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CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA
Txt: o futuro do app?
Luli Radfahrer
O futuro é mesmo imprevisível. Enquanto muita gente sonha com carros voadores e realidades aumentadas, as
mensagens de texto persistem, telegráficas. O protocolo de troca de mensagens curtas (Short Message Service, ou SMS
em inglês), criado em 1992 e a princípio usado apenas por adolescentes para se exprimir por meio de siglas – LOL,
VDD, CTZ, OMG, AMG, FTW, SDDS, FLW, BJS, CMG, BFF etc. – cresceu. Serviço indispensável nos dispositivos
móveis, a troca de bilhetes digitais é considerada por muitos mais importante do que a própria chamada de voz.
Ao misturar conveniência, simplicidade e disponibilidade, o texto se tornou sinônimo de comunicação em tempo
real. Sua popularidade é tamanha que, em 2010, o serviço era o que mais transferia dados pela rede, usado por cerca de
80% dos usuários de telefones móveis. Daí surgiu o smartphone. E, com ele, muitos se apressaram a decretar a morte de
um serviço tão primário. No entanto, apesar do crescimento de outros canais de comunicação por voz e vídeo, o envio
de mensagens de texto, seja por SMS ou por aplicativos baseados na internet, como WhatsApp, Facebook Messenger,
Apple iMessage e Skype (que tenta recuperar o sucesso que um dia teve o MSN Messenger) ainda é muito popular.
Por mais que a tecnologia pareça antiquada em tempos de conexão 4G e streaming de vídeo, a troca de
bilhetinhos se tornou parte essencial da vida contemporânea. A interação é intuitiva, rápida, divertida, íntima, descritiva
e consistente, de forma que a voz e outras interfaces dificilmente conseguem ser. Ela funciona bem tanto em
comunicações individuais quanto para enviar mensagens para grupos, mandar alertas ou compartilhar links. Conteúdos
escritos por esse meio podem ser facilmente classificados, organizados, traduzidos, copiados, pesquisados, citados e
consumidos em velocidades diferentes. Em um mundo hiperconectado, o texto é, quem diria, o sinônimo de
comunicação assíncrona.
A natureza das mensagens de texto é diferente da conversa por telefone: seu formato, velocidade e discrição são
adequados para pequenas explosões de comunicação funcional, mais do que para conversas extensas. Ampliadas pelo
uso de emojis, elas permitem uma relação de natureza instintiva, quase telepática, que pode ocorrer simultaneamente
com outros tipos de comunicação, alguns até ao vivo. Ferramentas de conversação são tecnologias sociais, em que as
regras de etiqueta e os códigos do grupo costumam ser mais importantes do que os recursos tecnológicos. Um dos
motivos de seu enorme sucesso em um ambiente de assistentes virtuais como Siri e Google Now está no conteúdo de
mensagens que podem não ser adequadas ao vivo. O texto é rápido, privativo e poderoso, tanto que a melhor alternativa
para ele até hoje ainda tem sido outra forma de texto.
Aplicativos de troca de mensagens em vídeo, como Skype, Vine e SnapChat, buscam ser o próximo passo. Eles
tentam criar uma comunicação mais intensa, que valorize tons de voz, expressões faciais e linguagem corporal para
exprimir sutilezas em que o texto não é fluente. Apesar de seu sucesso em determinados grupos e faixas etárias, até hoje
não conseguiram atingir uma parcela da popularidade do singelo texto. O velho SMS, de tão seguro e confiável, se
transformou em uma ferramenta poderosa de autenticação, usado por vários serviços para garantir a identidade e a
segurança de seus usuários. Ele é usado até por tecnologias extremamente inovadoras como a comunicação máquina a
máquina (M2M), que usa o protocolo para envio de dados de telemetria para usuários e centros de controle a partir de
lugares em constante movimento ou cuja conexão de dados não seja confiável. Há até quem aposte no texto como
alternativa para um mundo pós-apps. Diferentemente de interfaces que criam regras de interação a cada serviço, website
ou aplicativo, conversas baseadas em texto são confortavelmente familiares. Na China, o popular WeChat incorpora
muita interação na interface do aplicativo. Pode-se falar com serviços públicos, empresas e marcas na mesma tela com
que se conversa com os amigos ou com o chefe.
Bancos, concessionárias de telefonia, jornais, hospitais, lojas e serviços públicos podem ser consultados dessa
forma, em busca de transações imediatas de forma bem prática. Seus usuários consultam saldos, pagam cartões, enviam
dinheiro, pedem táxis, reservam mesas em restaurantes e acompanham a entrega de pedidos comprados on-line em
simples conversas. Algumas vezes a interação é feita por um ser humano, outras por um robô, outras por um sistema de
menus. Tudo da forma mais natural e transparente possível. Pode soar estranho interagir com o banco por texto, mas a
realidade é que essa troca de mensagens é mais confortável, mesmo que às vezes seja inconveniente. E é certamente
mais fácil, segura e familiar do que os complicados aplicativos de hoje e suas camadas múltiplas de senhas e tokens.
Imagine a simplicidade de mandar mensagens como "pague o condomínio" ou "mande R$ 1500 para minha mãe"
comparado com a forma com que tais serviços são feitos hoje. De certa forma, essa é a maneira como os privilegiados
que têm assistentes pessoais interagem com eles no mundo real.
No rápido desenvolvimento tecnológico, logo se entrará no mundo pós-aplicativo. Enquanto muitos especulam a
respeito de máquinas vestíveis, óculos de realidade virtual e agentes por comando de voz, talvez a resposta esteja em
uma tecnologia com quase 25 anos de idade, para que poucos dão a devida atenção.
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/luliradfahrer/2015/10/1695904-txt-o-futuro-do-app.shtml Acesso em: 23
out. 2015. Adaptado.
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01. Identifique a alternativa em que a ideia global do Texto 1 está CORRETAMENTE sintetizada.
A) A mensagem de texto, como tecnologia social simples e confortavelmente familiar, valoriza mais os códigos sociais do que
recursos tecnológicos, atende necessidades do dia a dia e pode, no futuro, substituir os complicados apps.
B) O surgimento do smartphone e a forma telegráfica das mensagens de texto mostram uma tendência de, no futuro, o texto ser
substituído por tecnologias mais adequadas à vida contemporânea.
C) No „mundo pós-apps‟, não haverá lugar para um serviço tão primário como a troca de mensagens escritas, um protocolo
baseado em expressões simplórias e redutoras, como o uso de siglas.
D) No futuro, prevalecerá o crescimento de outros canais de comunicação, que, com recursos de voz e vídeo, como tom de
voz, expressões faciais e linguagem corporal, promoverão uma interação mais eficaz.
E) Tecnologias extremamente inovadoras tendem a obter cada vez mais prestígio e popularidade, o que indica que interfaces
mais complexas, no futuro, tornar-se-ão predominantes na comunicação cotidiana.
02. Na defesa de seu ponto de vista, o autor apresenta como uma das justificativas:
A) Há muita gente que „sonha com carros voadores e realidades aumentadas‟.
B) Houve „crescimento de outros canais de comunicação por voz e vídeo‟.
C) A tecnologia parece „antiquada em tempos de conexão 4G e streaming de vídeo‟.
D) As mensagens em vídeo têm uma comunicação mais intensa, que valoriza as expressões faciais.
E) O conteúdo das mensagens de texto pode não ser adequado para transmissão „ao vivo‟.
03. Ao citar várias vezes a expressão “mensagens de texto” ou outras que lhe são equivalentes, o autor mantém o foco
temático do texto. Assinale a alternativa em que, no Texto 1, as duas nomeações equivalem a „mensagens de texto‟,
funcionando como sinônimos dessa expressão.
A) Txt e app.
B) Txt e mensagens curtas.
C) Bilhetes digitais e chamada de voz.
D) Texto e smartphone.
E) Bilhetinhos e mensagens em vídeos.
04. Acerca de algumas estratégias empregadas no Texto 1, analise as proposições a seguir.
I.

As siglas presentes no título e em alguns parágrafos do texto constituem parte de um vocabulário voltado para um
determinado campo de significados, que está no nível do interlocutor pretendido.
II. O texto emprega uma linguagem hermética, isto é, de difícil compreensão para o leitor comum, porque é
excessivamente marcada pela presença de termos técnicos.
III. A presença de dados estatísticos e a citação de recursos que fazem parte do universo de conhecimentos prévios do
leitor (2º parágrafo) contribuem para dar credibilidade ao texto e obter a adesão do leitor às suas ideias.
IV. No texto é comum o emprego do contraste para destacar e também opor certos conceitos, como em: „carros
voadores‟ X „mensagens telegráficas‟ (1º parágrafo); e „tecnologias sociais‟ X „recursos tecnológicos‟ (4º
parágrafo).
Estão CORRETAS, apenas:
A) I e III.

B) I, III e IV.

C) II e III.

D) II e IV.

E) II, III e IV.

05. Analise as afirmativas a seguir quanto à CORRETA interpretação dos recursos linguísticos destacados.
“E, com ele, muitos se apressaram a decretar a morte de um serviço tão primário.” (2º parágrafo), ou seja, com o
surgimento da mensagem de texto, muitos pensaram que o smartphone não iria sobreviver.
II. “Daí surgiu o smartphone” (2º parágrafo), isto é, o smartphone surgiu em decorrência da popularidade das
mensagens de texto e do volume de usuários que as usavam.
III. “essa é a maneira como os privilegiados que têm assistentes pessoais interagem com eles no mundo real” (6º
parágrafo), isto é: os privilegiados que têm assistentes pessoais interagem com eles (os assistentes pessoais) por
meio de mensagens de texto.
IV. Em: “No rápido desenvolvimento tecnológico, logo se entrará no mundo pós-aplicativo” (último parágrafo), a
palavra destacada introduz um sentido de „explicação‟ no trecho em questão.
I.

Estão CORRETAS, apenas:
A) I e II.

B) I e III.

C) II e III.
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D) II e IV.

E) III e IV.
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06. Analise a pertinência das afirmativas seguintes acerca das formas verbais destacadas nos enunciados.
Em: “o serviço era o que mais transferia dados pela rede”, o tempo da forma verbal destacada indica que se trata
de ação concluída.
II. Em: “No rápido desenvolvimento tecnológico, logo se entrará no mundo pós-aplicativo.”, o tempo verbal
destacado está empregado de modo a indicar uma ação em andamento.
III. No trecho: “a realidade é que essa troca de mensagens é mais confortável, mesmo que às vezes seja
inconveniente.”, a escolha da forma verbal destacada é adequada por indicar “probabilidade”.
IV. Observe: “Imagine a simplicidade de mandar mensagens como "pague o condomínio". Apesar de o modo
imperativo ser comum às duas formas verbais destacadas, o efeito de sentido dessa opção em cada uma delas não é
o mesmo.
I.

Estão CORRETAS, apenas:
A) I e II.

B) I e III.

C) II e III.

D) II e IV.

E) III e IV.

07. “Aplicativos de troca de mensagens em vídeo têm uma comunicação mais intensa. Apesar de seu sucesso em determinados
grupos e faixas etárias, até hoje tais aplicativos não conseguiram atingir uma parcela da popularidade do singelo texto”.
Assinale a alternativa em que o trecho destacado está fielmente parafraseado.
A) Por mais que esses aplicativos façam sucesso em determinados grupos e faixas etárias, até hoje não conseguiram atingir
uma parcela da popularidade do singelo texto.
B) A não ser que tais aplicativos façam sucesso em determinados grupos e faixas etárias, jamais conseguirão atingir uma
parcela da popularidade do singelo texto.
C) Tais aplicativos fazem tanto sucesso em determinados grupos e faixas etárias que até hoje não conseguiram atingir uma
parcela da popularidade do singelo texto.
D) Tais aplicativos fazem sucesso em determinados grupos e faixas etárias, porque até hoje não conseguiram atingir uma
parcela da popularidade do singelo texto.
E) Tais aplicativos fazem sucesso em determinados grupos e faixas etárias, mas não atingem uma parcela da popularidade do
singelo texto.
08. No trecho: “Ao misturar conveniência, simplicidade e disponibilidade, o texto se tornou sinônimo de comunicação em
tempo real.”, o segmento destacado estabelece, com o restante do trecho, uma relação sintático-semântica de
A) causa.

B) comparação.

C) condição.

D) finalidade.

E) tempo.

09. Identifique a alternativa em que as relações de concordância estão em conformidade com a norma formal da língua
portuguesa.
A) Enquanto sonha, muita gente vivem realidades aumentadas.
B) Fazem 25 anos que as mensagens curtas estão no nosso dia a dia.
C) Hoje existe aplicativos muito complicados para o usuário comum.
D) Se criarem bons aplicativos, haverá pessoas interessadas neles.
E) Ultimamente cresceu muito os protocolos da mensagem curta.
10. Observe: “Pode-se falar com serviços públicos, empresas e marcas na mesma tela com que se conversa com os amigos ou
com o chefe.”. Identifique a alternativa em que as alterações (destacadas) desse trecho mantiveram a obediência às
normas de regência e os sentidos originais.
A) “Pode-se comentar acerca dos serviços públicos, empresas e marcas na mesma tela como se conversa com os amigos ou
com o chefe.”
B) “Pode-se dirigir a serviços públicos, empresas e marcas por meio da mesma tela na qual se conversa com os amigos ou com
o chefe.”
C) “Pode-se falar aos serviços públicos, empresas e marcas na mesma tela a que se conversa com os amigos ou o chefe.”.
D) “Pode-se falar de serviços públicos, empresas e marcas na mesma tela na qual se conversa com os amigos ou com o chefe.”
E) “Pode-se falar nos serviços públicos, empresas e marcas na mesma tela acerca do que se conversa com os amigos ou o
chefe.”
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RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO
11. Assinale a alternativa que apresenta a próxima figura da sequência abaixo.

A)

B)

D)

C)

E)

12. Considerando o alfabeto com 26 letras e a regra de formação da sequência abaixo, quais as duas próximas
letras que completam a sequência
A) K O

B) J I

C) G M

D) M K

E) L N

13. Considere as proposições:
A:
B:
C:

“O Clube A jogará a Copa Sulamericana”.
“O Clube A jogará a Copa do Brasil”;.
“O Clube A jogará a Copa Sulamericana ou jogará a Copa do Brasil, mas não jogará ambas”.

Assinale a alternativa que simboliza a proposição C.
A) (
B) (
C) (

)
)
)

(
(
(

)
D) (
E) (

)
)

)
)

(

(

)

)

14. Em um grupo de artistas, todo ator, se não for poeta, ou é músico ou é pintor. Todo músico é talentoso. Ora,
se não há poeta nem há pintor que não seja talentoso, é certo que, necessariamente,
A) algum músico é poeta.
B) algum poeta é músico.
C) todo talentoso é ator.

D) todo ator é talentoso.
E) todo talentoso é poeta ou pintor.

15. Analise as proposições abaixo:
I. Existe urso que não é branco.
II. Algum urso não é branco.
III. Todo urso não é branco.
Existe a negação da proposição “todo urso é branco” apenas em
A) II.

B) III.

C) I e II.

D) I e III.

E) II e III.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
16. O sistema de rede local (LAN) é caracterizado por uma conexão, em que
A) as estações de trabalho precisam, necessariamente, dispor de uma memória RAM de 5 GB.
B) as informações armazenadas no servidor estão sempre nas nuvens.
C) a configuração dos servidores deve ser superior às estações de trabalho.
D) o conjunto de hardware e o de software permitem a computadores individuais estabelecerem comunicação entre si, trocando
e compartilhando informações e recursos.
E) os recursos de hardware, apenas, fornecem informações de uma WAN.
5
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17. O sistema operacional Windows 8
A) pode realizar o gerenciamento de controladores de armazenamento.
B) transfere informações automaticamente para o escritório de suporte da Microsoft, sem a presença de um operador.
C) impossibilita a restauração do sistema operacional.
D) não permite configurar a memória virtual do computador.
E) interfere, ou seja, não aceita as configurações de versões anteriores.
18. O editor de texto MS-Word oferece como recurso
A) no menu “layout de página”, não existe quantidade de linhas.
B) no menu “Correspondências”, o recurso de Mala Direta esta disponível.
C) na opção de espaçamento entre linha e parágrafo, estabelece-se, apenas, a distância de 2,0 cm.
D) no menu “Inserir”, é possível a inserção de letras capituladas, apenas a partir da letra “D”.
E) a não disponibilidade do contador de palavras.
19. A planilha Excel é caracterizada pelo fato de
A) dispor de números e fórmulas matemáticas sem o uso de gráficos.
B) ser estruturada em uma matriz de linhas x colunas.
C) não permitir filtrar informações das células.
D) utilizar apenas caracteres numéricos em suas células.
E) não permitir a inserção de imagens em seus conteúdos de células.
20. Em relação ao software Excel, de planilha eletrônica, coloque “V” nas afirmativas Verdadeiras e “F” nas Falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

Não é possível importar dados do software MS-Access.
É possível utilizar o recurso do teste de hipóteses.
Não disponibiliza fórmulas trigonométricas.
Consegue proteger a planilha.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) V-V-V-V

B) V-F-F-F

C) F-V-F-V

D) V-V-F-F

E) F-V-V-F

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Com relação aos princípios orçamentários que se seguem, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas.
( ) Anualidade: o orçamento deve ser elaborado e autorizado com periodicidade anual, coincidindo o exercício
financeiro com o ano civil.
( ) Especificação ou Especialização: preconiza a identificação detalhada da receita e da despesa, para que não
figurem de forma global.
( ) Equilíbrio: limitação do endividamento; montante das receitas fixadas não pode ser superior ao da despesa
prevista. Utilização de mecanismo para limitação e controle das despesas.
( ) Exclusividade: a lei orçamentária não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa.
Exceção nos casos de autorização para abertura de créditos suplementares e contratações de operações de créditos
ainda por antecipação da receita.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) V-F-F-V

B) V-V-F-V

C) F-V-V-F

D) V-V-V-F

E) V-V-F-F

22. Leia o texto abaixo:
A etapa da despesa orçamentária chamada Fixação insere-se no processo de ________________ e compreende a adoção
de medidas em direção ___________________, tendo em vista os recursos disponíveis e observando as diretrizes e as
prioridades traçadas pelo governo.
Assinale a alternativa cujos termos completam CORRETAMENTE as lacunas.
A) controle / ao que define o orçamento
B) gerenciamento / ao processo de gestão
C) planejamento / a uma situação idealizada

D) avaliação / ao planejamento orçamentário
E) execução / a uma determinação legal
6
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23. A Despesa Orçamentária Efetiva é aquela, que
A) é executada por entidade pública e que depende de autorização legislativa para sua realização, por meio da Lei
Orçamentária Anual ou de Créditos Adicionais.
B) no momento da sua realização, não reduz a situação líquida patrimonial da entidade e constitui fato contábil permutativo.
C) é executada por entidade privada e que depende de autorização orçamentária aprovada por ato de conselho superior ou
outros procedimentos internos para sua consecução.
D) depende de autorização orçamentária para acontecer.
E) no momento da sua realização, reduz a situação líquida patrimonial da entidade. Constitui fato contábil modificativo
diminutivo.
24. Assinale a alternativa abaixo que corresponde à definição a seguir: “São autorizações de despesa não computadas ou
insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento”.
A) Créditos Extraorçamentários
B) Orçamento Fiscal
C) Restos a Pagar

D) Créditos Adicionais
E) Créditos Especiais

25. Leia o texto abaixo:
O orçamento, por ser um instrumento de controle do Governo, requer dos responsáveis pela elaboração orçamentária
_____________________, isto é, das linhas norteadoras de ação, que chamamos de _______________________.
Assinale a alternativa cujos termos complementam CORRETAMENTE as lacunas.
A) observância das regras / princípios orçamentários
B) aptidão de planejamento / planejamento orçamentário
C) conhecimento do planejamento / processo de tomada de decisão
D) a distribuição das contas / plano de contas
E) poder de decisão / ações governamentais
26. Na contabilidade pública, existem contas específicas para revelar as alterações patrimoniais de bens, direitos e
obrigações ocorridas durante o exercício financeiro, que são:
I.
II.
III.

Variações ativas: alterações aumentativas de patrimônio líquido (aumento do ativo ou redução do passivo).
Variações passivas: alterações diminutivas de patrimônio líquido (aumento do passivo ou redução do ativo).
Mutações: alterações ocorridas no patrimônio público, oriundas da execução do orçamento, que envolvam
fatos permutativos.

Assinale a alternativa cujos itens estão com suas definições integralmente CORRETAS.
A) Apenas I e II.
B) Apenas I e III.
C) Apenas II e III.

D) I, II e III.
E) Apenas III.

27. Sobre os métodos de controle de estoques (PEPS, UEPS E CUSTO MÉDIO), associe a primeira coluna à segunda.
I.

PEPS

( )

O custo do estoque é determinado como se as unidades mais recentes,
adicionadas ao estoque, fossem as primeiras unidades vendidas.

II.

UEPS

( )

Baseia-se na aplicação dos custos médios em lugar dos custos
efetivos. É o aceito pelo fisco e mais usado amplamente.

III.

CUSTO MÉDIO

( )

Usa-se o custo do lote mais antigo quando da venda da mercadoria
até que se esgotem as quantidades desse estoque; daí se parte para o
segundo lote mais antigo e assim sucessivamente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) III, I e II.

B) I, III e II.

C) II, III e I.

D) I, II e III.

E) II, I e III.

28. Assinale a alternativa cujo tipo de crédito corresponde à definição a seguir: “Visam ao aporte de recursos para
despesas urgentes e imprevisíveis, como as decorrentes de guerra ou calamidade pública”.
A) Créditos especiais
B) Créditos extraordinários
C) Créditos financeiros

D) Créditos supervenientes
E) Créditos suplementares
7
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29. Leia o texto abaixo:
A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe _______________________, em que se previnem riscos e corrigem desvios
capazes de ____________________________ mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e
a obediência a limites e condições.
Assinale a alternativa cujos termos completam CORRETAMENTE as lacunas.
A) a ação planejada e transparente / afetar o equilíbrio das contas públicas
B) as necessidades da população / provocar gastos orçamentários desnecessários
C) o planejamento orçamentário / equilibrar o orçamento público
D) as determinações legais / comprometer o planejamento estratégico
E) o orçamento público / manter gastos públicos equilibrados
30. Sobre as formas de liberação dos resultados financeiros, associe a primeira coluna à segunda.
I.

Cota

( )

II.

Repasse

( )

III.

Sub-repasse

( )

Descentralização de recursos financeiros vinculados ao orçamento, realizada pelos
órgãos setoriais de programação financeira, para as unidades executoras
(orçamentária ou administrativa) a eles vinculadas, ou seja, que faça parte da
estrutura do ministério onde se encontra o Órgão Setorial de Programação
Financeira (OSPF).
Figura da descentralização de recursos financeiros, caracterizada pela transferência
desses recursos do órgão central de programação financeira para os órgãos setoriais
do sistema.
Descentralização dos recursos financeiros vinculados ao orçamento, recebidos
anteriormente, sob a forma de “cota” da STN/MF, sendo de competência dos
órgãos setoriais de programação financeira, que os transfere para outro órgão ou
ministério.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) I-II-III

B) I-III-II

C) III-I-II

D) II-I-III

E) III-II-I

31. O balanço financeiro demonstrará
A) as alterações verificadas no patrimônio, ocorridas durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução
orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.
B) os ingressos e dispêndios (entradas e saídas) de recursos financeiros a título de receitas e despesas orçamentárias, “bem
como os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária.
C) os mesmos elementos do balanço patrimonial da Lei n. 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976.
D) as receitas previstas e as despesas fixadas em confronto com as realizadas.
E) as alterações verificadas no patrimônio, ocorridas durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução
orçamentária.
32. Assinale a alternativa cuja definição a seguir corresponde à CORRETA modalidade de licitação:
“Modalidade da qual podem participar quaisquer interessados que, na fase de habilitação preliminar, comprovem possuir
os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do objeto da licitação”.
A) Concorrência

B) Tomada de Preço

C) Concurso

D) Convite

E) Pregão

33. Leia o texto abaixo:
A perícia contábil constitui __________________________ destinado a levar à instância decisória __________________
necessários a subsidiar a justa solução do litígio, mediante laudo pericial contábil, e/ou parecer pericial contábil, em
conformidade com as normas jurídicas e profissionais, e a legislação específica no que for pertinente.
Assinale a alternativa cujos termos completam CORRETAMENTE as lacunas do texto acima.
A) um procedimento / julgamentos
B) a busca do esclarecimento do litígio / os procedimentos
C) um método especial de investigação / os resultados
D) o resultado da investigação / os artifícios
E) o conjunto de procedimentos técnicos e científicos / elementos de prova
34. Assinale a alternativa que contém, apenas, exemplos de fatos Mistos Aumentativos.
A) Aumento do Patrimônio Líquido, pagamento de duplicata com desconto, vendas com lucro.
B) Recebimento de duplicata com juros, vendas com lucro, pagamento de obrigações com desconto.
C) Receita de vendas, reforma de dívida com desconto, compra de uma máquina à vista.
D) Recebimento de duplicata com desconto, vendas com lucro, receita de aluguel.
E) Receita de serviços, pagamento de obrigações com desconto, pagamento de duplicata com juros.
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35. O Princípio da Oportunidade refere-se, simultaneamente, _____________________ do registro do patrimônio e das
suas mutações, determinando que este seja feito _________________________, independentemente das causas que as
originaram.
A) ao ato e fato contábil / de imediato e com a extensão correta
B) à tempestividade e à integridade / quando ocorrer o fato gerador
C) ao fato contábil / quando ocorrer o fato gerador
D) à tempestividade e à integridade / de imediato e com a extensão correta
E) ao ato contábil / de imediato e com a extensão correta
Nas questões de 36 a 40, assinale a alternativa que complementa a respectiva legislação.
36. O §7º da Lei Estadual no 14.405, de 22/09/2011 define que: “Caberá à FACEPE acompanhar e avaliar a execução dos
projetos que apoiar e fiscalizar a aplicação dos recursos que conceder, podendo suspender a concessão nos casos de
inobservância aos projetos aprovados, __________________________”
A) advertindo todos os infratores
B) exonerando os gestores responsáveis
C) sem prejuízo das demais ações administrativas pertinentes
D) extinguindo os projetos com fraudes comprovadas
E) determinando o ressarcimento ao erário
37. O Art. 6º, do Cap. III, da Lei Estadual n o 13.690, de 16/12/2008 estabelece que:
“As Instituições Científicas e Tecnológicas do Estado de Pernambuco – ICTs-PE poderão celebrar convênios, acordos e
contratos, sob as formas admitidas em direito, para desenvolver projetos de inovação tecnológica com
__________________________”.
A) instituições privadas e previamente credenciadas no estado de Pernambuco
B) instituições públicas de qualquer esfera
C) instituições privadas de qualquer natureza
D) instituições públicas e privadas dos diversos segmentos do setor produtivo pernambucano
E) instituições públicas e privadas credenciadas de qualquer setor do estado de Pernambuco
38. O Art. 4º do Cap. I da Lei Estadual n o 29.971, de 01/12/2006 define que:
“A FACEPE tem como finalidade exercer, no âmbito do setor publico estadual, a função de órgão de fomento e promoção
de desenvolvimento científico e tecnológico, incentivando a formação de recursos humanos, a pesquisa básica e aplicada,
capacitação tecnológica e a difusão do conhecimento, tendo em vista _______________________”.
A) o desenvolvimento tecnológico do Estado
B) o bem-estar da população do Estado e o progresso das ciências
C) a descoberta de inovações científicas
D) a responsabilidade do Estado em investir em ciência e tecnologia
E) a necessidade de o Estado demonstrar o retorno do investimento feito pela sociedade
39. O Art. 12-B, do Decreto Estadual no 38.308, de 15/06/2012, determina que:
“O Conselho Superior reunir-se-á, ordinariamente, 1 (uma) vez a cada trimestre e, extraordinariamente, tantas vezes quantas
julgadas necessárias mediante convocação ____________________________”.
A) do seu Presidente ou pelo menos pela metade dos seus membros
B) da presença da maioria da composição do Conselho
C) dos Conselheiros representantes das instituições de ensino e pesquisa
D) dos pesquisadores integrantes dos colegiados dos programas de pós-graduação stricto sensu
E) dos representantes das instituições de ensino e pesquisa
40. De acordo com o Art. 42, do Cap. V, do Decreto Estadual n o 14.821, de 20/02/1991: “Os cargos em comissão da
Fundação, existente em decorrência de autorização governamental, serão preenchidos por ato do Governador do Estado
mediante __________________________”.
A) necessidade do órgão
B) solicitação do próprio Governador do Estado
C) indicação do Conselho Superior de Ciência e Tecnologia
D) indicação do Colegiado
E) indicação do Secretário de Ciência e Tecnologia
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REDAÇÃO

Os textos abaixo devem servir de reflexão sobre o tema proposto.

High touch é a excelência ao “tocar”, ao atender, ao estar disponível para o outro. A gestão voltada ao high
touch qualifica pessoas na arte de interagir, no contato interpessoal. Por high tech entendemos a excelência
voltada para a tecnologia.
(Danilo España. Disponível em: http://exame.abril.com.br/rede-de-blogs/o-que-te-motiva/2013/10/22/e-divertido-fazer-oimpossivel-disney/ . Acesso em: 09 nov. 2015. Adaptado)

Escreva um comentário opinativo a respeito do tema explicitado abaixo. Reúna argumentos para sustentar as suas
ideias e dê um título a seu texto.

Como o homem pode reunir o melhor do “high touch” ao melhor do “high tech” a serviço da
humanidade?
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RASCUNHO
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ATENÇÃO


Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.



Observe se o Caderno está completo. Ele é constituído de 40 (quarenta) questões objetivas
do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas cada, sendo: 20 (vinte) questões de
Conhecimentos Gerais (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico Quantitativo, Noções de
Informática), 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos concernentes às atribuições
do Cargo e de uma Prova – Redação para ser desenvolvida com o mínimo de 20 e o máximo
de 30 linhas.



Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas,
informe, imediatamente, ao Fiscal.



Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o
Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.



Para registrar suas respostas às Provas, você receberá dois tipos de Cartão-Resposta: um
para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas do tipo múltipla escolha e
outro para transcrever a sua Redação.



As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica
azul ou preta.



O tempo destinado à Prova (05 horas) está dosado, de modo a permitir fazê-la com
tranquilidade.



Preenchidos os Cartões-Respostas, entregue-os ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.

BOA SORTE!
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