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             SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO. 
           AGUARDE PERMISSÃO PARA INICIAR A PROVA. 

 

 
INSTRUÇÕES 

 

1. Leia as instruções atentamente antes de iniciar a 
prova. Siga-as rigorosamente, pois integram as normas 
do concurso e deste Edital.  

2. As provas terão a duração de 4 horas, incluído o 
tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta. 

3. Enquanto aguarda, verifique se o seu nome, número 
de inscrição e cargo pretendido correspondem àqueles 
da etiqueta afixada na carteira na qual você está 
sentado e na etiqueta afixada na capa deste Caderno 
de Provas. Caso haja algum problema,  comunique ao 
aplicador. 

4. Assine o Caderno de Provas. 

5. Após a autorização do aplicador para o início das 
provas, verifique se há falhas em seu Caderno de 
Provas. Caso sejam constatadas quaisquer 
irregularidades, informe imediatamente ao Aplicador. É 
de sua inteira responsabilidade eventuais prejuízos 
causados pela não observância deste item. 

6. Verifique se as questões deste Caderno estão 
numeradas de 01 a 20 (Prova de Conhecimentos 
Gerais) e de 21 a 50 (Prova de Conhecimentos 
Específicos). Caso haja algum problema, informe ao 
aplicador. 

7. Você deverá permanecer na sala de realização das 
provas por, no mínimo 60 minutos após o início da 
aplicação das provas.  

8. Você receberá um cartão-resposta para transcrever 
as respostas das provas. Confira o seu nome, número 
de inscrição, o número do documento de identidade, o 
cargo pretendido e, em caso de divergência, 
comunique ao aplicador. 

9. Assine o cartão-resposta. 

10. Siga cuidadosamente todas as instruções contidas 
no cartão-resposta, sob pena de ser eliminado do 
concurso, uma vez que será o único documento válido 
para a correção das provas. 

11. O cartão-resposta não poderá ser rasurado, 

dobrado, amassado ou danificado, e, em hipótese 
alguma, será substituído, a não ser por falha de 
organização do concurso. 

12. Sua questão receberá pontuação nula (zero) se 
houver marcação de mais de uma alternativa, rasura, 
ou se for deixada em branco. 

13. Não serão levados em consideração os rascunhos 
de questões. 

14. As assinaturas no Caderno de Provas, na lista de 
presença e no cartão-resposta, são de sua inteira 
responsabilidade. 

15. Ao terminar as provas, você deverá entregar 
obrigatoriamente ao aplicador o cartão-resposta e o 
Caderno de Provas. Para isso, levante o braço para 
chamar a atenção dos aplicadores. Eles irão até você 
para recolher o Caderno de Provas e o cartão-resposta 
devidamente assinados e preenchidos. 

16. A devolução do Caderno de Provas e do cartão-
resposta ao aplicador é de inteira responsabilidade do 
candidato. 

17. Não será permitido ao candidato levar o Caderno 
de Provas, no entanto, poderá levar a folha de 
rascunho do gabarito para posterior conferência, desde 
que conste somente as respostas do gabarito. 

18. Os 2 (dois) últimos candidatos a permanecerem na 
sala somente poderão retirar-se do local 
simultaneamente para garantir a lisura nos 
procedimentos de aplicação do concurso. 

19. O candidato que finalizar e entregar as provas 
antes do término do horário previsto não poderá mais 
fazer uso das instalações sanitárias do local da prova. 

20. A divulgação do Caderno de Provas e do gabarito 
dar-se-á em até 48 horas, após o término das provas, 
no endereço eletrônico http://www.unifal-
mg.edu.br/progepe/concursotae, correspondente ao 
presente Edital. Não serão fornecidos gabaritos por e-
mail, fax ou telefone.  

 

 

 

 
 
 
 

ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

 

 
______________________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto para responder às questões de 01 a 04. 

 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS RESPONDEM POR MAIS DE 95% DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
DO BRASIL 
 
Quem minimamente acompanha a questão da produção científica no Brasil e do financiamento da 
pesquisa em ciência, tecnologia e inovação sabe que, ao lado da meta tão longamente sonhada da 
aplicação de 2% do PIB no setor, um bom equilíbrio entre investimentos públicos e privados nessas 
atividades constitui o segundo grande objeto de desejo de boa parte dos estrategistas e gestores da área 
– além, é claro, da parcela da comunidade científica nacional bem antenada às políticas de CT&I. 
 
Isso se apresentou desde a redemocratização do país, na segunda metade dos anos 1980.  O espelho em 
que todos miravam era obviamente o das nações mais desenvolvidas. O pensamento que então se 
espraiava, muito distante de recentíssimas tentações obscurantistas, era o de que o desenvolvimento 
científico e tecnológico constituía condição sine qua para um verdadeiro desenvolvimento socioeconômico 
e para a implantação de uma sociedade mais justa. 
 
A expansão notável, fruto de algumas políticas muito bem estruturadas que estão a merecer outros 
comentários no Ciência na rua, foi baseada na capacidade de produzir ciência das universidades públicas 
brasileiras, com a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
ou seja, duas grandes universidades estaduais paulistas, mais algumas grandes universidades federais, 
como a do Rio de Janeiro (UFRJ), a de Minas Gerais (UFMG) e a do Rio Grande do Sul (UFRGS),  na 
liderança desse processo. Mais de 95% dessa  produção científica  do Brasil nas bases internacionais 
deve-se, assim, à capacidade de pesquisa de suas universidades públicas. 

Disponível em <http://ciencianarua.net/universidades-publicas-respondem-por-mais-de-95-da-producao-cientifica-do-
brasil/ > . Acesso em: 21 abr. 2019 (com adaptações). 

 

QUESTÃO 01 

Da análise do texto, infere-se que CT&I significa: 

a) Ciência, Tecnologia e Inovação. 

b) Produção científica, tecnológica e inovadora. 

c) Comunidade de ciência, tecnologia e inovação. 

d) Gestão em produtos científicos, tecnológicos e de inovação. 
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QUESTÃO 02 

Da análise do texto, infere-se que: 

a) A expansão de políticas para as pesquisas provém de um desenvolvimento econômico que se 

mantém até 2019. 

b) Grande parte da produção científica brasileira está concentrada nas empresas que desenvolvem 

tecnologias. 

c) As universidades públicas são responsáveis por quase toda a produção científica brasileira no 

exterior. 

d) O desenvolvimento sustentável, de grande importância, é tema comum na produção científica do 

país. 

 

QUESTÃO 03 

Da análise do texto, a expressão “sine qua” pode ser entendida como: 

a) A redemocratização do país serviu de base para políticas mais voltadas à produção e à divulgação 

da ciência, que se mantêm até 2019. 

b) Uma sociedade mais justa está atrelada às condições socioeconômicas e isso é condição para o 

desenvolvimento tecnológico. 

c) As tentações obscurantistas são fruto de um desejo de o Brasil se tornar uma nação mais 

desenvolvida. 

d) O desenvolvimento socioeconômico do país está aliado ao desenvolvimento científico e tecnológico 

do Brasil. 

 

QUESTÃO 04 

O fragmento “expansão notável” refere-se a: 

a) “investimentos públicos e privados nas atividades de CT&I”. 

b)  “capacidade de pesquisa de suas universidades públicas”. 

c) “desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil”. 

d)  “políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação”. 
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QUESTÃO 05 

E aí, já tem roupa nova para curtir o verão?! 😎 

Entra no nosso site e confere as novas estampas. 

www.loja.com.br 

#raiosdesol #lifestyle #surf #verão #summer 

Observando a ortografia e a norma padrão da língua portuguesa, verifica-se que o texto apresenta 

problemas com relação ao(à):  

a) Conjugação dos verbos ‘entrar’ e ‘curtir’. 

b) Ordem inversa do padrão canônico para as orações. 

c) Uso de linguagem informal, hashtags e emojis em textos de caráter formal. 

d) Grafia das palavras marcadas pelas hashtags, conforme último Acordo Ortográfico. 

 

Leia o texto para responder às questões de 06 a 08. 

 

 “A zika nos lembrou como a ciência de nosso país pode ser forte” 

Primeiro a associar a epidemia de zika à microcefalia, o neurocientista brasileiro Stevens Rehen afirma 

que a ciência do país sofre o maior desmanche da história 

 

Todos foram pegos de surpresa quando os casos de zika explodiram no Brasil, em meados de 

2016, acompanhados de um aumento inesperado de bebês com microcefalia, condição que compromete o 

desenvolvimento cerebral. A relação era óbvia, mas ninguém sabia explicá-la. A resposta veio em um 

estudo liderado pelo neurocientista Stevens Rehen (o nome engana, mas ele é brasileiro), diretor de 

pesquisa do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino e professor da UFRJ. 

Sua equipe descobriu que cérebros com zika cresciam até 40% menos do que os não infectados. 

Os resultados são tão relevantes que foram publicados na Science, uma das revistas científicas de maior 

prestígio do mundo. 

Tantos pesquisadores se dedicaram ao estudo do tema pelo Brasil afora que nos tornamos o 

segundo país com maior produção de conhecimento sobre zika, atrás dos Estados Unidos. Mas os cortes 

no orçamento da ciência colocam essas e outras pesquisas em risco. À GALILEU, o neurocientista sugeriu 

que políticos recebessem uma “alfabetização científica”. 

Rehens explicou também como o estudo de minicérebros pode permitir a criação de computadores 

com circuitos biológicos. Ele os utiliza para entender os efeitos do DMT, componente psicodélico da 

ayahuasca. Sobre o renascimento das pesquisas com drogas psicodélicas, o pesquisador afirma que elas 

ajudam a desvendar a consciência humana. 

(Fragmento. Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2017/11/zika-nos-lembrou-como-ciencia-

de-nosso-pais-pode-ser-forte.html> Acesso em 21 abr. 2019.) 

https://www.facebook.com/hashtag/raiosdesol?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5b0%5d=68.ARCtTOBCV_msnjILpw3T3hA5uH3xHFYu_RsPeGrlxwWo6AVnbfAqxeknrLQNm1JxsKjUkCRdEW2vThTLoo10QLVWaPD4-ZTafi1VGI74DhF2K7QvqCl5jkk6HgkWqzLcygEDkuLVZteOkXYN6PqoOhRVCSLu9_IALmCX4uEUHW8DsaazhsYyeBUXYdjxAau6uwNF2MLFvpU9SkNonty1eLJE3w&__tn__=*NK-R&ft%5btype%5d=104&ft%5btn%5d=*NK-R-R&ft%5bqid%5d=6652338729616483376&ft%5bmf_story_key%5d=-3374595584836589017&ft%5bis_sponsored%5d=1&ft%5bei%5d=AI%40d806122012b242f517cecaef9a3544b8&ft%5btop_level_post_id%5d=2332387876802530&ft%5bcontent_owner_id_new%5d=442246389150031&ft%5bcall_to_action_type%5d=SHOP_NOW&ft%5bpage_id%5d=442246389150031&ft%5bsrc%5d=10&ft%5bphoto_id%5d=2332387693469215&ft%5bstory_location%5d=5&ft%5bstory_attachment_style%5d=photo&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5brole%5d=1&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bpage_id%5d=442246389150031&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bpost_context%5d%5bstory_fbid%5d=2332387876802530&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bpost_context%5d%5bpublish_time%5d=1548532453&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bpost_context%5d%5bstory_name%5d=EntStatusCreationStory&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bpost_context%5d%5bobject_fbtype%5d=266&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bactor_id%5d=442246389150031&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bpsn%5d=EntStatusCreationStory&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bsl%5d=5&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bdm%5d%5bisShare%5d=0&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bdm%5d%5boriginalPostOwnerID%5d=0&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5btargets%5d%5b0%5d%5bpage_id%5d=442246389150031&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5btargets%5d%5b0%5d%5bactor_id%5d=442246389150031&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5btargets%5d%5b0%5d%5brole%5d=1&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5btargets%5d%5b0%5d%5bpost_id%5d=2332387876802530&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5btargets%5d%5b0%5d%5bshare_id%5d=0&ft%25
https://www.facebook.com/hashtag/lifestyle?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5b0%5d=68.ARCtTOBCV_msnjILpw3T3hA5uH3xHFYu_RsPeGrlxwWo6AVnbfAqxeknrLQNm1JxsKjUkCRdEW2vThTLoo10QLVWaPD4-ZTafi1VGI74DhF2K7QvqCl5jkk6HgkWqzLcygEDkuLVZteOkXYN6PqoOhRVCSLu9_IALmCX4uEUHW8DsaazhsYyeBUXYdjxAau6uwNF2MLFvpU9SkNonty1eLJE3w&__tn__=*NK-R&ft%5btype%5d=104&ft%5btn%5d=*NK-R-R&ft%5bqid%5d=6652338729616483376&ft%5bmf_story_key%5d=-3374595584836589017&ft%5bis_sponsored%5d=1&ft%5bei%5d=AI%40d806122012b242f517cecaef9a3544b8&ft%5btop_level_post_id%5d=2332387876802530&ft%5bcontent_owner_id_new%5d=442246389150031&ft%5bcall_to_action_type%5d=SHOP_NOW&ft%5bpage_id%5d=442246389150031&ft%5bsrc%5d=10&ft%5bphoto_id%5d=2332387693469215&ft%5bstory_location%5d=5&ft%5bstory_attachment_style%5d=photo&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5brole%5d=1&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bpage_id%5d=442246389150031&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bpost_context%5d%5bstory_fbid%5d=2332387876802530&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bpost_context%5d%5bpublish_time%5d=1548532453&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bpost_context%5d%5bstory_name%5d=EntStatusCreationStory&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bpost_context%5d%5bobject_fbtype%5d=266&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bactor_id%5d=442246389150031&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bpsn%5d=EntStatusCreationStory&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bsl%5d=5&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bdm%5d%5bisShare%5d=0&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bdm%5d%5boriginalPostOwnerID%5d=0&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5btargets%5d%5b0%5d%5bpage_id%5d=442246389150031&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5btargets%5d%5b0%5d%5bactor_id%5d=442246389150031&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5btargets%5d%5b0%5d%5brole%5d=1&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5btargets%5d%5b0%5d%5bpost_id%5d=2332387876802530&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5btargets%5d%5b0%5d%5bshare_id%5d=0&ft%255
https://www.facebook.com/hashtag/surf?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5b0%5d=68.ARCtTOBCV_msnjILpw3T3hA5uH3xHFYu_RsPeGrlxwWo6AVnbfAqxeknrLQNm1JxsKjUkCRdEW2vThTLoo10QLVWaPD4-ZTafi1VGI74DhF2K7QvqCl5jkk6HgkWqzLcygEDkuLVZteOkXYN6PqoOhRVCSLu9_IALmCX4uEUHW8DsaazhsYyeBUXYdjxAau6uwNF2MLFvpU9SkNonty1eLJE3w&__tn__=*NK-R&ft%5btype%5d=104&ft%5btn%5d=*NK-R-R&ft%5bqid%5d=6652338729616483376&ft%5bmf_story_key%5d=-3374595584836589017&ft%5bis_sponsored%5d=1&ft%5bei%5d=AI%40d806122012b242f517cecaef9a3544b8&ft%5btop_level_post_id%5d=2332387876802530&ft%5bcontent_owner_id_new%5d=442246389150031&ft%5bcall_to_action_type%5d=SHOP_NOW&ft%5bpage_id%5d=442246389150031&ft%5bsrc%5d=10&ft%5bphoto_id%5d=2332387693469215&ft%5bstory_location%5d=5&ft%5bstory_attachment_style%5d=photo&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5brole%5d=1&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bpage_id%5d=442246389150031&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bpost_context%5d%5bstory_fbid%5d=2332387876802530&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bpost_context%5d%5bpublish_time%5d=1548532453&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bpost_context%5d%5bstory_name%5d=EntStatusCreationStory&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bpost_context%5d%5bobject_fbtype%5d=266&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bactor_id%5d=442246389150031&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bpsn%5d=EntStatusCreationStory&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bsl%5d=5&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bdm%5d%5bisShare%5d=0&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bdm%5d%5boriginalPostOwnerID%5d=0&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5btargets%5d%5b0%5d%5bpage_id%5d=442246389150031&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5btargets%5d%5b0%5d%5bactor_id%5d=442246389150031&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5btargets%5d%5b0%5d%5brole%5d=1&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5btargets%5d%5b0%5d%5bpost_id%5d=2332387876802530&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5btargets%5d%5b0%5d%5bshare_id%5d=0&ft%5bfbfe
https://www.facebook.com/hashtag/ver%C3%A3o?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5b0%5d=68.ARCtTOBCV_msnjILpw3T3hA5uH3xHFYu_RsPeGrlxwWo6AVnbfAqxeknrLQNm1JxsKjUkCRdEW2vThTLoo10QLVWaPD4-ZTafi1VGI74DhF2K7QvqCl5jkk6HgkWqzLcygEDkuLVZteOkXYN6PqoOhRVCSLu9_IALmCX4uEUHW8DsaazhsYyeBUXYdjxAau6uwNF2MLFvpU9SkNonty1eLJE3w&__tn__=*NK-R&ft%5btype%5d=104&ft%5btn%5d=*NK-R-R&ft%5bqid%5d=6652338729616483376&ft%5bmf_story_key%5d=-3374595584836589017&ft%5bis_sponsored%5d=1&ft%5bei%5d=AI%40d806122012b242f517cecaef9a3544b8&ft%5btop_level_post_id%5d=2332387876802530&ft%5bcontent_owner_id_new%5d=442246389150031&ft%5bcall_to_action_type%5d=SHOP_NOW&ft%5bpage_id%5d=442246389150031&ft%5bsrc%5d=10&ft%5bphoto_id%5d=2332387693469215&ft%5bstory_location%5d=5&ft%5bstory_attachment_style%5d=photo&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5brole%5d=1&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bpage_id%5d=442246389150031&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bpost_context%5d%5bstory_fbid%5d=2332387876802530&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bpost_context%5d%5bpublish_time%5d=1548532453&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bpost_context%5d%5bstory_name%5d=EntStatusCreationStory&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bpost_context%5d%5bobject_fbtype%5d=266&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bactor_id%5d=442246389150031&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bpsn%5d=EntStatusCreationStory&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bsl%5d=5&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bdm%5d%5bisShare%5d=0&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bdm%5d%5boriginalPostOwnerID%5d=0&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5btargets%5d%5b0%5d%5bpage_id%5d=442246389150031&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5btargets%5d%5b0%5d%5bactor_id%5d=442246389150031&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5btargets%5d%5b0%5d%5brole%5d=1&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5btargets%5d%5b0%5d%5bpost_id%5d=2332387876802530&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5btargets%5d%5b0%5d%5bshare_id%5d=0&ft%25
https://www.facebook.com/hashtag/summer?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5b0%5d=68.ARCtTOBCV_msnjILpw3T3hA5uH3xHFYu_RsPeGrlxwWo6AVnbfAqxeknrLQNm1JxsKjUkCRdEW2vThTLoo10QLVWaPD4-ZTafi1VGI74DhF2K7QvqCl5jkk6HgkWqzLcygEDkuLVZteOkXYN6PqoOhRVCSLu9_IALmCX4uEUHW8DsaazhsYyeBUXYdjxAau6uwNF2MLFvpU9SkNonty1eLJE3w&__tn__=*NK-R&ft%5btype%5d=104&ft%5btn%5d=*NK-R-R&ft%5bqid%5d=6652338729616483376&ft%5bmf_story_key%5d=-3374595584836589017&ft%5bis_sponsored%5d=1&ft%5bei%5d=AI%40d806122012b242f517cecaef9a3544b8&ft%5btop_level_post_id%5d=2332387876802530&ft%5bcontent_owner_id_new%5d=442246389150031&ft%5bcall_to_action_type%5d=SHOP_NOW&ft%5bpage_id%5d=442246389150031&ft%5bsrc%5d=10&ft%5bphoto_id%5d=2332387693469215&ft%5bstory_location%5d=5&ft%5bstory_attachment_style%5d=photo&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5brole%5d=1&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bpage_id%5d=442246389150031&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bpost_context%5d%5bstory_fbid%5d=2332387876802530&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bpost_context%5d%5bpublish_time%5d=1548532453&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bpost_context%5d%5bstory_name%5d=EntStatusCreationStory&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bpost_context%5d%5bobject_fbtype%5d=266&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bactor_id%5d=442246389150031&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bpsn%5d=EntStatusCreationStory&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bsl%5d=5&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bdm%5d%5bisShare%5d=0&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5bdm%5d%5boriginalPostOwnerID%5d=0&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5btargets%5d%5b0%5d%5bpage_id%5d=442246389150031&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5btargets%5d%5b0%5d%5bactor_id%5d=442246389150031&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5btargets%5d%5b0%5d%5brole%5d=1&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5btargets%5d%5b0%5d%5bpost_id%5d=2332387876802530&ft%5bpage_insights%5d%5b442246389150031%5d%5btargets%5d%5b0%5d%5bshare_id%5d=0&ft%5bfb
https://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2017/11/zika-nos-lembrou-como-ciencia-de-nosso-pais-pode-ser-forte.html
https://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2017/11/zika-nos-lembrou-como-ciencia-de-nosso-pais-pode-ser-forte.html
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QUESTÃO 06 

O texto é um fragmento de uma entrevista. Em quais parágrafos há palavras que evidenciam que o 

enunciador é o entrevistado? 

a) 3º e 4º. 

b) 2º e 3º. 

c) 1º, 2º e 4º. 

d) 2º, 3º e 4º. 

 

QUESTÃO 07 

Observando o uso da Língua Portuguesa em sua variedade padrão e sem que haja alteração significativa 

de sentido pelo termo entre parênteses, o termo destacado pode ser substituído por: 

a)  “À GALILEU, o neurocientista sugeriu que políticos recebessem uma “alfabetização científica”.” (A 

revista)  

b) “... um aumento inesperado de bebês com microcefalia, condição que compromete o 

desenvolvimento cerebral” (à qual)  

c) “Tantos pesquisadores se dedicaram ao estudo do tema pelo Brasil afora ...” (à investigação). 

d) “Todos foram pegos de surpresa quando os casos de zika explodiram no Brasil...” (à medida que) 

 

QUESTÃO 08 

De acordo com o texto, no tocante à zika, a pesquisa brasileira: 

a) Foi publicada na mais eminente revista científica do mundo, a Science. 

b) Evidenciou a existência de uma conexão entre minicérebros e os efeitos do DMT. 

c) Possibilitou maior dedicação de pesquisadores de universidades públicas, como a UFRJ. 

d) Motivou maior produção de conhecimento sobre a doença e sua relação com a microcefalia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidade Federal de Alfenas 

Concurso Público – TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

Edital nº 33/2019 
________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________Técnico em Contabilidade 5 

 

QUESTÃO 09 

Os documentos oficiais podem ser identificados de acordo com algumas possíveis variações. Qual 

identificação está em consonância com o Manual de Redação da Presidência da República? 

a)  [NOME DO EXPEDIENTE] + CIRCULAR: Quando mais de um órgão envia o mesmo expediente 

para mais de um órgão receptor. A sigla na epígrafe será apenas do órgão remetente.  

b) [NOME DO EXPEDIENTE] + CIRCULAR CONJUNTA: Quando mais de um órgão envia, 

conjuntamente, o mesmo expediente para mais de um único órgão receptor. As siglas dos órgãos 

remetentes constarão na epígrafe.  

c) [NOME DO EXPEDIENTE] + CONJUNTO CIRCULAR: Quando mais de um órgão envia, 

conjuntamente, o mesmo expediente para mais de um órgão receptor. As siglas dos órgãos 

remetentes constarão na epígrafe. 

d) [NOME DO EXPEDIENTE] + CIRCULAR: Quando mais de um órgão envia o mesmo expediente 

para mais de um órgão receptor. Nos expedientes circulares, por haver mais de um receptor, o 

órgão remetente poderá inserir no cabeçalho as siglas ou nomes dos órgãos que receberão o 

expediente.  

 

 

QUESTÃO 10 

Em relação ao gênero textual “despacho”, segundo o Manual de Redação da Presidência da República, é 

correto afirmar que: 

a) Compõe-se de destinatário, precedido da preposição adequada; texto que expressa o teor da 

decisão; local e data, por extenso e assinatura, nome e cargo da autoridade que o expede. 

b) A publicidade e a divulgação do despacho objetivam moralidade administrativa, excetuados os 

Despachos considerados sigilosos.  

c) O despacho deve ser exarado na mesma folha do original submetido à autoridade para permitir o 

correto arquivamento dos autos.  

d) Trata-se do gênero ato administrativo ordinatório por ser decisório, podendo conter conteúdo de 

mera informação ou dar prosseguimento a um processo ou expediente ou conter uma decisão 

administrativa.  
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LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 11 

Elizabete, representante legal da empresa Casa Moura Construção Ltda, interpôs recurso administrativo 
contra decisão de órgão federal sobre aplicação de multa contratual em desfavor da referida empresa. 

Com base na Lei nº 9.784/99, o recurso será dirigido a qual autoridade para análise e julgamento? 

a) À autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de até cinco dias, o 

encaminhará à autoridade superior. 

b) À autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não reconsiderar no prazo de até cinco dias, 

extinguirá o processo sem resolução de mérito. 

c) À autoridade de segunda instância, a qual, se não reconsiderar no prazo de até dez dias, deverá 

encaminhá-lo à autoridade que proferiu a decisão.  

d) À autoridade de segunda instância, a qual, se não reconsiderar no prazo de até dez dias, extinguirá 

o processo com resolução de mérito, transitando-o em julgado. 

 

QUESTÃO 12 

Joaquim, Auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil, fica quase todos os dias após o expediente para 
atender uma demanda extraordinária de trabalho. Cansado daquela rotina exaustiva, a fim de se 
desincumbir daquele trabalho logo, Joaquim convidou um amigo da época de faculdade, de idoneidade 
moral e reputação ilibada, além de possuir formação jurídica com especialização em direito tributário, para 
ajudá-lo nas demandas após o expediente, na própria repartição. 

Em razão da conduta adotada por Joaquim, conforme disciplina a Lei nº 8.112/90, este sofrerá qual 
penalidade disciplinar? 

a) Multa. 

b) Nenhuma. 

c) Suspensão. 

d) Advertência. 

 

QUESTÃO 13 

Júlia, Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL/MG, 
requereu a contratação de empresa para a prestação de serviço de conserto de um telescópio, utilizado 
pelos docentes nas aulas práticas dos cursos de mestrado oferecidos na instituição. No requerimento foi 
juntado 3 (três) orçamentos, o valor menor foi de R$ 8.001,00 (oito mil e um real). Ao receber o processo 
em 15/04/2019, João, servidor do Departamento de Assuntos Administrativos, observando o disposto na 
Lei nº 8.666/93 e em consonância com a referida norma, optou em  proceder à contratação do serviço pelo 
meio mais eficiente.  

João utilizou a modalidade de: 

a) Pregão. 

b) Convite. 

c) Tomada de Preço. 

d) Dispensa de licitação. 
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QUESTÃO 14 

Conforme dispõe no Capítulo II, XVI do Decreto 1.171/94 – Aprova o Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, “Em todos os órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal direta, indireta autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça 
atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma Comissão de Ética, encarregada de 
orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o 
patrimônio público, [...]”.  

Otávio, servidor público federal, prejudicou deliberadamente a reputação de outros servidores na 
repartição onde está lotado. Sem prejuízo das demais sanções legais, conforme prevê no referido decreto, 
qual será a pena aplicável ao servidor pela Comissão de Ética? 

a) Advertência. 

b) Suspensão. 

c) Censura. 

d) Demissão. 

 

QUESTÃO 15 

Antônio, servidor público federal, saiu de licença durante o período que mediou entre a sua escolha em 
convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e véspera do registro de sua candidatura perante a 
Justiça Eleitoral, pleiteando cargo de vereador do município.  

Ao procurar a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas do órgão onde exerce suas funções, para verificar como 
ficaria a sua remuneração nesse ínterim, Antônio foi informado, com fulcro na Lei nº 8.112/90, que: 

a) Poderá optar pela atual remuneração do seu cargo ou do cargo eletivo. 

b) Não possui direito à remuneração nesse período. 

c) Havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da 

remuneração do cargo eletivo. 

d) Não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, não sendo-lhe facultado optar 

pela sua remuneração. 
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NOÇÕES GERAIS DE INFORMÁTICA 

 

Leia o texto a seguir e utilize-o como referência para responder às questões 16 e 17. 

Envolvido em um Processo Administrativo Disciplinar na instituição em que trabalha, o servidor Marco 
Juca Berg relatou que teve a sua conta de e-mail utilizada por outra pessoa que, usando de má-fé, enviou 
mensagens ofensivas a um colega de trabalho. Após vários dias de investigação, descobriu-se que houve, 
de fato, a invasão da conta de Marco e que foram disparadas duas mensagens ofensivas em seu nome, 
direcionadas a um colega de trabalho. 

Durante a investigação, Marco contou que, dias antes do ocorrido, recebeu uma mensagem de e-mail, 
aparentemente enviada pelo setor de Tecnologia da Informação da instituição na qual trabalha, informando 
que o serviço de e-mail estava passando por uma manutenção e que era necessário fazer o 
recadastramento. A mensagem solicitava que ele enviasse uma resposta com dados pessoais, além do 
usuário e senha do e-mail, sob pena de ter a conta bloqueada caso não informasse os dados solicitados. 
Marco fez exatamente o que lhe foi pedido.  

 

QUESTÃO 16 

Diante do cenário exposto no primeiro parágrafo do texto e conhecendo os tipos de golpes que podem ser 
aplicados na Internet, qual é o nome do golpe sofrido pelo servidor? 

a) Fraude de Antecipação de Recursos 

b) Golpe de Comércio Eletrônico 

c) Furto de Identidade 

d) Boato (Hoax) 

 

QUESTÃO 17 

O segundo parágrafo fala da técnica utilizada pelo golpista.  Que  nome se dá à técnica empregada no 
golpe? 

a) E-mail Spoofing 

b) Brute Force 

c) Sniffing 

d) Scan 
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QUESTÃO 18 

“Ataques costumam ocorrer na Internet com diversos objetivos, visando diferentes alvos e usando variadas 
técnicas. Qualquer serviço, computador ou rede que seja acessível via Internet pode ser alvo de um 
ataque, assim como qualquer computador com acesso à Internet pode participar de um ataque.” 

Cartilha de Segurança para Internet, 2.  ed., São Paulo, 2012. 

 

Dois exemplos de ataques que podem ocorrer na Internet são o Defacement e DoS.  Por meio desses dois 
ataques, é possível: 

a) inspecionar os dados trafegados em redes de computadores por meio do uso de programas 

específicos; alterar o conteúdo de uma página web de um site. 

b) alterar o conteúdo de uma página web de um site; utilizar um computador para tirar de operação 

um serviço, um equipamento ou uma rede conectada à Internet. 

c) adivinhar por tentativa e erro um nome de usuário e senha; inspecionar os dados trafegados em 

redes de computadores por meio do uso de programas específicos. 

d) utilizar um computador para tirar de operação um serviço, um equipamento ou uma rede conectada 

à Internet; adivinhar por tentativa e erro um nome de usuário e senha. 

 

QUESTÃO 19 

Analise as seguintes afirmações sobre o uso de teclas de atalho no navegador Google Chrome: 

1. As teclas CTRL+N abrem uma nova guia. 

2. As teclas CTRL+T abrem uma nova janela. 

3. As teclas CTRL+SHIFT+N abrem uma nova janela anônima. 

4. As teclas CTRL+J abrem a lista de downloads efetuados. 

5. As teclas CTRL+F abrem um campo de busca 

Acerca das afirmações acima, são verdadeiras apenas as afirmações:  

a) 3, 4 e 5. 

b) 1, 2 e 3. 

c) 2, 3 e 4. 

d) 1, 3 e 5. 
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QUESTÃO 20 

“Uma senha boa, bem elaborada, é aquela que é difícil de ser descoberta (forte) e fácil de ser lembrada. 
Não convém que você crie uma senha forte se, quando for usá-la, não conseguir recordá-la. Também não 
convém que você crie uma senha fácil de ser lembrada se ela puder ser facilmente descoberta por um 
atacante.” 

Cartilha de Segurança para Internet, 2. ed., São Paulo, 2012. 

 

Ao criar uma senha para acesso a um sítio, sistema ou serviço na Internet, há elementos que se devem 
utilizar e outros que se devem evitar. A lista a seguir mostra vários desses elementos misturados. 

(   ) números aleatórios; 

(  ) dados pessoais como nome, sobrenome, data de nascimento, número de documento, telefone ou da 
placa do carro; 

(   ) grande quantidade de caracteres; 

(   ) sequências de teclado como “1qaz2wsx” ou “QwertyAsdfgh”; 

(   ) diferentes tipos de caracteres; 

(   ) palavras que fazem parte de listas publicamente conhecidas como nomes de músicas, times de futebol 
e personagens de filmes; 

 

Utilizando a letra “U” para indicar elementos que devem ser utilizados e a letra “E” para indicar elementos 
que devem ser evitados na composição de uma boa senha, como ficaria a sequência de letras para os 
elementos listados acima (na ordem em que foram listados)? 

a) U, U, E, E, U, E 

b) E, E, U, U, E, E 

c) U, E, U, U, E, E 

d) U, E, U, E, U, E 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 21 

De acordo com a Lei nº 4.320/64, julgue as afirmações a seguir e assinale a opção que indica a sequência 

correta conforme as seguintes informações: despesa corrente empenhada, no valor total de R$ 2.500,00; 

despesa corrente liquidada, no valor total de R$ 2.000,00 e despesa corrente paga, no valor total de R$ 

1.800,00.  

 

I. O total de restos a pagar processados é de R$ 200,00. 

II. O total de restos a pagar não processados é de R$ 200,00. 

III. O total de restos a pagar é de R$ 700,00. 

IV. O total de restos a pagar não processados é de R$ 500,00. 

 

a) V, F, F, F. 

b) V, F, V, V. 

c) V, V, F, V. 

d) V, V, F, V. 

 

QUESTÃO 22 

De acordo com a Lei n° 4.320/64, julgue as afirmações a seguir e assinale a opção que indica a sequência 
correta.  

 

I. Pertencem ao exercício financeiro: as receitas nele previstas e as despesas nele empenhadas. 

II. Pertencem ao exercício financeiro: as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente 

empenhadas. 

III. Pertencem ao exercício financeiro: as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente 

fixadas. 

IV. Pertencem ao exercício financeiro: as receitas nele previstas e as despesas nele legalmente 

empenhadas. 

 

a) F, F, V, V. 

b) F, F, F, V. 

c) F, V, F, F. 

d) F, V, V, F. 
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QUESTÃO 23 

Uma Empresa apresentou os seguintes saldos em suas contas contábeis, em 31-12-2018: Fornecedores a 
Pagar em 2019 R$ 33.750,00; Dividendos a Pagar em 2019 R$ 5.130,00; Caixa e Equivalente de Caixa R$ 
19.800,00; Capital Social R$ 22.500,00; Máquinas R$ 15.000,00; Reserva Legal R$ 4.500,00; Estoques 
R$ 13.950,00; Contas a Pagar de Curto Prazo  R$ 3.000,00; Dividendos Adicionais Proposto R$ 9.510,00; 
Depreciação Acumulada R$ 1.500,00; Títulos a Receber de Longo Prazo R$ 39.000,00; e Financiamentos 
a Pagar de Longo Prazo R$ 7.860,00. 

 

Com base nas informações apresentadas, é correto afirmar que: 

a) O valor do Passivo Não Circulante é de R$ 17.370,00. 

b) O valor do Ativo Não Circulante é de R$ 52.500,00. 

c) O valor do Patrimônio Líquido é de R$ 44.370,00. 

d) O valor do Ativo Circulante é de R$ 35.250,00. 

 

QUESTÃO 24 

Conforme a NBC TSP Estrutura Conceitual, em relação às características qualitativas da informação 
incluída nos Relatórios Contábeis de Propósito Geral das Entidades do Setor Público (RCPG), é incorreto 
afirmar que: 

a) Para ser útil como informação contábil, a informação deve corresponder à representação fidedigna 

dos fenômenos econômicos e outros que se pretenda representar. A representação fidedigna é 

alcançada quando a representação do fenômeno é completa, neutra e livre de erro material. 

b) A informação é material se a sua omissão ou distorção não puder influenciar o cumprimento do 

dever de prestação de contas e responsabilização (accountability), ou as decisões que os usuários 

tomam com base nos RCPG elaborados para aquele exercício. 

c) Tempestividade significa ter informação disponível para os usuários antes que ela perca a sua 

capacidade de ser útil para fins de prestação de contas e responsabilização (accountability) e 

tomada de decisão. 

d) As informações financeiras e não financeiras são relevantes caso sejam capazes de influenciar 

significativamente o cumprimento dos objetivos da elaboração e da divulgação da informação 

contábil. 
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QUESTÃO 25 

De acordo com a NBC TSP Estrutura Conceitual, alguns dos elementos utilizados nas demonstrações 
contábeis, podem ser definidos como: 

 
I. Ativo é um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento passado. 

II. Passivo é uma obrigação presente, derivada de evento passado, cuja extinção deva resultar na 

saída de recursos da entidade. 

III. Receita corresponde a aumentos na situação patrimonial líquida da entidade não oriundos de 

contribuições dos proprietários. 

IV. Despesa corresponde a diminuições na situação patrimonial líquida da entidade não oriundas de 

distribuições aos proprietários. 

 

Está correto o que consta em: 

a) I, II, IV. 

b) I, II e III. 

c) II, III e IV. 

d) I, II, III, IV. 

 

QUESTÃO 26 

Conforme a NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, o ativo deve ser classificado 
como circulante quando satisfizer a qualquer dos seguintes critérios: 

 

I. Espera-se que esse ativo seja realizado ou pretende-se que seja mantido com a finalidade de ser 

vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade; 

II. O ativo está mantido essencialmente com a finalidade de não ser negociado; 

III. Espera-se que o ativo seja realizado em até doze meses após a data das demonstrações 

contábeis; ou 

IV. Espera-se que o ativo seja caixa ou equivalente de caixa (conforme definido na NBC TSP 12), a 

menos que sua troca ou uso para pagamento de passivo se encontre vedada durante pelo menos 

doze meses após a data das demonstrações contábeis. 

 

 Analisando esses critérios, está correto o que se afirma em: 

a) II, III e IV. 

b) I, III e IV. 

c) I, II e III. 

d) I e IV. 
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QUESTÃO 27 

A NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, informa os itens que devem ser incluídos 
na demonstração do resultado, exceto: 

 

a) Receita e despesa. 

b) Parcela do resultado de coligadas, controladas e empreendimento controlado em conjunto 

mensurada pelo método da equivalência patrimonial. 

c) Ganhos ou perdas antes dos tributos reconhecidos na alienação de ativos ou pagamento de 

passivos relativos a operações em descontinuidade. 

d) Propriedade para investimento e caixa e equivalentes de caixa. 

 

QUESTÃO 28 

Conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, o Balanço Orçamentário é 
composto por: 

 

I. Quadro Principal. 

II. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados. 

III. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados. 

É correto o que consta em: 

a) I, II e III. 

b) II e III. 

c) I e III. 

d) I e II.  

 

QUESTÃO 29 

Uma universidade pública adquiriu, para pagamento em seis parcelas, um equipamento para utilizar em 
suas atividades de pesquisas. Assinale a alternativa que identifica o lançamento contábil de natureza da 
informação patrimonial. 

a) D- Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas (ativo não circulante) / C- Fornecedores e 
Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo (passivo circulante). 
 

b) D- Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas (ativo circulante) / C- Fornecedores e 
Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo (passivo não circulante). 
 

c) C- Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas (ativo não circulante) / D- Fornecedores e 
Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo (passivo não circulante). 
 

d) C- Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas (ativo circulante) / D- Fornecedores e 
Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo (passivo circulante). 
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QUESTÃO 30 

Os elementos do custo de um ativo imobilizado, conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor 
Público – MCASP compreendem:  

 

I. Seu preço de aquisição, acrescido de impostos de importação e tributos não recuperáveis sobre a 

compra, depois de deduzidos os descontos comerciais e abatimentos;  

II. Quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e condição necessárias para 

este ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administração.  

  

São exemplos de custos diretamente atribuíveis, exceto:  

a) Custos de pessoal decorrentes diretamente da construção ou aquisição de item do ativo 

imobilizado. 

b) Custos de preparação do local.  

c) Despesas administrativas e outros gastos indiretos. 

d) Custos de frete e manuseio para recebimento e instalação.  

 

QUESTÃO 31 

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, julgue as afirmações a 
seguir e assinale a opção que indica a sequência correta conforme as seguintes informações: 

 

I. O lançamento, de natureza da informação patrimonial, inicial para contabilização de estoques 
adquiridos, a prazo, é: D- Estoques (Ativo Circulante) / C- Fornecedores e Contas a Pagar de Curto 
de Prazo (Passivo Circulante). 

II. O lançamento, de natureza da informação patrimonial, do ajuste de perdas de estoques para 
adequar ao valor realizável líquido: D- VPD com Ajuste de Perdas de Estoques / C- Ajuste de 
Perdas de Estoques  

III. O lançamento, de natureza da informação patrimonial, inicial para contabilização de estoques 
adquiridos, a prazo, é: C- Estoques (Ativo Circulante) / D- Fornecedores e Contas a Pagar de Curto 
de Prazo (Passivo Circulante). 

IV. O lançamento, de natureza da informação patrimonial, do ajuste de perdas de estoques para 
adequar ao valor realizável líquido: D- Ajuste de Perdas de Estoques  / C- VPD com Ajuste de 
Perdas de Estoques Ajuste de Perdas de Estoques. 
 

a) V, V, F, V. 

b) V, V, F, F. 

c) F, F, F, V. 

d) F, V, F, V. 
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QUESTÃO 32 

Conforme a NBC TSP 03 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes:  

Obrigação presente (formalizada ou não) decorrente de evento passado: é provável que seja 
necessária a saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou potencial de serviços para que 
a obrigação seja liquidada e uma estimativa confiável possa ser realizada acerca do valor da obrigação. 

O trecho em questão se refere a: 

a) Provisões e Passivos contingentes. 

b) Passivos contingentes. 

c) Ativos contingentes. 

d) Provisões. 

 

QUESTÃO 33 

Uma Entidade Pública apresentou os seguintes dados para a elaboração da Demonstração dos Fluxos de 
Caixa relativa ao ano de 2018: Recebimento de impostos R$ 8.000,00; recebimentos resultantes da venda 
de ativo imobilizado R$ 10.000,00; Pagamento de fornecedores de serviços R$ 2.000,00; Recebimento de 
empréstimos contraídos R$ 6.000,00; Recebimento pelo recebimento de prestação de serviços R$ 
4.000,00; e amortização de empréstimos e financiamentos contraídos R$ 9.000,00. 

De acordo com a NBC TSP 12 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e considerando-se apenas as 
informações apresentadas. é CORRETO afirmar que o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 
é de: 

a) R$ 20.000,00. 

b) R$ 26.000,00. 

c) R$ 10.000,00. 

d) R$ 7.000,00. 

 

QUESTÃO 34 

Uma Universidade Pública adquiriu, em 01-06-2018, um ônibus no valor de R$ 200.000,00, com vida útil 
estimada de 10 anos e valor residual estimado de R$ 20.000,00. Considerando apenas essas 
informações, o valor mensal da depreciação, conforme o método das cotas constantes, é de:  

a) R$ 1.666,67. 

b) R$ 1.500,00. 

c) R$ 1.833,33. 

d) R$ 166,67. 
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QUESTÃO 35 

Uma Prefeitura realizou uma operação de crédito junto ao Banco Gama, no valor de R$ 100.000,00. De 
acordo com a Lei nº 4.320/64, assinale a alternativa que representa a categoria econômica da receita, 
referente à transação apresentada. 

a) Receitas de Capital. 

b) Receitas Correntes. 

c) Receitas de Capital Intraorçamentárias. 

d) Receitas Correntes Intraorçamentárias. 

 

QUESTÃO 36 

Considere as seguintes afirmações: 

I. De acordo com a Lei nº 6.404/76, um ativo é classificado no Realizável a Longo Prazo quando se 

espera que este se realize após o término do exercício seguinte. Uma exceção se dá com 

adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas, que não constituírem 

negócios usuais na exploração do objeto da companhia, que, independentemente do prazo de 

realização, sempre é classificado no Realizável a Longo Prazo; 

II. A diferença entre o preço de subscrição das ações pago pelos acionistas à Companhia e o valor 

nominal dessas ações deve ser registrada em conta de Reserva de Capital chamada de Ágio na 

Emissão de Ações, caso o valor subscrito seja superior ao valor nominal. Em casos em que o valor 

subscrito é inferior ao valor nominal, esta diferença deve ser registrada na conta Deságio na 

Emissão de Ações; 

III. Despesas antecipadas são aplicações de recursos em despesas que irão beneficiar períodos 

subsequentes, sendo estas classificadas no ativo; e 

IV. No Patrimônio Líquido, o capital social discriminará o montante subscrito, e, por dedução, a parcela 

ainda não realizada. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, II e III. 

b) III e IV. 

c) I, II. 

d) I, III e IV. 

 

 

 

 

 



Universidade Federal de Alfenas 

Concurso Público – TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

Edital nº 33/2019 
________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________Técnico em Contabilidade 18 

 

QUESTÃO 37 

Determinada empresa tinha em sua carteira de clientes o valor de R$50.000,00 em duplicatas a receber. 

Como a empresa estava precisando de recursos para quitar obrigações que estavam prestes a vencer, 

resolveu descontar estas duplicatas em um banco. Sabe-se que este desconto de duplicatas ocorreu 60 

dias antes do seu vencimento, sendo que foram recebidos  pela empresa R$45.000,00 e retidos pelo 

banco R$1.500 a título de despesas bancárias e R$3.500,00 de juros. O registro contábil a ser realizado 

pela empresa, no momento do desconto de duplicatas e recebimento do valor líquido, é: 

a) Débito – Bancos        R$ 45.000,00 

Débito – Encargos financeiros a transcorrer (redutora do passivo) R$ 5.000,00 

Crédito – Duplicatas Descontadas     R$ 50.000,00 

 
b) Débito – Bancos        R$ 45.000,00 

Débito – Despesas financeiras     R$ 5.000,00 

Crédito – Duplicatas Descontadas     R$ 50.000,00 

 
c) Débito – Bancos        R$ 45.000,00 

Débito – Despesas financeiras      R$ 5.000,00 

Crédito – Clientes        R$ 50.000,00 

 
d) Débito – Bancos        R$ 45.000,00 

Débito – Juros a transcorrer (redutora do passivo)    R$ 3.500,00 

Débito – Despesas financeiras      R$ 1.500,00 

Crédito – Duplicatas Descontadas     R$ 50.000,00 

 

QUESTÃO 38 

Sobre as definições dos elementos das Demonstrações das Demonstrações Contábeis, constante na NBC 

TG ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório 

Contábil-Financeiro, é correto afirmar que: 

 

a) Despesas são obrigações presentes da entidade durante o período contábil, sob a forma da 

redução de ativos ou assunção de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido. 

b) Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação 

se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos. 

c) Receitas são aumentos nos benefícios financeiros durante o período contábil, sob a forma da 

entrada de recursos ou diminuição de passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido, 

relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. 

d) Ativo é um bem ou direito de propriedade da entidade, que se originou de eventos passados e do 

qual se espera que resultem futuros benefícios financeiros para a entidade. 
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QUESTÃO 39 

A NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório 

Contábil-Financeiro – apresenta as características qualitativas que devem ser aplicadas à informação 

contábil-financeira fornecida pelas demonstrações contábeis. Dentre as características qualitativas de 

melhoria, tem-se que: 

I. Comparabilidade - Permite que os usuários identifiquem e compreendam similaridades dos 

itens e diferenças entre eles.  

II. Tempestividade - Significa ter informação disponível para tomadores de decisão a tempo de 

poder influenciá-los em suas decisões.  

III. Compreensibilidade - Classificar, caracterizar e apresentar a informação com clareza e 

concisão torna-a compreensível.  

IV. Verificabilidade - Significa que diferentes observadores, cônscios e independentes, devem 

chegar a um completo acordo quanto ao retrato de uma realidade econômica em particular.  

 

Estão corretas as afirmações: 

a) I, III e IV. 

b) I, II e III. 

c) III e IV. 

d) I, II. 

 

QUESTÃO 40 

Determinada empresa apresentou, em 31/12/2017, um saldo em caixa e equivalente de caixa no valor de 

R$56.000,00. Sabendo que o saldo de tais contas em 31/12/2018 passou a ser R$173.000,00, que, no 

exercício de 2018, o caixa consumido pelas atividades operacionais foi de R$18.000,00 e que o caixa 

consumido pelas atividades de investimento foi de R$50.000,00, as atividades de financiamento geraram 

um caixa de:  

a) R$ 49.0000,00. 

b) R$ 241.000,00. 

c) R$ 185.000,00. 

d) R$ 124.000,00. 
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QUESTÃO 41 

O teste de recuperabilidade (impairment) consiste no confronto entre o valor contábil de um ativo com seu 

valor recuperável. Para realizar o teste de recuperabilidade, é necessário ter conhecimento dos seguintes 

termos e seus respectivos significados: 

 

I. O valor contábil é o custo de um ativo, ou outra base que substitua o custo nas demonstrações 

contábeis, menos seu valor residual. 

II. O valor recuperável, por sua vez, é definido como o maior valor entre o valor líquido de venda do 

ativo e o valor em uso desse ativo.  

III. O valor líquido de venda é o valor a ser obtido pela venda do ativo em uma transação em 

condições normais envolvendo partes conhecedoras e independentes, deduzido das despesas 

necessárias para que essa venda ocorra.  

IV. O valor em uso de um ativo é o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados (benefícios 

econômicos futuros esperados do ativo) decorrentes do seu emprego ou uso nas operações da 

entidade. 

 

Dentre as afirmações acima, estão corretas: 

a) I, II e III. 

b) I, II e IV. 

c) I, III e IV. 

d) II, III e IV. 

 

QUESTÃO 42 

No subgrupo Intangível, deve(m) ser registrado(s): 

a) Gastos com vendas, administrativos e outros gastos indiretos, além daqueles em fase de pesquisa. 

b) Gastos incorridos na fase de desenvolvimento de um ativo intangível em que haja garantia de 

geração de benefícios econômicos futuros e da viabilidade do negócio.  

c) O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente.  

d) Os gastos gerados a partir de ineficiências identificadas e prejuízos operacionais iniciais ocorridos 

antes de o ativo atingir o desempenho planejado. 
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QUESTÃO 43 

Determinada empresa adquiriu mercadoria durante o exercício por R$100.000,00, com ICMS recuperável 

de 18%. No mesmo período, esta mercadoria foi totalmente vendida por R$180.000,00, com ICMS de 18% 

sobre as vendas. Sabendo que as despesas com salários totalizaram R$11.000,00 e que a depreciação do 

ativo Imobilizado foi de R$12.000,00, o valor adicionado a distribuir a ser evidenciado na Demonstração do 

Valor Adicionado - DVA é igual a: 

a) R$ 57.000,00.  

b) R$ 80.000,00. 

c) R$ 65.600,00.  

d) R$ 68.000,00.  

 

QUESTÃO 44 

A empresa Lucrativa S.A. realizou uma venda de mercadorias para ser recebida daqui a 18 meses pelo 

valor de R$10.000,00. A taxa de juros dessa operação de longo prazo foi de 20% pelo período total. Os 

registros contábeis a serem realizados no momento da venda são: 

a) Débito – Clientes (não circulante)     R$ 10.000,00 

Crédito – Ajuste a Valor Presente (não circulante)    R$ 2.000,00 

Crédito – Receita Bruta de Vendas     R$ 8.000,00 

 
b) Débito – Clientes (não circulante)     R$ 10.000,00 

Crédito – Receita Bruta de Vendas     R$ 10.000,00 

 
c) Débito – Clientes (não circulante)     R$ 8.000,00 

Crédito – Receita Bruta de Vendas     R$ 8.000,00 

 
d) Débito – Clientes (não circulante)     R$ 8.000,00 

Débito – Juros a receber (não circulante)     R$ 2.000,00 

Crédito – Receita Bruta de Vendas     R$ 10.000,00 
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QUESTÃO 45 

Com o objetivo de averiguar a necessidade de constituição de uma perda em seu estoque, a empresa 

Felicidade S.A. levantou algumas informações sobre seu estoque de mercadorias para revenda em 

31/12/2018: 

 Custo de Aquisição: R$ 6.000.000,00. 

 Preço de venda: R$ 7.000.000,00. 

 Despesas para vender: R$ 1.750.000,00. 

 

Para a correta evidenciação dos fatos apresentados nas Demonstrações Contábeis do ano de 2018 e 

obedecendo ao disposto na NBC TG 16 (R2) – ESTOQUES, a Companhia deverá: 

a) Reconhecer uma perda estimada, na Demonstração do Resultado do Exercício, no valor de R$ 

1.750.000,00, em função da estimativa de despesas para vender o estoque. 

b) Reconhecer uma perda estimada para redução ao valor realizável líquido, na Demonstração do 

Resultado do Exercício, no valor de R$ 750.000,00. 

c) Reavaliar seu estoque e reconhecer um Lucro, na Demonstração do Resultado do Exercício, no 

valor de R$ 1.000.000,00. 

d) Manter o valor de custo de R$ 6.000.000,00 no Balanço Patrimonial apresentado ao final do ano 

de 2018. 

 

QUESTÃO 46 

Uma indústria apresentava em seu ativo imobilizado um equipamento com as seguintes características:  

 Valor de custo = R$ 50.000,00. 

 Valor residual = R$ 5.000,00. 

 Vida útil estimada = 10 anos. 

Sabendo que a empresa deprecia seu imobilizado pelo método das cotas constantes, a despesa com 

depreciação, após 12 meses do uso do equipamento, é: 

a) R$ 3.750,00. 

b) R$ 5.500,00. 

c) R$ 5.000,00. 

d) R$ 4.500,00. 
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QUESTÃO 47 

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) incide sobre: 

a) A prestação de serviços de instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas. 

b) As exportações de serviços para o exterior do País. 

c) A prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e 

membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos 

sócios-gerentes e dos gerentes-delegados. 

d) O valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o 

principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições 

financeiras. 

 

QUESTÃO 48 

Uma entidade adquire à vista uma máquina no valor de R$ 100.000,00. Foram pagos também R$ 

15.000,00 de frete para o transporte da máquina e R$ 5.000,00 para instalação e montagem da 

máquina. Com base dos dados fornecidos, a valor a ser contabilizado no ativo imobilizado é: 

a) R$ 115.000,00. 

b) R$ 105.000,00. 

c) R$ 120.000,00. 

d) R$ 100.000,00. 

 

QUESTÃO 49 

O Imposto de Renda (IR) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) são tributos que incidem 

sobre o lucro. Acerca desses tributos e sobre a retenção deles nos pagamentos efetuados pelo 

fornecimento de bens e serviços, é correto dizer que:  

a) Pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral aos órgãos e entidades da 

administração publica federal, não há retenção desses tributos quando os pagamentos forem 

efetuados a instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos. 

b) A tributação da fonte do IR e CSLL, retidos por uma empresa tomadora de serviço no momento do 

pagamento à empresa contratada, faz com que esta contratante aproveite esses tributos retidos 

por meio de compensação ou restituição. 

c) Os valores retidos de tais tributos têm como base de cálculo o total da folha de pagamento da 

empresa contratada. 

d) O Imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro são de competência estadual, devendo 

os Estados definirem suas alíquotas a partir do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 

(RIR/99). 
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QUESTÃO 50 

A contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS), que são de competência federal, possuem dois regimes distintos de 

incidência tributária – o regime cumulativo e o regime não cumulativo. Sobre aquelas pessoas jurídicas 

que estão enquadradas no regime cumulativo,  é correto afirmar que: 

a) As vendas canceladas compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS. 

b) Em vendas de bens do ativo não circulante, classificadas como investimento, imobilizado ou 

intangível, há a incidência do PIS e da COFINS apenas em casos em que o valor de venda seja 

superior ao valor contábil do ativo. 

c) Estão obrigadas ao pagamento de PIS e COFINS nesse regime quando seu lucro for tributado 

com base no Lucro Presumido.  

d) As receitas de dividendos auferidas por investimento em participações societárias são tributadas a 

uma alíquota de 1,65% de PIS. 
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GABARITO 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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Sr(a) Candidato(a): 

Utilize esta folha APENAS para transcrever suas 

respostas. 

Qualquer outra anotação nesta folha impedirá que você 

a leve consigo. 


