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CONTABILIDADE GERAL 
PROFESSORA AYANE GONÇALVES 

 
1. (CESPE/2018-EBSERH) Em relação aos 

conceitos, objetivos e finalidades da 
contabilidade, julgue o item subsequente: O 
objeto de estudo da contabilidade são as 
entidades econômico-administrativas, o que 
inclui as instituições com fins sociais.  

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 
2. (CESPE/2011- TJ/ES) Diversos são os tipos de 

usuários interessados nas informações contidas 
nas demonstrações contábeis das entidades. Um 
desses grupos é constituído pelos clientes, cujo 
interesse é tanto maior quanto maior forem a sua 
dependência e a concentração nos fornecimentos 
de algumas poucas entidades.    

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 
3. (CESPE/2016-FUNPRESP-JUD) No que se 

refere aos princípios e às convenções da teoria 
contábil, julgue o item seguinte. 

 Entre as características qualitativas das 
informações contábeis incluem-se 
compreensibilidade, relevância, confiabilidade e 
comparabilidade. 

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 
4. (CESPE/2012- TCE-ES) Denomina-se passivo a 

descoberto a situação em que o total de 
exigibilidades supera o total de bens e direitos, 
implicando na inexistência de patrimônio líquido. 
(  ) Certo   (  ) Errado 
 

5. (CESPE/2010-EMBASA) O ativo corresponde à 
soma do passivo e do patrimônio líquido.  

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 
6. (CESPE/2014-FUB) A respeito das contas 

contábeis: caixa; créditos a receber; provisão para 
créditos de liquidação duvidosa; impostos a 
compensar; perdas recuperadas; veículos; 
depreciação acumulada; custo da mercadoria 
vendida; impostos a recolher; despesas diferidas; 
ajuste a valor presente; fornecedores; capital 
social; e duplicata de tesouraria, julgue o item 
subseqüente:  Todas as contas listadas que 
possuem natureza credora são classificadas como 
obrigações.  

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 
7. (CESPE/2014-FUB) No que diz respeito ao plano 

de contas, julgue os seguintes itens. O elenco de 
contas deve ser elaborado para guiar os 
procedimentos de contabilização e estruturado de 
acordo com as necessidades de cada organização 
ou, em casos especiais, de certos segmentos 
econômicos. 

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 
8. (CESPE/2011-STM) Considere que determinada 

companhia metalúrgica fabricante de artefatos 
para cozinha tenha adquirido cinco toneladas de 

chapas de aço pelo valor de R$ 250.000,00, a 
serem pagos em trinta dias. 

 Com base nessa situação, julgue o item 
subsequente. O momento adequado para 
contabilização da transação mencionada 
independe da data de entrada da mercadoria na 
metalúrgica. 

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 
9. (CESPE/2016-DPU) A respeito dos componentes 

patrimoniais e dos fatos contábeis, julgue o item a 
seguir: O recebimento de vendas a prazo é 
considerado um fato contábil permutativo, visto 
que ele não provoca alterações no patrimônio 
líquido da entidade e modifica apenas a 
composição do ativo circulante com o aumento 
das disponibilidades 

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 
10. (CESPE/2011-TRE-ES) Se, indevidamente, um 

contabilista registrar a compra à vista de um 
automóvel, debitando a conta de veículos em uso 
e creditando a conta de fornecedores, a única 
forma possível de corrigir o lançamento errado 
será efetuar um lançamento de estorno.  
(  ) Certo   (  ) Errado 

 
11. (CESPE/2014-FUB) Com relação ao balancete de 

verificação, julgue os itens a seguir. 
 O balancete de verificação é um demonstrativo 

que possibilita verificar se o método das partidas 
dobradas está sendo respeitado pela escrituração 
contábil. 

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 
12. (CESPE/2018-EBSERH) Acerca das conciliações 

contábeis e do balancete de verificação, julgue o 
item a seguir. 

 O balancete de verificação inclui as contas 
patrimoniais e as contas de resultado. 

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 
13. (CESPE/2013-SERPRO) O balanço patrimonial e 

a demonstração do resultado do exercício são 
demonstrações complementares que, em 
conjunto, evidenciam a situação patrimonial e 
financeira da empresa. 

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 
14. (CESPE/2014-FUB) Com base nas disposições 

da Lei n.º 6.404/1976 e suas alterações, julgue os 
próximos itens, relativos à DRE. 

 O objetivo da DRE é evidenciar o desempenho da 
entidade. Essa demonstração é uma 
representação estruturada do total das receitas 
deduzidas as despesas e também abrange os 
ganhos e as perdas do período 

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 
15. (CESPE/2018-EBSERH) A demonstração do 

resultado do exercício deve ser elaborada em 
observância ao princípio da competência. 

 (  ) Certo   (  ) Errado 
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16. (CESPE/2018-ABIN) De acordo com as normas 
contidas nas legislações de contabilidade 
aplicáveis às demonstrações contábeis, julgue o 
item que se segue. 

 Quando a apresentação do balanço patrimonial 
baseada na liquidez proporcionar informação 
confiável e mais relevante, a entidade deverá 
apresentar seus grupos de contas de forma 
sequenciada, sem separá-los em circulante e não 
circulante.  

  (  ) Certo   (  ) Errado 
 
17. (CESPE/2017-TCE-PE) De acordo com a 

legislação societária, os princípios de 
contabilidade e os pronunciamentos do Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), julgue o 
item seguinte, relativo a demonstrações 
contábeis. 

 Situação hipotética: Determinada empresa 
apresentou as seguintes contas ao fim de 
determinado exercício. 

 
 
 Assertiva: Nessa situação, o valor do patrimônio 

líquido a ser apresentado no balanço patrimonial será 
superior a R$ 8 milhões. 

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 
18. (CESPE/TCE-PA-2016) Com base no disposto na 

Lei n.º 6.404/1976, julgue o item a seguir, relativos 
aos critérios de avaliação contábil. 
Os recursos aplicados na aquisição de direitos da 
propriedade industrial ou comercial estão sujeitos 
à amortização, que representa perda de valor dos 
referidos ativos. 

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 
19. (CESPE-FUB/2011) As alterações promovidas 

pela Lei n.º 11.638/2007 e posteriores tiveram por 
finalidade criar alternativas às normas 
internacionais de contabilidade emitidas pelo 
IASB, dadas as condições reais da economia 
brasileira. 

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMÁTICA 

PROFESSOR MARCO GUIMARÃES 

 
No que diz respeito aos sistemas de suporte à decisão, 
julgue os itens subsequentes. 

 
1. Em um Data Warehouse (armazém de dados) que 

apresente a característica de ser não volátil, os 
dados não são atualizados após a inserção inicial. 

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 

Julgue os próximos itens, com relação a DataMining e 
ETL. 

 
2. Embora os algoritmos genéticos apresentem 

elevada demanda computacional, eles 
possibilitam a resolução de problemas em 
paralelo; por isso, são uma boa ferramenta para 
mineração de dados. 

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 

Julgue os seguintes itens, acerca de projetos, 
administração de usuários e acessos de bancos de 
dados relacionais. 

 
3. Se uma variável de relação estiver na quinta forma 

normal, não será possível realizar nenhuma 
decomposição sem haver perda de informação. 

  (  ) Certo   (  ) Errado 
 

No que se refere à lógica e à programação, julgue os 
itens que se seguem. 

 
4. Uma máquina virtual Java consegue traduzir 

classes Java e executar o programa nela contido, 
de acordo com o sistema em que a máquina 
virtual tenha sido instalada. 

  (  ) Certo   (  ) Errado 
 

Com relação a projetos de bancos de dados, modelo 
entidade relacionamento e linguagens utilizadas em 
bancos de dados, julgue os próximos itens. 

 
5. Em um modelo entidade relacionamento, 

relacionamentos muitos para muitos com 
atributos específicos devem ser implementados 
como registros independentes das entidades que 
participam do relacionamento.  

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 

A respeito de tunning em banco de dados, julgue os 
itens seguintes. 

 
6. Em um sistema de banco de dados, as regras da 

heurística para reduzir o custo de tempo e 
transformar as consultas da álgebra relacional 
incluem realizar operações de seleção e projeções 
o mais cedo possível e evitar produtos 
cartesianos. 

 (  ) Certo   (  ) Errado 
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Em relação à estrutura e administração de banco de 
dados, julgue os itens subsequentes. 

 
7. No acesso a dados, o gerenciador de banco de 

dados identifica que, no RAID nível 2, a 
organização é baseada na paridade intercalada 
por bit, ou seja, as controladoras de disco, 
diferentemente dos sistemas de memória, podem 
detectar se um setor foi lido corretamente, de 
forma que um único bit de paridade possa ser 
usado para correção de erro. 

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 

Com relação a linguagens de programação e 
compiladores, julgue os itens subsequentes. 

 

8. A etapa de análise semântica de um compilador 
tem como objetivo verificar os inter-
relacionamentos de um programa, validando 
tipologias, fluxos de controle e unicidade na 
declaração de variáveis. 

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 

Tendo em vista que os requisitos de um sistema 
descrevem serviços por ele fornecidos e respectivas 
restrições operacionais, julgue os itens seguintes, 
referentes a engenharia de requisitos, UML (Unified 
Modeling Language) e ciclo de vida de software. 

 
9. Diagramas de sequência são utilizados para 

representar a estrutura de classes e os objetos, 
com respectivas instâncias e relacionamentos, de 
modo a melhor caracterizar os requisitos e as 
interfaces do sistema existente com o novo 
sistema. 

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 

Considerando criptossistemas de chave pública, julgue 
os itens a seguir. 

 

10. A capacidade de encriptar, decriptar e trocar 
chaves é característica do algoritmo RSA. 

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 

Considerando criptossistemas de chave pública, julgue 
os itens a seguir. 

 

11. O algoritmo DH (Diffie-Hellman) efetua troca de 
chaves e não suporta assinatura digital. 

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 

Acerca de criptografia e segurança em computadores, 
julgue os próximos itens. 

 

12. Os sistemas de encriptação são diferenciados por 
meio de três características independentes: tipo 
de operação utilizada, quantidade de chaves 
usadas e modo de processamento do texto claro. 

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 

A respeito dos conceitos de criptografia, julgue o item 
a seguir. 

 

13. Os protocolos SSL e TLS utilizam sempre as 
mesmas chaves de início para uma transmissão 
cifrada. 

 (  ) Certo   (  ) Errado 

A respeito de modos de operação de cifra, julgue os 
itens que se seguem. 

 

14. Os blocos de bites de texto claro são 
independentemente codificados, utilizando-se 
chaves distintas e inéditas. 

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 

Acerca das boas práticas de segurança da informação, 
julgue o item subsequente. 

 

15. O uso de criptografia simétrica com o algoritmo 
AES (do inglês advanced encryptation system) 
permite a troca segura de informações e chaves 
criptográficas em ambiente de tráfego de dados 
inseguros, tal como a Internet. 

 (  ) Certo   (  ) Errado  
 

Julgue os seguintes itens, a respeito de criptografia e 
assinatura digital, utilizadas para dar determinadas 
garantias de segurança da informação. 

 
16. Na criptografia simétrica, é comum o uso de duas 

chaves distintas: uma delas serve para a proteção 
de bloco; a outra, para a geração do fluxo do 
criptograma. 

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 

Acerca de assinatura digital, certificação digital e 
infraestruturas de chaves públicas, julgue os itens a 
seguir. 

 

17. Uma infraestrutura de chaves públicas é o 
conjunto de hardware, software, pessoas, políticas 
e processos necessários para administrar todo o 
ciclo de vida de certificados digitais 
desenvolvidos com base em criptografia 
assimétrica. 

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 
  A respeito de bancos de dados, julgue os itens a 

seguir. 
 
18. Nos bancos de dados construídos sob a 

concepção do modelo hierárquico, os dados são 
estruturados em hierarquia ou árvores cujos nós 
contêm ocorrências de registros, e cada registro 
consiste em uma coleção de atributos. 

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 

Acerca do armazenamento de dados na plataforma 
Android, julgue os seguintes itens. 

 
19. O Android disponibiliza um banco de dados 

público local, orientado a objetos, para o 
armazenamento de dados estruturados, o que 
possibilita o gerenciamento das aplicações e dos 
dados de forma rápida e segura. 

 (  ) Certo   (  ) Errado  
 
 Com relação a banco de dados, julgue o item seguinte. 
 
20. As soluções de big data focalizam dados que já 

existem, descartam dados não estruturados e 
disponibilizam os dados estruturados.  

 (  ) Certo   (  ) Errado 
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 Com relação a Big Data, julgue o item subsequente. 
 
21. Além de estar relacionado à grande quantidade de 

informações a serem analisadas, o Big Data 
considera o volume, a velocidade e a variedade 
dos dados estruturados — dos quais se conhece a 
estrutura de armazenamento — bem como dos 
não estruturados, como imagens, vídeos, áudios e 
documentos. 

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 

A respeito de banco de dados, julgue os próximos 
itens. 

 
22. Uma big data não engloba dados não 

estruturados, mas inclui um imenso volume de 
dados estruturados suportado por tecnologias 
como o DataMining e o DataWarehouse para a 
obtenção de conhecimento a partir da 
manipulação desses dados. 

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 

A respeito de dados estruturados, não estruturados e 
abertos, julgue os itens subsequentes. 

 
23. Em se tratando de dados estruturados, a 

informação de esquema está mesclada aos valores 
dos dados, e cada objeto de dados pode ter 
atributos diferentes, que não são conhecidos com 
antecedência. Essa característica os diferencia de 
dados não estruturados. 

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 

Julgue os itens subsecutivos, referentes à gestão do 
ciclo de vida da informação — ILM (Information 
Lifecycle Management). 

 
24. Em comparação aos dados não estruturados, os 

dados estruturados demandam mais espaço de 
armazenamento e um gerenciamento mais 
cauteloso, uma vez que constituem a maior parte 
dos dados corporativos. 

 (  ) Certo   (  ) Errado  
 

No que se refere a arquiteturas e tecnologias de 
sistemas de informação, julgue os itens. 

 
25. Metadados são dados estruturados e codificados 

de modo a descreverem características de 
entidades para auxiliarem na identificação, na 
descoberta e no gerenciamento das entidades 
descritas. 

 (  ) Certo   (  ) Errado  
 
 Julgue os itens que se seguem, no que se refere a Big 

Data. 
 
26. Em soluções Big Data, a análise dos dados 

comumente precisa ser precedida de uma 
transformação de dados não estruturados em 
dados estruturados. 

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 
 

 A respeito de banco de dados, julgue os itens que se 
seguem. 

 
27. O Data Warehouse tem como principal objetivo 

armazenar dados históricos por meio dos 
esquemas snow flake ou star schema. O primeiro 
armazena os dados em dimensões que podem não 
estar ligadas diretamente à tabela fato; o segundo 
é voltado para armazenamento de dados não 
estruturados ou textuais. 

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 

Acerca de gestão de requisitos, julgue os seguintes 
itens. 

 

28. O ato de colecionar os requisitos não 
estruturados, o de agrupar requisitos relacionados 
e o de organizá-los em grupos coerentes estão 
relacionados às atividades de classificação e 
organização de requisitos.  

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 

Em relação aos metadados, julgue os próximos itens. 
 

29. Os dados estruturados que descrevem e permitem 
encontrar, gerenciar, compreender e(ou) preservar 
documentos arquivísticos ao longo do tempo são 
conhecidos como metadados.  

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 

30. Large object (LOB) são tipos de dados para 
armazenar dados não estruturados cujo tamanho 
mínimo seja de 4.000 bytes. 

 (  ) Certo   (  ) Errado 
 

Acerca de data warehousing, data mining e OLAP 
(online analytical processing), julgue os itens que se 
seguem. 

 

31. Na modelagem de data warehouses, o uso de 
taxonomia facetada como método de descrição 
multidimensional e agrupamento da informação 
por meio de seus assuntos ou atributos permite a 
análise de dados não estruturados em sua forma 
original.  
(  ) Certo   (  ) Errado 
 

No referente à formatação de dados, julgue os 
seguintes itens. 
 

32. Em um documento XML, os dados são 
estruturados se o documento está de acordo com 
um esquema XML ou DTD definido, e são semi-
estruturados se o documento não está em 
conformidade com um esquema. Um documento 
XML é centrado em dados, se possui itens de 
dados com estruturas específicas. 
(  ) Certo   (  ) Errado  
 

Acerca de sistemas de armazenamento em disco, 
julgue os itens subsequentes. 
 

33. Na maioria dos computadores com dispositivos 
de disco, existe uma hierarquia de disco de 
inicialização. 
(  ) Certo   (  ) Errado 
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Acerca de cloud computing, julgue o próximo item. 
 

34. O modelo da computação em nuvem permite 
acesso ubíquo.  
(  ) Certo   (  ) Errado 
 

Julgue o próximo item, relativos à ferramenta Oracle 
Data Integrator. 
 

35. Módulo de conhecimento é um modelo de código 
que define os tipos de scripts SQL de consultas 
que precisam ser gerados para que se completem 
a extração de dados, o carregamento e as 
operações de transformação. 
(  ) Certo   (  ) Errado 
 

Julgue os itens a seguir, a respeito de endereçamento, 
modelo OSI e WPA2. 
 

36. A camada física do modelo OSI, apesar de não 
impedir que um transmissor rápido envie uma 
quantidade excessiva de dados a um receptor 
lento, tem a função de transformar um canal de 
transmissão bruta em uma linha que pareça livre 
de erros de transmissão não detectados para a 
camada de enlace. 
(  ) Certo   (  ) Errado 
 

A respeito de bancos de dados, julgue os itens a seguir. 
 

37. Nos bancos de dados construídos sob a 
concepção do modelo hierárquico, os dados são 
estruturados em hierarquia ou árvores cujos nós 
contêm ocorrências de registros, e cada registro 
consiste em uma coleção de atributos. 
(  ) Certo   (  ) Errado 
 

No que se refere a ambientes para desenvolvimento de 
sistemas, julgue o item abaixo. 
 

38. O Spring é uma extensão do modelo EJB 
(Enterprise JavaBeans) e depende deste para a 
criação de aplicações na plataforma J2EE. 
(  ) Certo   (  ) Errado 
 

Julgue o próximo item, a respeito das metodologias 
ágeis Scrum e Kanban. 
 

39. Em um desenvolvimento ágil sob a metodologia 
Scrum, deve-se fazer uma reunião diária, 
chamada daily Scrum, que terá a finalidade de 
resolver os problemas que forem identificados e 
não solucionados no dia de trabalho anterior. 
(  ) Certo   (  ) Errado 
 

40. Um dos objetivos da segurança da informação é 
manter a integridade dos dados, evitando-se que 
eles sejam apagados ou alterados sem autorização 
de seu proprietário. 
(  ) Certo   (  ) Errado 
 

41. Phishing é a técnica de criar páginas falsas, 
idênticas às oficiais, para capturar informações de 
usuários dessas páginas.  
(  ) Certo   (  ) Errado 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
PROFESSOR TIAGO XAVIER 

 
1. (CESPE – 2018 – IFF) No texto CG2A1DDD, o 

termo ―a primeira LDB brasileira‖ (ℓ.5) exerce a 
função sintática de 

a) sujeito. 
b) predicado.  
c) objeto direto. 
d) objeto indireto.  
e) adjunto adverbial. 

 
2. (CESPE – 2018 – PC-MA) No texto 1A1BBB, a 

correção gramatical e o sentido do trecho ‗O 
anonimato ajuda, já que as pessoas se sentem 
mais protegidas para falar‘ (ℓ. 17 e 18) seriam 
preservados caso se substituísse o termo ―já que‖ 
por  

a) a fim de que.  
b) ainda que. 
c) contanto que. 
d) uma vez que.  
e) logo que. 

 
3. (Polícia Federal – 2014) Os termos ―série‖ e 

―história‖ acentuam-se em conformidade com a 
mesma regra ortográfica.  
(  ) Certo   (  ) Errado 
 

4. (Polícia Federal – 2014) O sentido original do 
texto seria preservado caso a forma verbal ―eram 
capturados‖ (L.8) fosse substituída por foram 
capturados. 
(  ) Certo   (  ) Errado 
 

5. (Polícia Federal – 2014) O acento indicativo de 
crase em ―O uso indevido de drogas, constitui, na 
atualidade, séria e persistente ameaça à 
humanidade e à estabilidade‖ (L.2) é de uso 
facultativo, razão por que sua supressão não 
prejudicaria a correção gramatical do texto. 
(  ) Certo   (  ) Errado 
 

 
  

6. (Polícia Federal – 2014) Na linha 13, a partícula 
―se‖ é empregada para indeterminar o sujeito. 
(  ) Certo   (  ) Errado 


