
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
  
  
  
  
 E

ST
AD

O
 D

E 
M

AT
O

 G
R
O

SS
O

  
  

  
  

  
  

 T
R
IB

U
N

AL
 D

E 
CO

N
TA

S 

 
 
 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA 
PROVIMENTO DO CARGO DE AUDITOR PÚBLICO EXTERNO DO QUADRO 
DE CARREIRA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EDITAL N.º 01/2005 – TCE DE 22 DE SETEMBRO DE 2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

CADERNO DE QUESTÕES DA  
PROVA OBJETIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Nome do Candidato 

                     
                     

 
 Número de Inscrição                             Assinatura do Candidato 

      -    
 

 
 
 
 
 

Órgão Executor: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

Coordenação de Exames Vestibulares 



I N S T R U Ç Õ E S 
 

LEIA   COM   ATENÇÃO 
 
 

1. Este Caderno de Questões, com páginas numeradas de 1 a 21, é constituído de 80 (oitenta) questões 
objetivas, cada uma com cinco alternativas, assim distribuídas: 

 

01 a 14 – Língua Portuguesa 
15 a 22 – Direito Administrativo 
23 a 30 – Direito Constitucional 
31 a 38 – Direito Tributário 
39 a 46 – Contabilidade Geral 
47 a 54 – Contabilidade e Orçamento Públicos 
55 a 62 – Auditoria e Análise das Demonstrações Financeiras e Contábeis 
63 a 68 – Matemática Financeira 
69 a 74 – Raciocínio Lógico 
75 a 80 – Noções de Informática 

 

2. Caso o Caderno de Questões esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao 
fiscal que o substitua. 

 

3. Sobre a Marcação da Folha de Respostas 
 

As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta preta 
não porosa para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não 
haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

 
3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a 

marcação da alternativa escolhida na FOLHA DE RESPOSTAS, pinte completamente o círculo 
correspondente.  
    

Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida. 
 

N.º da 
Questão

 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

 
3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou 

emendada, ou não houver marcação. 
 

3.3. Não rasure nem amasse a FOLHA DE RESPOSTAS. 
 

4. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA 
DE RESPOSTAS e à coleta de impressão digital. 

 

5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 
 

6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridas duas horas e trinta 
minutos do início da prova. Nesse caso, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao fiscal o 
Caderno de Questões e a Folha de Respostas. 

 

7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas duas horas e trinta minutos 
do início da prova deverá assinar Termo de Ocorrência declarando desistência do Concurso. 

 

8. Será permitida a saída de candidatos levando este Caderno de Questões somente após três horas e 
trinta minutos do início da prova. 

 

9. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal a FOLHA DE 
RESPOSTAS. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
INSTRUÇÃO: Leia o texto abaixo e responda às questões de 01 a 04. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(DISCINI, N. Comunicação nos textos. São Paulo: Contexto, 2005.) 

 
 
Questão 01 
 

Indique a afirmativa INCOMPATÍVEL com a leitura global do texto. 
A) A união da linguagem verbal e da não-verbal constrói a imagem de uma situação ininterrupta para o viciado. 
B) O serviço oferecido pelos AA se apresenta como forma de superação para os alcoólatras. 
C) O tornar-se centro das atenções, o cantar a mulher do amigo são imagens negativas relacionadas ao vício de beber. 
D) O texto tece um quadro do qual está ausente a dinâmica temporal. 
E) O texto possui intenção de mostrar conseqüências do uso abusivo do álcool.  
 
 
Questão 02 
 

A expressão Mexa o gelo, somada à indicação da seta, constrói o sentido de 
A) ordem para tomar a bebida. 
B) quebra de rotina. 
C) ameaça que aponta perigo. 
D) serviço disponível pelos AA. 
E) imobilidade a que o álcool conduz. 
 
 
Questão 03 
 

No texto, as palavras e aí imprimem idéia de 
A) repetição de ações. 
B) progressão temática. 
C) contraste de ações. 
D) aproximação informal. 
E) quebra de ambigüidade. 
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Questão 04 
 

Reescrevendo as frases que circundam o copo em um único período, assinale o que apresenta recursos lingüísticos 
utilizados de forma coerente e coesa, conservando o sentido original. 
A) Embora você resolva tomar uns whiskinhos, você relaxa, sente-se não só mais inteligente como conta até piada, vira o 

centro das atenções inclusive cantando a mulher do seu amigo que lhe dá um soco que o faz acordar no carro, 
deprimido, sem se lembrar do que aconteceu, com um imenso desejo de beber outra vez até relaxar. 

B) Você resolve tomar uns whiskinhos, no entanto você relaxa, sente-se não só forte e inteligente quanto conta piada, 
uma forma de virar o centro das atenções, dá cantada na mulher do seu amigo, ainda que leve um soco e venha a 
acordar no carro, deprimido, sem se lembrar do que aconteceu, de sorte que um desejo imenso de beber outra vez 
apareça para relaxar. 

C) Você resolve tomar uns whiskinhos para relaxar, sente-se não só forte e inteligente como até conta piada, de forma 
que vira o centro das atenções, dá cantada na mulher do seu amigo, razão pela qual leva um soco e vem a acordar, 
deprimido, no carro sem se lembrar do que aconteceu, porém com um desejo imenso de beber para relaxar. 

D) Ao resolver tomar uns whiskinhos, você relaxa, fica tão forte e inteligente visto que conta até piada, vira o centro das 
atenções, uma vez que dá cantada na mulher do amigo, leva um soco e vem a acordar, deprimido, no carro sem se 
lembrar do que aconteceu embora com um desejo imenso de beber. 

E) Se você resolve tomar uns whiskinhos, você relaxa, sente-se não só forte e inteligente já que conta piada e vira o 
centro das atenções, dá cantada na mulher do seu amigo, ainda que leve um soco e venha a acordar no carro, 
deprimido, a fim de lembrar do que aconteceu, no entanto, com um desejo imenso de beber outra vez. 

 
 

Questão 05 
 

Em qual afirmativa a relação lógica presente nos provérbios está indicada corretamente? 
A) Homem que é homem não chora (conseqüência). 
B) Não diga ‘não’ por orgulho nem ‘sim’ por fraqueza (temporalidade). 
C) Quem corre atrás de dois coelhos não pega nenhum (contradição). 
D) Deus dá frio conforme o cobertor (comparação). 
E) Mais vale um pássaro na mão do que dois voando (comparação). 
 
 

Questão 06 
 

Assinale a afirmativa em que o uso da regência está de acordo com a língua escrita padrão. 
A) O povo atendeu os apelos do governo e votou o referendo. 
B) Se o pai não perdoar o filho, quem poderá perdoá-lo? 
C) A troca de ministros implicará a mudança política no governo. 
D) A notícia não agradou ao presidente do sindicato nem os funcionários. 
E) Depois de alguns anos de convívio, a maioria das mulheres se convenceu que os homens são mais radicais quando se 

refere a traição. 
 
 

Questão 07 
 

Cada alternativa apresenta uma frase típica do registro coloquial e sua reescritura segundo o registro formal da língua. 
Assinale a alternativa em que a reescritura FOGE ao registro formal. 
A) Li uma reportagem onde o seu assunto, além de interessante, tratava da necessidade de cuidar do meio-ambiente. 

Li uma reportagem cujo assunto, além de interessante, tratava da necessidade de se cuidar do meio-ambiente. 
B) Deixa ele comprar o apartamento enquanto ele está em construção. 

Deixa-o comprar o apartamento enquanto está em construção. 
C) Se você adotar certos raciocínios, fica num beco sem saída; nunca consegue resolver a questão. 

Se você adotar certos raciocínios, ficará em um beco sem saída; nunca conseguirá resolver a questão. 
D) Tudo parecia tranqüilo naquela manhã sombria do Rio de Janeiro, onde André andava pelas ruas do Rio de Janeiro 

com seus quarenta anos. 
Tudo parecia tranqüilo naquela manhã sombria do Rio de Janeiro, quando André, quarenta anos, andava pelas ruas da 
cidade. 

E) Sempre que vou a casa de meu primo ele diz que não está acostumado com essa coisa de dar duro, principalmente a 
nível de horário e ao recinto.  
Sempre que vou à casa de meu primo ele diz que não está acostumado com trabalho árduo, principalmente a nível de 
adaptação a horário e ao recinto. 
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Questão 08 
 

Assinale a afirmativa em que a concordância verbal está adequada ao uso formal da língua. 
A) A grande surpresa da noite foram as declarações dos dois depoentes da CPMI. 
B) Do céu estrelado, em amplexo com a terra, é que nascerá todos os seres viventes. 
C) Fomos nós quem se responsabilizou pela operação de resgate. 
D) Perceberam que um ou outro piloto se revezavam na incansável luta pela sobrevivência dos passageiros. 
E) Faziam horas que procuravam um lugar de onde pudessem ver o espetáculo. 
 
Questão 09 
 

Assinale a afirmativa em que o conector estabelece relação de conformidade. 
A) Como ele não é italiano, não vê certas sutilezas naquela cultura. 
B) Aposto como não vai chover domingo. 
C) A menina não é tão competente como sua prima informara. 
D) O velho pescador, sentindo-se cansado, quis chamar Mário, como foi combinado, para substituí-lo no trabalho. 
E) Como haverá um micro em cada sala, ninguém mais poderá reclamar. 
 
Questão 10 
 

Assinale a afirmativa corretamente pontuada. 
A) Os brasileiros, mais do que seus pares, de outros países costumam, sempre, menosprezar profissões que não são 

acompanhadas de diploma. 
B) Ela tem pós-graduação em gestão empresarial, participa de seminários e cursos no exterior, assina revistas 

especializadas e planeja fazer, ano que vem, um MBA no Brasil. 
C) Mudar de vida admita-se, é o que muita gente está querendo seja por ter perdido o emprego, seja por estar cansado. 
D) Os veteranos portanto, são disputados a saber administrar, com maestria, uma clínica, um escritório. 
E) Estendida por quatro colunas a manchete, com o termo “vazam”, delimita a voz do outro disse o repórter. 
 
Questão 11 
 

Assinale a afirmativa em que o uso de pronomes obedece à norma padrão. 
A) Aguardo pronunciamento de Sua Senhoria para que tome a decisão necessária. 
B) V. Sa., envio-vos este telegrama para comunicar que estarei convosco amanhã para tratarmos do vosso currículo. 
C) Estejai Sua Excelência tranqüilo que os documentos serão anexados ao processo. 
D) Vossa Senhoria não tem idéia do que aconteceu com seus documentos. 
E) V. Exa. não poderá atendê-lo agora. 
 
Questão 12 
 

Marque a afirmativa que NÃO apresenta problema no que diz respeito à coerência. 
A) É realmente apropriado que nos reunamos hoje aqui, para homenagear Abraham Lincoln, o homem que nasceu numa 

cabana de troncos que ele construiu com suas próprias mãos. 
B) Damos cem por cento na primeira parte do contrato e, se isso não for suficiente, na segunda parte damos o resto. 
C) Será julgado hoje João da Praça, acusado de matar e ocultar o cadáver de uma mulher. 
D) Por que judeus e árabes não podem se reunir e discutir a questão como bons cristãos? 
E) Um político que se preze jamais abandonaria uma boa discussão para passar um final de semana na praia, mesmo 

porque participar de reuniões compõe o exercício do diálogo democrático. 
 
Questão 13 
 

Assinale a afirmativa em que o discurso indireto está corretamente construído. 
A) Conta o articulista que o revisor encerrava as horas dizendo que era só daquilo que o trabalho dele dependia. 
B) O juiz interrogou a acusada sobre o que ela verdadeiramente quer. 
C) O presidente afirmou, na reunião, que a população precisa confiar em suas promessas. 
D) O jogador disse que o técnico colocará os faltosos na reserva, mesmo esses que estão em boas condições físicas. 
E) Ele diz que estava com preguiça neste ano. 
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Questão 14 
 

Assinale o trecho que apresenta problema de coesão. 
A) Minha colega teve uma súbita dor no peito. O chefe pediu que eu fosse com ela ao cardiologista. Após examiná-la o 

médico disse que não era nada grave. 
B) O governo de muitos países tem decidido liberar a cocaína para seu uso doméstico. A Inglaterra agora faz vistas 

grossas ao seu consumo. Ela deixará, a partir de agora, de solicitar receituário para seu consumo próprio. 
C) O mercado de trabalho é a grande preocupação de todo universitário. Os crescentes índices de desemprego aumentam 

o clima de ansiedade entre os que em breve terão de enfrentar esse desafio. 
D) Os jogadores chegaram há dois dias no Vaticano. Deverão ter encontro com o papa ainda amanhã. 
E) Para dar tamanha importância a um conhecimento histórico, precisamos definir sua relação com o processo em que 

está inserido. 
 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

Questão 15 
 

Em relação às autarquias, entes administrativos autônomos, assinale a afirmativa correta. 
A) A Administração pode extingui-las, baseada no princípio da conveniência. 
B) A Administração pode criá-las, baseada no princípio da necessidade pública. 
C) Podem ser criadas ou extintas unicamente por lei. 
D) Podem ser criadas apenas por decisão unânime do Supremo Tribunal Federal. 
E) Podem ser criadas por maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal. 
 
 
Questão 16 
 

Entre os atributos dos atos administrativos, encontra-se a imperatividade. Tal é a qualidade pela qual os atos 
administrativos 
A) impõem-se a terceiros, independentemente de sua concordância. 
B) impõem-se a terceiros, sempre dependendo de sua concordância. 
C) são editados mesmo sem motivação. 
D) tornam-se válidos, ainda que não publicados em Diário Oficial. 
E) são inatacáveis por medidas judiciais. 
 
 
Questão 17 
 

A executoriedade do ato administrativo confere ao Poder Público a faculdade de 
A) compelir materialmente o administrado ao cumprimento da obrigação que impôs e exigiu, apenas através de prévia 

medida judicial. 
B) não cumprir ordens judiciais contra ato administrativo já publicado em Diário Oficial. 
C) cumprir ordens judiciais contra ato administrativo já publicado em Diário Oficial, somente se emanado do Superior 

Tribunal de Justiça. 
D) compelir materialmente o administrado ao cumprimento da obrigação que impôs e exigiu, sem prévia medida judicial. 
E) executar o ato que impôs e exigiu, após seis meses de sua publicação em Diário Oficial. 
 
 
Questão 18 
 

É parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades ao Tribunal de Contas: 
A) Apenas Partidos Políticos. 
B) Os Partidos Políticos e o Judiciário, apenas. 
C) Todo cidadão, desde que filiado a um Partido Político. 
D) Apenas os Chefes dos Poderes constituídos. 
E) Qualquer cidadão. 
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Questão 19 
 

Os membros dos Tribunais de Contas dos Estados são designados Conselheiros, cuja composição será: 
A) Doze titulares. 
B) Sete titulares. 
C) Seis titulares e quatro suplentes. 
D) Sete titulares e três suplentes. 
E) Nove titulares e cinco suplentes. 
 
 
Questão 20 
 

Os Tribunais de Contas dos Estados atendem às disposições estabelecidas nas respectivas Constituições estaduais. No 
entanto, devem seguir 
A) todas as disposições constitucionais atinentes ao Tribunal de Contas da União, apenas em caso de guerra ou 

convulsão social. 
B) as disposições constitucionais atinentes ao Tribunal de Contas da União, somente nas ações de usucapião urbano. 
C) todas as disposições constitucionais atinentes ao Tribunal de Contas da União, no que couber, à organização, 

composição e fiscalização. 
D) as regras impostas ao Tribunal de Contas da União, devendo as disposições da Constituição estadual ser usadas 

excepcionalmente. 
E) as disposições constitucionais atinentes ao Tribunal de Contas da União, unicamente nas ações demarcatórias. 
 
 
Questão 21 
 

As licitações serão processadas e julgadas na conformidade, dentre outros, dos princípios da 
A) vinculação ao instrumento convocatório, pessoalidade, imunidade. 
B) legalidade, moralidade, excepcionalidade, temporalidade. 
C) moralidade, probidade administrativa, ética, sujeição ao sigilo. 
D) legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade. 
E) igualdade, moralidade, atividade, legalidade, especialidade. 
 
 
Questão 22 
 

O controle administrativo pela Justiça Comum afasta a idéia de uma Justiça administrativa coexistindo com a Justiça 
ordinária. Tal é denominado sistema da 
A) Jurisdição única. 
B) Prevalência sistêmica. 
C) Exclusividade ordinária. 
D) Justiça dominante. 
E) Predominância incondicional. 
 
 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
 
Questão 23 
 

Ao estabelecer que todos são iguais perante a lei, a Constituição Federal adotou o princípio da igualdade 
A) absoluta. 
B) material. 
C) formal. 
D) substancial. 
E) legal. 
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Questão 24 
 

A Constituição Federal dispõe que, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, 
constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, poderá ser usado o 
A) habeas corpus. 
B) mandado de segurança. 
C) mandado de injunção. 
D) direito à segurança. 
E) habeas data. 
 
 
Questão 25 
 

A ação constitucional que qualquer cidadão é parte legítima para propor, que vise a ato lesivo ao patrimônio público, à 
moralidade administrativa e ao meio ambiente, denomina-se: 
A) Ação Civil Pública. 
B) Ação Popular. 
C) Direito de Petição. 
D) Ação Ordinária Constitucional. 
E) Ação de Improbidade. 
 
 
Questão 26 
 

Nos termos da Constituição Federal, integra(m) a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, 
mas não possui(em) autonomia 
A) o Distrito Federal. 
B) a União. 
C) os Territórios. 
D) os Estados. 
E) os Municípios.  
 
 
Questão 27 
 

No ordenamento jurídico-constitucional brasileiro, 
A) fogem ao âmbito de fiscalização do Tribunal de Contas as pessoas jurídicas privadas, ainda que recebam recurso de 

origem estatal. 
B) o julgamento das contas do Poder Executivo é ato do Poder Legislativo. 
C) apenas os Estados-membros estão sujeitos, em matéria de organização, composição e atribuições fiscalizadoras de 

seus Tribunais de Contas, ao modelo jurídico estabelecido pela Constituição Federal. 
D) a Constituição Federal de 1988 vedou a criação dos Conselhos de Contas Municipais, bem como determinou a 

extinção dos que existiam. 
E) a função do Tribunal de Contas é emitir parecer vinculante nas contas do Poder Executivo. 
 
 
Questão 28 
 

Em matéria de finanças públicas, dispõe a Constituição Federal que é vedada a 
A) realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, sem exceções. 
B) assunção de obrigações diretas dentro dos limites orçamentários adicionais. 
C) abertura de crédito suplementar ou especial, mesmo com prévia autorização legislativa. 
D) concessão ou utilização de créditos ilimitados.  
E) instituição de fundos de qualquer natureza, independentemente de prévia autorização legislativa. 
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Questão 29 
 

Assinale a alternativa que apresenta um dos princípios gerais da atividade econômica, contido na Constituição Federal 
vigente. 
A) Propriedade pública 
B) Concorrência controlada 
C) Função natural da propriedade 
D) Tratamento igualitário para as empresas de pequeno porte 
E) Defesa do consumidor 
 
 
Questão 30 
 

Nos termos da Constituição da República Federativa, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre 
A) direito tributário. 
B) direito civil. 
C) direito comercial. 
D) direito marítimo. 
E) direito eleitoral. 
 
 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
 
Questão 31 
 

Em matéria de princípios constitucionais tributários, assinale a afirmativa correta. 
A) O princípio da legalidade veda a exigência de tributo sem lei que o estabeleça, mas permite o seu aumento através de 

Decreto do Poder Legislativo. 
B) A lei que cria um tributo pode dispor sobre a sua incidência em relação a fatos geradores ocorridos antes do início de 

sua vigência. 
C) Apenas a União tem legitimidade para criar tributo com efeito de confisco. 
D) A Constituição Federal de 1988 não recepcionou o princípio da anualidade. 
E) Por força do princípio da não-limitação ao tráfego de pessoas e bens, aponta-se como ilegal a cobrança de pedágio 

pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público. 
 
 
Questão 32 
 

No sistema tributário nacional, pode-se afirmar que o tributo NÃO é 
A) prestação pecuniária. 
B) compulsório. 
C) multa. 
D) cobrado mediante lançamento. 
E) instituído por lei. 
 
 
Questão 33 
 

As transferências tributárias constitucionais da União para os Estados e Municípios podem ser classificadas em 
transferências diretas, através de repasse de parte da arrecadação para determinado governo, ou transferências indiretas, 
mediante a formação de fundos especiais, que tem como base de arrecadação o Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) e/ou o Imposto de Renda (IR). Sobre a matéria, NÃO constitui fundo de transferência indireta: 
A) Fundo de Incentivo aos Territórios (FIT). 
B) Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE). 
C) Fundo de Participação dos Municípios (FPM). 
D) Fundo de Compensação de Exportações (FPEx). 
E) Fundos Regionais. 
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Questão 34 
 

A pessoa jurídica, de direito público, que deve pagar o tributo, na forma da legislação tributária, chama-se 
A) gerador obrigacional tributário. 
B) sujeito ativo. 
C) objeto da obrigação principal. 
D) fato gerador. 
E) sujeito passivo. 
 
 
 
Questão 35 
 

Constitui espécie de exclusão do crédito tributário: 
A) Decadência. 
B) Anistia. 
C) Transação. 
D) Remissão. 
E) Prescrição. 
 
 
 
Questão 36 
 

Constitui espécie de suspensão do crédito tributário: 
A) Conversão do depósito em renda. 
B) Moratória. 
C) Dação em pagamento. 
D) Compensação. 
E) Denúncia espontânea. 
 
 
 
Questão 37 
 

O instituto da imunidade tributária implica 
A) vedação ao poder de tributar. 
B) ausência de subsunção do fato imponível descrito na hipótese de incidência. 
C) favor legal consubstanciado na dispensa de pagamento de tributo devido. 
D) cancelamento do pagamento do imposto. 
E) desconstituição do crédito tributário. 
 
 
 
Questão 38 
 

Sobre o sistema tributário nacional, é correto afirmar que 
A) a contribuição de melhoria advém da utilização efetiva de serviços públicos divisíveis. 
B) os impostos podem ser instituídos apenas pela União, Estados e Distrito Federal. 
C) os empréstimos compulsórios podem ser instituídos pelos Estados e Distrito Federal. 
D) as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. 
E) os impostos terão caráter impessoal e serão graduados segundo a capacidade ativa do contribuinte. 
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CONTABILIDADE  GERAL 
    
     

INSTRUÇÃO: As questões de 39 a 46 deverão ser respondidas com base nas informações e no quadro 
demonstrativo a seguir. 

  
 

INFORMAÇÕES: 
 

I - Empresa com atividade comercial. 
II - O levantamento das demonstrações financeiras é no dia 31/12 de conformidade com a Lei n.º 6.404/76. 

III - Outras despesas operacionais compreendem também as despesas tributárias. 
IV - Com relação aos saldos das contas no ano 2, observar o que segue:     

1 − As Contas de Resultado indicam o movimento do período anual; 
2 − A Conta Lucros/Prejuízos Acumulados é antes do resultado do ano 2; 
3 − No dia 31/12 houve empréstimo em parcela única com vencimento a longo prazo.    
   
 

QUADRO DEMONSTRATIVO 
 

SALDOS (R$) 
inicial final CONTAS 

31/12 − ano 1 31/12 − ano 2 
Custo das Vendas   72.910,00 
Bancos 128.500,00 247.669,00 
Capital Social 300.000,00 300.000,00 
Duplicatas a Receber 21.000,00 106.928,00 
Salários e Encargos   22.000,00 
Estoques 38.780,00 39.870,00 
Terrenos 18.500,00 41.900,00 
Lucros/Prejuízos Acumulados 33.080,00 33.080,00 
Equipamentos 40.000,00 40.000,00 
Depreciação Acumulada 12.000,00 16.000,00 
Fornecedores 78.900,00 109.234,00 
Salários e Encargos a Pagar 22.800,00 5.900,00 
Financiamentos a longo prazo   88.000,00 
Vendas   102.428,00 
Outras despesas operacionais   5.715,00 
Capital a Integralizar 200.000,00 77.000,00 
Depreciação   4.000,00 
Contas a Pagar   3.350,00 

 
 

Questão 39 
 

No ano 2, as Contas de Resultado apresentam um total de 
despesa/custo de  
A) R$ 116.625,00. 
B) R$ 108.143,00. 
C) R$ 104.625,00. 
D) R$ 112.625,00. 
E) R$ 106.428,00. 
 
 
 
 

Espaço para rascunho
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Questão 40 
 

Com base no ano 2, na apuração, as Contas de Resultado 
indicam   
A) R$ 6.197,00 – lucro. 
B) R$ 3.518,00 – prejuízo. 
C) R$ 10.197,00 – prejuízo. 
D) R$ 2.197,00 – lucro. 
E) R$ 2.197,00 – prejuízo. 
 
 
 
Questão 41 
 

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido indica 
saldo inicial e saldo final, respectivamente, de 
A) R$ 133.080,00 e R$ 253.883,00. 
B) R$ 533.080,00 e R$ 256.080,00. 
C) R$ 500.000,00 e R$ 253.455,00. 
D) R$ 333.080,00 e R$ 377.455,00. 
E) R$ 133.080,00 e R$ 256.080,00. 
        
 
 
Questão 42 
 

No Balanço Patrimonial, ano 2, o Ativo Circulante  apresenta  
A) R$ 188.280,00. 
B) R$ 394.467,00. 
C) R$ 354.169,00. 
D) R$ 118.484,00. 
E) R$ 206.484,00. 
        
 
 
Questão 43 
 

No Balanço Patrimonial, ano 2, o Passivo Circulante apresenta  
A) R$ 101.700.00. 
B) R$ 354.169,00. 
C) R$ 188.280,00. 
D) R$ 206.484,00. 
E) R$ 118.484,00. 
     
 
 
Questão 44 
 

No Balanço Patrimonial, ano 2, o Ativo Permanente apresenta  
A) R$ 46.500,00. 
B) R$ 81.900,00. 
C) R$ 41.900,00. 
D) R$ 65.900,00. 
E) R$ 97.900,00. 
        
 
 
 
 

Espaço para rascunho
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Questão 45 
 

Na Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, a 
Variação do Capital Circulante Líquido do ano 2 é:   
A) R$ 205.759,00 − positiva 
B) R$ 205.759,00 − negativa 
C) R$ 189.403,00 − positiva 
D) R$ 275.555,00 − positiva 
E) R$ 188.975,00 − negativa 
        
       
  
Questão 46 
 

As contas retificadoras do Ativo e do Passivo, no ano 2, 
apresentam, respectivamente: 
A) R$ 12.000,00 e R$ 200.000,00. 
B) R$ 77.000,00 e R$ 16.000,00. 
C) R$ 33.780,00 e R$ 67.000,00. 
D) R$ 233.080,00 e R$ 28.000,00. 
E) R$ 16.000,00 e R$ 77.000,00. 
 
 
 

CONTABILIDADE  E  ORÇAMENTO  PÚBLICOS 
 
 
Questão 47 
 

Quando o servidor não presta conta no prazo legal do Adiantamento de Suprimento de Fundos, é considerado em 
A) débito. 
B) restos a pagar. 
C) função. 
D) alcance. 
E) vinculação. 
 
 
Questão 48 
 

A Lei Complementar n.º 101/00 (LRF) determina que deva ser emitido relatório de Gestão Fiscal ao final de cada 
A) quadrimestre. 
B) bimestre. 
C) semestre. 
D) mês. 
E) trimestre. 
 
 
Questão 49 
 

Assinale a alternativa que apresenta unicamente modalidades de licitação conforme a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. 
A) convite, concorrência, leilão, pregão, tomadas de conta. 
B) convite, tomada de preços, leilão, carta consulta. 
C) convite, tomada de preços, concorrência, leilão, concurso. 
D) carta consulta, tomada de preços, concorrência, concurso, pregão. 
E) convite técnico, tomada de contas, concorrência, pregão. 
 

Espaço para rascunho
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Questão 50 
 

Analise os dados do Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 20X1. 
 

ATIVO (R$) PASSIVO (R$) 
 
Ativo Financeiro           60.000,00                  Passivo Financeiro                46.000,00 
  Disponível                   52.000,00                     Restos a Pagar                    22.000,00 
  Realizável                      8.000,00                     Depósitos                           14.000,00 
                                                                            Débito de Tesouraria         10.000,00 
  
Ativo Permanente        120.000,00                 Passivo Permanente               86.000,00 
 
                                                                        Saldo Patrimonial                  48.000,00 
                                                                            Exercícios Anteriores        32.000,00 
                                                                            Do Exercício                      16.000,00 
 
   Soma                         180.000,00                    Soma                                 180.000,00         
   
Ativo Compensado        12.000,00                 Passivo Compensado             12.000,00             
 
  Total                          192.000,00                    Total                                 192.000,00 
   

 
O Superávit Financeiro, a Dívida Flutuante e a Dívida Fundada são, respectivamente, em reais: 
A) 14.000,00 ,  36.000,00  e    86.000,00 
B) 14.000,00 ,  46.000,00  e    86.000,00 
C) 20.000,00 ,  24.000,00  e  118.000,00 
D) 28.000,00 ,  46.000,00  e    24.000,00 
E)   6.000,00 ,  32.000,00  e    86.000,00 
 
 
Questão 51 
 

De acordo com a Lei n.º 4.320/64, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(     ) Pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. 
(     ) A liquidação é o último estágio da despesa pública. 
(     ) Inversões Financeiras são aquisição de imóveis ou bens de capitais, já em utilização. 
(     ) A avaliação dos elementos patrimoniais dar-se-á pelo valor de aquisição ou pelo custo de produção ou de 

construção para os bens móveis e imóveis. 
(     ) Quanto à categoria econômica, as receitas dividem-se em Correntes e de Transferências. 
 

Marque a seqüência correta. 
A) V,V, F, F, V 
B) F, F, V, V, V 
C) V, F, V, V, F 
D) F, V, V, F, F 
E) V, F, F, V, F 
 
 
Questão 52 
 

A escrituração contábil pela Cobrança de Dívida Ativa é efetuada nos sistemas 
A) orçamentário, financeiro e compensação. 
B) orçamentário, financeiro e patrimonial. 
C) financeiro, patrimonial e compensação. 
D) orçamentário, patrimonial e econômico. 
E) econômico, financeiro e patrimonial. 
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INSTRUÇÃO: As questões 53 e 54 deverão ser respondidas com base nas informações do quadro cujas contas 
demonstram os seguintes saldos: 

 
 

Conta Saldos (R$) 
Receitas Correntes 80.000,00 
Receitas de Capital 20.000,00 
Despesas Correntes 66.000,00 
Despesas de Capital 14.000,00 
Aquisição de Bens Imóveis 10.000,00 
Aquisição de Bens Móveis 2.000,00 
Inscrição de Dívida Ativa 10.000,00 
Empréstimos Concedidos 5.000,00 
Baixa de Créditos Fiscais 4.000,00 
Cobrança da Dívida Ativa 7.000,00 

 
 

Questão 53 
 

O Resultado Patrimonial do Exercício é: 
A) R$ 50.000,00 
B) R$ 39.000,00 
C) R$ 28.000,00 
D) R$ 36.000,00 
E) R$ 46.000,00 
 
 
 
 
Questão 54 
 

Considerando que o Ativo Real Líquido do Exercício Anterior 
é R$ 12.000,00, marque o atual Saldo Patrimonial. 
A) R$ 48.000,00 
B) R$ 62.000,00 
C) R$ 58.000,00 
D) R$ 40.000,00 
E) R$ 51.000,00 
 
 
 
 

AUDITORIA E ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS 

 
 
Questão 55 
 

O aumento de despesa total com pessoal no último ano do mandato ou legislatura significa ordenar, autorizar ou executar 
ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal, nos 
A) noventa dias posteriores ao final do mandato ou da legislatura. 
B) cento e oitenta dias posteriores ao final do mandato ou da legislatura. 
C) noventa dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura. 
D) cento e vinte dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura. 
E) cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura. 

Espaço para rascunho
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Questão 56 
 

É permitido ordenar ou autorizar a inscrição em Restos a Pagar de despesa que 
A) não tenha sido previamente empenhada, desde que não exceda o limite estabelecido em lei. 
B) se destine a angariar fundos de caráter promocional do Estado. 
C) se preste a cobrir gastos de propaganda partidária. 
D) não tenha sido previamente empenhada, desde que executada em período não inferior a dois anos. 
E) tenha sido previamente empenhada ou que não exceda o limite estabelecido em lei. 
 
INSTRUÇÕES: As questões de 57 a 60 deverão ser respondidas com base no quadro demonstrativo a seguir.  
       

QUADRO DEMONSTRATIVO  DAS CONTAS CONTÁBEIS 
 

Bancos 640.853,00
Capital Social 500.000,00
Duplicatas a Receber 926.260,00
Estoque de Mercadorias 122.765,00
Terrenos 797.522,00
Lucros/Prejuízos Acumulados (após o resultado do período) -84.751,00
Aplicações Financeiras Liquidez Imediata 126.539,00
Móveis e Utensílios 75.987,00
Depreciação Acumulada 31.900,00
Fornecedores 305.308,00
Salários e Encargos a Pagar 29.145,00
Investimentos em Coligadas/Controladas 170.577,00
Financiamentos a Longo Prazo 964.156,00
Capital a Integralizar 73.975,00
Empréstimos a Curto Prazo 498.757,00
ICMS a Pagar 150.037,00
Contas a Pagar 33.347,00
Reserva de Reavaliação 506.579,00
Vendas de Mercadorias 786.444,00
Impostos Inc.s/ Vendas 133.695,00
Custo das Vendas 270.210,00
Salários e Encargos 85.650,00
Outras Despesas Operacionais 157.458,00
Depreciação 7.599,00
Receitas Financeiras 39.630,00
Despesas Financeiras 530.863,00
Outras Receitas Operacionais 22.888,00

 
 
 

Questão 57 
 

O índice de Liquidez Geral é:    
A) 0,91 
B) 1,79 
C) 1,00 
D) 1,50 
E) 1,10 
 
 
 
 

Espaço para rascunho
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Questão 58 
 

O Grau de Endividamento, em relação ao Patrimônio Líquido, 
é: 
A) 1,79 
B) 2,00 
C) 2,10 
D) 2,33 
E) 2,90 
 
 
 
Questão 59 
 

O Prazo Médio de Recebimento, em dias, é: 
A) 450 
B) 440 
C) 424 
D) 438 
E) 444 
 
 
 
Questão 60 
 

A participação percentual do Lucro Bruto e a do Resultado 
Final Líquido sobre as Vendas Brutas são, respectivamente: 
A) 49,66% e (44,79%) 
B) 48,64% e (42,78%) 
C) 58,65% e 42,79% 
D) 59,64% e 46,81% 
E) 50,64% e (45,80%) 
 
 
 
Questão 61 
 

Sobre auditoria, analise as proposições. 
 

I - A auditoria externa é uma atividade de avaliação independente dentro de uma organização, revisando as operações 
contábeis e medindo a efetividade dos demais controles, planos e políticas de uma entidade. 

II - O auditor interno examina a eficiência dos procedimentos em vigor na entidade, avalia a política vigente da 
organização, a adequação dos controles de natureza financeira e operacional. 

III - O auditor externo é um dos representantes de mais alto nível da entidade, com atividade ampla, abrangendo todos 
os departamentos e funções. As avaliações que apresentar à superintendência devem ser objetivas e sem injunções 
ou interferências. 

IV - O principal objetivo do auditor interno é examinar a demonstração do resultado com maior grau de independência, 
bem como emitir opinião e parecer fundamentados. 

V - O auditor interno é independente e tem como base a função precípua de avaliar a gestão administrativa que consiste 
na auditoria operacional contábil utilizando menor volume de testes. 

VI - O objetivo principal do auditor externo é examinar as demonstrações contábeis e emitir parecer. A auditoria externa 
é realizada por profissional sem vínculo empregatício com a entidade auditada.  

 

Estão corretas as proposições 
A) II e VI, apenas. 
B) IV e VI, apenas. 
C) I, II e V, apenas. 
D) I, III e IV, apenas. 
E) II, III, V e VI, apenas. 
 

Espaço para rascunho
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Questão 62 
 

Todos os procedimentos de auditoria são baseados em técnicas auditoriais, de forma que o conhecimento perfeito dessas 
técnicas é primordial na elaboração do programa de auditoria. Por isso, o auditor deve levar em consideração que 

A) na elaboração do programa  de auditoria, utilizando-se de técnicas  simples e diretas, há ocorrência de procedimento 
menos eficiente e mais dispendioso, porém mais técnico e utilizável. 

B) os procedimentos de auditoria mais complexos são sempre os mais eficientes, geralmente utilizados por entidades de 
grande porte. 

C) não deve investigar e examinar os documentos para saber se a situação é a mesma descrita, mas deve ser dada 
prioridade para o exame dos controles internos. 

D) a elaboração do programa não depende da revisão do controle interno, mas devem sempre ser realizados testes 
técnicos quantitativos dos bens tangíveis. 

E) o programa de auditoria deve incluir procedimentos que visam à apuração de quaisquer erros que se enquadrem 
dentro do exame.       

 

 
MATEMÁTICA  FINANCEIRA 

 
 
Questão 63 
 

Um investidor fez aplicações mensais num banco a juros 
compostos de 4% a.m. de acordo com o diagrama de fluxo de 
caixa I. Em outro banco fez também aplicações mensais a juros 
compostos e à mesma taxa de acordo com o diagrama de fluxo 
de caixa II.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabendo-se que o Fator de Acumulação de Capital de Renda 
Imediata (Postecipada) para o fluxo de caixa I (4 meses a juros 
de 4% a.m.) é de 4,2465, qual o montante (M) em reais a ser 
resgatado no final do 4° mês pelo investidor nas aplicações I e 
II, respectivamente? 
 

A) 2.208,18 e 2.123,25 
B) 2.123,25 e 2.208,18 
C) 2.123,25 e 2.123,25 
D) 2.123,25 e 2.038,32 
E) 2.208,18 e 2.038,32 
 
 
 
 

0  1    2       3        4 
            500  500    500      500

M = ?

I ) 

   0     1       2          3           4 
 500    500     500         500 

M = ?

II ) 

DIAGRAMA DE FLUXO DE CAIXA 

Espaço para Rascunho
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Questão 64 
 

Uma empresa fez consulta a um banco para descontar um 
borderô de duplicatas cujos valores e vencimentos constam da 
tabela abaixo. 
 

Duplicata Valor Nominal Vencimento (dias) 
1 1.000 5 
2 1.200 10 
3 1.800 20 

 

Sabendo-se que o banco ofereceu uma taxa de desconto 
comercial simples de 12% a.m., qual o prazo médio de 
vencimento das duplicatas e o valor total do desconto? 
A) 9,76 dias e R$ 156,16 
B) 11,67 dias e R$ 186,80 
C) 13,25 dias e R$ 212,00 
D) 35 dias e R$ 560,00 
E) 15 dias e R$ 240,00 
 
 

Questão 65 
 

Um senhor conseguiu um empréstimo de R$ 15.000,00 a juros 
simples de 12% ao semestre, assinando uma única promissória 
a ser liquidada no final do 20.º mês. No final do 9.° mês, 
propôs liquidar a promissória a uma taxa de desconto simples 
por fora de 27,6% a.a. Se aceita a proposta, quanto ele deverá 
pagar? 
A) R$ 17.700,00 
B) R$ 16.170,00 
C) R$ 16.380,00 
D) R$ 15.687,00 
E) R$ 16.653,00 
 
 

Questão 66 
 

Uma promissória com valor nominal de R$ 1.680,00 será 
resgatada 4 meses antes do vencimento à taxa de desconto 
simples de 15% a.a. Qual o valor em reais a descontar pelo 
desconto comercial (por fora) e pelo desconto racional (por 
dentro), respectivamente? 
A) 63,00 e 60,00 
B) 67,20 e 64,00 
C) 60,00 e 63,00 
D) 84,00 e 80,00 
E) 80,00 e 76,47 
 
 

Questão 67 
 

Um capital de R$ 2.000,00 foi aplicado a juros compostos de 
2% a.m. durante 2 meses. Qual o valor do capital que deve ser 
aplicado à mesma taxa e prazo para dar o mesmo rendimento 
(juros) pela capitalização simples? 
A) R$ 2.200,00 
B) R$ 2.000,00 
C) R$ 2.040,00 
D) R$ 2.100,00 
E) R$ 2.020,00 

Espaço para Rascunho
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Questão 68 
 

Uma microempresa conseguiu um empréstimo para capital de giro de 
R$ 2.000,00, a pagar em 5 parcelas mensais consecutivas sem 
carência, com juros de 4% a.m. sendo a primeira prestação 30 dias 
após a liberação. A empresa tem opção de pagar pelo sistema Price 
(prestação constante) ou SAC (amortização constante). Admita que 
no sistema Price o Fator de Recuperação de Capital – FRC(4%, 5) é 
0,225. Assinale a alternativa que apresenta os valores corretos da 
prestação, dos juros, da amortização e do saldo devedor nos sistemas 
Price e SAC, referentes ao 2.º mês. 
 

Sistemas Prestação Juros Amortização Saldo devedor 
PRICE 450,00 65,20 384,80 1.245,20

A) 

SAC 464,00 64,00 400,00 1.200,00
 

Sistemas Prestação Juros Amortização Saldo devedor 
PRICE 450,00 80,00 370,00 1.630,00B) 
SAC 480,00 80,00 400,00 1.200,00

 

Sistemas Prestação Juros Amortização Saldo devedor 
PRICE 400,00 67,20 332,80 1.297,20C) 
SAC 514,00 64,00 450,00 1.100,00

 

Sistemas Prestação Juros Amortização Saldo devedor 
PRICE 461,95 62,90 399,05 858,95D) 
SAC 460,00 60,00 400,00 800,00

 

Sistemas Prestação Juros Amortização Saldo devedor 
PRICE 394,03 85,30 308,74 1.397,23E) 
SAC 416,67 83,33 333,33 1.333,33

 
 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
 
Questão 69 
 

A negação da afirmação Pelo menos um brasileiro gosta de futebol é: 
A) Pelo menos um brasileiro não gosta de futebol. 
B) Nenhum brasileiro gosta de futebol. 
C) Nenhum brasileiro gosta de outro esporte. 
D) Todos os brasileiros gostam de futebol. 
E) Pelo menos um brasileiro gosta de outro esporte. 
 
 
Questão 70 
 

Suponha verdadeiro que num determinado órgão público sempre que ocorre feriado numa quinta-feira, não se trabalha 
também na sexta-feira da mesma semana. 
Se numa sexta-feira o órgão público está funcionando normalmente, pode-se afirmar: 
A) Foi feriado na quinta-feira da mesma semana. 
B) Será feriado na segunda-feira da semana seguinte. 
C) Não foi feriado na quinta-feira da mesma semana. 
D) Houve feriado na mesma semana. 
E) Não houve feriado na mesma semana. 
 
 
 

Espaço para Rascunho



19/21  − Prova Objetiva – Cargo: Auditor Público Externo – TCE/MT 

Questão 71 
 

Se é verdade que nenhum fumante é atleta, também será verdade que 
A) pelo menos um não atleta é fumante. 
B) pelo menos um fumante é atleta. 
C) pelo menos um atleta é fumante. 
D) todos os não fumantes são atletas. 
E) todos os não atletas são fumantes.  
 
 
Questão 72 
 

Numa determinada empresa, sobre o horário de trabalho de quatro de seus funcionários: João, Carlos, Pedro e Marcelo, 
foram estabelecidos os seguintes critérios: 
 

 Sempre que João está trabalhando, o mesmo ocorre com Carlos ou Pedro. 
 Se Carlos está trabalhando, então Marcelo também está trabalhando. 
 Se João não está trabalhando, então Marcelo está trabalhando. 

 

Suponha agora que Marcelo não esteja trabalhando. Pode-se concluir: 
A) Pedro não está trabalhando. 
B) Carlos está trabalhando. 
C) João não está trabalhando. 
D) João e Carlos estão trabalhando. 
E) Pedro está trabalhando. 
 
 
INSTRUÇÃO: Nas questões 73 e 74 o conectivo ou refere-se apenas à disjunção inclusiva. 
 
 
Questão 73 
 

Supondo verdadeira a afirmação Valério é culpado ou Marcos não é corrupto, pode-se afirmar: 
A) Marcos é corrupto se, e somente se, Valério é culpado. 
B) Se Marcos é corrupto, então Valério é culpado. 
C) Se Valério é culpado, então Marcos não é corrupto. 
D) Se Marcos não é corrupto, então Valério não é culpado. 
E) Se Marcos não é corrupto, então Valério é culpado. 
 
 
Questão 74 
 

Sobre as idades de Márcio, Alexandre e Luiz Fernando, sabe-se o seguinte: 
 

 Alexandre é o do meio ou Márcio é o mais novo. 
 Márcio é o do meio ou Alexandre é o mais velho. 
 Luiz Fernando é o mais velho ou Alexandre é o mais velho. 
 Alexandre é o do meio ou Luiz Fernando é o do meio. 

 

Com base nesses dados, pode-se concluir que o mais novo e o mais velho são, respectivamente: 
A) Alexandre e Luiz Fernando. 
B) Luiz Fernando e Alexandre. 
C) Luiz Fernando e Márcio. 
D) Márcio e Alexandre. 
E) Alexandre e Márcio. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

INSTRUÇÃO: As questões de 75 a 77 referem-se ao MS Word 2003. 
 
Questão 75 
 

Considere a tabela abaixo. 
 

Ord. Produto Valor (R$) 
01 Impressora LaserJet 1.563,00
02 Monitor LG LCD L1730s” 1.350,00
03 Mouse Óptico 35,00
04 CPU – Intel - 3.0 Ghz 692,00

TOTAL 3.640,00
 

A soma dos valores na coluna Valor pode ser obtida usando o comando Fórmula do menu 
A) Ferramentas. 
B) Inserir. 
C) Tabela. 
D) Formatar. 
E) Arquivo. 
 
Questão 76 
 

Assinale a alternativa que apresenta opção de comando que pode ser acessado a partir do menu Inserir. 
A) Cabeçalho e Rodapé 
B) Estilos de formatação 
C) Personalizar 
D) Tabulação 
E) Números de páginas 
 
 

Questão 77 
 

A figura ao lado apresenta as opções de comando do menu 
A) Editar. 
B) Inserir. 
C) Arquivo. 
D) Ferramentas. 
E) Formatar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 78 
 

No Sistema Operacional Windows XP, a categoria Desempenho e manutenção do painel de controle contém link para os 
utilitários: 
A) Sistema e Tarefas agendadas. 
B) Monitor e Opções de folder. 
C) Email e Contas de usuários. 
D) Opções de Internet e Conexões de rede. 
E) Teclado e Mouse. 
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INSTRUÇÃO: As questões 79 e 80 devem ser respondidas com base na planilha abaixo, do Microsoft Excel 2003. 
 

EMPRESA PANTANEIRA: VENDA DIÁRIA DE MÁQUINAS 
 

 
 
 
 

Questão 79 
 

Considere que a célula B6 dessa planilha contém a fórmula =SE(B2<MAIOR(C2:E2;1);MÉDIA(C2:E2); B2). Nessas 
condições, o valor da célula B6 será: 
A) 14 
B) 5 
C) 6 
D) 7 
E) 8 
 
 
Questão 80 
 

Admita que a célula C6 contém a fórmula =$C$4+C5. Copiando o conteúdo dessa célula e colando na célula D6, o 
conteúdo que aparecerá na célula D6 será: 
A) 13 
B) 8 
C) 12 
D) 10 
E) 9 
 
 


