R$ 80.000,00
R$ 650.000,00
R$ 800.000,00
R$ 2.400.000,00
R$ 1.500.000,00

