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3. Ao ser autorizado o início d
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tempo. Esse tempo
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tipo de prova e cargo escolhido.

7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra 
8. Preencha a Folha de Respostas

Na Folha de Respostas
alternativa escolh

9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na 
marcação, marcação rasurada, emendada ou com “X”, não preenchida totalmente ou que não tenha sido 
transcrita. 

10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando
Folha de Respostas 

11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos
candidatos(as). 

12. Não será permitida qualquer espécie de consulta.
13. Ao terminar a prova, 

Respostas de questões objetivas, e 
14. Na sala que apresentar apenas 1 (um

ausentar-se da sala juntos, após a 
15. Assine este Caderno de Questões e 
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N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.): Assinatura do(a) candidato(a): 

CADERNO DE QUESTÕES 

 Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo
Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões

Folha de Respostas de questões objetivas. 
Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 

também, se contém 60 (sessenta) questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso 
contrário, comunique imediatamente ao Fiscal. 
O tempo disponível para esta prova é de 4 (quatro) horas. Faça-a com tranquilidade, mas

tempo inclui a marcação da Folha de Respostas de questões objetivas. 
Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorr

do início da aplicação. 
Folha de Respostas de questões objetivas, confira seu nome, número do

tipo de prova e cargo escolhido. 
Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas de questões objetivas.

Folha de Respostas de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
Folha de Respostas de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à 

alternativa escolhida, conforme o modelo:  

 
Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas
marcação, marcação rasurada, emendada ou com “X”, não preenchida totalmente ou que não tenha sido 

A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando
Folha de Respostas de questões objetivas. 
Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos

Não será permitida qualquer espécie de consulta. 
Ao terminar a prova, devolva ao(à) Fiscal de Sala este Caderno de Questões

de questões objetivas, e assine a Lista de Presença. 
Na sala que apresentar apenas 1 (um/uma) Fiscal, os(as) 3 (três) últimos(as)

se da sala juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas.
este Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).

INSTRUÇÕES GERAIS 
 

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS 

de Português, Raciocínio Lógico, Fundamentos da 
Administração Pública, Informática e Conhecimentos Específicos 

somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo(a) Fiscal. 
Caderno de Questões é o mesmo da etiqueta da banca 

a prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 
questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso 

a com tranquilidade, mas controle seu 
de questões objetivas.  

Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas 2h30min (duas horas e 

o seu documento de identificação, 

de questões objetivas. 
de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à 

Folha de Respostas de questões objetivas: dupla 
marcação, marcação rasurada, emendada ou com “X”, não preenchida totalmente ou que não tenha sido 

A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da 

Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos(as) os(as) 

Caderno de Questões, juntamente com a Folha de 

(as) candidatos(as) somente poderão 
de provas. 

o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.). 



 



 
CONCURSO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – IFAL  

PORTUGUÊS  

QUESTÃO 01 ________________________________

Disponível em: <http://www.niquel.com.br/bau.shtml

Do ponto de vista sintático, é correto afirmar que 
“de pelúcia” exerce a função de 

A) objeto indireto. 

B) agente da passiva. 

C) adjunto adnominal. 

D) complemento nominal. 

E) objeto direto preposicionado. 

QUESTÃO 02 ________________________________
Com relação à morfossintaxe, dadas as orações,

I. Um sujeito que luta contra a democracia não é digno de 
respeito. 

II. O professor que eu era deu lugar a um terrível crítico.

III. A faca com que ele cortava a carne foi-lhe roubada.

IV. Os insetos por que fomos picados são inofensivos.

V. Não creio mais nos mesmos princípios em 
quando jovem. 

nas orações, o que exerce, respectivamente, as funções de

A) sujeito – predicativo – adjunto adverbial – 
– objeto indireto. 

B) sujeito – agente da passiva – predicativo –
– objeto indireto. 

C) sujeito – predicativo – agente da passiva –
– objeto indireto. 

D) predicativo – objeto indireto – sujeito – agente da passiva 
adjunto adverbial. 

E) predicativo – sujeito – objeto indireto – adjunto adverbial 
agente da passiva. 

QUESTÃO 03 ________________________________
Assinale a alternativa em que a concordância verbal está em 
consonância com a norma culta da língua portuguesa.

A) Definiu-se os objetivos da reforma fiscal. 

B) Tratam-se de questões políticas essas leis.

C) Devem fazer dez anos que eles se separaram.

D) Anunciaram-se as reformas administrativa e tributária.

E) Eles preferem não opinar quando se falam em eleições.
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.com.br/bau.shtml>. Acesso em: 12. dez. 2022. 

é correto afirmar que o termo  

________________________________  
Com relação à morfossintaxe, dadas as orações, 

luta contra a democracia não é digno de 

eu era deu lugar a um terrível crítico. 

lhe roubada. 

fomos picados são inofensivos. 

em que acreditava 

exerce, respectivamente, as funções de 

 agente da passiva 

– adjunto adverbial 

– adjunto adverbial 

agente da passiva – 

adjunto adverbial – 

________________________________  
nativa em que a concordância verbal está em 

consonância com a norma culta da língua portuguesa. 

se de questões políticas essas leis. 

Devem fazer dez anos que eles se separaram. 

administrativa e tributária. 

Eles preferem não opinar quando se falam em eleições. 

QUESTÃO 04 ________________________________
Nas paredes — mas altos demais para serem lidos com 

facilidade, como se pendurados por timidez
certificados acadêmicos e menções literárias.

Christ, R. Os escritores: as históricas entrevistas da Paris Review. São Paulo: 

No excerto, o trecho destacado encontra
duplos. Esse recurso pode ser substituído, sem prejuízo ao 
sentido original do texto, por: 

A) Nas paredes, mas altos demais para serem lidos com 
facilidade, como se pendurados por timidez
certificados acadêmicos e menções literárias.

B) Nas paredes: mas altos demais para serem lidos com 
facilidade, como se pendurados por timidez
certificados acadêmicos e menções literárias.

C) Nas paredes; mas altos demais para serem lidos com 
facilidade, como se pendurados por timidez
certificados acadêmicos e menções literárias.

D) Nas paredes, mas altos demais para sere
facilidade, como se pendurados por timidez
certificados acadêmicos e menções literárias.

E) Nas paredes, mas altos demais para serem lidos com 
facilidade, como se pendurados por timidez
certificados acadêmicos e men

QUESTÃO 05 ________________________________
Parece-me gente de tal inocência que, caso 

nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo 
cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma, 
diante das aparências. E, portanto, se os degredados que aqui 
hão de ficar aprenderem bem a sua fala e o entenderem, não 
duvido de que eles, pela santa tenção de Vossa Alteza
se farão cristãos e hão de crer na santa fé
nosso Senhor que os traga, porque certamente esta gente é boa 
e de bela simplicidade. E exprimir
qualquer cunho que lhes quiserem dar, uma vez que 
Senhor lhes deu bons corpos e bons rostos
bons. E o fato de Ele nos haver até aqui trazido, creio que não o 
foi sem causa.  

CASTRO, Sílvio. A carta de Pero Vaz

Considerando a norma culta da língua,
destacados apresenta a reescrita correta?

A) “nem entendem crença alguma, em face as aparências

B) “sendo assim o desejo de Vossa Alteza

C) “e hão de obedecer a santa fé

D) “E facilmente exprimir-se-á neles todo e qualquer cunho

E) “nosso Senhor os proporcionou bons corpos e bons rostos
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________________________________  

mas altos demais para serem lidos com 
facilidade, como se pendurados por timidez — estavam vários 
certificados acadêmicos e menções literárias. 

: as históricas entrevistas da Paris Review. São Paulo:  
Companhia das Letras, 1988. 

No excerto, o trecho destacado encontra-se entre travessões 
duplos. Esse recurso pode ser substituído, sem prejuízo ao 

mas altos demais para serem lidos com 
facilidade, como se pendurados por timidez: estavam vários 
certificados acadêmicos e menções literárias. 

mas altos demais para serem lidos com 
facilidade, como se pendurados por timidez, estavam vários 
certificados acadêmicos e menções literárias. 

mas altos demais para serem lidos com 
facilidade, como se pendurados por timidez – estavam vários 
certificados acadêmicos e menções literárias. 

mas altos demais para serem lidos com 
facilidade, como se pendurados por timidez; estavam vários 
certificados acadêmicos e menções literárias. 

mas altos demais para serem lidos com 
facilidade, como se pendurados por timidez, estavam vários 
certificados acadêmicos e menções literárias. 

________________________________  

me gente de tal inocência que, caso  
nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo 

nem entendem crença alguma, 
. E, portanto, se os degredados que aqui  

derem bem a sua fala e o entenderem, não 
pela santa tenção de Vossa Alteza,  

e hão de crer na santa fé, que apraza a  
nosso Senhor que os traga, porque certamente esta gente é boa  

E exprimir-se-á facilmente neles todo e 
que lhes quiserem dar, uma vez que nosso 

Senhor lhes deu bons corpos e bons rostos como a homens 
bons. E o fato de Ele nos haver até aqui trazido, creio que não o 

A carta de Pero Vaz de Caminha. Porto Alegre: L&PM, 2003, p. 110. 

Considerando a norma culta da língua, qual dos segmentos 
destacados apresenta a reescrita correta? 

nem entendem crença alguma, em face as aparências”  

sendo assim o desejo de Vossa Alteza”  

r a santa fé”  

á neles todo e qualquer cunho” 

nosso Senhor os proporcionou bons corpos e bons rostos”  



 
CONCURSO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – IFAL  

QUESTÃO 06 ________________________________
Dadas as orações, 

I. Embora tenha havido planejamento, a viagem não foi 
como esperávamos. 

II. Conquanto a população brasileira não tenha crescido
pobres continuam mais pobres. 

III. Elaboradas com cuidado, as provas serão bem avaliadas.

IV. As ruas ficaram inundadas porque a lagoa transbordou

a classificação das orações destacadas são, respectivamente,

A) adversativa – concessiva – condicional – explicativa.

B) consecutiva – concessiva – causal – condicional.

C) causal – condicional – concessiva – concessiva.

D) concessiva – adversativa – causal – explicativa.

E) concessiva – concessiva – condicional – causal.

QUESTÃO 07 ________________________________
Dadas as frases quanto à escrita correta das palavras,

I. A ______ solene de abertura das aulas começará às 20h.

II. Toda a ______ de brinquedos encontra-se em promoção no 
Shopping Legal. 

III. A prefeitura de Coité do Nóia faz a ______ dos terrenos para 
a construção das creches. 

IV. À ______ de hoje, faltaram os vereadores Paulinho Mosca e 
Zeca do Cachimbo. 

V. Os lojistas fecharam toda a ______ de eletrônicos no 
supermercado. 

assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, 
as lacunas. 

A) sessão – seção – seção – cessão – seção

B) seção – seção – cessão – sessão – cessão

C) cessão – seção – sessão – seção – sessão

D) sessão – seção – cessão – sessão – seção

E) cessão – seção – cessão – sessão – sessão

QUESTÃO 08 ________________________________
O ambiente, que evoca uma Buenos Aires mais antiga, 

não era realmente o de um escritório, 
ampla e ornamentada sala, de pé-direito alto, na biblioteca 
recém-renovada. 

Christ, R. Os escritores: as históricas entrevistas da Paris Review. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1988.

Do ponto de vista semântico, é correto afirmar que o item 
destacado no trecho acima estabelece uma relação de

A) causa. 

B) oposição. 

C) conclusão. 

D) concessão. 

E) casualidade. 
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, a viagem não foi 

brasileira não tenha crescido, os 

, as provas serão bem avaliadas. 

porque a lagoa transbordou. 

a classificação das orações destacadas são, respectivamente, 

explicativa. 

condicional. 

concessiva. 

explicativa. 

causal. 

________________________________  
ita correta das palavras, 

A ______ solene de abertura das aulas começará às 20h. 

se em promoção no 

A prefeitura de Coité do Nóia faz a ______ dos terrenos para 

faltaram os vereadores Paulinho Mosca e 

Os lojistas fecharam toda a ______ de eletrônicos no 

assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, 

seção 

cessão 

ão 

seção 

ão 

________________________________  
O ambiente, que evoca uma Buenos Aires mais antiga,  

não era realmente o de um escritório, todavia uma  
direito alto, na biblioteca 

: as históricas entrevistas da Paris Review. São Paulo:  
Companhia das Letras, 1988. (adaptado) 

Do ponto de vista semântico, é correto afirmar que o item 
uma relação de 

QUESTÃO 09 ________________________________

No meio do caminho

No meio do caminho tinha uma pedra

tinha uma pedra no meio do caminho

tinha uma pedra 

no meio do caminho tinha uma pedra.

 

Nunca esquecerei desse acontecimento

na vida das minhas retinas tão fatigadas.

Nunca esquecerei que no meio do caminho

tinha uma pedra 

tinha uma pedra no meio do caminho

no meio do caminho tinha uma pedra.

Disponível em: <http://culturagenial.com/poema

É correto afirmar que o célebre poema do Drummond, o qual foi 
publicado em 1928, na revista Antropofagia, representa:

A) uma ironia à vida simples do mineiro 
grande. 

B) uma ironia à própria produção literária do autor, que sempre 
foi inexpressiva. 

C) os obstáculos da vida cotidiana do eu
representados pela “pedra no meio do caminho”.

D) uma crítica a um sistema político que atr
pessoas, se colocando como “uma pedra no meio do 
caminho”. 

E) os obstáculos da vida de Drummond, que se apresenta no 
texto com certo cansaço, o que está representado em 
“minhas retinas tão fatigadas”.

QUESTÃO 10 ________________________________
Dadas as orações quanto ao uso do acent

I. Transmita a cada um dos presentes às instruções 
necessárias a continuidade da sessão.

II. Às premiadas, enviaram felicitações.

III. Dia à dia aumentava a possibilidade de que os velhos 
inimigos ficariam cara à cara.

IV. Vários policiais à paisana observaram a manifestação à 
procura dos líderes do movimento.

verifica-se que está(ão) correta(s)

A) IV, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e IV, apenas. 

D) I, II e III, apenas. 

E) I, II, III e IV. 
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No meio do caminho 

Carlos Drummond de Andrade  

No meio do caminho tinha uma pedra 

tinha uma pedra no meio do caminho 

caminho tinha uma pedra. 

Nunca esquecerei desse acontecimento 

na vida das minhas retinas tão fatigadas. 

Nunca esquecerei que no meio do caminho 

tinha uma pedra no meio do caminho 

no meio do caminho tinha uma pedra. 

ulturagenial.com/poema-no-meio-do-caminho-de-carlos-drummond-de-
andrade/>. Acesso em: 19. Dez. 2022. 

É correto afirmar que o célebre poema do Drummond, o qual foi 
publicado em 1928, na revista Antropofagia, representa: 

uma ironia à vida simples do mineiro que chega à cidade 

uma ironia à própria produção literária do autor, que sempre 

áculos da vida cotidiana do eu-lírico, metaforicamente 
representados pela “pedra no meio do caminho”. 

uma crítica a um sistema político que atrapalha a vida das 
pessoas, se colocando como “uma pedra no meio do 

os obstáculos da vida de Drummond, que se apresenta no 
texto com certo cansaço, o que está representado em 
“minhas retinas tão fatigadas”. 

________________________________  

Dadas as orações quanto ao uso do acento indicativo de crase, 

Transmita a cada um dos presentes às instruções 
necessárias a continuidade da sessão. 

Às premiadas, enviaram felicitações. 

Dia à dia aumentava a possibilidade de que os velhos 
inimigos ficariam cara à cara. 

paisana observaram a manifestação à 
procura dos líderes do movimento. 

se que está(ão) correta(s) 



 
CONCURSO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – IFAL  

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11 ________________________________
Assinale a alternativa que apresenta corretamente um argumento 
válido. 

A) Todos os equipamentos de segurança foram testados e ao 
menos um deles não foi aprovado. Logo, ao menos um foi 
aprovado. 

B) Alguns fiscais trabalham no período noturno. Qualquer que 
seja o fiscal, deve folgar às segundas caso tr
período noturno. Logo, alguns fiscais devem folgar às 
segundas. 

C) Nenhuma empresa do setor energético conseguirá 
financiamento se não estiver com as certidões necessárias. 
Ao menos uma empresa está com as certidões necessárias. 
Logo, ao menos uma empresa conseguirá financiamento.

D) Todas as edificações com mais de dois andares são 
fiscalizadas pela prefeitura. Qualquer que seja a construção, 
se for fiscalizada pela prefeitura, obedecerá à legislação 
vigente. Logo, algumas edificações com mais de dois 
andares não obedecerão à legislação vigente.

E) Alguns supermercados vendem produtos para a 
comercialização de bolos. Alguns supermercados não 
vendem produtos para a comercialização de pizzas. Logo, 
algum supermercado vende produtos para a comercialização 
de bolos e não vende para a comercialização de pizzas.

QUESTÃO 12 ________________________________
Considerando o universo dos números inteiros e que os símbolos  
∃ e ∀ representam os quantificadores existencial e universal, 
respectivamente, assinale a alternativa verdadeira.

A) ∀x∀y∃z (x+y<z) 

B) ∀x∃y∀z (x+y<z) 

C) ∀x∀y∀z (x+y<z) 

D) ∃x∀y∀z (x+y<z) 

E) ∃x∃y∀z (x+y>z) 

QUESTÃO 13 ________________________________
Todos os anos uma faculdade precisa realizar o processo de 
autoavaliação dos cursos oferecidos pela instituição. Para 
executar essa tarefa, essa faculdade designa uma comissão 
formada por um professor, um técnico e dois alunos para 
conduzir as atividades avaliativas dos cursos. Este ano, a 
faculdade conta com dois professores, três técnicos e cinco 
alunos disponíveis para compor a comissão de autoavaliação. De 
quantas maneiras possíveis essa comissão pod

A) 24 

B) 30 

C) 60 

D) 120 

E) 150 
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________________________________  
rretamente um argumento 

Todos os equipamentos de segurança foram testados e ao 
menos um deles não foi aprovado. Logo, ao menos um foi 

Alguns fiscais trabalham no período noturno. Qualquer que 
seja o fiscal, deve folgar às segundas caso trabalhe no 
período noturno. Logo, alguns fiscais devem folgar às 

Nenhuma empresa do setor energético conseguirá 
financiamento se não estiver com as certidões necessárias. 
Ao menos uma empresa está com as certidões necessárias. 

mpresa conseguirá financiamento. 

Todas as edificações com mais de dois andares são 
fiscalizadas pela prefeitura. Qualquer que seja a construção, 
se for fiscalizada pela prefeitura, obedecerá à legislação 
vigente. Logo, algumas edificações com mais de dois 
andares não obedecerão à legislação vigente. 

Alguns supermercados vendem produtos para a 
comercialização de bolos. Alguns supermercados não 
vendem produtos para a comercialização de pizzas. Logo, 
algum supermercado vende produtos para a comercialização 

bolos e não vende para a comercialização de pizzas. 

________________________________  
Considerando o universo dos números inteiros e que os símbolos  

representam os quantificadores existencial e universal, 
respectivamente, assinale a alternativa verdadeira. 

________________________________  
Todos os anos uma faculdade precisa realizar o processo de 
autoavaliação dos cursos oferecidos pela instituição. Para 
executar essa tarefa, essa faculdade designa uma comissão 

um técnico e dois alunos para 
conduzir as atividades avaliativas dos cursos. Este ano, a 
faculdade conta com dois professores, três técnicos e cinco 
alunos disponíveis para compor a comissão de autoavaliação. De 
quantas maneiras possíveis essa comissão poderá ser formada? 

QUESTÃO 14 ________________________________
Uma organização que investiga a igualdade de gêneros 
no mercado de trabalho realizou uma pesquisa para entender a 
disparidade entre o número de homens e mulheres que se 
formam em cursos de exatas e engenharias. Para i
organização analisou os dados de formação de alunos nos 
cursos de Ciência da Computação, Engenharia Civil e 
Engenharia Elétrica de uma determinada faculdade nos últimos 
quatro anos. Os dados desse estudo são reportados na tabela:

 

Dadas as afirmativas com relação aos dados coletados, 

I. A taxa de pessoas do sexo feminino formadas no curso de 
Ciência da Computação é de 20%.

II. Apenas 22% das pessoas 
do sexo feminino. 

III. A chance de uma pessoa desse grupo, sorteada ao acaso, 
ser mulher, formada em Ciência da Computação, ou mulher, 
formada em Engenharia Elétrica, é de apenas 10%.

IV. O curso de Engenharia Civil forma, proporcion
menos mulheres do que homens na comparação entre os 
três cursos. 

verifica-se que estão corretas apenas

A) I e II. 

B) II e III. 

C) III e IV. 

D) I, II e IV. 

E) I, III e IV. 

QUESTÃO 15 ________________________________
Qual é o valor de n na sequência (10,1,9), (9,2,49), (8,3,125), 
(7,4,n)? 

A) 28 

B) 49 

C) 64 

D) 81 

E) 343 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ciência da 
Computação 

Engenharia 
Civil

Homens 500 700
Mulheres 100 300
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Uma organização que investiga a igualdade de gêneros  
no mercado de trabalho realizou uma pesquisa para entender a 
disparidade entre o número de homens e mulheres que se 
formam em cursos de exatas e engenharias. Para isso, essa 
organização analisou os dados de formação de alunos nos 
cursos de Ciência da Computação, Engenharia Civil e 
Engenharia Elétrica de uma determinada faculdade nos últimos  
quatro anos. Os dados desse estudo são reportados na tabela: 

Dadas as afirmativas com relação aos dados coletados,  

A taxa de pessoas do sexo feminino formadas no curso de 
Ciência da Computação é de 20%. 

Apenas 22% das pessoas formadas nesses três cursos são 

A chance de uma pessoa desse grupo, sorteada ao acaso, 
ser mulher, formada em Ciência da Computação, ou mulher, 
formada em Engenharia Elétrica, é de apenas 10%. 

O curso de Engenharia Civil forma, proporcionalmente, 
menos mulheres do que homens na comparação entre os 

se que estão corretas apenas 

________________________________  

na sequência (10,1,9), (9,2,49), (8,3,125), 

Engenharia 
Civil 

Engenharia 
Elétrica 

700 750 
300 150 



 
CONCURSO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – IFAL  

FUNDAMENTOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

QUESTÃO 16 ________________________________
A possibilidade de alteração nos contratos administrativos
ocorrer nos seguintes casos: 

I. na ocorrência do fato do príncipe; 

II. para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro
no final do contrato; 

III. em decorrência de quaisquer fatos considerados relevantes 
pela administração; 

IV. em casos previsíveis de consequências calculáveis

Dos itens, verifica-se que está(ão) correto(s) 

A) I, apenas. 

B) II e III, apenas. 

C) II e IV, apenas. 

D) I, III e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 

QUESTÃO 17 ________________________________
Quando a prestação de um serviço público pode ser executada 
por particulares ou entes da administração pública indireta 
regidos pelo direito privado, mas permanecendo com o Estado a 
titularidade desse serviço, dá-se a forma de prestação 
denominada de 

A) desconcentrada. 

B) centralizada por outorga. 

C) centralizada por delegação. 

D) descentralizada por outorga. 

E) descentralizada por delegação. 

QUESTÃO 18 ________________________________
Assinale a alternativa que apresenta a correta correspondência 
entre a classificação e as formas de controle admini

A) De acordo com o momento, o controle pode ser por 
legalidade e mérito. 

B) De acordo com a origem, o ato pode ser administrativo, 
legislativo e judiciário. 

C) De acordo com o fundamento, o controle pode ser 
hierárquico e finalístico. 

D) De acordo com o órgão que exerce o controle, 
interno, externo e popular. 

E) De acordo com o aspecto do controle, 
anterior, concomitante e posterior. 

QUESTÃO 19 ________________________________
Quando um ato administrativo é produzido em conformidade com 
a legislação, mas ainda assim concorre para obtenção de 
vantagem indevida para detentor de cargo público, podemos dizer 
que tal ato ofende o princípio administrativo constitucional da

A) eficiência. 

B) legalidade. 

C) moralidade. 

D) transparência. 

E) impessoalidade. 
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os contratos administrativos poderá 

financeiro, somente 

em decorrência de quaisquer fatos considerados relevantes 

em casos previsíveis de consequências calculáveis. 

________________________________  
Quando a prestação de um serviço público pode ser executada 
por particulares ou entes da administração pública indireta 
regidos pelo direito privado, mas permanecendo com o Estado a 

se a forma de prestação 

________________________________  
Assinale a alternativa que apresenta a correta correspondência 
entre a classificação e as formas de controle administrativo.  

o momento, o controle pode ser por 

origem, o ato pode ser administrativo, 

fundamento, o controle pode ser 

ão que exerce o controle, este pode ser 

o aspecto do controle, este pode ser 

________________________________  
Quando um ato administrativo é produzido em conformidade com 

para obtenção de 
vantagem indevida para detentor de cargo público, podemos dizer 
que tal ato ofende o princípio administrativo constitucional da 

QUESTÃO 20 ________________________________
De acordo com a legislação vigente, das decisões 
administrativas cabem recursos no âmbito do processo 
administrativo da administração pública. Nesse contexto, dadas 
as afirmativas, 

I. O recurso administrativo tramitará
instâncias administrativas, 

II. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, 
a qual, se não a reconsiderar no prazo de 
encaminhará à autoridade superior.

III. As organizações e associações representativas, no tocante 
a direitos e interesses difusos
recurso administrativo. 

IV. Os recursos das decisões administrativas devem observar 
razões de legalidade e de mérito.

verifica-se que está(ão) correta(s)

A) IV, apenas. 

B) I e IV, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III, apenas. 

E) I, II, III e IV. 

QUESTÃO 21 ________________________________
Alberto, servidor público, percebe uma vantagem econômica 
indireta para facilitar a alienação de um bem público, 
concorrendo, dessa forma, para que Osvaldo, seu primo, 
enriqueça ilicitamente. Nessa situação, tem
improbidade que 

A) causa prejuízo ao erário, apenas

B) importa enriquecimento ilícito

C) importa enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, causa 
prejuízo ao erário. 

D) causa prejuízo ao erário e, ao mesmo tempo, atentam contra 
os princípios da administração 

E) atentam contra os princípios da administração pública
mesmo tempo, importa enriquecimento ilícito

QUESTÃO 22 ________________________________
Lançado um edital de pregão, consta que 
deve ser feita exclusivamente pelo critério de menor preço, não 
sendo considerada a alternativa de maior desconto. Caso a 
comissão de licitação desse edital observe que foram feitas
propostas atrativas com maiores descontos e que este
vantajosos para o interesse público, deverá:

A) aceitar as propostas para atender

B) aceitar as propostas para 
administrativa. 

C) ignorar as propostas com maior desconto, para atender o 
princípio da isonomia. 

D) aceitar as propostas para atender o 
ao instrumento convocatório.

E) ignorar as propostas com maior desconto, para atender o 
princípio do julgamento objetivo.
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com a legislação vigente, das decisões 
administrativas cabem recursos no âmbito do processo 

istração pública. Nesse contexto, dadas 

O recurso administrativo tramitará, no máximo, por três 
instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. 

O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, 
a qual, se não a reconsiderar no prazo de sete dias, o 
encaminhará à autoridade superior. 

As organizações e associações representativas, no tocante 
teresses difusos, têm legitimidade para interpor 

Os recursos das decisões administrativas devem observar 
razões de legalidade e de mérito. 

se que está(ão) correta(s) 

________________________________  

Alberto, servidor público, percebe uma vantagem econômica 
indireta para facilitar a alienação de um bem público, 

a forma, para que Osvaldo, seu primo, 
enriqueça ilicitamente. Nessa situação, tem-se ato de 

, apenas. 

importa enriquecimento ilícito, apenas. 

importa enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, causa 

causa prejuízo ao erário e, ao mesmo tempo, atentam contra 
os princípios da administração pública. 

atentam contra os princípios da administração pública e, ao 
mesmo tempo, importa enriquecimento ilícito. 

________________________________  

consta que a escolha do vencedor 
deve ser feita exclusivamente pelo critério de menor preço, não 
sendo considerada a alternativa de maior desconto. Caso a 

desse edital observe que foram feitas 
propostas atrativas com maiores descontos e que estes são mais 
vantajosos para o interesse público, deverá: 

atender o princípio da celeridade. 

 atender o princípio da probidade 

ignorar as propostas com maior desconto, para atender o 

aceitar as propostas para atender o princípio da vinculação 
convocatório. 

ignorar as propostas com maior desconto, para atender o 
princípio do julgamento objetivo. 



 
CONCURSO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – IFAL  

QUESTÃO 23 ________________________________
Dadas as afirmativas acerca dos conceitos
administração pública,  

I. Governo é o conjunto dos poderes e das instituições 
públicas e privadas. 

II. Administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e 
agentes do Estado, entre outros, que asseguram a 
satisfação das necessidades dos particulares.

III. O governo ainda pode ser conceituado como a organização, 
que é a autoridade governante de uma unidade política.

IV. A administração pública caracteriza-se pelas funções 
próprias do Estado e a prática necessária para o 
cumprimento dessas funções. 

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) IV, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) III e IV, apenas. 

D) I, II e III, apenas. 

E) I, II, III e IV. 

QUESTÃO 24 ________________________________
Quando a administração pública desapropria um imóvel para a 
construção de um hospital público, mas, ao invés disso, constrói 
um galpão para aluguel, ocorre um tipo de abuso de poder, 
conforme a doutrina majoritária, denominado de

A) abuso de autoridade. 

B) excesso de poder. 

C) omissão de poder. 

D) desvio de poder. 

E) poder de polícia. 

QUESTÃO 25 ________________________________
Dadas as afirmativas quanto aos modelos de administração 
pública, 

I. A administração no modelo conhecido como patrimonialista 
está baseada em estados absolutistas, originados da Europa 
feudal. 

II. No Brasil, o modelo patrimonialista de administração 
predominou no período conhecido como redemocratização.

III. O modelo de administração burocrática ocorreu n
primeira reforma administrativa em 193
burocrática do governo Getúlio Vargas. 

IV. O modelo de administração pública gerencial surgiu no 
Brasil na década de 1990, como uma solução à crise do 
modelo patrimonialista.  

verifica-se que está(ão) correta(s)  

A) I, apenas. 

B) I e III, apenas.  

C) II e IV, apenas. 

D) II, III e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 
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conceitos de governo e 

é o conjunto dos poderes e das instituições 

Administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e 
agentes do Estado, entre outros, que asseguram a 
satisfação das necessidades dos particulares. 

ainda pode ser conceituado como a organização, 
que é a autoridade governante de uma unidade política. 

se pelas funções 
próprias do Estado e a prática necessária para o 

________________________________  
Quando a administração pública desapropria um imóvel para a 
construção de um hospital público, mas, ao invés disso, constrói 

tipo de abuso de poder, 
conforme a doutrina majoritária, denominado de 

________________________________  
Dadas as afirmativas quanto aos modelos de administração 

conhecido como patrimonialista 
está baseada em estados absolutistas, originados da Europa 

No Brasil, o modelo patrimonialista de administração 
predominou no período conhecido como redemocratização. 

O modelo de administração burocrática ocorreu no Brasil na 
reforma administrativa em 1930, na reforma 

O modelo de administração pública gerencial surgiu no 
Brasil na década de 1990, como uma solução à crise do 

INFORMÁTICA

QUESTÃO 26 ________________________________
A planilha apresentada foi criada no LibreOffice Calc (versão 7). 
A coluna A dessa planilha contém dados de locali
compostos por uma tríade: código, cidade e estado. Os dados 
das colunas B, C e D são referentes ao desmembramento 
dessas três partes da localidade, sendo extraídos por meio de 
fórmulas. A fórmula EXT.TEXTO é utilizada para extrair partes de 
um texto e recebe três parâmetros. Já a fórmula PROCURAR 
retorna a ordem da primeira ocorrência de um determinado 
caracter em um texto. 

 

O conjunto de fórmulas a ser digitado na célula D2, com o 
objetivo de extrair apenas o nome da cidade, a partir do dado de 
localidade da célula A2, será: 

A) =EXT.TEXTO(A2;4;PROCURAR(

B) =EXT.TEXTO(A2;4;PROCURAR(

C) =EXT.TEXTO(A2;5;PROCURAR(

D) =EXT.TEXTO(A2;5;PROCURAR(

E) =EXT.TEXTO(A2;4;PROCURAR(“

QUESTÃO 27 ________________________________
Para adquirir um PC, existem várias configurações 
ser observadas referentes à realidade do usuário. Dentre as 
configurações a serem observadas, há algumas especificações 
relacionadas aos diferentes tipos de memória, cada uma com a 
sua finalidade. Os exemplos mais conhecidos de tipos de 
memória presentes no PC são: memória RAM e memória 
secundária (de armazenamento). Esta recebeu muitos avanços 
recentes em seu desempenho, a exemplo da tecnologia de 
armazenamento SSD. Além dessas memórias, as especificações 
dos processadores comercializados atualme
série i e AMD Ryzen, apresentam em suas especificações 
informações relacionadas ao tamanho de suas memórias 
internas, denominadas cache da CPU. Assinale corretamente a 
alternativa que apresenta os tipos de memória citados, em ordem 
decrescente de velocidade (da mais rápida para a menos rápida).

A) Memória cache da CPU, memória RAM e SSD.

B) Memória cache da CPU, SSD e memória RAM.

C) Memória RAM, memória cache da CPU e SSD.

D) Memória RAM, SSD e memória cache da CPU.

E) SSD, memória RAM e memória cach
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A planilha apresentada foi criada no LibreOffice Calc (versão 7). 
A coluna A dessa planilha contém dados de localidades, 
compostos por uma tríade: código, cidade e estado. Os dados 
das colunas B, C e D são referentes ao desmembramento 
dessas três partes da localidade, sendo extraídos por meio de 
fórmulas. A fórmula EXT.TEXTO é utilizada para extrair partes de 

e recebe três parâmetros. Já a fórmula PROCURAR 
retorna a ordem da primeira ocorrência de um determinado 

O conjunto de fórmulas a ser digitado na célula D2, com o 
objetivo de extrair apenas o nome da cidade, a partir do dado de 

=EXT.TEXTO(A2;4;PROCURAR(“-“;A2)) 

=EXT.TEXTO(A2;4;PROCURAR(“-“;A2)-4) 

=EXT.TEXTO(A2;5;PROCURAR(“-“;A2)-4) 

5;PROCURAR(“-“;A2)-5) 

=EXT.TEXTO(A2;4;PROCURAR(“-“;A2)-5) 

________________________________  

Para adquirir um PC, existem várias configurações que devem 
ser observadas referentes à realidade do usuário. Dentre as 
configurações a serem observadas, há algumas especificações 
relacionadas aos diferentes tipos de memória, cada uma com a 
sua finalidade. Os exemplos mais conhecidos de tipos de 

resentes no PC são: memória RAM e memória 
secundária (de armazenamento). Esta recebeu muitos avanços 
recentes em seu desempenho, a exemplo da tecnologia de 
armazenamento SSD. Além dessas memórias, as especificações 
dos processadores comercializados atualmente, tais como Intel 
série i e AMD Ryzen, apresentam em suas especificações 
informações relacionadas ao tamanho de suas memórias 
internas, denominadas cache da CPU. Assinale corretamente a 
alternativa que apresenta os tipos de memória citados, em ordem 

rescente de velocidade (da mais rápida para a menos rápida). 

Memória cache da CPU, memória RAM e SSD. 

Memória cache da CPU, SSD e memória RAM. 

Memória RAM, memória cache da CPU e SSD. 

Memória RAM, SSD e memória cache da CPU. 

SSD, memória RAM e memória cache da CPU. 



 
CONCURSO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – IFAL  

QUESTÃO 28 ________________________________
A navegação privada é um recurso presente nos principais 
navegadores, tais como Google Chrome e Microsoft Edge, sendo 
utilizada para aumentar a privacidade durante a navegação em 
sites da Web. Assinale a alternativa que descreve corretam
as características da configuração padrão desse tipo de 
navegação. 

A) É muito utilizada por hackers, já que garante total anonimato 
na navegação. 

B) O navegador bloqueia a apresentação de anúncios e 
propagandas online. 

C) O navegador impede que os provedores e
endereço de IP do computador cliente. 

D) O endereço de IP somente é identificado caso o usuário se 
autentique em algum site ou serviço da web.

E) Ao finalizar a navegação privada, o navegador não 
armazenará o histórico de navegação, nem os arqu
cookies. 

QUESTÃO 29 ________________________________
Um usuário deseja renomear um arquivo para o nome 
“Explicacao;numeros:resultados..xlsx” (sem as aspas)
o explorador de arquivos do Windows. Porém, ao tentar 
renomear, é surpreendido com uma mensagem de erro 
informando que tal nome não é aceito pelo sistema. Assinale a 
alternativa que apresenta corretamente o motivo do erro na 
tentativa de renomear o arquivo. 

A) Não se pode utilizar duas vezes o ponto (..) ao nomear 
arquivos. 

B) O caractere dois pontos (:) é considerado inválido em no
de arquivos. 

C) No Windows, nomes de arquivos só podem conter letras 
minúsculas. 

D) O caractere ponto e vírgula (;) é considerado inválido em 
nomes de arquivos. 

E) O erro acontece pelo fato da extensão “xlsx” ser 
desconhecida, na qual deveria ter sido utilizada
“xls”. 
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A navegação privada é um recurso presente nos principais 
navegadores, tais como Google Chrome e Microsoft Edge, sendo 
utilizada para aumentar a privacidade durante a navegação em 
sites da Web. Assinale a alternativa que descreve corretamente 
as características da configuração padrão desse tipo de 

É muito utilizada por hackers, já que garante total anonimato 

O navegador bloqueia a apresentação de anúncios e 

O navegador impede que os provedores e sites conheçam o 

O endereço de IP somente é identificado caso o usuário se 
autentique em algum site ou serviço da web. 

Ao finalizar a navegação privada, o navegador não 
armazenará o histórico de navegação, nem os arquivos de 

________________________________  
Um usuário deseja renomear um arquivo para o nome 
“Explicacao;numeros:resultados..xlsx” (sem as aspas) utilizando 
o explorador de arquivos do Windows. Porém, ao tentar 
renomear, é surpreendido com uma mensagem de erro 

nome não é aceito pelo sistema. Assinale a 
alternativa que apresenta corretamente o motivo do erro na 

Não se pode utilizar duas vezes o ponto (..) ao nomear 

O caractere dois pontos (:) é considerado inválido em nomes 

No Windows, nomes de arquivos só podem conter letras 

O caractere ponto e vírgula (;) é considerado inválido em 

O erro acontece pelo fato da extensão “xlsx” ser 
desconhecida, na qual deveria ter sido utilizada a extensão 

QUESTÃO 30 ________________________________
Uma das distribuições Linux mais populares atualmente é o 
Ubuntu Linux, mantido pela empresa Canonical. O quadro 
apresenta uma lista de aplicativos presentes na instalação 
padrão do Ubuntu Linux (versão LTS 22.04) e suas 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, 
associando o aplicativo à sua descrição.

A) 1, 2, 5, 3, 4 

B) 1, 5, 2, 4, 3 

C) 3, 2, 5, 1, 4 

D) 3, 5, 1, 2, 4 

E) 4, 5, 2, 1, 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicativos 

 

1. Archive Manager 

2. Remmina 

3. Nautilus 

4. Thunderbird 

5. Transmission 

 

(   ) Gerencia arquivos e pastas do PC.

(   ) Controla áreas de trabalho remotamente.

(   ) Um cliente bittorrent.

(   ) Compacta e descompacta arquivos e 

pastas.

(   ) Um cliente de email.
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Uma das distribuições Linux mais populares atualmente é o 
Ubuntu Linux, mantido pela empresa Canonical. O quadro 
apresenta uma lista de aplicativos presentes na instalação 
padrão do Ubuntu Linux (versão LTS 22.04) e suas descrições. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, 
associando o aplicativo à sua descrição. 

Descrições 

Gerencia arquivos e pastas do PC. 

Controla áreas de trabalho remotamente. 

Um cliente bittorrent. 

Compacta e descompacta arquivos e 

pastas. 

Um cliente de email. 



 
CONCURSO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – IFAL  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31 ________________________________
Os quadros apresentam dados extraídos do balanço 
orçamentário de um órgão público federal no final do exercício de 
2021. 

Quadro I – Balanço da Receita 

Receitas 
Previsão 

Inicial 
Previsão 

Atualizada 

Receitas Correntes 18.500,00 18.500,00 

Receitas de Capital 2.500,00 2.500,00 

Quadro II – Balanço da Despesa

Despesas 
Dotação 

Inicial 
Dotação 

Atualizada 
Despesa 

Empenhada 
Despesas 
Liquidadas

Despesas 
Correntes 

17.200,00 18.060,00 16.800,00 16.000

Despesas      
de Capital 

2.600,00 2.670,00 2.500,00 2.100

 

Acerca da demonstração contábil, assinale a alternativa correta.

A) Os restos a pagar inscritos totalizam R$ 1.830,00.

B) O superávit orçamentário revelado foi R$ 1.400,00.

C) O excesso de arrecadação corresponde a R$ 1.700,00.

D) O valor das despesas processadas soma R$ 19.300,00.

E) A entidade atualizou a dotação orçamentária inicial sem 
indicação de fonte de recursos. 

QUESTÃO 32 ________________________________
Acerca dos critérios de avaliação dos itens do ativo,
balanço patrimonial, apresentados de acordo com as definições 
dadas pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 19
alternativa correta. 

A) As aplicações em instrumentos financeiros, classificad
ativo circulante, serão avaliadas pelo seu valor justo, quando 
se tratar de aplicações destinadas à negociação ou 
disponíveis para venda. 

B) Os ativos imobilizados da companhia deverão ser 
pelo custo de aquisição, deduzido do saldo da respectiva 
conta de depreciação, amortização ou exa
seus valores serem revisados a cada biênio. 

C) Os elementos do ativo intangível serão avaliados pelo seu 
valor de custo ou valor realizável líquido
dedução da respectiva conta de amortização, 
casos de ativos intangíveis com vida útil indefinida. 

D) Os estoques de mercadorias, incluindo matérias
bens fungíveis, produtos em fabricação e bens em 
almoxarifado, serão avaliados pelo seu custo de aquisição 
ou produção, deduzido de provisão para ajustá
de uso. 

E) Os investimentos em participação no capital social de outras 
sociedades controladas deverão ser avaliados pelo método 
do custo de aquisição, deduzido de provisão para perdas 
prováveis na realização do seu valor, quando essa perda 
estiver comprovada como permanente. 

NS – 03. CONTADOR 

Prova tipo4 

ESPECÍFICOS 

________________________________  
Os quadros apresentam dados extraídos do balanço 
orçamentário de um órgão público federal no final do exercício de 

 

Receita Arrecadada 

18.000,00 

1.300,00 

Balanço da Despesa 

Despesas 
Liquidadas 

Despesas 
Pagas 

16.000,00 15.500,00 

2.100,00 1.970,00 

a demonstração contábil, assinale a alternativa correta. 

Os restos a pagar inscritos totalizam R$ 1.830,00. 

1.400,00. 

O excesso de arrecadação corresponde a R$ 1.700,00. 

O valor das despesas processadas soma R$ 19.300,00. 

A entidade atualizou a dotação orçamentária inicial sem 

________________________________  
Acerca dos critérios de avaliação dos itens do ativo, contidos no 
balanço patrimonial, apresentados de acordo com as definições 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, assinale a 

s aplicações em instrumentos financeiros, classificadas no 
o seu valor justo, quando 

se tratar de aplicações destinadas à negociação ou 

imobilizados da companhia deverão ser avaliados 
pelo custo de aquisição, deduzido do saldo da respectiva 
conta de depreciação, amortização ou exaustão, devendo 
seus valores serem revisados a cada biênio.  

Os elementos do ativo intangível serão avaliados pelo seu 
custo ou valor realizável líquido, considerando a 

dedução da respectiva conta de amortização, inclusive nos 
gíveis com vida útil indefinida.  

Os estoques de mercadorias, incluindo matérias-primas, 
produtos em fabricação e bens em 

almoxarifado, serão avaliados pelo seu custo de aquisição 
ou produção, deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor 

Os investimentos em participação no capital social de outras 
avaliados pelo método 

do custo de aquisição, deduzido de provisão para perdas 
prováveis na realização do seu valor, quando essa perda 

QUESTÃO 33 ________________________________
A escrituração contábil representa a técnica contábil que efetua o 
registro, nos livros próprios, de todos os fatos que acontecem na 
companhia e que modificam ou possam vir a modificar a situação 
patrimonial desta. A escrituração ocorre através de lançamentos 
contábeis, obedecendo ao método das partidas dobradas. 
Considere os seguintes elementos, 
total de débitos deve sempre ser equivalente ao total de créditos:

 Aumentos de ativo: R$ 2.000,00;

 Aumentos de passivo: R$ 2.500,00;

 Receitas obtidas: R$ 1.900,00;

 Obrigações a pagar: R$ 4.200,00;

 Direitos a receber: R$ 3.000,00;

 Bens existentes na entidade: R$ 4.000,00;

 Consumos realizados no período: R$ 1.000,00;

 Reduções de ativo: R$ 1.000,00;

 Reduções de passivo: R$ 2.000,00;

 Situação líquida positiva no início do período: R$ 2.600,00.

Considerando a movimentação contábil
método das partidas dobradas se
será um(a) 

A) débito no valor de R$ 100,00.

B) débito no valor de R$ 200,00.

C) crédito no valor de R$ 100,00.

D) crédito no valor de R$ 200,00.

E) redução no caixa da entidade no valor de R$ 200,00.

QUESTÃO 34 ________________________________
A respeito das demonstrações contábeis exigidas pela 
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 19
correta. 

A) No final de cada exercício, a entidade irá evidenciar, na 
demonstração do resultado do exercício, o 
dividendo por ação do capital social da entidade. 

B) A demonstração das mutações do patrimônio líquido tem 
como principal objetivo fornecer à entidade toda a 
movimentação ocorrida durante o exercício da conta contábil 
de lucros ou prejuízos acumulados. 

C) A demonstração de lucros
conter, além de outros itens, o 
ajustes de exercícios anteriores e a correção monetária do 
saldo inicial, bem como as 
líquido do período. 

D) Todos os aumentos ou di
patrimônio líquido, ocorrid
evidenciados na demonstração de lucros ou prejuízos 
acumulados, inclusive os valores direcionados para a
formação das reservas de lucros.

E) São tratados como ajustes de exercícios
decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da 
retificação de erro imputável a determinado exercício 
anterior, relacionados a 
apresentados na demonstração de 
acumulados. 
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________________________________  

contábil representa a técnica contábil que efetua o 
registro, nos livros próprios, de todos os fatos que acontecem na 

que modificam ou possam vir a modificar a situação 
patrimonial desta. A escrituração ocorre através de lançamentos 
contábeis, obedecendo ao método das partidas dobradas. 
Considere os seguintes elementos, partindo do fato de que o 

pre ser equivalente ao total de créditos:  

Aumentos de ativo: R$ 2.000,00; 

Aumentos de passivo: R$ 2.500,00; 

Receitas obtidas: R$ 1.900,00; 

Obrigações a pagar: R$ 4.200,00; 

Direitos a receber: R$ 3.000,00; 

Bens existentes na entidade: R$ 4.000,00; 

realizados no período: R$ 1.000,00; 

Reduções de ativo: R$ 1.000,00; 

Reduções de passivo: R$ 2.000,00; 

Situação líquida positiva no início do período: R$ 2.600,00. 

onsiderando a movimentação contábil da entidade, para que o 
método das partidas dobradas seja obedecido, o item necessário 

débito no valor de R$ 100,00. 

débito no valor de R$ 200,00. 

crédito no valor de R$ 100,00. 

crédito no valor de R$ 200,00. 

redução no caixa da entidade no valor de R$ 200,00. 

________________________________  

A respeito das demonstrações contábeis exigidas pela  
6.404, de 15 de dezembro de 1976, assinale a alternativa 

No final de cada exercício, a entidade irá evidenciar, na 
demonstração do resultado do exercício, o valor do 

o capital social da entidade.  

A demonstração das mutações do patrimônio líquido tem 
como principal objetivo fornecer à entidade toda a 
movimentação ocorrida durante o exercício da conta contábil 
de lucros ou prejuízos acumulados.  

ucros ou prejuízos acumulados deverá 
conter, além de outros itens, o saldo do início do período, os 
ajustes de exercícios anteriores e a correção monetária do 

, bem como as reversões de reservas e o lucro 

Todos os aumentos ou diminuições nas contas do 
ocorridos durante o exercício, são 

evidenciados na demonstração de lucros ou prejuízos 
acumulados, inclusive os valores direcionados para a 

de lucros. 

ajustes de exercícios anteriores os 
da mudança de critério contábil, ou da 

retificação de erro imputável a determinado exercício 
relacionados a fatos subsequentes, sendo 

emonstração de lucros ou prejuízos 



 
CONCURSO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – IFAL  

QUESTÃO 35 ________________________________
A Contabilidade é uma ciência que tem por objeto o patrimônio 
das entidades. Acerca do conceito, objeto, campo de atuação, 
finalidades da informação contábil e usuários da contabilidade, 
assinale a alternativa correta. 

A) O capital próprio das entidades se refere ao a
destas, sendo o patrimônio controlado pela contabilidade.

B) São considerados usuários externos da contabilidade os 
administradores, gestores, investidores, fornecedores e os 
credores. 

C) O campo de atuação da Contabilidade está circunscrito às 
entidades públicas e privadas, constituídas como pessoas 
jurídicas com fins lucrativos. 

D) A principal finalidade da Contabilidade é prover os seus 
diversos usuários de informações sobre a situação 
patrimonial e financeira da entidade. 

E) A contabilidade é considerada uma ciência exata, visto que 
efetua a mensuração da riqueza do ente contábil de forma 
quantitativa, informando aos seus usuários os valores em 
moeda corrente da riqueza patrimonial. 

QUESTÃO 36 ________________________________
Em relação aos procedimentos de auditoria, assinale a 
alternativa correta. 

A) A circularização consiste na verificação in loco
ao auditor formar opinião quanto à existência física do objeto 
ou item a ser examinado. 

B) O exame de registros contábeis é um procedimento voltado 
para a comprovação das transações que, p
legais, comerciais ou de controle, são evidenciadas por 
documentos comprobatórios. 

C) O exame físico é a técnica utilizada na obten
declaração formal e independente, de fatos ligados às 
operações do órgão ou entidade auditada, obtida de 
pessoas não ligadas a este, seja por interesses comerciais 
ou afetivos. 

D) O exame de documentação é o procedimento usado pela 
auditoria para a constatação da veracidade das informações 
contábeis, possibilitando levantamentos específicos nas 
análises, composição de saldos e conciliações, bem como 
da real situação do patrimônio da entidade auditada

E) O corte das operações ou cut-off consiste no corte 
interruptivo das operações ou transações para apurar, de 
forma seccionada, a dinâmica de um procedimento, 
permitindo ao auditor a visualização fotográfica de um 
momento considerado crucial em determinado processo.

QUESTÃO 37 ________________________________
A Companhia Vale do Campo S/A apresentou seu balanço 
patrimonial, encerrado em 31/12/2021, cujo valor do patrimônio 
líquido foi 30% maior que o valor do passivo da entidade. Desse 
modo, o total do ativo da companhia representa

A) 130% do valor do passivo. 

B) 230% do valor do passivo. 

C) 130% do valor patrimônio líquido. 

D) 230% do valor do patrimônio líquido. 

E) 130% da soma do patrimônio líquido com o passivo.

NS – 03. CONTADOR 

Prova tipo4 

________________________________  
lidade é uma ciência que tem por objeto o patrimônio 

das entidades. Acerca do conceito, objeto, campo de atuação, 
finalidades da informação contábil e usuários da contabilidade, 

O capital próprio das entidades se refere ao ativo total 
destas, sendo o patrimônio controlado pela contabilidade. 

São considerados usuários externos da contabilidade os 
administradores, gestores, investidores, fornecedores e os 

O campo de atuação da Contabilidade está circunscrito às 
entidades públicas e privadas, constituídas como pessoas 

A principal finalidade da Contabilidade é prover os seus 
diversos usuários de informações sobre a situação 

derada uma ciência exata, visto que 
efetua a mensuração da riqueza do ente contábil de forma 
quantitativa, informando aos seus usuários os valores em 

________________________________  
Em relação aos procedimentos de auditoria, assinale a 

in loco, permitindo 
ncia física do objeto 

procedimento voltado 
para a comprovação das transações que, por exigências 
legais, comerciais ou de controle, são evidenciadas por 

O exame físico é a técnica utilizada na obtenção de 
ão formal e independente, de fatos ligados às 

operações do órgão ou entidade auditada, obtida de 
essoas não ligadas a este, seja por interesses comerciais 

é o procedimento usado pela 
auditoria para a constatação da veracidade das informações 
contábeis, possibilitando levantamentos específicos nas 

ção de saldos e conciliações, bem como 
da real situação do patrimônio da entidade auditada. 

consiste no corte 
ões para apurar, de 

mica de um procedimento, 
tindo ao auditor a visualização fotográfica de um 

momento considerado crucial em determinado processo. 

________________________________  
A Companhia Vale do Campo S/A apresentou seu balanço 
patrimonial, encerrado em 31/12/2021, cujo valor do patrimônio 

passivo da entidade. Desse 
modo, o total do ativo da companhia representa 

130% da soma do patrimônio líquido com o passivo. 

QUESTÃO 38 ________________________________
Uma empresa de prestação de serviços registrou, em outubro de 
2022, os seguintes eventos: 

 Aquisição de materiais para prestação de serviços: 

R$ 220.000,00;  

 PIS incidente sobre a receita bruta com prestação de 

serviços: R$ 18.000,00; 

 Imposto de renda e contribuição social: R$ 58.000,00;

 COFINS sobre a receita bruta de prestação de serviços: 

R$ 3.400,00; 

 Consumo de materiais na prestação de serviços do mês: 

R$ 170.000,00; 

 Salários e encargos sociais do pessoal do setor de prestação 

de serviços: R$ 150.000,00; 

 ISS incidente sobre a receita de prestação de serviços do 

mês: R$ 26.000,00; 

 Receita bruta de prestação de serviços do mês: 

R$ 520.000,00; 

 Salários e encargos sociais do pessoal do setor 

administrativo no mês: R$ 60.000,00.

Ao elaborar a demonstração do 
outubro/2022, considerando os dados informados, a 
contabilidade irá apurar um custo dos serviços prestados, no 
mês, de 

A) R$ 152.600,00. 

B) R$ 220.000,00. 

C) R$ 320.000,00. 

D) R$ 370.000,00. 

E) R$ 472.600,00. 

QUESTÃO 39 ________________________________
O Balanço Patrimonial é uma 
exigidas pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Acerca 
desse demonstrativo, considere a seguinte situação: A sociedade 
ABC adquiriu um terreno, sem pretensão de vendê
de seus negócios, nem de utilizar esse ati
com o objetivo de mantê-lo em seu patrimônio visando à 
valorização de capital a longo prazo. Assim, de acordo com as 
informações citadas e com as definições de classificação dos 
itens patrimoniais, esse ativo será classificado
patrimonial da empresa como 

A) ativo circulante.  

B) ativo realizável a longo prazo.

C) ativo não circulante intangível

D) ativo não circulante imobilizado.

E) ativo não circulante investimento
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empresa de prestação de serviços registrou, em outubro de 

Aquisição de materiais para prestação de serviços:  

PIS incidente sobre a receita bruta com prestação de 

buição social: R$ 58.000,00; 

COFINS sobre a receita bruta de prestação de serviços:  

Consumo de materiais na prestação de serviços do mês:  

Salários e encargos sociais do pessoal do setor de prestação 

 

ISS incidente sobre a receita de prestação de serviços do 

Receita bruta de prestação de serviços do mês:  

Salários e encargos sociais do pessoal do setor 

administrativo no mês: R$ 60.000,00. 

Ao elaborar a demonstração do resultado do exercício do mês de 
outubro/2022, considerando os dados informados, a 
contabilidade irá apurar um custo dos serviços prestados, no 

________________________________  

O Balanço Patrimonial é uma das demonstrações contábeis 
exigidas pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Acerca 
desse demonstrativo, considere a seguinte situação: A sociedade 
ABC adquiriu um terreno, sem pretensão de vendê-lo no curso 
de seus negócios, nem de utilizar esse ativo nas suas atividades, 

lo em seu patrimônio visando à 
valorização de capital a longo prazo. Assim, de acordo com as 
informações citadas e com as definições de classificação dos 

ativo será classificado no balanço 

ativo realizável a longo prazo. 

não circulante intangível. 

imobilizado. 

vestimentos. 



 
CONCURSO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – IFAL  

QUESTÃO 40 ________________________________
Considere a situação hipotética: Dois auditores internos de um 
instituto federal fazem a observação de uma atividade 
desenvolvida por servidor/funcionário da unidade auditada em 
busca de evidências. De acordo com a natureza e a classificação 
de auditoria, na situação hipotética, a evidência é 

A) física. 

B) analítica. 

C) testemunhal. 

D) corroborativa. 

E) circunstancial. 

QUESTÃO 41 ________________________________
Quanto ao Código de Ética Profissional do Contador, NBC PG 
01, de 07 de fevereiro de 2019, são deveres do contador:

I. recusar sua indicação em trabalho quando reconheça não se 
achar capacitado para a especialização requerida;

II. manifestar, imediatamente, em qualquer tempo, a existência 
de impedimento para o exercício da profissão;

III. guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício 
profissional, em quaisquer circunstâncias. 

Dos itens, verifica-se que está(ão) correto(s) 

A) II, apenas. 

B) III, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) I e III, apenas. 

E) I, II e III. 

QUESTÃO 42 ________________________________
A empresa Ação Livre S/A efetuou o pagamento de uma 
duplicata, antes de seu vencimento, por meio de pix, obtendo um 
desconto financeiro por essa antecipação de pagamento. Para 
que o registro contábil dessa transação seja efetuado através de 
um único lançamento contábil, deve-se utilizar a

A) primeira fórmula, com uma conta devedora e uma conta 
credora. 

B) segunda fórmula, com uma conta devedora e duas co
credoras.   

C) terceira fórmula, com duas contas devedoras e uma conta 
credora.  

D) terceira fórmula, com uma conta devedora e duas contas 
credoras. 

E) quarta fórmula, com duas contas devedoras e duas contas 
credoras. 

QUESTÃO 43 ________________________________
Em novembro de 2020, uma instituição públ
incorreu em despesas gerais no valor de R$ 15.000
por um erro de digitação, as despesas não foram executadas. 
Acerca disso, assinale a alternativa que indica a conta em que a 
despesa deve ser evidenciada em 2021. 

A) Restos a pagar. 

B) Suprimento de fundos. 

C) Despesa extraordinária. 

D) Despesa extraorçamentária. 

E) Despesas de exercícios anteriores. 

NS – 03. CONTADOR 

Prova tipo4 

________________________________  
Dois auditores internos de um 

instituto federal fazem a observação de uma atividade 
desenvolvida por servidor/funcionário da unidade auditada em 

natureza e a classificação 
ia é  

________________________________  
Código de Ética Profissional do Contador, NBC PG 

01, de 07 de fevereiro de 2019, são deveres do contador: 

recusar sua indicação em trabalho quando reconheça não se 
para a especialização requerida; 

manifestar, imediatamente, em qualquer tempo, a existência 
o para o exercício da profissão; 

guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício 
 

________________________________  
A empresa Ação Livre S/A efetuou o pagamento de uma 
duplicata, antes de seu vencimento, por meio de pix, obtendo um 

antecipação de pagamento. Para 
que o registro contábil dessa transação seja efetuado através de 

se utilizar a 

primeira fórmula, com uma conta devedora e uma conta 

segunda fórmula, com uma conta devedora e duas contas 

terceira fórmula, com duas contas devedoras e uma conta 

terceira fórmula, com uma conta devedora e duas contas 

quarta fórmula, com duas contas devedoras e duas contas 

________________________________  
Em novembro de 2020, uma instituição pública de ensino 
incorreu em despesas gerais no valor de R$ 15.000,00. Contudo, 
por um erro de digitação, as despesas não foram executadas. 

que indica a conta em que a 

QUESTÃO 44 ________________________________
Assinale a alternativa correta que indica uma receita de capital.

A) Aluguel de imóveis. 

B) Juros e encargos da dívida.

C) O superávit do orçamento corrente

D) A remuneração de depósitos bancário

E) Operação de crédito para atender a insuficiência de caixa.

QUESTÃO 45 ________________________________
O Código Civil, instituído pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002, define que o empresário e a sociedade empresária são 
obrigados a seguir um sistema 
acordo com o que dispõe o Código Civil sobre 
livros contábeis, assinale a alternativa correta.

A) Após o encerramento do exercício, o
Razão deverão ser registrados no Registro Público d
Empresas Mercantis, salvo disposição especial de lei. 

B) O empresário e a sociedade empresária deverão conservar 
em boa guarda toda a escrituração, correspondência
demais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não 
ocorrer prescrição ou decadência
consignados. 

C) A prescrição ou decadência dos 
Diário exige que o empresário e a entidade empresária 
guardem toda a documentação contábil pelo prazo de cinco 
anos, independentemente do tipo de documento que tenha 
sido registrado.  

D) O Livro Diário deverá conter todas as demonstrações 
contábeis exigíveis por lei, devendo ser assinado por 
profissional da Contabilidade de nível superior, que assume 
total responsabilidade pelas informações contidas nessas 
demonstrações. 

E) O Livro Diário é indispensável para qualquer entidade, mas 
este pode ser substituído por fichas caso a entidade utilize a 
escrituração mecanizada, prescindindo de
apropriado para o lançamento do balanço patrimonial e do 
resultado econômico. 

QUESTÃO 46 ________________________________
Dadas as afirmativas sobre os 
em auditoria governamental, 

I. Mostrar a relevância do fato.

II. Estar respaldado nos papé

III. Ser convincente àqueles envolvidos diretamente no 
processo. 

verifica-se que está(ão) correto(s)

A) I, apenas. 

B) III, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 
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que indica uma receita de capital. 

Juros e encargos da dívida. 

O superávit do orçamento corrente. 

A remuneração de depósitos bancários. 

Operação de crédito para atender a insuficiência de caixa. 

________________________________  

O Código Civil, instituído pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
empresário e a sociedade empresária são 

obrigados a seguir um sistema de contabilidade. Diante disso, de 
acordo com o que dispõe o Código Civil sobre os documentos e 

assinale a alternativa correta. 

pós o encerramento do exercício, o Livro Diário e o Livro 
Razão deverão ser registrados no Registro Público de 
Empresas Mercantis, salvo disposição especial de lei.  

empresário e a sociedade empresária deverão conservar 
em boa guarda toda a escrituração, correspondências e 

mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não 
ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles 

A prescrição ou decadência dos fatos registrados no Livro 
mpresário e a entidade empresária 

guardem toda a documentação contábil pelo prazo de cinco 
anos, independentemente do tipo de documento que tenha 

O Livro Diário deverá conter todas as demonstrações 
contábeis exigíveis por lei, devendo ser assinado por 

abilidade de nível superior, que assume 
total responsabilidade pelas informações contidas nessas 

O Livro Diário é indispensável para qualquer entidade, mas 
este pode ser substituído por fichas caso a entidade utilize a 

a, prescindindo de uso de livro 
apropriado para o lançamento do balanço patrimonial e do 

________________________________  

os requisitos básicos dos achados 

ncia do fato. 

éis de trabalho. 

cente àqueles envolvidos diretamente no 

(s) 



 
CONCURSO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – IFAL  

QUESTÃO 47 ________________________________
Dadas as afirmativas sobre os instrumentos de planeja
administração pública, 

I. A finalidade do PPA é estabelecer objetivos e metas que 
comprometam o Poder Executivo e o Poder Legislativo a dar 
continuidade aos programas na distribuição dos recursos.

II. O aumento da remuneração dos técnicos administrativos da 
rede pública federal, servidores da administração direta, 
deve ter autorização específica na lei orçamentária anual.

III. A dotação para investimento com duração superior a um 
exercício financeiro somente será consignada na lei 
orçamentária, desde que esteja prevista na 
orçamentárias ou em lei que autorize a sua inclusão.

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, II e III. 

B) II e III, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II, apenas. 

E) I, apenas. 

QUESTÃO 48 ________________________________
De acordo com a NBC TG Estrutura Conceitual, que dispõe 
sobre a estrutura conceitual para relatório financeiro, bem como 
o Pronunciamento Técnico CPC 00 (R2) Estrutura Conceitual 
para Relatório Financeiro, em relação aos princípios contábeis, 
às teorias, às normas e às práticas adotadas pela Contabilidade, 
assinale a alternativa correta. 

A) As características qualitativas fundamentais das
financeiras úteis são relevância e representação fidedigna.

B) As informações financeiras são úteis quando são 
de prever resultados futuros, havendo a necessidade de 
prognósticos para que tenham valor preditivo

C) A prudência é o exercício de cautela ao fazer julgamentos 
sob condições de incerteza, podendo resultar
superavaliação de ativos e receitas, bem como subavaliação 
de passivos e despesas. 

D) Para serem úteis, as informações financeiras devem 
representar de forma fidedigna a essência dos fenômenos 
que pretendem representar, possuindo
características da neutralidade, completude e utilidade. 

E) A essência sobre a forma é um conceito 
representar fidedignamente o fenômeno econômico, porém 
caso não seja possível, as informações sobre a forma legal 
substituem de forma satisfatória e fidedigna essa 
representação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NS – 03. CONTADOR 

Prova tipo4 

________________________________  
Dadas as afirmativas sobre os instrumentos de planejamento da 

A finalidade do PPA é estabelecer objetivos e metas que 
comprometam o Poder Executivo e o Poder Legislativo a dar 
continuidade aos programas na distribuição dos recursos. 

remuneração dos técnicos administrativos da 
ca federal, servidores da administração direta, 

deve ter autorização específica na lei orçamentária anual. 

A dotação para investimento com duração superior a um 
exercício financeiro somente será consignada na lei 

desde que esteja prevista na lei de diretrizes 
ou em lei que autorize a sua inclusão. 

________________________________  
NBC TG Estrutura Conceitual, que dispõe 

sobre a estrutura conceitual para relatório financeiro, bem como 
o Pronunciamento Técnico CPC 00 (R2) Estrutura Conceitual 
para Relatório Financeiro, em relação aos princípios contábeis, 

áticas adotadas pela Contabilidade, 

cas qualitativas fundamentais das informações 
financeiras úteis são relevância e representação fidedigna. 

úteis quando são capazes 
resultados futuros, havendo a necessidade de 

valor preditivo. 

prudência é o exercício de cautela ao fazer julgamentos 
podendo resultar em 

superavaliação de ativos e receitas, bem como subavaliação 

Para serem úteis, as informações financeiras devem 
cia dos fenômenos 

possuindo, assim, as 
características da neutralidade, completude e utilidade.  

conceito significativo para 
representar fidedignamente o fenômeno econômico, porém 
caso não seja possível, as informações sobre a forma legal 
substituem de forma satisfatória e fidedigna essa 

QUESTÃO 49 ________________________________
Dadas as afirmativas sobre orçamento púb

I. O orçamento público é um instrumento de planejamento e 
controle da administração pública, instituído por lei 
autorizativa de iniciativa do chefe do Poder Executivo que, 
após aprovada pelo Poder Legislativo, tem por objetivo 
principal estimar as receitas e fixa
orçamentárias para o período de um ano. 

II. O princípio da anualidade estabelece que o orçamento deve 
ter vigência de um ano, que não necessariamente precisa 
coincidir com o ano civil.  

III. A falta de um instrumento central 
ações do governo vinculado à lei orçamentária é uma das 
características do orçamento de desempenho.  

verifica-se que está(ão) correta(s)

A) I, apenas. 

B) II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 

QUESTÃO 50 ________________________________
Dadas as afirmativas acerca da contabilidade aplicada ao setor 
público, 

I. No encerramento do exercício financeiro, as despesas que 
estão pendentes apenas do último estágio de execução 
devem ser tratadas como restos a pagar processados.

II. O demonstrativo que apresenta os restos a 
exercício, computados na receita extraorçamentária para 
compensar sua inclusão na despesa orçamentária
balanço orçamentário. 

III. O regime de adiantamento consiste na entrega de numerário 
a servidor, com o objetivo de realizar despesa que não 
possa subordinar-se ao processo normal de execução 
orçamentária. 

verifica-se que está(ão) correta(s)

A) I, apenas. 

B) II, apenas. 

C) III, apenas. 

D) I e III, apenas. 

E) I, II e III. 
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________________________________  

e orçamento público, 

O orçamento público é um instrumento de planejamento e 
controle da administração pública, instituído por lei 
autorizativa de iniciativa do chefe do Poder Executivo que, 
após aprovada pelo Poder Legislativo, tem por objetivo 

stimar as receitas e fixar as despesas 
orçamentárias para o período de um ano.  

O princípio da anualidade estabelece que o orçamento deve 
ter vigência de um ano, que não necessariamente precisa 

A falta de um instrumento central de planejamento das 
ações do governo vinculado à lei orçamentária é uma das 
características do orçamento de desempenho.   

se que está(ão) correta(s) 

________________________________  

acerca da contabilidade aplicada ao setor 

No encerramento do exercício financeiro, as despesas que 
estão pendentes apenas do último estágio de execução 
devem ser tratadas como restos a pagar processados. 

O demonstrativo que apresenta os restos a pagar do 
exercício, computados na receita extraorçamentária para 
compensar sua inclusão na despesa orçamentária, é o 

O regime de adiantamento consiste na entrega de numerário 
com o objetivo de realizar despesa que não 

se ao processo normal de execução 

se que está(ão) correta(s) 



 
CONCURSO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – IFAL  

QUESTÃO 51 ________________________________
Dadas as afirmativas sobre o balanço patrimonial no setor 
público, 

I. Os valores exigíveis até doze meses após a data das 
demonstrações contábeis devem ser classificados, no 
balanço patrimonial, como ativo circulante.

II. Nos termos dos anexos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 
1964, o passivo real a descoberto e o ativo real líquido são 
contas pertencentes ao balanço patrimonial.

III. O balanço patrimonial do setor público deve ter, em seu 
quadro principal, ativos e passivos classificados em 
circulante e não circulante e, em atendimento à legislação 
financeira, deverá conter também quadro secun
são apresentados os ativos e passivos financeiros e 
permanentes. 

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, apenas. 

B) II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 

QUESTÃO 52 ________________________________
Dadas as afirmativas acerca da classificação e evidenciação das 
receitas e despesas, que afetam o patrimônio da entidade,

I. As vendas canceladas e os descontos incondicionais 
concedidos são considerados deduções da receita
operacional bruta de vendas, para fins de cálculo da receita 
operacional líquida, segundo a legislação
vigor. 

II. Quando a entidade concede ao seu cliente um abatimento 
sobre as vendas, a quantidade de mercadorias existente
em seu estoque para revenda não sofrerá alterações.

III. A receita líquida com a venda de mercadorias representa a 
diferença entre a receita bruta de vendas e o custo das 
mercadorias vendidas no período.  

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, apenas. 

B) III, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 
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Prova tipo4 

________________________________  
ço patrimonial no setor 

exigíveis até doze meses após a data das 
demonstrações contábeis devem ser classificados, no 

ativo circulante. 

320, de 17 de março de 
1964, o passivo real a descoberto e o ativo real líquido são 
ontas pertencentes ao balanço patrimonial. 

O balanço patrimonial do setor público deve ter, em seu 
quadro principal, ativos e passivos classificados em 
circulante e não circulante e, em atendimento à legislação 
financeira, deverá conter também quadro secundário no qual 
são apresentados os ativos e passivos financeiros e 

________________________________  
Dadas as afirmativas acerca da classificação e evidenciação das 

tas e despesas, que afetam o patrimônio da entidade, 

As vendas canceladas e os descontos incondicionais 
concedidos são considerados deduções da receita 
operacional bruta de vendas, para fins de cálculo da receita 

segundo a legislação societária em 

Quando a entidade concede ao seu cliente um abatimento 
vendas, a quantidade de mercadorias existentes 

em seu estoque para revenda não sofrerá alterações. 

A receita líquida com a venda de mercadorias representa a 
a receita bruta de vendas e o custo das 

QUESTÃO 53 ________________________________
A Instrução Normativa nº 3, de 09 de junho de 2017, da SFC/MF 
trata do referencial técnico da atividade de auditoria interna 
governamental. Quanto ao escopo do trabalho de auditoria, 
orienta-se que: 

I. o escopo estabelecido deve ser suficiente para alcançar os 
objetivos definidos para o trabalho e compreender uma 
declaração clara do foco, da exte
auditoria; 

II. a Unidade de Auditoria Interna Governamental (
poderá utilizar trabalhos de auditoria elaborados por outra 
UAIG, por órgão de controle externo ou entidade de auditoria 
privada como subsídio p
trabalho; 

III. nos trabalhos de avaliação, podem ser incluídas no escopo 
considerações sobre sistemas, registros, pessoal e 
propriedades físicas relevantes, 
sob o controle de terceiros.

Dos itens, verifica-se que está(ão) correto(s)

A) I, apenas. 

B) III, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 

QUESTÃO 54 ________________________________
Dadas as afirmativas a respeito da demonstração do valor 
adicionado, 

I. A demonstração do valor adicionado é exigida na 
Lei nº 6.404, de 15 de dezembr
companhias de capital aberto com patrimônio líquido 
superior a R$ 2.000.000,00.

II. A demonstração do valor adicionado é composta de duas 
partes. A primeira parte demonstra a riqueza criada pela 
entidade, incluindo a receita de vendas 
produtos e/ou serviços, receitas financeiras e lucros retidos 
do exercício.  

III. A demonstração do valor adicionado deve apresentar
segunda parte, de forma detalhada, como a riqueza obtida 
pela entidade foi distribuída, abrangendo empregado
financiadores, acionistas, governo e outros, bem como a 
parcela da riqueza não distribuída.

verifica-se que está(ão) correta(s)

A) I, II e III. 

B) I e III, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) III, apenas. 

E) II, apenas. 
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A Instrução Normativa nº 3, de 09 de junho de 2017, da SFC/MF 
trata do referencial técnico da atividade de auditoria interna 
governamental. Quanto ao escopo do trabalho de auditoria, 

o escopo estabelecido deve ser suficiente para alcançar os 
objetivos definidos para o trabalho e compreender uma 

ação clara do foco, da extensão e dos limites da 

Unidade de Auditoria Interna Governamental (UAIG) 
poderá utilizar trabalhos de auditoria elaborados por outra 
UAIG, por órgão de controle externo ou entidade de auditoria 
privada como subsídio para a definição do escopo do 

nos trabalhos de avaliação, podem ser incluídas no escopo 
considerações sobre sistemas, registros, pessoal e 
propriedades físicas relevantes, excluídas as que estiverem 
sob o controle de terceiros. 

se que está(ão) correto(s) 

________________________________  

Dadas as afirmativas a respeito da demonstração do valor 

A demonstração do valor adicionado é exigida na  
6.404, de 15 de dezembro de 1976, para todas as 

companhias de capital aberto com patrimônio líquido 
superior a R$ 2.000.000,00. 

A demonstração do valor adicionado é composta de duas 
primeira parte demonstra a riqueza criada pela 

a receita de vendas de mercadorias, 
produtos e/ou serviços, receitas financeiras e lucros retidos 

A demonstração do valor adicionado deve apresentar, na 
segunda parte, de forma detalhada, como a riqueza obtida 
pela entidade foi distribuída, abrangendo empregados, 
financiadores, acionistas, governo e outros, bem como a 
parcela da riqueza não distribuída. 

(s) 



 
CONCURSO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – IFAL  

QUESTÃO 55 ________________________________
Segundo a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
demonstração dos fluxos de caixa faz parte do conjunto de 
relatórios contábeis que são apresentados pelas sociedades 
anônimas, de acordo com as situações descritas na referida lei. 
Acerca dessa demonstração contábil, assinale a alternativa 
correta. 

A) A demonstração dos fluxos de caixa apresenta
estrutura de atividades operacionais, todos os fluxos de 
caixa advindos das principais atividades geradoras de 
receita para a entidade. 

B) Os valores recebidos no caixa da entidade, apresentados na 
demonstração dos fluxos de caixa, decorrentes de impostos, 
taxas, contribuições e multas, estão relacionados 
das atividades tributárias exercidas, decorrentes de suas 
operações.  

C) Segundo as alterações ocorridas na Lei nº
dezembro de 1976, trazidas pela Lei nº 11.638, de 28 de 
dezembro de 2007, a demonstração dos fluxos de caixa 
deverá apresentar os fluxos de caixa e equivalentes de caixa 
distribuídos em fluxos de investimentos, fluxos de 
financiamentos e fluxos patrimoniais.  

D) O saldo de caixa e equivalentes de caixa, apresentados na 
demonstração dos fluxos de caixa, representam os valores 
que a entidade possui a curto prazo, abrangendo as 
aplicações financeiras vencíveis em até noventa dias
tenham risco de mudança significativa de valor.

E) A demonstração dos fluxos de caixa tem como requisito 
essencial apresentar a movimentação econômica e 
financeira da entidade durante o exercício social, de modo 
que os usuários das demonstrações contábeis tomem 
conhecimento acerca das transações realizadas pela 
entidade.  

QUESTÃO 56 ________________________________
Considere as informações extraídas da demonstração de 
resultado do exercício de uma companhia XML 
2021: 

 Receita bruta de vendas: R$ 1.000.000,00; 

 Impostos sobre vendas: R$ 160.000,00; 

 Descontos incondicionais concedidos: R$ 40.000,00;

 Comissões sobre as vendas: R$ 35.000,00; 

 Custo das mercadorias vendidas: R$ 480.000,00;

 Abatimentos concedidos: R$ 30.000,00; 

 Devoluções de vendas: R$ 110.000,00. 

Partindo desses dados, o valor da receita líquida relativ
exercício de 2021 foi igual a 
A) R$ 145.000,00.  

B) R$ 180.000,00.  

C) R$ 340.000,00.  

D) R$ 480.000,00.  

E) R$ 660.000,00.  

 
 
 
 

NS – 03. CONTADOR 

Prova tipo4 

________________________________  
6.404, de 15 de dezembro de 1976, a 

demonstração dos fluxos de caixa faz parte do conjunto de 
relatórios contábeis que são apresentados pelas sociedades 
anônimas, de acordo com as situações descritas na referida lei. 
Acerca dessa demonstração contábil, assinale a alternativa 

demonstração dos fluxos de caixa apresenta, na sua 
todos os fluxos de 

atividades geradoras de 

Os valores recebidos no caixa da entidade, apresentados na 
decorrentes de impostos, 

estão relacionados ao fluxo 
tributárias exercidas, decorrentes de suas 

nº 6.404, de 15 de 
trazidas pela Lei nº 11.638, de 28 de 

demonstração dos fluxos de caixa 
de caixa e equivalentes de caixa 

fluxos de investimentos, fluxos de 

O saldo de caixa e equivalentes de caixa, apresentados na 
, representam os valores 

que a entidade possui a curto prazo, abrangendo as 
aplicações financeiras vencíveis em até noventa dias, que 

ativa de valor. 

A demonstração dos fluxos de caixa tem como requisito 
essencial apresentar a movimentação econômica e 
financeira da entidade durante o exercício social, de modo 
que os usuários das demonstrações contábeis tomem 

ações realizadas pela 

________________________________  
Considere as informações extraídas da demonstração de 

XML no período de 

 

concedidos: R$ 40.000,00; 

 

Custo das mercadorias vendidas: R$ 480.000,00; 

receita líquida relativa ao 

QUESTÃO 57 ________________________________
Seguem as informações relativ
determinado ente da federação no exercício de 2020

 Alienações de bens: R$ 2.000,

 Aluguel de imóveis: R$ 1.000,00;

 Compensações financeiras: R$ 4.000,00;

 Concessão de serviços: R$ 3.000,00;

 Contribuição social do salário

 Contribuição social sobre o lucro líquido: R$ 4.000,00;

 Emolumentos e custas: R$ 1.500,00;

 Imposto de renda: R$ 20.000,00;

 Recebimento da dívida ativa tributária: R$ 2.000,00;

 Rendimento de aplicações financeiras: R$ 1.500,00.

Com base nas receitas realizadas, o montante das receitas 
tributárias e patrimoniais soma, respectivamente,

A) R$ 21.500,00 e R$ 6.500,00.

B) R$ 21.500,00 e R$ 9.500,00.

C) R$ 23.500,00 e R$ 9.500,00.

D) R$ 25.500,00 e R$ 6.500,00.

E) R$ 25.500,00 e R$ 9.500,00.

QUESTÃO 58 ________________________________
De acordo com a NBC TSP 
setembro de 2016, assinale a alternativa correta.

A) O objetivo principal da maioria das entidades do setor 
público é o de gerar retorno financeiro.

B) Uma base de mensuração que pode ser utilizada tanto para 
os ativos quanto para os passivos é o preço presumido.

C) A estrutura conceitual se aplica somente à administração 
central dos governos federal, estadual, municipal e distrital.

D) Os usuários primários dos relatórios contábeis de propósitos 
gerais (RCPGs) são os usuários dos serviços e seus 
representantes e os provedores de recursos e seus 
representantes. 

E) Os registros contábeis das 
setor público devem ser realizados considerando as relações 
jurídicas, econômicas e orçamentárias, prevalecendo, nos 
conflitos entre elas, a forma sobre a essência.
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relativas às receitas arrecadadas por 
determinado ente da federação no exercício de 2020: 

Alienações de bens: R$ 2.000,00; 

Aluguel de imóveis: R$ 1.000,00; 

Compensações financeiras: R$ 4.000,00; 

Concessão de serviços: R$ 3.000,00; 

Contribuição social do salário-educação: R$ 3.000,00; 

Contribuição social sobre o lucro líquido: R$ 4.000,00; 

Emolumentos e custas: R$ 1.500,00; 

Imposto de renda: R$ 20.000,00; 

Recebimento da dívida ativa tributária: R$ 2.000,00; 

Rendimento de aplicações financeiras: R$ 1.500,00. 

Com base nas receitas realizadas, o montante das receitas 
tributárias e patrimoniais soma, respectivamente, 

.500,00. 

.500,00. 

e R$ 9.500,00. 

e R$ 6.500,00. 

e R$ 9.500,00. 

________________________________  

 Estrutura Conceitual, de 23 de 
setembro de 2016, assinale a alternativa correta. 

da maioria das entidades do setor 
público é o de gerar retorno financeiro. 

Uma base de mensuração que pode ser utilizada tanto para 
os ativos quanto para os passivos é o preço presumido. 

A estrutura conceitual se aplica somente à administração 
governos federal, estadual, municipal e distrital. 

Os usuários primários dos relatórios contábeis de propósitos 
gerais (RCPGs) são os usuários dos serviços e seus 
representantes e os provedores de recursos e seus 

Os registros contábeis das transações das entidades do 
setor público devem ser realizados considerando as relações 
jurídicas, econômicas e orçamentárias, prevalecendo, nos 
conflitos entre elas, a forma sobre a essência. 



 
CONCURSO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – IFAL  

QUESTÃO 59 ________________________________
Dados obtidos do Estado Floresta Verde em 31/

 Fixação do crédito especial aberto em 30/07/2021: 

R$15.000,00; 

 Execução do crédito especial aberto em 30/07/2021: 

R$ 8.000,00; 

 Ativo financeiro: R$ 45.000,00; 

 Passivo financeiro: R$ 10.000,00; 

 Previsão da receita: R$ 80.000,00; 

 Execução da receita: R$110.000,00. 

Com base nessas informações e considerando 
a abertura de créditos adicionais, é fonte de recursos para 
abertura de crédito adicional no exercício seguinte a 2021

A) o superávit financeiro de R$ 35.000,00. 

B) o excesso de arrecadação de R$ 30.000,00.

C) o valor de R$ 65.000,00, resultado da soma do superávit 
financeiro de R$ 35.000,00 mais o excesso de arrecadação 
de R$ 30.000,00. 

D) o valor de R$ 42.000,00, resultado da soma do superávit 
financeiro de R$ 35.000,00 mais o saldo d
aberto de R$ 7.000,00. 

E) o valor de R$ 72.000,00, resultado da soma do superávit 
financeiro de R$ 35.000,00 mais o saldo de crédito especial 
aberto de R$ 7.000,00 e o excesso de arrecadação de 
R$ 30.000,00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NS – 03. CONTADOR 

Prova tipo4 

________________________________  
do Estado Floresta Verde em 31/12/2021: 

Fixação do crédito especial aberto em 30/07/2021: 

Execução do crédito especial aberto em 30/07/2021:  

Com base nessas informações e considerando os recursos para 
a abertura de créditos adicionais, é fonte de recursos para 
abertura de crédito adicional no exercício seguinte a 2021,  

arrecadação de R$ 30.000,00. 

o valor de R$ 65.000,00, resultado da soma do superávit 
financeiro de R$ 35.000,00 mais o excesso de arrecadação 

o valor de R$ 42.000,00, resultado da soma do superávit 
financeiro de R$ 35.000,00 mais o saldo de crédito especial 

o valor de R$ 72.000,00, resultado da soma do superávit 
financeiro de R$ 35.000,00 mais o saldo de crédito especial 

R$ 7.000,00 e o excesso de arrecadação de  

QUESTÃO 60 ________________________________
Dados os fatos referentes ao exercício financeiro de 2020 de um 
órgão público federal: 

 Arrecadação de receita de impostos concomitante ao fato 

gerador: R$ 200.000,00; 

 Recebimento em doação de 10 veículos, totalizando: 

R$ 25.000,00; 

 Aquisição de imóvel à vista:

 Recebimento à vista por serviços prestados: R$ 27.000,00;

 Despesa com aluguel de espaço para atendimento ao 

público: R$ 10.800,00; 

 Pagamento de parcela de empréstimo contraído: 

R$ 8.000,00; 

 Doação de bens inservíveis a terceiros: R$ 8.700,00

 Aquisição de materiais de expediente para estoque à vista: 

R$ 5.900,00; 

 Depreciação de imóveis a terceiros: R$ 2.900,00;

 Recebimento de rendimento de aplicação financeira: 

R$ 1.800,00; 

 Reconhecimento de perda por redução ao valor recuperável 

de imóvel: R$ 6.000,00; 

 Juros e encargos da dívida: R$ 1.100,00;

 Uso de material de consumo: R$ 2.100,00;

 Empenho da despesa com pessoal ativo: R$ 86.000,00.

Quanto à movimentação dos fatos, assinale a alternativa correta

A) As variações qualitativas somam R$ 48.000,0

B) O resultado patrimonial do exercício foi R$ 74.200,00.

C) As variações qualitativas diminutivas totalizam 
R$ 144.600,00. 

D) O total das variações patrimoniais diminutivas foi 
R$ 152.600,00. 

E) Os fatos modificativos aumentativos totalizam 
R$ 226.800,00. 
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os fatos referentes ao exercício financeiro de 2020 de um 

Arrecadação de receita de impostos concomitante ao fato 

Recebimento em doação de 10 veículos, totalizando:  

: R$ 40.000,00; 

Recebimento à vista por serviços prestados: R$ 27.000,00; 

Despesa com aluguel de espaço para atendimento ao 

Pagamento de parcela de empréstimo contraído:  

Doação de bens inservíveis a terceiros: R$ 8.700,00; 

Aquisição de materiais de expediente para estoque à vista:  

Depreciação de imóveis a terceiros: R$ 2.900,00; 

Recebimento de rendimento de aplicação financeira:  

Reconhecimento de perda por redução ao valor recuperável 

Juros e encargos da dívida: R$ 1.100,00; 

Uso de material de consumo: R$ 2.100,00; 

Empenho da despesa com pessoal ativo: R$ 86.000,00. 

Quanto à movimentação dos fatos, assinale a alternativa correta. 

As variações qualitativas somam R$ 48.000,00. 

O resultado patrimonial do exercício foi R$ 74.200,00. 

As variações qualitativas diminutivas totalizam  

O total das variações patrimoniais diminutivas foi  

Os fatos modificativos aumentativos totalizam  
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CONCURSO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – IFAL  

 
 

1 2 3 4 5 6 

      

21 22 23 24 25 26

      

41 42 43 44 45 46

      

O(A) candidato(a) está 
eliminação do processo. Somente o(a) 

momento da saída do candidato(a) em definitivo do Local de Prova.

EDITAL Nº 127/2022 

11.1  A COPEVE/UFAL divulgará o Gabarito Preliminar, juntamente com as Provas Objetivas, no 
endereço eletrônico: www.copeve.ufal.br, na data indicada no 

 

NS – 03. CONTADOR 

Prova tipo4 

Gabarito do Candidato 

 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

            

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

            

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

            

 

ATENÇÃO! 
 

está proibido(a) de destacar esta folha com o gabarito, sob pena de 
do processo. Somente o(a) Fiscal de Sala está autorizado(a) a fazer isso no 

momento da saída do candidato(a) em definitivo do Local de Prova.

GABARITO OFICIAL 

www.copeve.ufal.br 

/2022 – INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS –
 

A COPEVE/UFAL divulgará o Gabarito Preliminar, juntamente com as Provas Objetivas, no 
endereço eletrônico: www.copeve.ufal.br, na data indicada no Anexo IV, a partir das 21h00.

15 

18 19 20 

   

38 39 40 

   

58 59 60 

   

, sob pena de 
está autorizado(a) a fazer isso no 

momento da saída do candidato(a) em definitivo do Local de Prova. 

– IFAL 

A COPEVE/UFAL divulgará o Gabarito Preliminar, juntamente com as Provas Objetivas, no 
, a partir das 21h00. 
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