Realização:
PODER JUDICIÁRIO / JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ

CADERNO DE QUESTÕES
PROCESSO SELETIVO DE CANDIDATOS A ESTÁGIO NA JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAUÍ – EDITAL 001/2014

CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS
DATA: 28/09/2014
HORÁRIO: 08 às 12 horas
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR ESTE
CADERNO DE QUESTÕES


Verifique se este CADERNO contém um total de 40 (quarenta) questões objetivas do tipo múltipla escolha,
com 5 (cinco) opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo,
solicite ao fiscal de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.



As questões objetivas estão assim distribuídas:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 01 a 30
CONHECIMENTOS GERAIS: 31 a 40



O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do
início da prova, ressalvados os casos de emergência médica.



As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica,
tinta preta ou azul escrita grossa.



Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno
de questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
01. As demonstrações contábeis normalmente são elaboradas tendo como premissa que a entidade está em
atividade e irá manter-se em operação por um futuro previsível. Por outro lado, se essa intenção ou
necessidade existir, as demonstrações contábeis podem ter que ser elaboradas em bases diferentes e, nesse
caso, a base de elaboração utilizada deve ser divulgada. A afirmação está relacionada com o Princípio de
Contabilidade denominado:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Oportunidade.
Prudência.
Continuidade.
Registro pelo Valor Original.
Entidade.

02. Se a informação contábil-financeira é para ser útil, ela precisa ser relevante e representar com fidedignidade
o que se propõe a representar. A utilidade da informação contábil-financeira é melhorada se ela possuir
características qualitativas que melhoram a utilidade da informação. Assinale quais características são essas.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

comparável, verificável, tempestiva e compreensível.
verificável, tempestiva, onerosa e crível.
verificável, compreensível, onerosa e crível.
comparável, qualitativa, quantitativa e onerosa.
histórica, qualitativa, quantitativa e onerosa.

03. Conta corresponde ao nome técnico que identifica cada componente do patrimônio e cada elemento de
resultado. Então a respeito das Contas, assinale a opção INCORRETA.
(A) Sua função é representar a variação patrimonial que um fato promove no patrimônio da empresa.
(B) Por meio das contas, que a contabilidade consegue exercer o seu papel, registrando diariamente na
empresa os eventos que ocorrem, como as compras, vendas, pagamentos e recebimentos.
(C) O Plano de Contas equivale ao conjunto de contas que direciona os trabalhos contábeis de registro dos
fatos ocorridos na entidade.
(D) As contas podem ser patrimoniais, as que não afetam de imediato o patrimônio e de resultado, que
correspondem aos atos administrativos ocorridos.
(E) O Plano de Contas tem como objetivo estabelecer normas de conduta para o registro das operações da
organização.
04. Constituem elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição patrimonial e financeira:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

os ativos, os passivos e o patrimônio líquido.
as receitas e as despesas.
as contas patrimoniais e de resultado.
os ativos e os passivos.
as contas de resultado.

05. Os benefícios econômicos futuros incorporados a um ativo podem fluir para a entidade de diversas maneiras,
assinale a opção CORRETA.
(A) O ativo pode ser usado apenas em conjunto com outros ativos na produção de bens ou na prestação de
serviços a serem vendidos pela entidade.
(B) O ativo deve possuir forma física, pois é essencial para sua relevância.
(C) O ativo pode ser usado para liquidar um ativo.
(D) Pode ser distribuído aos usuários da informação contábil da entidade.
(E) Pode estar associado a direitos legais, incluindo o direito de propriedade.
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06. Uma característica essencial para a existência de passivo é que a entidade tenha uma obrigação presente.
Assinale, portanto, a opção INCORRETA.
(A) Uma obrigação é um dever ou responsabilidade de agir ou de desempenhar uma dada tarefa de certa
maneira.
(B) A decisão da administração de uma entidade para adquirir ativos no futuro dá origem, por si só, a uma
obrigação presente.
(C) As obrigações surgem também de práticas usuais do negócio, de usos e costumes e do desejo de
manter boas relações comerciais ou agir de maneira equitativa.
(D) As obrigações podem ser legalmente exigíveis em consequência de contrato ou de exigências
estatutárias.
(E) A obrigação normalmente surge somente quando um ativo é entregue ou a entidade ingressa em acordo
irrevogável para adquirir o ativo.
07. Reconhecimento é o processo que consiste na incorporação ao balanço patrimonial ou à demonstração do
resultado de itens que se enquadre na seguinte definição: se for provável que algum benefício econômico
futuro associado ao item flua para a entidade ou flua da entidade e se o item tiver custo ou valor que possa
ser mensurado com confiabilidade. Com base no exposto, assinale a opção CORRETA.
(A) Para o reconhecimento de um item, em muitos casos, o custo ou valor não poderá ser estimado.
(B) O uso de estimativas para o reconhecimento de um item nas demonstrações contábeis prejudica a sua
confiabilidade.
(C) Um item que, em determinado momento, deixe de se enquadrar nos critérios de reconhecimento,
exposto acima, pode qualificar-se para reconhecimento em data posterior, como resultado de
circunstâncias ou eventos subsequentes.
(D) Um ativo não deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando os gastos incorridos proporcionarem
a expectativa provável de geração de benefícios econômicos para a entidade além do período contábil
corrente.
(E) Um passivo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que uma entrada de
recursos detentores de benefícios econômicos seja exigida em liquidação de obrigação presente e o
valor pelo qual essa liquidação se dará puder ser mensurado com confiabilidade.
08. Analise as contas a seguir e assinale a opção que conste apenas contas de saldo credor:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Capital Social, Contas a Receber e Reserva de Contingência.
Reserva Legal, Contas a Pagar e Ações em Tesouraria.
Salários, Juros Ativos e Provisão para Férias.
Reserva Estatutária, Impostos a Recolher e Receita.
Reserva Legal, Impostos a Restituir e Custo da Mercadoria Vendida.

09. Determinada empresa comprou um imóvel no valor de R$ 150.000,00. Uma parte do pagamento foi realizado
a vista, 60%, e parte a prazo. No entanto, o contador efetuou um registro em Contas a Pagar no valor de R$
90.000,00. O registro correto seria:
(A)

Débito: Caixa ou Equivalentes de Caixa___ 90.000,00
Débito: Imóveis_____________________ 150.000,00
Crédito: Contas a Pagar_______________ 60.000,00

(B)

Crédito: Caixa ou Equivalentes de Caixa__ 90.000,00
Crédito: Contas a Pagar________________60.000,00
Débito: Imóveis_____________________ 150.000,00

(C)

Crédito: Caixa ou Equivalentes de Caixa__ 60.000,00
Crédito: Contas a Pagar________________90.000,00
Débito: Imóveis_____________________ 150.000,00
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(D)

Débito: Caixa ou Equivalentes de Caixa____ 90.000,00
Crédito: Contas a Pagar________________ 60.000,00
Crédito: Imóveis_____________________ 150.000,00

(E)

Crédito: Caixa ou Equivalentes de Caixa___ 90.000,00
Crédito: Contas a Receber_______________60.000,00
Débito: Imóveis______________________ 150.000,00

10. A partir das contas elencadas, marque a opção que demonstra o valor do Resultado apurado no período.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 121.500,00
R$ 178.500,00
R$ 300.000,00
R$ 1.511.700,00
R$ -1.211.700,00

CONTA
Receita com Serviços Prestados
Salários e Ordenados
Caixa
Banco conta movimento
Água e Energia
Depreciação
Aluguéis a pagar
Clientes

R$
300.000,00
98.000,00
250.000,00
780.000,00
11.500,00
12.000,00
10.200,00
350.000,00

Uma empresa levantou seu balancete de verificação no encerramento do exercício, encontrando as seguintes
contas e valores:
CONTAS
Receitas de vendas
Despesa com depreciação
Amortização acumulada
Caixa
Estoques
Salários a Pagar
Encargos a Recolher
Veículos
Capital Social

R$
30.000,00
5.000,00
3.000,00
12.000,00
20.000,00
5.600,00
2.500,00
45.000,00
60.000,00

Com base no balancete acima, responda as questões de 11 a 13.
11. Assinale a opção em que consta a soma dos saldos devedores:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 101.100,00
R$ 123.000,00
R$ 148.100,00
R$ 82.000,00
R$ 35.000,00

12. A opção em que consta a soma das contas patrimoniais é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 148.100,00
R$ 101.100,00
R$ 123.000,00
R$ 35.000,00
R$ 82.000,00
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13. A opção em que consta a soma das contas de resultado é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 148.100,00
R$ 101.100,00
R$ 123.000,00
R$ 30.000,00
R$ 35.000,00

14. Sobre Despesas do Exercício Seguinte é CORRETO afirmar:
(A) Devem ser apresentadas no balanço pelas importâncias aplicadas, diminuídas das apropriações
efetuadas no período.
(B) A apropriação das despesas deve ser feita ao resultado do período em que foram pagas, mediante
controles auxiliares, com as informações relativas aos valores pagos e às parcelas a serem apropriadas.
(C) As Despesas Antecipadas devem ser registradas em contas do passivo circulante.
(D) A conta de Seguros a Apropriar é conta de resultado, portanto interfere no resultado do exercício.
(E) As assinaturas de jornal e revista deverão ser debitadas na conta Caixa /Bancos e creditadas na conta
de Despesas Antecipadas, visando registrar a obrigação do credor.
15. Conforme o Regulamento do Imposto de Renda/1999, art. 305, a depreciação de bens do ativo imobilizado
corresponde à diminuição do valor dos elementos ali classificáveis, resultante do desgaste pelo uso, ação da
natureza ou obsolescência normal. De acordo com o exposto, assinale a opção CORRETA.
A empresa XWL S.A adquiriu um Imóvel (terreno e prédio) para instalar uma filial no valor de R$ 750.000,00.
O terreno foi avaliado no valor de R$ 550.000,00. Sabe-se que edificações tem uma vida útil de 25 anos.
Então o valor a ser depreciado anualmente corresponde a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 666,66
R$ 2.500,00
R$ 30.000,00
R$ 8.000,00
R$ 22.000,00

16. A Lei Orçamentária Anual não poderá conter matéria estranha à previsão das receitas e à fixação das
despesas. Esse princípio está consagrado na legislação brasileira por meio da Constituição Federal (art. 165,
§ 8º) e Lei nº 4.320/64 (art. 7º). Com base no exposto, o lançamento de previsão da receita corresponde a:
(A) Débito-Receita realizada
Crédito-Receita a realizar
(B) Débito-Previsão inicial da receita
Crédito-Receita realizada
(C) Débito-Previsão inicial da receita
Crédito-Receita a realizar
(D) Débito- Receita a realizar
Crédito-Receita realizada
(E) Débito- Controle da disponibilidade de recursos
Crédito-Receita a realizar
17. Quanto à fixação da despesa, se uma instituição pública tiver fixado seus gastos correntes em R$
300.000,00, então o registro que deverá ser realizado no momento da aprovação da LOA é:
(A) Débito-Crédito Empenhado........................................R$ 300.000,00
Crédito-Crédito disponível...........................................R$ 300.000,00

5

Seleção de Estagiários / Justiça Federal / Seção Judiciária do Estado do Piauí – Curso: Ciências Contábeis

(B) Débito-Crédito Orçamentário......................................R$ 300.000,00
Crédito-Crédito disponível...........................................R$ 300.000,00
(C) Débito-Crédito Orçamentário......................................R$ 300.000,00
Crédito-Crédito a liquidar.............................................R$ 300.000,00
(D) Débito-Crédito a liquidar.............................................R$ 300.000,00
Crédito-Crédito disponível...........................................R$ 300.000,00
(E) Débito-Crédito Orçamentário Inicial............................R$ 300.000,00
Crédito-Crédito disponível...........................................R$ 300.000,00
18. O art. 5º do CTN e os incisos I, II e III do art. 145 da CF/88 tratam das espécies tributárias impostos, taxas e
contribuições de melhoria. Sobre os tributos, assinale a opção CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Impostos e taxas são receitas correntes.
Contribuições de melhoria são receitas de contribuições.
Impostos, taxas e contribuições de melhoria são receitas da categoria correntes da origem tributária.
Taxas e contribuições de melhorias são receitas correntes da origem contribuições.
Impostos, taxas e contribuições de melhoria são receitas da categoria corrente, da espécie tributária e da
origem impostos.

19. De acordo com a NBC T 16.2, o sistema contábil está estruturado nos seguintes subsistemas de informações:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Orçamentário, patrimonial, de custos e de compensação.
Orçamentário, patrimonial, financeiro e de compensação.
Orçamentário, patrimonial, financeiro e de custos.
Orçamentário, patrimonial, de resultado e de custos.
Orçamentário, patrimonial, de resultado e de compensação.

20. De acordo com a NBC T 16.5, são elementos essenciais do registro contábil:
(A) a data da ocorrência da transação pelo regime de caixa; conta debitada; conta creditada; o valor da
transação.
(B) a data da ocorrência da transação pelo regime de caixa para as receitas; conta devedora; conta credora;
histórico; o valor da transação.
(C) a data da ocorrência da transação; conta debitada; conta creditada; o histórico da transação de forma
descritiva; a assinatura do ordenador de despesa; o valor da transação.
(D) a data da ocorrência da transação pelo regime de caixa; conta debitada; conta creditada; o histórico da
transação de forma descritiva; o valor da transação e a assinatura do ordenador de despesa.
(E) a data da ocorrência da transação; conta debitada; conta creditada; o histórico da transação de forma
descritiva; o valor da transação.
21. Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, assinale a opção INCORRETA.
(A) 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 de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção
para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.
(B) A reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou
omissão de ordem técnica ou legal.
(C) O montante previsto para as receitas de operações de crédito poderá ser superior ao das despesas de
capital constantes do projeto de lei orçamentária.
(D) O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no
mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os
6
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estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida e as
respectivas memórias de cálculo.
(E) As receitas previstas serão desdobradas, pelo Poder Executivo, em metas bimestrais de arrecadação,
com a especificação, em separado, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação,
da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do
montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.
22. Receita pública no sentido amplo consiste em ingressos financeiros nos cofres públicos, seja de caráter
devolutivo ou não. As operações de crédito por antecipação da receita serão classificadas como receitas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

de capital.
correntes.
eventuais.
extraordinárias.
extraorçamentárias

23. Os ingressos orçamentários são previstos e posteriormente tal previsão deverá ser registrada no subsistema
orçamentário, portanto pode-se concluir que tal previsão deverá constar no(a):
(A) Plano Plurianual, pela importância dos programas de governo.
(B) Lei Orçamentária Anual, devido à necessidade de legitimação da previsão da receita e fixação da
despesa.
(C) Balanço Patrimonial, visando ao registro oportuno dos fatos.
(D) Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois prioriza os programas de governo a partir das receitas que serão
arrecadadas.
(E) Relatório do caixa único da União, Estados e Municípios.
De acordo com os dados dispostos no quadro abaixo, responda às questões de 24 a 26.
Ingressos
Consignações

R$
30.000,00

IPI

620.000,00

Contribuições de melhoria

100.000,00

Imposto de Renda PJ

260.000,00

Juros de Títulos de Renda

80.000,00

Operações de Crédito

120.000,00

Depósito de cauções

70.000,00

Alienação de bens

60.000,00

Operações de Crédito por antecipação da Receita Orçamentária

80.000,00

Locação de Imóveis

15.000,00

24. Marque a opção que contemple o total dos ingressos orçamentários:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 1.435.000,00
R$ 1.240.000,00
R$ 1.160.000,00
R$ 1.255.000,00
R$ 1.180.000,00
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25. Os ingressos extraorçamentários equivalem a entradas compensatórias, o valor desses ingressos é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 180.000,00
R$ 100.000,00
R$ 150.000,00
R$ 1.180.000,00
R$ 1.150.000,00

26. Indique o total das receitas de capital:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 275.000,00
R$ 180.000,00
R$ 195.000,00
R$ 135.000,00
R$ 95.000,00

27. Quanto à classificação da despesa, são grupos de natureza da despesa- GD da categoria corrente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e amortização da dívida.
juros e encargos da dívida, outras despesas correntes e pessoal e encargos da dívida.
juros e multas tributárias, inversões financeiras e operações de crédito.
pessoal e encargos sociais, juros e multas tributárias, amortização de empréstimos.
juros e multas tributárias, amortização de empréstimos e operações de crédito.

28. A execução da despesa orçamentária se dá em três estágios, na forma prevista na Lei nº 4.320/1964:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

fixação, empenho, liquidação e pagamento.
fixação, licitação, empenho, liquidação e pagamento.
fixação, licitação, empenho e pagamento.
fixação, descentralização, licitação, empenho, liquidação e pagamento.
empenho, liquidação e pagamento.

29. As demonstrações contábeis assumem papel fundamental para o gestor público, por representarem
importantes fontes de informações geradas pela Contabilidade Aplicada ao Setor Público, promovendo
transparência dos resultados orçamentário, financeiro, econômico e patrimonial. Com base no exposto,
assinale a opção CORRETA.
(A) O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os
pagamentos de natureza extraorçamentária, os saldos em espécies do exercício anterior e os que se
transferem para o seguinte.
(B) O Balanço Patrimonial retrata os bens e as obrigações da entidade, e o resultado patrimonial do período
é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.
(C) O Balanço Orçamentário demonstra a receita prevista e arrecadada, visando demonstrar a variação
patrimonial da entidade e sua necessidade de capital de giro.
(D) A Demonstração das Variações Patrimoniais é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e
quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do
patrimônio público.
(E) A Demonstração do Valor Adicionado tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão
pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor
público.

8

Seleção de Estagiários / Justiça Federal / Seção Judiciária do Estado do Piauí – Curso: Ciências Contábeis

30. Uma das principais novidades trazidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2000, foi a fixação de limites
para os gastos com pessoal. A respeito do assunto, assinale a opção CORRETA.
(A) Na esfera estadual, o limite com gastos com pessoal equivalem a 60% da Receita Corrente Líquida,
assim distribuída: 3% (três por cento) para o Legislativo, 6% (seis por cento) para o Judiciário e 51%
(cinquenta e um por cento) para o Executivo.
(B) Na esfera municipal o limite com gastos com pessoal equivalem a 60% da Receita Corrente Líquida,
assim distribuída, 3% (três por cento) para o Legislativo, 6% (seis por cento) para o Judiciário e 51%
(cinquenta e um por cento) para o Executivo.
(C) Nos Poderes Legislativo e Judiciário de cada esfera, os limites deverão ser repartidos entre seus órgãos
de forma proporcional à média das despesas com pessoal, em percentual da receita corrente líquida,
verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente posteriores ao da publicação da Lei
Complementar nº 101 de 2000.
(D) Na esfera federal o limite máximo para gastos com pessoal é de 50% da receita corrente líquida, assim
distribuídos: 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de
Contas da União, 6% (seis por cento) para o Judiciário, 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por
cento) para o Executivo e 0,6% (seis décimos por cento) para o Ministério Público da União.
(E) Para estados e municípios, o limite é de 60% da RC, ultrapassando esse limite a LRF proíbe qualquer
movimentação de pessoal que implique aumento de despesa.

CONHECIMENTOS GERAIS
31. Durante uma promoção, consumidores podiam comprar um quilo de maçã com um desconto de 15%. Os
consumidores ainda podiam usar um cupom para receber um desconto de 2% em cima do preço
promocional. Se
representa o preço do quilo de maçã antes da promoção, então a opção abaixo que
representa o preço do quilo da maçã durante a promoção e com o cupom de desconto aplicado é:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

32. João possui certa quantidade de capital que pretende investir. Seu objetivo com o investimento é obter, ao fim
do período de investimento, um montante igual a 21 vezes o valor do capital inicial. Sabendo que João
aplicou seu dinheiro num investimento que rende a uma taxa de juros simples de 5% a.m, a quantidade de
meses que João levará para atingir seu objetivo é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2 meses.
5 meses.
10 meses.
20 meses.
50 meses.

33. Edson trabalhou 20 horas por semana durante 10 semanas, ganhando uma remuneração de R$ 9,00 por
hora. Depois de dar 10% para sua mãe, ele comprou um tablet por R$ 500,00 e aplicou o valor restante num
banco. Se o banco de Edson paga 5% de juros sobre a soma total uma vez por ano, e Edson não retirou e
nem acrescentou nenhum valor, o montante final que Edson terá após 5 anos é, aproximadamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 1400,00
R$ 1438,11
R$ 1669,23
R$ 1659,17
R$ 1429,44
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34. Uma capitalização composta mensal com taxa nominal de 50% a.a corresponde a uma taxa efetiva anual
aproximada de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4,17%
41,7%
6,3%
63,21%
50%

35. O professor César está demonstrando para sua turma como montar seu próprio Índice de Preço ao
Consumidor (IPC). Para isso, ele monta a seguinte tabela, usando um produto como referência e partindo do
período P1 como base para os demais cálculos:
Período
P1
P2
P3
P4
P5
P6

IPC
100
116,67
125
150
166,67
91,67

Valor do produto de Referência (R$)
12,00
14,00
15,00
18,00
20,00
11,00

Com base na tabela montada, é INCORRETO afirmar que houve inflação de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

16,67% na comparação do período P2 com o período P1.
25% na comparação do período P3 com o período P1.
50% na comparação do período P4 com o período P1.
66,67% na comparação do período P5 com o período P1.
8,33% na comparação do período P6 com o período P1.

36. No sistema operacional Linux, via linha de comando, a listagem de arquivos que fazem parte de um diretório
atual, a correção de inconsistências em arquivos e a alteração do nome de um arquivo são obtidas,
respectivamente, pelos comandos
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ls, repair e cp.
ls, fsck e mv.
dir, fsck e mv.
dir, repair e rename.
dir, fdisk e rename.

37. Analise as afirmações abaixo referentes ao sistema operacional Windows.
I. A ferramenta de desfragmentação de disco é utilizada para regravar os blocos que formam um mesmo
arquivo em setores contínuos do disco;
II. Ao apagar um atalho de arquivo presente na área de trabalho, o usuário elimina apenas um ponteiro
associado ao arquivo em questão;
III. O sistema de arquivos padrão do Windows 7 é o FAT32.
Assinale a opção CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente I e II estão corretas.
Somente II e III estão corretas.
Somente I e III estão corretas.
Somente a II está correta.
Somente a III está correta.
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38. Analise a planilha da imagem a seguir:

A fórmula contida na célula H3 é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

=SOMASE(G3;B2:B13;E2:E13)
=SOMASE(B2:B13;G2:G4;E2:E13)
=SOMASE(B2:B13;G3;E2:E13)
=SOMASE(B2:B13;E2:E13;G3)
=SOMASE(B2:B13;C2:C13;D2:D13)

39. Analise as afirmativas a seguir sobre os navegadores Mozilla Firefox e Google Chrome.
I. No Mozilla Firefox, o usuário pode pressionar as teclas “Ctrl+T” para adicionar novas abas durante a
navegação;
II. É possível configurar a página inicial do Google Chrome através de uma opção disponibilizada no menu
“Iniciar”;
III. No Mozilla Firefox e no Google Chrome, o menu “Favoritos” é utilizado para armazenar links para sites
de acordo com o interesse do usuário;
IV. O usuário pode configurar o Mozilla Firefox de forma a impedir que sites abram janelas adicionais no
navegador, sendo este um recurso ausente no Google Chrome.
Assinale a opção CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente I, II e III estão corretas.
Somente a I está correta.
Somente a III está correta.
Somente I, III e IV estão corretas.
Somente I e III estão corretas
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40. Para cada afirmativa abaixo, informe se é verdadeira (V) ou falsa (F). Em seguida, marque a opção que
corresponde à sequência CORRETA.
(
(
(
(
(
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

) Um conjunto de instruções que compõem um determinado programa pode ser armazenado somente em
um disco rígido, nunca em uma unidade usb.
) Um arquivo executável possui conteúdo ininteligível para as pessoas, porque seu código se destina a ser
lido pelo computador.
) No Windows 7, os arquivos dentro de uma pasta podem ser organizados em ordem alfabética desde que
eles sejam pertencentes ao mesmo tipo de programa.
) Organizar uma pasta de arquivos por tipo significa que todos os arquivos dentro dessa pasta devem ter,
necessariamente, a mesma extensão e o mesmo autor.
) A data de criação de um arquivo não é modificada quando este é alterado.
V–F–V–V–F
F–V–F–F–V
V–F–F–V–F
F–F–V–F–V
F–F–F–F–V
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