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 n 
i 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 15% 18%

1 1,010000   1,020000   1,030000   1,040000   1,050000   1,060000   1,070000   1,080000   1,090000   1,100000   1,120000   1,150000   1,180000     
2 1,020100   1,040400   1,060900   1,081600   1,102500   1,123600   1,144900   1,166400   1,188100   1,210000   1,254400   1,322500   1,392400     
3 1,030301   1,061208   1,092727   1,124864   1,157625   1,191016   1,225043   1,259712   1,295029   1,331000   1,404928   1,520875   1,643032     
4 1,040604   1,082432   1,125509   1,169859   1,215506   1,262477   1,310796   1,360489   1,411582   1,464100   1,573519   1,749006   1,938778     
5 1,051010   1,104081   1,159274   1,216653   1,276282   1,338226   1,402552   1,469328   1,538624   1,610510   1,762342   2,011357   2,287758     

6 1,061520   1,126162   1,194052   1,265319   1,340096   1,418519   1,500730   1,586874   1,677100   1,771561   1,973823   2,313061   2,699554     
7 1,072135   1,148686   1,229874   1,315932   1,407100   1,503630   1,605781   1,713824   1,828039   1,948717   2,210681   2,660020   3,185474     
8 1,082857   1,171659   1,266770   1,368569   1,477455   1,593848   1,718186   1,850930   1,992563   2,143589   2,475963   3,059023   3,758859     
9 1,093685   1,195093   1,304773   1,423312   1,551328   1,689479   1,838459   1,999005   2,171893   2,357948   2,773079   3,517876   4,435454     

10 1,104622   1,218994   1,343916   1,480244   1,628895   1,790848   1,967151   2,158925   2,367364   2,593742   3,105848   4,045558   5,233836     

11 1,115668   1,243374   1,384234   1,539454   1,710339   1,898299   2,104852   2,331639   2,580426   2,853117   3,478550   4,652391   6,175926     
12 1,126825   1,268242   1,425761   1,601032   1,795856   2,012196   2,252192   2,518170   2,812665   3,138428   3,895976   5,350250   7,287593     
13 1,138093   1,293607   1,468534   1,665074   1,885649   2,132928   2,409845   2,719624   3,065805   3,452271   4,363493   6,152788   8,599359     
14 1,149474   1,319479   1,512590   1,731676   1,979932   2,260904   2,578534   2,937194   3,341727   3,797498   4,887112   7,075706   10,147244   
15 1,160969   1,345868   1,557967   1,800944   2,078928   2,396558   2,759032   3,172169   3,642482   4,177248   5,473566   8,137062   11,973748   

16 1,172579   1,372786   1,604706   1,872981   2,182875   2,540352   2,952164   3,425943   3,970306   4,594973   6,130394   9,357621   14,129023   
17 1,184304   1,400241   1,652848   1,947900   2,292018   2,692773   3,158815   3,700018   4,327633   5,054470   6,866041   10,761264 16,672247   
18 1,196147   1,428246   1,702433   2,025817   2,406619   2,854339   3,379932   3,996019   4,717120   5,559917   7,689966   12,375454 19,673251   

 n
 i 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 15% 18%
1 0,990099   0,980392   0,970874   0,961538   0,952381   0,943396   0,934579   0,925926   0,917431   0,909091   0,892857   0,869565   0,847458     
2 1,970395   1,941561   1,913470   1,886095   1,859410   1,833393   1,808018   1,783265   1,759111   1,735537   1,690051   1,625709   1,565642     
3 2,940985   2,883883   2,828611   2,775091   2,723248   2,673012   2,624316   2,577097   2,531295   2,486852   2,401831   2,283225   2,174273     
4 3,901966   3,807729   3,717098   3,629895   3,545951   3,465106   3,387211   3,312127   3,239720   3,169865   3,037349   2,854978   2,690062     
5 4,853431   4,713460   4,579707   4,451822   4,329477   4,212364   4,100197   3,992710   3,889651   3,790787   3,604776   3,352155   3,127171     

6 5,795476   5,601431   5,417191   5,242137   5,075692   4,917324   4,766540   4,622880   4,485919   4,355261   4,111407   3,784483   3,497603     
7 6,728195   6,471991   6,230283   6,002055   5,786373   5,582381   5,389289   5,206370   5,032953   4,868419   4,563757   4,160420   3,811528     
8 7,651678   7,325481   7,019692   6,732745   6,463213   6,209794   5,971299   5,746639   5,534819   5,334926   4,967640   4,487322   4,077566     
9 8,566018   8,162237   7,786109   7,435332   7,107822   6,801692   6,515232   6,246888   5,995247   5,759024   5,328250   4,771584   4,303022     

10 9,471305   8,982585   8,530203   8,110896   7,721735   7,360087   7,023582   6,710081   6,417658   6,144567   5,650223   5,018769   4,494086     

11 10,367628 9,786848   9,252624   8,760477   8,306414   7,886875   7,498674   7,138964   6,805191   6,495061   5,937699   5,233712   4,656005     
12 11,255077 10,575341 9,954004   9,385074   8,863252   8,383844   7,942686   7,536078   7,160725   6,813692   6,194374   5,420619   4,793225     
13 12,133740 11,348374 10,634955 9,985648   9,393573   8,852683   8,357651   7,903776   7,486904   7,103356   6,423548   5,583147   4,909513     
14 13,003703 12,106249 11,296073 10,563123 9,898641   9,294984   8,745468   8,244237   7,786150   7,366687   6,628168   5,724476   5,008062     
15 13,865053 12,849264 11,937935 11,118387 10,379658 9,712249   9,107914   8,559479   8,060688   7,606080   6,810864   5,847370   5,091578     

16 14,717874 13,577709 12,561102 11,652296 10,837770 10,105895 9,446649   8,851369   8,312558   7,823709   6,973986   5,954235   5,162354     
17 15,562251 14,291872 13,166118 12,165669 11,274066 10,477260 9,763223   9,121638   8,543631   8,021553   7,119630   6,047161   5,222334     
18 16,398269 14,992031 13,753513 12,659297 11,689587 10,827603 10,059087 9,371887   8,755625   8,201412   7,249670   6,127966   5,273164     

 n
 i 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 15% 18%
1 1,000000   1,000000   1,000000   1,000000   1,000000   1,000000   1,000000   1,000000   1,000000   1,000000   1,000000   1,000000   1,000000     
2 2,010000   2,020000   2,030000   2,040000   2,050000   2,060000   2,070000   2,080000   2,090000   2,100000   2,120000   2,150000   2,180000     
3 3,030100   3,060400   3,090900   3,121600   3,152500   3,183600   3,214900   3,246400   3,278100   3,310000   3,374400   3,472500   3,572400     
4 4,060401   4,121608   4,183627   4,246464   4,310125   4,374616   4,439943   4,506112   4,573129   4,641000   4,779328   4,993375   5,215432     
5 5,101005   5,204040   5,309136   5,416323   5,525631   5,637093   5,750739   5,866601   5,984711   6,105100   6,352847   6,742381   7,154210     

6 6,152015   6,308121   6,468410   6,632975   6,801913   6,975319   7,153291   7,335929   7,523335   7,715610   8,115189   8,753738   9,441968     
7 7,213535   7,434283   7,662462   7,898294   8,142008   8,393838   8,654021   8,922803   9,200435   9,487171   10,089012 11,066799 12,141522   
8 8,285671   8,582969   8,892336   9,214226   9,549109   9,897468   10,259803 10,636628 11,028474 11,435888 12,299693 13,726819 15,326996   
9 9,368527   9,754628   10,159106 10,582795 11,026564 11,491316 11,977989 12,487558 13,021036 13,579477 14,775656 16,785842 19,085855   

10 10,462213 10,949721 11,463879 12,006107 12,577893 13,180795 13,816448 14,486562 15,192930 15,937425 17,548735 20,303718 23,521309   

11 11,566835 12,168715 12,807796 13,486351 14,206787 14,971643 15,783599 16,645487 17,560293 18,531167 20,654583 24,349276 28,755144   
12 12,682503 13,412090 14,192030 15,025805 15,917127 16,869941 17,888451 18,977126 20,140720 21,384284 24,133133 29,001667 34,931070   
13 13,809328 14,680332 15,617790 16,626838 17,712983 18,882138 20,140643 21,495297 22,953385 24,522712 28,029109 34,351917 42,218663   
14 14,947421 15,973938 17,086324 18,291911 19,598632 21,015066 22,550488 24,214920 26,019189 27,974983 32,392602 40,504705 50,818022   
15 16,096896 17,293417 18,598914 20,023588 21,578564 23,275970 25,129022 27,152114 29,360916 31,772482 37,279715 47,580411 60,965266   
16 17,257864 18,639285 20,156881 21,824531 23,657492 25,672528 27,888054 30,324283 33,003399 35,949730 42,753280 55,717472 72,939014   
17 18,430443 20,012071 21,761588 23,697512 25,840366 28,212880 30,840217 33,750226 36,973705 40,544703 48,883674 65,075093 87,068036   
18 19,614748 21,412312 23,414435 25,645413 28,132385 30,905653 33,999033 37,450244 41,301338 45,599173 55,749715 75,836357 103,740283 

TABELA I FATOR DE ACUMULAÇÃO DE CAPITAL

TABELA II

TABELA III FATOR DE ACUMULAÇÃO DE CAPITAL DE UMA SÉRIE DE PAGAMENTOS

FATOR DE VALOR ATUAL DE UMA SÉRIE DE PAGAMENTOS
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TABELA PARA RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES DE MATEMÁTICA FINANCEIRA
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LÍNGUA PORTUGUESA

01 “Um homem entrou num bar e pediu três doses de uísque.
Bebeu depressa, uma depois da outra. Quando terminou a
última, pediu mais três. O funcionário do bar disse:
- Isso não lhe faz bem, sabe.
- Eu sei – respondeu o homem – especialmente com o que eu

tenho.
- O que é que o senhor tem? – perguntou o garçom.
- Só um real.
(Andy Rooney, “Tribune Media Services”)

A afirmativa correta sobre o emprego dos artigos negritados
no texto acima é:

A) nos termos “o funcionário” e “o homem”, o emprego do
artigo definido é justificado pela mesma razão.

B) nos termos “o funcionário” e “o bar”, os artigos defini-
dos mostram que os termos determinados por eles já
foram enunciados antes.

C) termos como “um homem” e “um bar” nunca podem
aparecer textualmente como termos que se referem a
outros termos anteriores.

D) no termo “o funcionário”, o emprego do artigo definido
se justifica pelo fato de o termo determinado ter sido
enunciado pela primeira vez.

E) nos termos “um homem” e “um bar”, o emprego do
artigo indefinido indica, além do conhecimento dos seres
determinados, a sua quantidade.

02. A frase abaixo que é totalmente coerente é:
A) “A Justiça tarda, mas não chega!” (Marcelo Lavenere

Machado)

B) “Aí falei: ‘Não foi falta, seu burro’. Mas não ofendi o
juiz”. (Roberto Carlos)

C) “O cachorro é um ser humano como qualquer outro”.
(Antonio Rogério Magri)

D) “Jogador brasileiro é como grama, nasce em qualquer
lugar”. (Sebastião Lapolla)

E) “A Folha é um jornal que sempre me elogiou de um
modo negativo”. (Newton Cardoso)

03. “O primeiro economista do mundo foi Cristóvão Colombo:
quando saiu, não sabia para onde ia; quando chegou, não sabia
onde estava. E tudo por conta do governo”. (Ronaldo Costa

Couto)

Nessa frase, há um destaque de uma característica predomi-
nante dos economistas, segundo o autor, que é a:

A) precisão
B) esperteza
C) inteligência
D) imaginação
E) inconsciência

04. “Também prego a vida eterna, mas ela começa aqui e agora.
Sou pastor, mas não só de almas, como de homens também”.
(D. Hélder Câmara)

O pensamento desse bispo da Igreja Católica significa que:

A) a vida eterna começa imediatamente após a morte do
corpo físico.

B) os padres têm mais valor quando se apresentam como
pastores de almas.

C) mais do que a vida material, a vida espiritual tem impor-
tância para a Igreja.

D) as preocupações da Igreja com o homem devem abran-
ger sua vida material.

E) a vida eterna do homem começa em sua vida atual, pelos
exemplos que pratica.

05. “O jornalista deve ser o sujeito que duvida. Infelizmente no
Brasil temos um número elevadíssimo de jornalistas e jornais
movidos a certezas”. (Antônio Britto)

Nessa frase destaca-se a seguinte qualidade de jornais e jorna-
listas:

A) o espírito crítico diante dos fatos.
B) o conhecimento profundo dos dados.
C) a autoridade na veiculação de notícias.
D) a isenção na apresentação de opiniões.
E) a preocupação com a cobertura geral dos acontecimen-

tos.

06. Antítese é uma figura de linguagem caracterizada pela pre-
sença de vocábulos de significação oposta. A frase abaixo em
que ocorre uma antítese é:
A) “Para que serve um advogado honesto quando o que você

precisa é de um advogado desonesto?” (Eric Ambler)

B) “Nunca minta para o seu médico, para o seu confessor ou
para o seu advogado”. (George Herbert)

C)“A ambição universal dos homens é viver colhendo o que
nunca plantaram”. (Adam Smith)

D) “O brasileiro é um povo com os pés no chão. E as mãos
também”. (Ivan Lessa)

E) “Mais vale um pássaro na mão, que dois voando”. (ditado

popular)

07.  “Para que serve um advogado honesto quando o que você
precisa é de um advogado desonesto?” (Eric Ambler)

Nessa frase, a oração negritada pode ser adequadamente subs-
tituída por “Qual a utilidade”. Abaixo estão cinco frases em
que foram feitas substituições semelhantes. A frase em que
foi feita substituição adequada é:

A) Quanto mede a barriga do Rei Momo? / Qual o peso da
barriga do Rei Momo?

B) Onde mora a felicidade? / Qual o endereço da felicidade?
C) Por onde vai passar a procissão do padroeiro? / Qual a

finalidade da procissão do padroeiro?
D) Onde vai parar o desfile da escola? / Qual o itinerário do

desfile da escola?
E) Quanto tempo leva a viagem a Teresópolis? / Qual a

durabilidade da viagem a Teresópolis?

08. Observe as seguintes frases:
I – Os meninos de rua
II – Uns meninos de rua
III – Estes meninos de rua

Se organizarmos esses três termos a partir do menos preciso
para o mais preciso, teremos a seguinte ordem:

A) Os meninos de rua / Uns meninos de rua / Estes meninos
de rua

B) Os meninos de rua / Estes meninos de rua / Uns meninos
de rua

C) Uns meninos de rua / Os meninos de rua / Estes meninos
de rua

D) Uns meninos de rua / Estes meninos de rua / Os meninos
de rua

E) Estes meninos de rua / Uns meninos de rua / Os meninos
de rua
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09. A frase que se encontra integralmente na voz ativa é:
A) “Talvez o Brasil já tenha acabado e a gente não perceba

isso”. (Paulo Francis)

B) “De dez em dez anos toda a burocracia precisa ser fuzi-
lada e trocada”. (Stalin)

C) “O Brasil é a melhor piada que já foi contada por um
português”. (Fernando Pedreira)

D) “Advogados são as únicas pessoas cuja ignorância da lei
não é punida com cadeia”. (Jeremy Bentham)

E) “O Brasil é um país perigosamente gasoso. Os proble-
mas são detectados, mas ninguém sabe resolvê-los”.
(Arnaldo Jabor)

10. Os verbos de ligação indicam: 1) estado permanente; 2) esta-
do transitório; 3) mudança de estado; 4) aparência de estado
e 5) continuidade de estado. A frase abaixo cujo verbo indica
mudança de estado é:
A) “Elegância não passa de água e sabão”. (Cecil Beaton)

B) “O brasileiro é um povo com os pés no chão. E as mãos
também”. (Ivan Lessa)

C) “Essa terra ainda vai tornar-se um imenso canavial”.
(Chico Buarque e Ruy Guerra)

D) “A descoberta do clarinete por Mozart foi uma contribuição
importantíssima para a música”. (Paulo Francis)

E) “Não é que as pessoas estejam contra você. É que
estão a favor delas próprias”. (Gene Fowler)

11. O emprego do artigo negritado é optativo na seguinte frase:
A) “A descoberta do clarinete por Mozart foi uma contri-

buição maior do que toda a África nos deu até hoje”.
(Paulo Francis)

B) “Nunca minta para o seu médico, para o seu confessor
ou para o seu advogado”. (George Herbert)

C) “Não confio num banco que me empresta dinheiro sem a
menor garantia”. (Robert Benchley)

D) “O Brasil é a melhor piada que já foi contada por um
português”. (Fernando Pedreira)

E) “De dez em dez anos toda a burocracia precisa ser fuzi-
lada e trocada”. (Stalin)

12. Uma frase publicitária de um desodorante masculino muito
conhecido diz: “Use Avanço, que elas avançam!”. Nesse caso,
a publicidade se apoia em:
A) racionalização
B) intimidação
C) rivalidade
D) tentação
E) sedução

13. Num colégio carioca, sobre a mesa do computador, havia o
seguinte aviso para os funcionários: “O aparelho que você
está usando é de todos! Colabore para o seu bom funciona-
mento”.
Nesse caso, o apelo:

A) invoca a redução de gastos.
B) lança mão da cooperação mútua entre funcionários.
C) chama a atenção do funcionário para seu papel na empresa.
D) ameaça o funcionário, que não usa corretamente o apa-

relho.
E) procura fazer com que professores deem exemplos

aos alunos.

14. “Honrarás pai e mãe!” Esse é um mandamento da Igreja Ca-

tólica, que poderia ser ampliado a todas as igrejas. Nesse

caso, o emprego do futuro do presente do indicativo tem

valor de:

A) incentivo

B) conselho

C) pedido

D) alerta

E) ordem

15.  “Não é permitido comer nem beber à mesa do computador”.

Outra maneira correta de reescrever-se essa frase, mantendo-

se o sentido original, é:

A) Comer e beber são proibidos à mesa do computador.

B) É proibido a comida e a bebida na mesa do computador.

C) À mesa do computador, são proibidos a comida e a bebida.

D) São proibidos, à mesa do computador, a comida e a bebida.

E) Não são permitidos comer nem beber na mesa do com-

putador.

DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO

16. Em Território Federal, os impostos estaduais são da compe-
tência do seguinte ente federativo:

A) Estado
B) Distrito
C ) U n i ã o
D) Território
E) Município

17. Para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de cala-
midade pública, de guerra externa ou sua iminência, a União
pode proceder à instituição de:

A) taxa
B) imposto
C) contribuição social
D) empréstimo compulsório
E) contribuição de melhoria

18. Poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis,
para o custeio do serviço de iluminação pública, os entes
seguintes, indicados no texto constitucional:

A) Municípios e Territórios
B) Municípios e Distrito Federal
C) Estados e Municípios
D) Estados e Territórios
E) União e Estados

19. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuin-
te, é vedado aos Municípios cobrar ISSQN no mesmo exercí-
cio financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu
ou aumentou. Os Municípios devem, de qualquer forma,
aguardar o seguinte prazo mínimo decorrido, em dias, da data
da mencionada publicação:

A) 90
B) 60
C) 45
D) 30
E) 15
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20. O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou
instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência
do imposto de operações de crédito, câmbio e seguro, ou
relativas a títulos ou valores mobiliários, devido na operação
de origem. A alíquota mínima será de um por cento, assegura-
da a transferência do montante da arrecadação nas respecti-
vas proporções entre Estados e Municípios, respectivamen-
te, nas seguintes proporções:

A) 70%  -  30%
B) 60% -  40%
C) 50%  - 50%
D) 40% -  60%
E) 30% -  70%

21. Para regular as limitações constitucionais ao poder de tribu-
tar, bem como para dispor sobre conflitos de competência
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e Municípios, o
processo legislativo exige a edição de:

A) emenda constitucional
B) medida provisória
C) lei complementar
D) lei ordinária
E) lei delegada

22. A doutrina cita como exemplo de princípio que se subordina
à ideia de justiça o princípio da:

A) tipicidade tributária
B) capacidade contributiva
C) anterioridade
D) anualidade
E) legalidade

23. A Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo a visão da doutri-
na, transformou a Lei de Diretrizes Orçamentárias em instru-
mento de planejamento com a seguinte regularidade:

A) anual
B) bienal
C) trienal
D) semestral
E) quadrienal

24. Após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dis-
puser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo
estabelecerá a programação financeira e o cronograma de
execução mensal de desembolso em até o seguinte prazo, em
dias:

A) 30
B) 45
C) 55
D) 60
E) 90

25. A despesa total com pessoal, em cada período de apuração
nos Municípios, NÃO poderá exceder os percentuais da re-
ceita corrente líquida correspondentes a, no máximo:

A) 40 %
B) 50 %
C) 55 %
D) 60 %
E) 70 %

26. Salvo mediante lei específica, não poderão ser utilizados re-
cursos públicos, inclusive de operações de crédito, para so-
correr instituições do Sistema Financeiro Nacional, ainda que
mediante a concessão de empréstimos de recuperação ou fi-
nanciamentos para mudança de controle acionário. Tal regra
não proíbe o Banco Central do Brasil de conceder às institui-
ções financeiras operações de redesconto e de empréstimos
de prazo máximo legal, em dias, igual a:

A) 720
B) 480
C) 360
D) 240
E) 120

27. O Banco Central do Brasil só emitiu títulos da dívida pública
até o seguinte prazo, em anos, após a publicação da Lei de
Responsabilidade Fiscal:

A) 10
B) 7
C) 5
D) 3
E) 2

28. É vedado ao titular de Poder contrair obrigação de despesa
que não possa ser cumprida integralmente dentro de seu man-
dato, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguin-
te, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para esse
efeito. A vedação para novas despesas a que se refere a lei, em
relação ao término do mandato, diz respeito aos seguintes
últimos quadrimestres:

A) dois
B) três
C) quatro
D) cinco
E) seis

29. Segundo regra expressa da Lei 4.320/64, o Poder Executivo
prestará contas ao Poder Legislativo, no prazo estabelecido
nas Constituições, a cada período anual correspondente a:

A) cinco
B) quatro
C) três
D) dois
E) um

30. As dívidas fundadas e outras que dependam de autorização
legislativa para amortização ou resgate estão compreendidas
no conceito de:

A) contas de compensação
B) passivo permanente
C) passivo financeiro
D) saldo patrimonial
E) ativo financeiro

31. A dívida flutuante NÃO compreende o descrito na seguinte
alternativa:

A) depósitos
B) débitos de tesouraria
C) serviços da dívida a pagar
D) créditos orçamentários vigentes
E) restos a pagar, excluídos os serviços da dívida
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32. A dação em pagamento é fato gerador do seguinte tributo:

A) IPTU
B) ITBI
C) ICMS
D) ISSQN
E) Contribuição de Melhoria

33. Quando a norma de incidência de um tributo permanece íntegra
e ocorre apenas a suspensão de um dos seus elementos quanti-
tativos, estamos diante do que a doutrina identifica como:

A) anistia
B) isenção
C) remissão
D) imunidade
E) alíquota zero

34. Os tributos cuja legislação confira ao sujeito passivo o dever
de antecipar o pagamento, sem prévio exame da autoridade
administrativa, são identificados no lançamento denominado:

A) judicial
B) paritário
C) de ofício
D) por homologação
E) por arbitramento

35. Segundo a Lei 6.830/80, o executado será citado para pagar a
dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na
Certidão de Dívida Ativa, no prazo, em dias, de

A) 5
B) 15
C) 20
D) 30
E) 60

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

36. O Recibo Provisório de Serviços deverá ser substituído pela
Nota Fiscal Eletrônica até o décimo dia subsequente ao de sua
emissão, não podendo ultrapassar o seguinte dia  do mês
posterior ao da prestação de serviços:

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
E) 25

37. O Comitê Gestor Municipal das Micro e Pequenas Empre-
sas será presidido pelo Secretário Municipal de:

A) Fazenda
B) Educação
C) Planejamento
D) Indústria e Comércio
E) Habitação, Trabalho e Renda

38. As taxas anuais, vinculadas a uma mesma inscrição mobiliária,
desde que não ultrapassem o mesmo exercício, poderão ser
emitidas em até quatro cotas. O valor mínimo de cada cota,
quando o contribuinte for pessoa física, em UFITAS, será de:

A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
E) 50

39. O imposto por transmissão inter vivos por ato oneroso de
bens imóveis, cobrado nas transmissões realizadas por termo
judicial, em virtude de sentença, deverá ser pago, a contar da
data da sentença que houver homologado seu cálculo, dentro
do prazo, em dias, de:

A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
E) 45

40. As decisões e deliberações do Conselho Gestor das Micro e
Pequenas Empresas serão tomadas sempre pelo quórum equi-
valente à:

A) unanimidade dos presentes
B) maioria simples dos presentes
C) maioria absoluta dos presentes
D) maioria simples de seus membros
E) maioria absoluta de seus membros

41. NÃO serão executados pelo Município os créditos inferiores
à seguinte quantidade de UFITAS:

A) 350
B) 300
C) 275
D) 250
E) 245

42. O sujeito passivo da Taxa de Inspeção e Controle de Ativida-
des Minerais é obrigado a entregar, a cada ano, relatório das
atividades exercidas no ano anterior até a seguinte data final:

A) 10 de abril
B) 5 de março
C) 15 de julho
D) 31 de janeiro
E) 25 de fevereiro

43. As Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas emitidas poderão
ser consultadas no sistema NFS-e até que tenha transcorrido
o prazo de:

A) 3 meses
B) 6 meses
C) 1 ano
D) 3 anos
E) 5 anos

44. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza deverá ser
recolhido aos cofres municipais até o seguinte dia do mês
subsequente ao da apuração do tributo:

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
E) 25

45. Os valores referentes a todas as taxas, emolumentos e demais
custos relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao alvará,
à licença e ao cadastro do MEI, no segundo ano subsequente
ao registro, sofrerão redução percentual igual a:

A) 75%
B) 50%
C) 30%
D) 25%
E) 10%
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46. Excetuadas as hipóteses de reincidência, fraude, resistência
ou embaraço à fiscalização, a polícia administrativa munici-
pal que atua nos aspectos sanitário e de segurança, relativos
às empresas de pequeno porte, adotará, para a lavratura do
auto de infração, o seguinte critério quanto à visita para
aplicação de sanção:

A) quádrupla
B) primeira
C) dupla
D) quinta
E) tripla

47. A autoridade fiscal fica autorizada a desconstituir o crédito
tributário gerado na emissão de guia de recolhimento de ITBI
se esse não for pago no prazo máximo, em dias, de:

A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
E) 45

48. Quando a pessoa jurídica não possuir livros fiscais, ou deixar
de autenticá-los na forma regulamentar, ficará sujeita à aplica-
ção de multa igual à seguinte quantidade de UFITAS:

A) 250
B) 500
C) 600
D) 800
E) 1000

49. O prazo, em dias, para resposta à consulta do contribuinte é de:

A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
E) 45

50. Excetuada a hipótese de contribuição de melhoria, o crédito
tributário e fiscal não quitado até o seu vencimento, com mais
de 120 dias de atraso e diante de recolhimento espontâneo,
fica sujeito à incidência de multa moratória correspondente
ao seguinte percentual:

A) 20%
B) 16%
C) 12%
D) 8%
E) 4%

DIREITO ADMINISTRATIVO

51. Considere um ato que constata irregularidade administrativa
em órgão público. Segundo o critério dos efeitos, tal ato deve
ser classificado como:

A) autoexecutório
B) enunciativo
C) declaratório
D) composto
E) vinculado

52. Na modalidade de concurso, o prazo mínimo até a entrega das
propostas dos licitantes ou até a realização do evento
corresponderá, em dias, a:

A) 45
B) 30
C) 20
D) 15
E) 5

53. Os licitantes ficam liberados dos compromissos do certame
caso a Administração não os convoque, em certo prazo, para
a contratação. Para tanto, o período computado a partir da
data da entrega das propostas, tem que ultrapassar a conta-
gem, em dias, de:

A) 7
B) 15
C) 30
D) 45
E) 60

54. No pregão, uma vez encerrada a etapa competitiva e ordena-
das as ofertas, o procedimento a ser adotado em seguida pelo
pregoeiro é o de:

A) abrir o envelope para averiguar os documentos de
habilitação do licitante com a melhor proposta

B) negociar novos lances verbais com os licitantes presen-
tes a fim de tornar o certame mais competitivo

C) convocar os interessados a fim de que estes apre-
sentem suas impugnações ao edital

D) colher as declarações dos licitantes para comprovar que
estes tomaram ciência do edital

E) classificar os licitantes para efetivar adjudicação com a
assinatura de contrato

55. Quando o poder público avalia o poder aquisitivo do usuário
de um serviço para que este não seja alijado do universo de
beneficiários da prestação, está  dando cumprimento ao se-
guinte princípio específico:

A) julgamento objetivo
B) continuidade
C) generalidade
D) modicidade
E) eficiência

56. As licenças, decorrentes do exercício do poder de polícia
administrativa, representam a resposta positiva da Adminis-
tração Pública aos pedidos formulados por indivíduos inte-
ressados em exercer determinada atividade que depende da
referida aquiescência para ser considerada legítima. Tal ato
tem a natureza de:

A) atestado
B) repressão
C) determinação
D) normatividade
E) consentimento

57. O ingresso de agentes públicos para fins de averiguação da
vigilância sanitária é exemplo de obrigação na qual o proprie-
tário tem que tolerar a ação administrativa. Tal modalidade de
intervenção corresponde a:

A) servidão administrativa
B) limitação administrativa
C) ocupação temporária
D) tombamento
E) requisição
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58. O controle que o Poder Legislativo executa sobre os empe-
nhos realizados pela administração do Poder Executivo
corresponde à seguinte área de atuação:

A) orçamentária
B) patrimonial
C) operacional
D) financeira
E) contábil

59. A regra para a aposentadoria com proventos integrais no
serviço público, tal como dispõe o art. 6º da Emenda Consti-
tucional 41 de 2003, exige das mulheres, além do requisito
idade, o seguinte tempo mínimo de contribuição, em anos:

A) 35
B) 30
C) 25
D) 20
E) 10

60. A proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente
e de outros interesses difusos se dá através da tutela corres-
pondente a:

A) ação popular
B) direito de petição
C) ação civil pública
D) mandado de segurança
E) mandado de injunção

DIREITO CONSTITUCIONAL

61. O tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terroris-
mo, além de outros definidos como hediondos, são considera-
dos pela Constituição Federal como crimes caracterizados
como:

A) inafiançáveis e imprescritíveis de graça
B) imprescritíveis e insuscetíveis de graça
C) imprescritíveis e insuscetíveis de anistia
D) inafiançáveis e insuscetíveis de graça / anistia
E) inafiançáveis, imprescritíveis e insuscetíveis de graça /

anistia

62. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Elei-
toral dentro do seguinte prazo, em dias, contado da data da
diplomação:

A) 15
B) 20
C) 30
D) 45
E) 60

63. Segundo regra expressa da Constituição Federal, a remunera-
ção dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou
alterada pela seguinte modalidade de lei:

A) complementar
B) temporária
C) específica
D) provisória
E) ordinária

64. O servidor público da administração direta, autárquica e
fundacional será afastado do cargo, emprego ou função, sen-
do-lhe facultado optar pela sua remuneração quando estiver
no exercício de mandato eletivo correspondente a:

A) Senador
B) Prefeito
C) Governador
D) Deputado Federal
E) Presidente da República

65. Uma servidora pública, de acordo com a atual regra constituci-
onal, pode ser aposentada voluntariamente. Tal aposentadoria
exige que seja  cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo
exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em
que se dará a aposentadoria, com proventos proporcionais ao
tempo de contribuição. Isto se dará quando a servidora atingir
a idade, em anos, equivalente a:

A) 48
B) 50
C) 55
D) 60
E) 70

66. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios
dos servidores públicos, as parcelas previstas em lei e pagas
a título de:

A) tempo de serviço público
B) função de confiança
C) direito pessoal
D) incorporação
E) indenização

67. O Tribunal de Contas da União tem sede no Distrito Federal
e é integrado pelo seguinte quantitativo de Ministros:

A) 9
B) 11
C) 15
D) 19
E) 21

68. Compete ao Presidente da República prestar anualmente ao
Congresso Nacional, após a abertura da sessão legislativa, as
contas referentes ao exercício anterior, dentro de um prazo,
em dias, igual a:

A) 150
B) 120
C) 100
D) 90
E) 60

69. O subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores
corresponderá ao seguinte percentual do subsídio mensal fi-
xado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal:

A) 100%
B) 90%
C) 95%
D) 85%
E) 80%

70. Terá competência para processar e julgar, originariamente, o
mandado de injunção, quando a elaboração da norma
regulamentadora for atribuição do Tribunal de Contas da
União, o seguinte órgão do Poder Judiciário:

A) Tribunal Regional Federal
B) Supremo Tribunal Federal
C) Tribunal Superior Eleitoral
D) Superior Tribunal de Justiça
E) Conselho Nacional de Justiça
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MATEMÁTICA FINANCEIRA

71. Uma empresa realizou cinco aplicações durante um mês e
obteve uma taxa de rentabilidade para cada uma das aplica-
ções, como mostra a tabela a seguir:

Aplicação A B C D E

Valor (em reais) 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

Taxa de rentabilidade (ao mês) 2% 1% 2,5% 1,5% 2,1%

A taxa média mensal obtida pela aplicação desses capitais

foi igual a:

A) 1,855%

B) 1,915%

C) 1,988%

D) 2,155%

E) 2,277%

72. João e Alice resolveram emprestar, para um de seus primos,

parte da mesada que eles acumularam até então, e cobrar

juros simples pelo empréstimo. João emprestou R$200,00

por três meses e cobrou 3% ao mês, enquanto Alice empres-

tou R$250,00 por dois meses e cobrou 4% ao mês. Ao final,

eles decidiram comparar os ganhos com o empréstimo e

perceberam que Alice ganhou, em relação a João, uma quan-

tia correspondente a:

A) 10 reais a menos

B) 6 reais a menos

C) 10 reais a mais

D) 6 reais a mais

E) 2 reais a mais

73. Um investidor aplicou R$1.000,00 a juros compostos duran-

te três períodos e meio, a uma taxa de 18% ao período. Con-

siderando-se a convenção linear para cálculo do montante, o

montante representa, em relação ao capital inicial, uma varia-

ção percentual de:

A) 90%

B) 89%

C) 85%

D) 83%

E) 79%

74. Maria contratou com o banco um investimento pelo perío-

do de um ano. A remuneração definida foi taxa de juros no-

minal de 12% ao ano. Neste mesmo ano, o índice de inflação

apresentou variação de 6% ao ano. Interessada em saber

sobre o ganho real com o investimento, Maria fez os cálcu-

los e identificou que a taxa de juros real do investimento foi:

A) 5,46%

B) 5,66%

C) 5,85%

D) 6,15%

E) 6,30%

75. Pedro estava comparando taxas nominais e taxas efetivas.

Ao observar uma taxa nominal de 36% ao ano com capitali-

zação mensal, Pedro decidiu descobrir a taxa efetiva equiva-

lente e encontrou a seguinte taxa com o seguinte período:

A) 10,25% ao trimestre

B) 11,10% ao trimestre

C) 19,40% ao semestre

D) 23,50% ao semestre

E) 37,53% ao ano

76. Joana realizou, no início do ano, dois investimentos a juros

compostos num banco. O primeiro, no valor de R$2.500,00,

a uma taxa nominal de juros de 24% ao ano, capitalizados

mensalmente; e o segundo, no valor de R$4.500,00, a uma

taxa nominal de juros de 36% ao ano, capitalizados semes-

tralmente. Sabendo-se que Joana manteve os investimentos

por um período de 1 ano e meio, o montante total acumulado

nos dois investimentos foi:

A) R$10.964,26

B) R$10.935,30

C) R$ 10.900,50

D) R$10.897,45

E) R$10.878,36

77. O diretor da empresa “Tributos”, ao descontar uma nota

promissória 4 meses antes do seu vencimento, negociou com

o gerente do banco, um desconto simples comercial de

R$2.240,00. A taxa utilizada para o desconto foi igual a 3%

ao mês. Se o desconto negociado fosse feito com base no

desconto simples racional, o valor correspondente ao des-

conto seria de:

A) R$1.900,00

B) R$1.950,00

C) R$2.000,00

D) R$2.090,00

E) R$2.120,00

78. José adquiriu uma dívida com um banco e se comprometeu

a quitá-la em dois pagamentos. A primeira parcela, no valor

de R$4.500,00, seria paga em 1º de novembro de 2011, e a

segunda, de R$6.050,00, a ser paga 5 meses após a  primei-

ra, ou seja, em 1º de abril de 2012. Porém, na data prevista

para o primeiro pagamento, José não possuía o valor combi-

nado e decidiu renegociar a dívida com o banco, propondo

nova forma de pagamento. A proposta de José foi a seguin-

te: pagar R$7.000,00 no dia 1º de fevereiro de 2012, 3 meses

após o combinado, e pagar o restante da dívida após 5 me-

ses, em 1º de julho de 2012. Sabendo-se que a dívida foi

contratada a uma taxa de juros compostos de 10% ao mês, o

valor a ser pago em 1º de julho de 2012 deverá ser de:

A) R$5.604,22

B) R$5.950,36

C) R$6.237,19

D) R$6.425,13

E) R$6.550,15
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79. Fernando pretende comprar uma moto e financiar o paga-
mento em 18 parcelas mensais. Após pesquisar, encontrou a
moto desejada e um financiamento com uma taxa de juros
compostos de 2% ao mês e prestações de R$500,00. Consi-
derando essas condições, Fernando teria que desembolsar
hoje, caso fosse pagar a moto à vista, o valor de:

A) R$7.352,00
B) R$7.496,02
C) R$7.530,00
D) R$7.580,03
E) R$7.618,02

80. Uma construtora de imóveis adquiriu, no início do ano, um
empréstimo bancário no valor de R$500.000,00 para dar
início ao seu novo empreendimento. O empréstimo foi con-
tratado nas seguintes condições: taxa de juros de 15% ao
ano, a serem pagos em 5 prestações anuais e com base no
sistema de amortização constante. Sabendo-se que a primei-
ra prestação vence no final do ano, o valor total – juros e
principal – a serem pago pelo empréstimo será de:

A) R$780.000,00
B) R$775.000,00
C) R$740.000,00
D) R$725.000,00
E) R$695.000,00

CONTABILIDADE GERAL

81. Em 30/06/2010, a Empresa Comercial Ltda. recebeu do Ban-
co Estadual um aviso comunicando o recebimento de uma
duplicata descontada em 01/04/2010. Para essa operação, com
base na boa técnica contábil, o lançamento realizado, despre-
zando-se a data, histórico e valor, foi:

A) Bancos C/Movimento

a Duplicatas a Receber

B) Bancos C/Movimento

a Duplicatas Descontadas

C) Endosso de Duplicatas

a Duplicatas a Receber

D) Duplicatas Descontadas

a Bancos C/Movimento

E) Duplicatas Descontadas

a Duplicatas a Receber

82. Em 08/06/2007, uma determinada companhia adquiriu à vista
um equipamento por R$ 30.000. Entretanto, por motivos
técnicos, o equipamento só foi instalado, iniciando sua ope-
ração, em 01/07/2007. Na ocasião da aquisição foi atribuída
uma vida útil de 10 anos, com valor residual de 10%. Se a
empresa adota o método linear para apropriar sua deprecia-
ção, o referido equipamento, em 31/12/2010, já teria sido
depreciado em:

A) 34,16%

B) 35%

C) 35,83%

D) 36%

E) 40%

83. Em cumprimento à legislação vigente, a Companhia ABC
elaborou, em 31/12/2010, suas demonstrações contábeis, jun-
tamente com os relatórios e notas explicativas. Uma das in-
formações divulgadas foi o valor do lucro por ação de
R$ 1,50. Com base nas estruturas convencionais, essa infor-
mação constou na seguinte demonstração:

A) valor adicionado
B) balanço patrimonial
C) resultado do exercício
D) lucros ou prejuízos acumulados
E) mutações do patrimônio líquido

84. A Empresa Comercial Ltda. obteve, em 12/11/2010, um em-
préstimo bancário no valor de R$ 48.000. Na ocasião ficou
acordado, junto à instituição financeira, que o empréstimo seria
liquidado em uma única parcela, em 11/01/2011, no valor total
de R$ 60.000. Os encargos financeiros referentes a essa opera-
ção, apropriados em 31/12/2010, corresponderam a:
A) zero
B) R$  9.000
C) R$  9.800
D) R$ 10.000
E) R$ 12.000

85. A Cia. Alvorada apresentava, em 31/12/2009, um patrimônio
líquido assim constituído:

Capital Social......................... 50.000
Reserva de Capital................... 1.500
Reserva Estatutária................... 1.000
Reserva Legal.......................... 9.800

Sabendo-se que, durante o exercício de 2010, não houve qual-
quer alteração nas contas indicadas e que o lucro líquido do
exercício foi igual a R$ 6.000, o valor que a companhia desti-
nou à Reserva Legal equivaleu a:

A) R$ 200
B) R$ 300
C) R$ 500
D) R$ 600
E) R$ 1.500

86. O balancete de verificação da Empresa ABC Ltda. apresenta-
va, em 31/12/2010, as seguintes contas, com seus respectivos
saldos (valores em R$):

Bancos.....................................15.000
Clientes.................................... 29.550
Depreciação Acumulada..............15.000
Capital Social...........................150.000
Salários a Pagar.........................15.000
Caixa.......................................22.500
Estoque de Mercadorias..............60.000
Fornecedores.............................. 7.050
Prejuízos Acumulados................ 30.000
Empréstimos a Pagar..................45.000
Móveis e Utensílios....................75.000

Sabendo-se que os direitos e as obrigações serão exercidos e
liquidados até o final do exercício subsequente, o valor do
patrimônio bruto dessa empresa, no final do exercício, era no
montante de:

A) R$ 120.000
B) R$ 150.000
C) R$ 157.500
D) R$ 187.050
E) R$ 202.050
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87. Em 31/12/2010, foram levantadas as seguintes informações
de uma determinada empresa revendedora de mercadorias:

Receitas de Vendas....................................R$ 30.000

Compras de Mercadorias............................R$ 23.000

Vendas Anuladas.......................................R$   5.000

Devolução de Compras..............................R$   2.500

Custo das Mercadorias Vendidas................. R$ 12.000

Estoque de Mercadorias em 31/12/2009........R$   1.600

Sabendo-se que o imposto incidente nas operações com mer-
cadorias era de 20%, o montante correspondente ao estoque
no final do exercício era igual a:

A) R$ 11.500

B) R$ 10.000

C) R$   8.500

D) R$   6.400

E) R$   6.000

88. A Companhia ALFA S.A., no final do exercício social de
2010, apurou um lucro líquido de R$ 18.000. Sabe-se que:

- não consta no seu estatuto referência sobre o valor da parce-
la de dividendos a ser distribuída aos seus acionistas;

- a Reserva para Contingências, constituída no exercício ante-
rior, no valor de R$ 1.200, não foi utilizada, por ter deixado
de existir, a razão que a motivou;

- os balanços anteriores evidenciam ainda a necessidade de se
constituir a Reserva Legal.

Com base na legislação vigente, o valor que deverá ser desti-
nado ao pagamento de dividendo será:

A) R$ 4.575

B) R$ 8.550

C) R$ 9.000

D) R$ 9.120

E) R$ 9.150

Considere os dados abaixo e responda às questões 89 e 90.

Em 31/12/2xx1, o balanço patrimonial de uma determinada
empresa era composto pelas seguintes contas com seu res-
pectivo saldo: (valores em reais)

Caixa 3.000 Lucros/Prejuízos Acumulados 4.500

Bancos C/Movimento 30.000 Mobiliário 21.000

Reserva Legal 17.000 Equipamentos 7.500

Clientes 39.000 Ações em Tesouraria 6.000

Reserva para Contingência 5.400 Provisão p/Devedores Duvidosos 2.100

Depreciação Acumulada 5.100 Duplicatas a Pagar 31.000

Imóveis para Renda 24.000 Mercadorias 40.500

Capital Social 100.000 Veículos 9.000

Salários a Pagar 18.900 Impostos a Pagar 5.000

89. Sabendo-se que os direitos a receber e as obrigações são clas-
sificadas no curto prazo, o valor do Ativo Imobilizado
correspondia a:

A) R$ 32.400

B) R$ 48.000

C) R$ 55.200

D) R$ 56.400

E) R$ 61.500

90. No referido balanço, o patrimônio líquido apresentou um
montante de:

A) R$ 111.900

B) R$ 119.900

C) R$ 141.900

D) R$ 126.900

E) R$ 120.900

CONTABILIDADE PÚBLICA

91. A Lei Orçamentária Anual de 2010 de uma determinada pre-
feitura previa receitas e fixava despesas no total de R$ 80.000.
Durante o exercício, foram realizadas as seguintes operações:

- arrecadação de receitas orçamentárias...............................  R$ 75.000

- despesas empenhadas até 31/12....................................... R$ 60.000

- despesas orçamentárias pagas até 31/12 ........................... R$ 50.000

- pagamento de Restos a Pagar inscritos no exercício de 2009... R$ 15.000

- restituição a terceiros de depósitos efetuados em 2009...........R$   7.500

- recebimento de caução em dinheiro efetuado por terceiros.......R$  7.500

Com base nessas informações, foi apurado no exercício um
resultado financeiro positivo no valor de:

A) R$ 55.000

B) R$ 25.000

C) R$ 20.000

D) R$ 15.000

E) R$ 10.000

92. O orçamento de uma determinada prefeitura foi aprovado,
com previsão de receitas e fixação de despesas de R$ 150.000.
Em consequência da sua execução orçamentária e financeira,
no final do exercício financeiro, os seguintes registros consta-
vam da sua contabilidade:

- arrecadação de receitas orçamentárias................. R$ 175.000

- despesas correntes e de capital empenhadas.........R$ 137.500

- despesas pagas................................................ R$ 100.000

Essas informações caracterizam uma situação de::

A) acréscimo de disponibilidade de R$ 75.000

B) superávit orçamentário de R$ 50.000

C) economia orçamentária de R$ 37.500

D) excesso de arrecadação de R$ 37.500

E) déficit orçamentário de R$ 12.500

93. Na forma definida pela NBC T-16.2 Patrimônio e Sistemas
Contábeis, o sistema contábil do setor público está
estruturado, além do Patrimonial, nos seguintes subsistemas
de informações:

A) Integral, Diferencial e Reditual

B) Orçamentário, Custos e Compensação

C) Extraorçamentário, Custos e Resultado

D) Orçamentário, Financeiro e Compensação

E) Extraorçamentário, Financeiro e Resultado
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94. De acordo com a legislação vigente, o Plano de Contas do
Setor Público está estruturado, segundo a natureza de infor-
mação, em oito classes de contas identificadas pelos dígitos
numéricos de 1 a 8. Os fatos correspondentes à execução de
uma despesa, sob a ótica orçamentária, deverão ser registrados
em contas classificadas na seguinte classe:

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

E) 7

Considere as informações abaixo e responda às questões 95 e 96.

Em 31/12/2010, a Prefeitura do Município de Dourado do
Sul elaborou o seu balanço patrimonial, de acordo com a es-
trutura original da Lei nº 4.320/64, onde constavam as seguin-
tes contas com seus respectivos valores: (em R$)

Aplicações Financeiras..............................................33.000

Almoxarifado – Material de Consumo......................... 11.000

Depósitos Diversos.................................................. 5.500

Bancos.................................................................. 44.000

Pessoal a Pagar...................................................... 11.000

Operações de Crédito Internas.................................. 44.000

Bens Imóveis ........................................................ 44.000

Operações de Crédito Externas............................... 55.000

Restos a Pagar Processados................................... 22.000

Bens Móveis.......................................................... 16.500

Créditos a Receber – Salário Família......................... 11.000

95. O Ativo Real corresponde a um montante de:

A) R$ 164.500

B) R$ 159.500

C) R$ 148.500

D) R$   60.500

E) R$   71.500

96. No balanço, implicitamente, o valor do superávit financeiro é
igual a:

A) R$   5.500

B) R$ 11.000

C) R$ 44.000

D) R$ 49.500

E) R$ 60.500

97. Conforme estabelecido nas normas vigentes, a demonstração
das variações patrimoniais evidencia as variações quantitati-
vas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decor-
rentes da execução orçamentária. De acordo com o Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público, essa demonstração
contábil deverá ser elaborada utilizando-se as seguintes clas-
ses de contas do Plano de Contas:

A) 1, 2 e 6

B) 1, 2 e 8

C) 3, 4 e 6

D) 3, 4 e 5

E) 5, 6 e 7

98. Durante o exercício financeiro de 2010, uma determinada pre-
feitura, devidamente autorizada, realizou a aquisição de um
veículo para ser usado pela sua secretaria de Saúde. A varia-
ção patrimonial decorrente desse fato constitui uma:

A) mutação ativa extraorçamentária

B) mutação ativa orçamentária

C) superveniência ativa

D) insubsistência ativa

E) interferência ativa

99. Segundo a estrutura do plano de contas do setor público, a
previsão da receita e a execução de restos a pagar são
contabilizadas, respectivamente, nas contas das seguintes clas-
ses e grupos:

A) 4.1 e 8.2

B) 4.2 e 8.3

C) 5.1 e 6.3

D) 5.2 e 6.3

E) 5.2 e 6.2

100. Em 24/10/2010, foi realizada a liquidação da despesa, prove-
niente de um processo de aquisição de diversos mobiliários
para equipar um determinado órgão. Na ocasião, em decor-
rência desse fato, seria necessário efetuar a escrituração
contábil, utilizando contas dos seguintes subsistemas de in-
formações:

A) Patrimonial e Custos

B) Financeiro e Compensado

C) Orçamentário e Patrimonial

D) Orçamentário e Financeiro

E) Patrimonial e Compensado
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ATENÇÃO

O caderno de questões contém  100 (cem) questões de múltipla escolha, cada uma com 5 (cinco) alter-
nativas (A,B,C,D,E), organizadas da seguinte forma:

GRUPO 1: de 01 a 15  - Língua Portuguesa; de 16 a 35 - Direito Tributário e Financeiro

e de  36 a 50 - Legislação Tributária.GRUPO 2: de 51 a 60  - Direito Administrativo; de

61 a 70 - Direito Constitucional; de  71 a 80 - Matemática Financeira; de

81 a 90 - Contabilidade Geral e de 91 a 100 - Contabilidade Pública.

INSTRUÇÕES

1. A duração da prova é de 5 (cinco) horas , considerando, inclusive, a marcação do Cartão de Resposta.
Faça-a com tranqüilidade, mas controle o seu tempo.

2. Ao ser dado o sinal de início da prova verifique se a prova é para o cargo para o qual concorre, confira,
também, a numeração das questões e a paginação. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal de sala.

3. Verifique, no Cartão de Respostas, se seu nome, número de inscrição, identidade e data de nascimento
estão corretos. Caso contrário, comunique ao fiscal de sala.

4. O Caderno de Questões poderá ser utilizado para anotações, mas somente as respostas assinaladas no
Cartão de Respostas serão objeto de correção.

5. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a alternativa que responde correta-
mente a cada uma delas.

6. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
→→→→→não haverá substituição por erro do candidato;
→→→→→não deixar de assinar no campo próprio;
→→→→→não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destina-

dos às respostas;
→→→→→a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,

o espaço correspondente à letra a ser assinalada;
→→→→→outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição do Cartão de

Respostas;
→→→→→será atribuída pontuação zero à questão que contiver mais de uma ou nenhuma resposta assinalada, ou

que contiver emenda ou rasura.

7. O fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções.

8. Você só poderá retirar-se da sala após 60 minutos do início da prova.

9. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões.

10. Você poderá anotar suas respostas em área específica do Caderno de Questões, destacá-la e levar consi-
go.

11. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respos-
tas.

12. Ao terminar a prova,  entregue ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o Caderno de Questões e o Cartão de
Respostas.

Não esqueça seu documento de identidade.
Boa Prova!




