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METROCAPITAL Soluções

LÍNGUA PORTUGUESA

2) Analisando o primeiro parágrafo do texto,
podemos perceber que:

TEXTO PARA AS QUESTÕES 01 A 04

(A) O zagueiro falhou por que era recém
contratado.

Antes de enfrentar um dos times mais
ricos do país, o treinador é avisado para não
estranhar uma eventual derrota inesperada e
tampouco se irritar com um determinado
jogador. O tropeço de fato acontece - com
falha do principal zagueiro da equipe, recémcontratado. Na semana seguinte, esse mesmo
jogador é convocado para a seleção nacional,
e a profecia está concretizada: o atleta se
vendeu para entregar o jogo. O relato acima
não é obra de ficção e foi descrito por um
técnico que passou pela primeira divisão do
futebol chinês nos últimos anos.

(B) O zagueiro falhou, mas o time dele
conseguiu ganhar.

Eles não abordam o tema abertamente,
mas eu tive jogador que se vendeu em troca
de grana e convocação para a seleção chinesa.
Há muitos problemas de corrupção na China,
assim como em vários países. É proporcional
aos milhares de euros e dólares gastos por
eles. Isso é cultural lá. O chinês é capaz de
deixar o filho esquecido dentro de um carro
no estacionamento enquanto faz apostas nos
cassinos, e isso é o que eu posso lhe dizer a
respeito - disse o treinador, que preferiu não
se identificar.
http://globoesporte.globo.com/futebol/futebolinternacional/noticia/2016/10/luxa-tem-razao-entenda-polemicasobre-corrupcao-no-futebol-chines.html - Adaptado. Acesso em
20/10/2016.

(C) O zagueiro não foi convocado porque
falhou.
(D) O zagueiro falhou, pois, se vendeu para
entregar o jogo.
3) No segundo parágrafo qual o sujeito oculto
do trecho: “Eles não abordam o tema
abertamente”
(A) Os zagueiros.
(B) Os chineses.
(C) Os treinadores.
(D) Os repórteres.
4) Referente o trecho “não estranhar uma
eventual derrota inesperada e tampouco se
irritar com um determinado jogador”, não
podemos substituir a palavra irritar por qual
sinônimo:
(A) Irar

1) No texto o escritor cita uma situação que
não acontece apenas na China, mas em vários
países onde são gastos milhares de euros e
dólares com futebol. Assinale a alternativa
correta que trata essa situação:

(B) Zangar
(C) Embravecer
(D) Afanar

(A) Derrota.
(B) Vitória.
(C) Corrupção.
(D) Falha.
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5) Os adjetivos podem se apresentar nos
seguintes graus: normal, comparativo e
superlativo. Assinale a alternativa que
corresponde a ordem de graus comparativo
apresentados nas orações abaixo:

8) Assinale a alternativa que apresenta
palavras com a grafia e acentuação corretas:
(A) Abotoo, anteveem, troféus.
(B) Abotôo, antevêem, troféu.
(C) Abençôo, troféis, magoo.

I – Roberto é mais forte que Ronaldo.

(D) Abençoo, troféu, magôo.

II – Roberto é menos forte que Ronaldo.
III – Roberto é tão forte quanto Ronaldo.
(A) Comparativo de inferioridade,
igualdade e superioridade.

9) Sintaticamente classifique a seguinte
oração:
de

(B) Comparativo de igualdade, superioridade
e inferioridade.
(C) Comparativo de superioridade,
igualdade e inferioridade.

de

(D) Comparativo de superioridade,
inferioridade e igualdade.

de

O sonho não acabou, nem acabará a
esperança de viver em paz.
(A) Oração principal.
(B) Oração coordenada.
(C) Oração subordinada.

6) O uso de vírgulas está incorreta em qual
das alternativas:
(A) A compra desse carro, a meu ver, é
dispensável.
(B) Veja, por exemplo este livro.

(D) Oração absoluta.
10) Das palavras abaixo, apenas uma
alternativa apresenta substantivos epicenos:
(A) o aluno – a aluna.
(B) a criança – o cônjuge.
(C) a baleia macho – a baleia fêmea.
(D) um artista – uma artista.

(C) Queria todos os sapatos, ou seja, azuis,
amarelos e vermelhos.

MATEMÁTICA

(D) Os dois, isto é, avô e neto.

11) 70 gramas de carbonato de cálcio contêm
28 gramas de cálcio. Qual a porcentagem de
cálcio no carbonato de cálcio?

7) É usado para intercalar reflexões, uma
expressão complementar ou explicativa no
período, equivalendo, conforme o caso, a
vírgulas ou parênteses:
(A) Dois pontos (:).
(B) Ponto-e-vírgula (;).

(A) 40%
(B) 36%
(C) 32%
(D) 41%

(C) Travessão (-).
(D) Barra (/).
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12) No triângulo retângulo o valor de x é:

INFORMÁTICA

8
x
) 30°
(A) 3

16) Utilizando o Microsoft Word 2010,
desejamos imprimir da página 3 a página 7 e
também a página 10. Qual a alternativa que
apresenta a especificação correta a ser
digitada no campo páginas da opção
imprimir:

(B) 4
(C) 5
(D) 6

(A) 1-10
(B) 3 a 7 + 10
(C) 3-7,10

13) A resposta correta para a seguinte
equação do 2º grau: x² - 5x + 6 = 0 é:

(D) 3,7,10

(A) 1 e 3
(B) 1 e 2
(C) 2 e 3

17) Assinale a alternativa que representa uma
memória volátil:

(D) 0 e 2

(A) Memória ROM.

14) Calcule o juro simples e o montante de
um investimento de R$ 340,00 à taxa de 7%
ao ano pelo prazo de 3 anos. Onde a
alternativa correta é:

(B) Hard Disk.

(A) R$ 61,40 (juros) e R$ 401,40 (montante).
(B) R$ 51,40 (juros) e R$ 391,40 (montante).
(C) R$ 71,40 (juros) e R$ 411,40 (montante).

(C) Memória RAM.
(D) Memória Flash.
18) A respeito dos conceitos de utilização do
Microsoft Excel 2010, analise as informações
abaixo e escolha a alternativa correta:

(D) R$ 81,40 (juros) e R$ 421,40 (montante).
15) José emprestou seu carro ao seu filho,
alguns dias depois recebeu em sua residência
uma multa por excesso de velocidade. A
infração cometida foi média, pois o veículo
estava em velocidade até 20% superior ao
limite permitido para a via. Considerando que
o limite da via era de 40 km/h é correto
afirmar:
(A) O veículo estava com velocidade entre 32
km/h e 40 km/h.

I - A coluna é a disposição vertical das
células, cuja representação é dada por
números.
II - Uma célula é representada por uma letra e
um número, que indicam, respectivamente, a
linha e a coluna em que ela se localiza.
III – Um arquivo do Microsoft Excel 2010
contém apenas uma planilha de dados.
(A) I-II-III

(B) O veículo estava com velocidade entre 49
km/h e 58 km/h.

(B) I-III

(C) O veículo estava com velocidade superior
a 60 km/h.

(C) II

(D) O veículo estava com velocidade entre 41
km/h e 48 km/h.
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19) José foi orientado acessar o site da
prefeitura de sua cidade para emissão do
carnê do IPTU desse ano. José está acessando
o site www.leme.com.br, porém não é a
página que ele necessita acessar. Levando em
consideração as informações acima, selecione
a resposta correta:

METROCAPITAL Soluções

22) De acordo com Art. 167 da Constituição
Federal de 1988, é vedado na execução do
orçamento:
(A) O início de programas ou projetos
incluídos na lei orçamentária anual.

(A) José está acessando o site correto, mas o
site está fora do ar.

(B) A realização de despesas que não
excedam os créditos orçamentários ou
adicionais.

(B) José está sem conexão de internet em sua
casa.

(C) Que a Prefeitura realize repasses previstos
na lei orçamentária anual para Autarquias.

(C) José está acessando o endereço errado, o
correto é utilizar a categoria de domínios
governamentais.

(D) A concessão ou utilização de créditos
ilimitados.

(D) José está acessando o endereço errado, o
correto é www.leme.com
20) Maria está aprendendo a utilizar as teclas
de atalho comumente utilizadas nos
aplicativos compatíveis com os ambientes
operacionais Microsoft Windows, ela
acidentalmente removeu todos os arquivos do
servidor deixando apenas em seu computador.
O que Maria estava tentando fazer:
(A) Mover os arquivos do servidor para seu
computador.
(B) Excluir os arquivos do servidor.
(C) Copiar os arquivos do servidor para seu
computador.
(D) Mover os arquivos do computador para o
servidor.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

23) Conforme o Art. 77 da Lei N° 4.320/64, a
verificação da legalidade dos atos de
execução orçamentária pelo Controle Interno
será realizada conforme as alternativas
abaixo, exceto:
(A) Bienal.
(B) Prévia.
(C) Concomitante.
(D) Subsequente.
24) Identifique o Princípio da Contabilidade a
seguir: “Determina a adoção do menor valor
para os componentes do ATIVO e do maior
para os do PASSIVO, sempre que se
apresentem alternativas igualmente válidas
para a quantificação das mutações
patrimoniais que alterem o patrimônio
líquido.”
(A) Princípio da Entidade.

21) O patrimônio público é estruturado nos
seguintes grupos, exceto:
(A) Passivos

(B) Princípio da Prudência.
(C) Princípio da Competência

(B) Patrimônio Líquido
(C) Variações Quantitativas

(D) Princípio da Oportunidade

(D) Ativos
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25) Ativos são recursos controlados pela
entidade como resultado de eventos passados
e do qual se espera que resultem para a
entidade benefícios econômicos futuros ou
potencial de serviços. Das opções que seguem
qual caracteriza um direito?
(A) Veículos.
(B) Caixa.

METROCAPITAL Soluções

28) Lei que compreende as metas e
prioridades da administração pública federal,
incluindo as despesas de capital para o
exercício financeiro subsequente, orienta a
elaboração da lei orçamentária anual, dispõe
sobre as alterações na legislação tributária e
estabelece a política de aplicação das agências
financeiras oficiais de fomento:
(A) Lei que institui o Pano Plurianual.
(B) Lei de Diretrizes Orçamentárias.

(C) Contas a Receber.

(C) Emenda Constitucional.

(D) Salários a Pagar.

(D) Lei Orçamentária Anual.

26) Das opções abaixo qual não constitui um
tipo de tributo?

29) As Demonstrações Contábeis Aplicadas
ao Setor Público (DCASP) são compostas
pelas demonstrações enumeradas pela Lei nº
4.320/19641 , pelas demonstrações exigidas
pela NBC T 16. 6 – Demonstrações Contábeis
e pelas demonstrações exigidas pela Lei
Complementar nº 101/2000. Assinale abaixo a
opção
que
não
faz
parte
destas
demonstrações:

(A) Impostos
(B) Doações
(C) Contribuições
(D) Taxas

(A) Balanço Final.
(B) Balanço Orçamentário.

27) É um sistema informatizado que processa
e controla, por meio de terminais instalados
em todo o território nacional, a execução
orçamentária, financeira, patrimonial e
contábil dos órgãos da Administração Pública
Direta federal, das autarquias, fundações e
empresas públicas federais e das sociedades
de
economia
mista
que
estiverem
contempladas no Orçamento Fiscal e/ou no
Orçamento da Seguridade Social da União.
(A) AUDESP

(C) Balanço Financeiro.
(D)
Demonstração
Patrimoniais.

das

Variações

30) Assinale a alternativa incorreta quanto a
Restos a Pagar:
(A) No fim do exercício, as despesas
orçamentárias empenhadas e não pagas serão
inscritas em restos a pagar.

(B) SisRTS

(B) Restos a pagar constituem a dívida
flutuante.

(C) SIAFI

(C) Há dois tipos de restos a pagar: os
processados e os não processados.

(D) SICONV
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31) É uma etapa da Despesa Orçamentária:
(A) Arrecadação.
(B) Recolhimento.
(C) Empenho.
(D) Lançamento.

METROCAPITAL Soluções

35) Em atendimento ao Art. 9º da Lei
Complementar Nº 101/00, o Poder Executivo
demonstrará e avaliará o cumprimento das
metas fiscais em audiência pública a cada:
(A) Semestre.
(B) Quadrimestre.

32) Conforme dispõe o art. 63 da Lei nº
4.320/1964, a liquidação consiste em:
(A) Ato emanado de autoridade competente
que cria para o Estado obrigação de
pagamento pendente ou não de implemento
de condição. Consiste na reserva de dotação
orçamentária para um fim específico.
(B) Verificação do direito adquirido pelo
credor tendo por base os títulos e documentos
comprobatórios do respectivo crédito.
(C) Entrega de numerário ao credor por meio
de cheque nominativo, ordens de pagamentos
ou crédito em conta.
(D)
Conjunto
de
procedimentos
administrativos que objetivam adquirir
materiais, contratar obras e serviços, alienar
ou ceder bens a terceiros, bem como fazer
concessões de serviços públicos com as
melhores condições para o Estado.
33) Quando há o recebimento efetivo de
doações e subvenções ocorre uma Variação
Patrimonial:
(A) Quantitativa aumentativa.
(B) Qualitativa aumentativa.
(C) Quantitativa diminutiva.
(D) Qualitativa diminutiva.
34) É um ativo não monetário, sem substância
física, identificável, controlado pela entidade
e gerador de benefícios econômicos futuros
ou serviços potenciais.

(C) Trimestre.
(D) Bimestre.
36) As previsões de receita observarão as
normas técnicas e legais, considerarão os
efeitos das alterações na legislação, da
variação do índice de preços, do crescimento
econômico ou de qualquer outro fator
relevante e serão acompanhadas das opções
que seguem, exceto:
(A) De demonstrativo de sua evolução nos
últimos três anos.
(B) Da projeção para os dois seguintes àquele
a que se referirem.
(C) Da metodologia de cálculo e premissas
utilizadas.
(D) Da Lei Orçamentária anterior.
37) Em consonância com o Art. 12 da Lei Nº
4.320/64, classifica-se como Despesa de
Capital:
(A) Investimentos.
(B) Despesas de Custeio.
(C) Transferências Correntes.
(D) Despesas Extraorçamentárias.

(A) Ativo Circulante.
(B) Ativo Imobilizado.
(C) Ativo Intangível.
(D) Ativo Diferido.
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38) É a estrutura básica da escrituração
contábil, formada por uma relação
padronizada de contas contábeis, que permite
o registro contábil dos atos e fatos praticados
pela entidade de maneira padronizada e
sistematizada, bem como a elaboração de
relatórios gerenciais e demonstrações
contábeis de acordo com as necessidades de
informações dos usuários.

40) Sobre a classificação orçamentária por
fontes/destinações de recursos é correto
afirmar que:

(A) Balanço Patrimonial.

(C) O controle das disponibilidades
financeiras por fonte/destinação de recursos
está dispensado no orçamento, devendo
existir apenas na execução.

(B) Balancete de Despesa.

(A) Aplica-se somente as despesas.
(B) Pode ser classificada em Destinação
Desvinculada
e
Destinação
Extraorçamentária.

(C) Plano de Contas.
(D) Balancete de Receitas.

39) Conforme determina o Art. 187 da Lei Nº
6.404/76, a Demonstração do Resultado do
Exercício - DRE discriminará, dentre outros,
as opções abaixo, exceto:

(D) Tem como objetivo identificar as fontes
de financiamento dos gastos públicos e, por
meio
do
orçamento
público,
essas
fontes/destinações
são
associadas
a
determinadas despesas de forma a evidenciar
os meios para atingir os objetivos públicos.

(A) A receita líquida das vendas e serviços, o
custo das mercadorias e serviços vendidos e o
lucro bruto.
(B) As despesas com as vendas, as despesas
financeiras, deduzidas das receitas, as
despesas gerais e administrativas, e outras
despesas operacionais.
(C) Descrição dos ativos e passivos da
entidade.
(D) O lucro ou prejuízo líquido do exercício e
o seu montante por ação do capital social.
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