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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
1. A Empresa Valdemar Ltda., prestadora de serviços de assessoria e administração de contas a 
pagar e a receber, tributada pelo lucro presumido, apresentou a seguinte relação dos serviços 
prestados a seus clientes, em abril/2012, recebidos em dinheiro, no próprio dia do serviço: 
 
Empresas tomadoras dos serviços                   Valor do Serviço (em reais) 
13/abril – Indústria Trovão Ltda.                                        6.000,00 
30/abril – Indústria Trovão Ltda.                                        3.000,00 
25/abril – Comercial Val Ltda.                                          10.000,00 
 
Informações adicionais: 
• Nenhuma das empresas é optante do SIMPLES; 
• Inexiste outro valor recebido ou a receber de clientes pela Valdemar, em abril. 
O valor total do PIS retido na fonte, nos pagamentos efetuados à Empresa Valdemar no mês de 
abril/2010, pelas empresas tomadoras dos serviços, em reais, é: 
(a) 19,50 
(b) 39,00 
(c) 58,50 
(d) 123,50 
 
2. No Brasil, na forma determinada pelo art.71 da Constituição Federal, o controle externo, a cargo 
do Poder Legislativo, é realizado com o auxílio do: 
(a) Tribunal de Contas  
(b) PROCON 
(c) Tribunal de Justiça 
(d) Procurador do Estado 
 
3. A fiscalização, a cargo do Poder Legislativo, somente se materializa com a perfeita sintonia entre 
os controles interno e externo, pois é com a completa efetividade desses controles que a sociedade 
pode ter a garantia de que os princípios fundamentais da administração pública, previstos no artigo 
37 da nossa Carta Constitucional estão sendo cumpridos. Quais são os cinco princípios 
fundamentais da Administração Pública?  
(a) Igualdade, moralidade, justiça, fraternidade e transparência. 
(b) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência.  
(c) Competência, prudência, materialidade, continuidade e publicidade. 
(d) Moralidade, entidade, impessoalidade, justiça e isonomia. 
 
4. A Empresa Móveis Pica Pau comprou um terreno em São Pedro do Sul por R$ 150.000,00, sendo 
que seu valor de mercado é de R$ 240.000,00. Se o Profissional Contábil registrasse pelo valor 
maior, qual Princípio Contábil não estaria sendo obedecido? 
(a) Entidade 
(b) Oportunidade 
(c) Competência 
(d) Prudência 
 
5. A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC): 
(a) É de elaboração obrigatória para as companhias, segundo a legislação comercial brasileira 
(b) Tem por objetivo evidenciar a variação do Capital Circulante Líquido de um exercício para o 
outro 
(c) Não é recomendada pelo FASB (Financial Accounting Standards Board) 
(d) Pode ser elaborada pelo método direto e indireto 
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6. Considere as seguintes transações efetuadas pela Cia. A, num determinado exercício social: 
 

Recebimento de clientes R$ 800.000,00 
Dividendos recebidos R$   60.000,00 
Pagamento por aquisição de ativo imobilizado R$ 330.000,00 
Pagamento de despesas antecipadas R$   20.000,00 
Amortizações recebidas de empréstimos feitos a empresa controlada R$   70.000,00 
Pagamento de fornecedores R$ 900.000,00 
  
As atividades de investimento da companhia nesse exercício consumiram caixa liquidamente numa 
importância correspondente (em R$) a: 
(a) 180.000,00 
(b) 200.000,00 
(c) 260.000,00 
(d) 310.000,00 
  
7. Analise as afirmações a seguir, classificando-as como verdadeiras (V) ou falsas (F): 
I. A aquisição de debêntures é um valor computado nas atividades de financiamento do fluxo de 
caixa. 
II. O recebimento de dividendos decorrentes da propriedade de participações societárias é 
classificada no fluxo de caixa como atividade de investimento. 
III. O pagamento de juros por empréstimos contraídos pela companhia integra as atividades 
operacionais do fluxo de caixa. 
A sequência correta é: 
(a) V, V, F 
(b) V, F, V 
(c) V, F, F 
(d) F, F, V 
 
8. O Plano Plurianual (PPA) estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração pública 
federal por um prazo de pelo menos: 
(a) 2 anos. 
(b) 3 anos. 
(c) 4 anos. 
(d) 5 anos. 
 
9. Compete à União instituir impostos sobre:  
(a) Propriedade de veículos automotores. 
(b) Transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. 
(c) Propriedade predial e territorial urbana. 
(d) Grandes fortunas, nos termos de lei complementar 
 
10. São dadas as seguintes informações a respeito da Cia. Beta: 

 Saldo Inicial Saldo Final 
Estoque de mercadorias R$ 570.000,00 R$ 600.000,00 
Fornecedores R$ 350.000,00 R$ 400.000,00 

 
O Custo das Mercadorias Vendidas da companhia no exercício importou em R$ 1.400.000,00. 
A companhia efetuou um total de pagamentos a fornecedores, durante o exercício, no valor de (em 
R$): 
(a) 1.430.000,00 
(b) 1.380.000,00 
(c) 1.370.000,00 
(d) 1.350.000,00 
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11. A Companhia Ornato Comércio e Serviços S/A apresentou as seguintes informações parciais 
retiradas do Livro-Razão, antes da elaboração das demonstrações contábeis: 
 
Bonificações recebidas de fornecedor R$    1.000,00 
Compras de mercadorias RS   67.000,00 
Devolução de Vendas R$   10.000,00 
Estoque final de mercadorias R$   13.000,00  
Estoque inicial de mercadorias R$     5.000,00 
ICMS sobre mercadorias vendidas R$   20.000,00 
ISS sobre prestação de serviços R$     2.000,00 
Receita de prestação de serviços R$   30.000,00 
Venda de Mercadorias R$ 120.000,00 
 
Considerando-se exclusivamente as informações recebidas, o lucro bruto da Companhia Ornato, em 
reais, é de:  
(a) 60.000,00 
(b) 61.000,00 
(c) 62.000,00  
(d) 90.000,00 
 
12. O pronunciamento conceitual básico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que trata da 
Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, no item 89, 
estabelece que um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando: 
(a) Gerar benefícios futuros de modo a poder identificar de forma aceitável o reconhecimento do 
custo efetivo do ativo. 
(b) Puder ser assim classificada a obrigação, desde que sejam atendidos os critérios de 
reconhecimento nas circunstâncias específicas. 
(c) For provável a saída de recursos envolvendo benefícios econômicos futuros na liquidação da 
obrigação, a valor presente determinado em bases confiáveis. 
(d) For provável que os benefícios econômicos futuros dele provenientes fluirão para a entidade e 
seu custo ou valor puder ser determinado em bases confiáveis. 
 
13. O pronunciamento técnico CPC 24, Divulgação sobre as Partes Relacionadas, editado pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis, estabelece que a divulgação deva contemplar:  
(a) Saldos e transações entre as partes nas demonstrações individuais, somente da controlada. 
(b) Saldos existentes entre partes relacionadas, somente. 
(c) Transações entre as partes relacionadas, somente. 
(d) Transações e saldos existentes com partes relacionadas nas demonstrações individuais da 
controladora ou investidora. 
 
14. Uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados para a elaboração da Demonstração 
do Valor Adicionado: 
 
Receita Bruta de Vendas R$ 800.000,00 
(-) Tributos sobre as Vendas R$ 136.000,00 
Receita Líquida R$ 664.000,00 
(-) Custo das Mercadorias Vendidas R$ 498.000,00 
Lucro Bruto R$ 166.000,00 
Despesa com Pessoal R$   90.000,00 
Despesa com Depreciação R$     8.000,00 
Despesa de Juros sobre Empréstimos R$     3.000,00 
Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro R$   65.000,00 
Imposto de Renda R$   16.250,00 
Contribuição Social R$     5.850,00 
Resultado do Período R$   42.900,00 
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Informações adicionais: 
I. O custo de aquisição da mercadoria vendida foi calculado da seguinte forma: 
Valor da Mercadoria R$600.000,00 
ICMS Recuperado  R$102.000,00 
Custo Aquisição  R$498.000,00 
 
II. O valor da despesa com Pessoal é composto dos seguintes gastos: 
Salários, Férias e 13º Salário  R$65.000,00 
INSS     R$25.000,00 
Total     R$90.000,00 
 
De acordo com a Demonstração do Valor Adicionado, elaborada a partir dos dados fornecidos, 
assinale a opção INCORRETA. 
(a) O Valor adicionado a distribuir é R$192.000,00. 
(b) O Valor adicionado a distribuir é R$294.000,00. 
(c) O valor da remuneração de capital de terceiros é de R$3.000,00. 
(d) O valor distribuído para pessoal é de R$65.000,00. 
 
 
 
 
 
 
15. Em relação ao conteúdo das Notas Explicativas, de acordo com a NBC TG 26 – Apresentação 
das Demonstrações Contábeis, é INCORRETO afirmar que o conjunto das Notas Explicativas 
apresenta: 
(a) a divulgação da análise dos resultados e da posição financeira da sociedade e o parecer da 
diretoria. 
(b) a divulgação de informações requerida pelas normas, interpretações e comunicados técnicos que 
não tenha sido evidenciada nas demonstrações contábeis. 
(c) as informações adicionais que não tenham sido evidenciadas nas demonstrações contábeis, mas 
que sejam relevantes para sua compreensão. 
(d) as informações sobre a base para elaboração das demonstrações contábeis e das políticas 
específicas utilizadas. 
 
16. Relacione a natureza das contas com as contas apresentadas no Balanço Patrimonial de uma 
sociedade empresária e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 
(1) Devedora    (   ) Duplicatas a Receber. 
(2) Credora    (   ) Depreciação Acumulada. 
(3) Devedora ou Credora  (   ) Ajuste de Avaliação Patrimonial. 
 
A sequência CORRETA é: 
(a) 3, 2, 1. 
(b) 3, 3, 2. 
(c) 1, 1, 3. 
(d) 1, 2, 3. 
 
17. O Patrimônio Líquido apresenta as seguintes contas, EXCETO: 
(a) Ajustes de Avaliação Patrimonial. 
(b) Dividendos Obrigatórios a Distribuir. 
(c) Reservas de Capital e Capital Social. 
(d) Reservas de Lucros e Ações em Tesouraria. 
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18. Uma sociedade empresária realizou uma venda a prazo no valor de R$110.250,00, para 
recebimento em uma única parcela, após o prazo de dois anos. Observando o que dispõe a NBC TG 
12 – Ajuste a Valor Presente, foi registrado um ajuste a valor presente desta operação, 
considerando-se uma taxa de juros composta de 5% a.a. 
O montante do ajuste a valor presente da operação, na data de seu registro inicial, é de: 
(a) R$10.022,73. 
(b) R$10.250,00. 
(c) R$11.025,00. 
(d) R$11.300,63. 
 
19. Uma sociedade empresária adquiriu mercadorias para revenda por R$5.000,00. Neste valor 
estão incluídos impostos recuperáveis no valor de R$600,00. No mesmo período, a totalidade das 
mercadorias adquiridas foi vendida por R$8.000,00. Sobre o valor da venda, incidiram impostos no 
montante de R$1.732,00, embutidos no preço de venda. A comissão devida aos vendedores, no 
valor de R$80,00, também foi registrada no período. 
Na Demonstração do Resultado do Período, o Lucro Bruto é igual a: 
(a) R$1.788,00. 
(b) R$1.868,00. 
(c) R$3.600,00. 
(d) R$6.268,00. 
 
20. NÃO integram o custo de aquisição dos bens do Ativo Imobilizado: 
(a) Os custos com testes para verificar se o ativo está funcionando corretamente e os custos com 
honorários profissionais. 
(b) Os custos de abertura de novas instalações, os custos incorridos na introdução de novo produto 
ou serviço e os custos da transferência das atividades para novo local ou para nova categoria de 
clientes. 
(c) Os custos de benefícios aos empregados decorrentes diretamente da construção ou aquisição de 
item do ativo imobilizado e os custos de preparação do local. 
(d) Os custos de frete e de manuseio e os custos necessários para instalação e montagem. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia, a seguir, trecho do artigo A cidade se mexe. Da bicicleta ao Cycle Chic, de Zoppi-
Fontana (2011: 186-187) 
 

[Trecho 1] 
 
[Parág.1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Parág.2] 
 
 
 
 
 
 

[...] 
Conforme os próprios participantes, o Massa Crítica é um movimento social 

contestatário da organização de mobilidade urbana atual nas grandes metrópoles. 
Teve origem na cidade de São Francisco – EUA e atualmente se espalha por 
diversos países e cidades do planeta, realizando um passeio coletivo toda última 
sexta-feira de cada mês. Caracteriza-se por não possuir uma estrutura fixa e 
hierárquica, dependendo para sua realização do poder de convocação das redes 
sociais virtuais. Trata-se de uma nova forma de cyber-ativismo, cujo espaço de ação 
se encontra principalmente (se não exclusivamente) nas grandes cidades/metrópoles 
do mundo e em algumas capitais do Brasil. 

O nome do movimento se origina numa ação constitutiva da prática do grupo, 
o “corking”, que consiste em bloquear ou fechar a rua de circulação e as travessas, 
impedindo a passagem de carros e pedestres, para que o fluxo de ciclistas 
participando do passeio possa passar em massa e sem interrupções. Pelo fato de não 
estar constituído como uma ONG ou como qualquer outra organização civil 
militante, o movimento Massa Crítica não solicita autorização para a realização dos 
passeios, nem informa previamente às autoridades do percurso de seu trajeto, o que 
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[Parág.3] 
 
 
 
[Parág.4] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Parág.5] 
 
 
 
 
[Parág.6] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Parág.7] 
 
 
 
 
 
[Parág.8] 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Parág.9] 
 
 
 
 
 

somado à prática do “corking”, ocasiona não poucos distúrbios nas ruas e confrontos 
com motoristas e pedestres. 

No entanto, para seus participantes, o passeio coletivo e, inclusive, a prática 
de “corking”, acrescida da entrega de panfletos e flores, são significados como uma 
manifestação festiva que convida à sociabilidade urbana: um convite à “fluidez da 
vida”. 

Com uma capacidade de mobilização imensurável, a Bicicletada de São 
Paulo reúne todos os meses centenas de pessoas na Praça do Ciclista, a 
última aconteceu sexta passada, dia 29/07. O movimento gera muita 
polêmica, entre outros motivos, por não ter líderes, organizador nem 
nenhum tipo de representante. 
Pra quem reclamar? Elogiar? Sugerir rotas e mudanças? A melhor (e 
única) maneira de propor qualquer ideia na Bicicletada é participando 
dela. Só quem está lá, na massa, pedalando e sentido a energia consegue 
entender perfeitamente o potencial anárquico-revolucionário que ela tem. 
(In: “Pedalando pela fluidez da vida”, de Aline Morães. Blog Vá de bike. 

Disponível em: http://vadebike.org Acesso em 18 jul 2011) 
A bicicleta é, assim, significada como ícone de um novo movimento contra a 

ordem instituída, projetando sobre os participantes uma aura de rebeldia: o ciclista 
disputa o espaço urbano com os carros, símbolos do capitalismo individualista e 
predatório. A bicicleta, ao contrário, convocaria ao laço social, à indistinção de 
classes, à convivência pacífica, à preservação do meio ambiente. 

Pedalar bem vestido é uma das formas do cicloativismo. É uma negação 
viva, presencial e a prova de contestação da crença popular de que o 
ciclista sempre chega a destino sujo, suado e cheirando mal. Faz com 
que as pessoas entendam que ciclista não precisa ser sempre um 
adolescente sem camisa, um homem com roupa de atleta ou alguém que 
pedala por falta de dinheiro para a condução. Bicicleta é para todos. 
Não é coisa de esportista, de desocupado, de pobre, é coisa de gente. 
Gente que pode ser esportista ou preguiçosa, desocupada ou 
trabalhadora, pobre ou rica. A bicicleta é democrática e inclusiva. (In: 
“A importância do Cycle Chic”. Blog Vá de bike. Disponível em: 
http://vadebike.org Acesso em 28 jul 2011. Destaque no original). 

Assim, a bicicleta surge como a nova utopia da pós-modernidade, 
“democrática, sustentável e inclusiva”. Convenientemente significada pelos 
discursos que constituem hoje a Formação Ideológica capitalista dominante 
(Orlandi, 2009): os discursos (formações discursivas) da mundialização, da 
preservação do meio ambiente, da democracia como valor universal, da inclusão e, 
acrescentamos, da solidariedade. 

E mesmo sem existir uma liderança formal, é impossível naõ notar uma 
organização coletiva, fluída, natural e orgânica. Presenciei dezenas de 
pessoas que participavam pela 1ª. vez da Massa Crítica fazendo 
“corking”, distribuindo flores e sorrisos a motoristas e pedestres. 
MÁGICO! Tai uma das belezas do movimento: transbordar 
voluntariamente bom humor, cores e alegria – mesmo nos momentos 
mais críticos. (In: “Pedalando pela fluidez da vida”, de Aline Morães. 
Blog Vá de bike. Disponível em: http://vadebike.org Acesso em 18 jul 
2011) 

Mas será? Por que “pedalar bem vestido” é uma forma de ativismo? Por que 
os mesmos autores que escrevem seus textos e comentários nos blogs que militam 
abertamente a favor da “bicicleta para todos” incluem com menções de admiração 
não dissimulada links, citações e fotos do movimento CYCLE CHIC? Que sentidos 
significam esta militância? Quais ela silencia, mesmo “tomando posição” 
explicitamente pela “inclusão democrática”? 
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(ZOPPI-FONTANA, Mónica. A cidade se mexe. Da bicicleta ao Cycle Chic. Cadernos de Estudos 
Lingüisticos, Campinas, 53(2), Jul./Dez. 2011. p. 186-187). 
 

21. Qual é o assunto tratado no trecho 1: 
(a) A mobilidade urbana. 
(b) O movimento dos ciclistas. 
(c) O trânsito. 
(d) O exercício físico. 
 
22. Pode ser considerado como tema do trecho 1: 
(a) A manifestação social dos ciclistas sobre a organização móvel urbana atual.  
(b) A manifestação festiva da sociabilidade urbana.  
(c) A bicicleta é para todos. 
(d) A bicicleta(da) como potencial anárquico-revolucionário da organização de mobilidade urbana 
atual nas grandes metrópoles. 
 
23. Qual das alternativas abaixo é o tópico-frasal (ideia núcleo) dos argumentos (ideias secundárias) 
do parágrafo 6, do trecho 1: 
(a) Pedalar bem vestido é uma das formas do cicloativismo. 
(b) Bicicleta é para todos. 
(c) A bicicleta é democrática e inclusiva. 
(d) Faz com que as pessoas entendam que ciclista não precisa ser sempre um adolescente sem camisa, um 
homem com roupa de atleta ou alguém que pedala por falta de dinheiro para a condução. 
 
24. Em “Convenientemente significada pelos discursos (...)” [parágrafo 7], a palavra que denota a 
coesão sequencial é: 
(a) Convenientemente  
(b) Significada pelos discursos 
(c) Pelos discursos 
(d) Discursos 
 
25. Em “Convenientemente significada pelos discursos (...)” [parágrafo 7], a palavra que denota o 
caso de elipse (omissão) do sujeito é: 
(a) Convenientemente  
(b) Significada  
(c) Pelos discursos 
(d) Pelos 
 
26. Em “(...) o Massa Crítica é um movimento social contestatário da organização de mobilidade 
urbana atual nas grandes metrópoles” [parágrafo 1], a palavra sublinhada pode ser substituída por 
qual das locuções adjetivas sem alterar o sentido: 
(a) de compilação 
(b) de contradição  
(c) de contestação 
(d) de constatação 
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27. Considerando a pontuação da frase “Teve origem na cidade de São Francisco – EUA e 
atualmente se espalha por diversos países e cidades do planeta, realizando um passeio coletivo toda 
última sexta-feira de cada mês.” [parágrafo 1], o emprego da vírgula está correto em qual das 
alternativas:  
(a) Teve origem, na cidade de São Francisco – EUA, e atualmente se espalha por, diversos países e 
cidades do planeta, realizando um passeio coletivo toda última sexta-feira de cada mês. 
(b) Teve origem na cidade de São Francisco – EUA e atualmente se, espalha por diversos países e 
cidades do planeta, realizando um passeio coletivo toda última sexta-feira de cada mês. 
(c) Teve origem na cidade de São Francisco – EUA, e, atualmente, se espalha por diversos países e 
cidades do planeta, realizando um passeio coletivo toda última sexta-feira de cada mês. 
(d) Teve origem na cidade de São Francisco – EUA e atualmente, se espalha, por diversos países e 
cidades do planeta, realizando um passeio coletivo toda última sexta-feira de cada mês 
 

Para responder às questões de 28 a 30, leia o parágrafo 2, do Trecho 1, e considere as 
palavras destacadas: 
 

O nome do movimento se origina numa ação constitutiva da prática do grupo, o “corking”, 
que consiste em bloquear ou fechar a rua de circulação e as travessas, impedindo a passagem 
de carros e pedestres, para que o fluxo de ciclistas participando do passeio possa passar em 
massa e sem interrupções. Pelo fato de não estar constituído como uma ONG ou como 
qualquer outra organização civil militante, o movimento Massa Crítica não solicita 
autorização para a realização dos passeios, nem informa previamente às autoridades do 
percurso de seu trajeto, o que somado à prática do “corking”, ocasiona não poucos distúrbios 
nas ruas e confrontos com motoristas e pedestres¹. 

 
28. Em “O nome do movimento”, a palavra sublinhada tem a função sintática de: 
(a) de locução verbal 
(b) de adjunto adnominal   
(c) de complemento nominal 
(d) de adjunto adverbial 
 
29. Considere, respectivamente, que, possa passar, Pelo fato de, à prática do: 
(a) conjunção integrante – locução verbal – locução conjuntiva – locução prepositiva 
(b) pronome relativo – locução verbal – locução prepositiva – locução prepositiva  
(c) conjunção integrante – locução verbal – locução conjuntiva – locução conjuntiva  
(d) pronome relativo – locução adverbial – locução adjetiva – locução conjuntiva 
 
30. A seguir, na oração subordinada, qual alternativa apresenta a oração principal no início da frase: 
(a) Ocasiona não poucos distúrbios nas ruas e confrontos com motoristas e pedestres¹, pelo fato de 
não estar constituído como uma ONG ou como qualquer outra organização civil militante, o 
movimento Massa Crítica não solicita autorização para a realização dos passeios, nem informa 
previamente às autoridades do percurso de seu trajeto, o que somado à prática do “corking”.  
(b) Pelo fato de não estar constituído como uma ONG ou como qualquer outra organização civil 
militante, o movimento Massa Crítica não solicita autorização para a realização dos passeios, nem 
informa previamente às autoridades do percurso de seu trajeto, o que somado à prática do 
“corking”, ocasiona não poucos distúrbios nas ruas e confrontos com motoristas e pedestres¹. 
(c) O que somado à prática do “corking”, ocasiona não poucos distúrbios nas ruas e confrontos com 
motoristas e pedestres¹, pelo fato de não estar constituído como uma ONG ou como qualquer outra 
organização civil militante, o movimento Massa Crítica não solicita autorização para a realização 
dos passeios, nem informa previamente às autoridades do percurso de seu trajeto.  
(d) O movimento Massa Crítica não solicita autorização para a realização dos passeios, nem 
informa previamente às autoridades do percurso de seu trajeto, o que somado à prática do 
“corking”, ocasiona não poucos distúrbios nas ruas e confrontos com motoristas e pedestres¹, pelo 
fato de não estar constituído como uma ONG ou como qualquer outra organização civil militante. 
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LEGISLAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 
31. Não está entre as atribuições do contador: 
(a) preparar relatórios contábeis; 
(b) prestar assessoramento à autoridade, em assunto de sua competência; 
(c) supervisionar atos que possam afetar o equilíbrio das contas públicas; 
(d) controlar a execução orçamentária. 
 
32. Em relação às atividades do contador, é correto afirmar que: 
(a) deve examinar, conferir e assinar balancetes e balanços; 
(b) deve verificar as despesas de Seguridade Social e a gestão de Fundo de Previdência; 
(c) deve controlar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos; 
(d) deve verificar periodicamente os demonstrativos financeiros, contábeis e patrimoniais. 
 
33. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, exceto: 
(a) seguro-desemprego, em caso desemprego involuntário; 
(b) assistência judiciária gratuita a todos os trabalhadores; 
(c) piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho; 
(d) proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. 
 
34. Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Sul, é correto 
afirmar que: 
(a) todos os cargos serão providos por concurso público; 
(b) adquirem estabilidade todos os servidores públicos após dois anos de efetivo exercício; 
(c) a remoção do servidor poderá ocorrer a pedido, atendida a conveniência do serviço; 
(d) o valor da função gratificada não será cumulado com o vencimento do cargo de provimento 
efetivo. 
 
35. Quanto à Lei Orgânica Municipal, é incorreto afirmar que: 
(a) não cabe ao Município desenvolver ações para desestimular o consumo de cigarros ou similares; 
(b) o Município poderá instituir regime previdenciário próprio ou vincular-se a regime 
previdenciário  federal ou estadual; 
(c) o Município poderá consorciar-se com outros municípios, mediante autorização legislativa, para 
a realização de obras de prestação de serviços públicos de interesse comum; 
(d) ao Município caberá planejar e executar a política de saneamento básico em articulação com o 
Estado e a União.  
 
36. Em relação à organização dos poderes, pode-se afirmar que: 
(a) compete privativamente à Câmara dos Deputados processar e julgar os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade; 
(b) compete privativamente  ao Senado Federal proceder a tomada de contas do Presidente da 
República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura 
da sessão legislativa; 
(c) cabe ao Congresso Nacional aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a 
escolha de Ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo Presidente da República; 
(d) cabe ao Congresso Nacional, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos 
internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 
 
37. Não está entre os direitos individuais e coletivos estabelecidos pela Constituição Federal: 
(a) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 
(b) é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
(c) é garantida a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo; 
(d) é garantido o direito de propriedade. 
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38. Em relação à organização dos Municípios, a Constituição Federal não estabelece que: 
(a) compete aos Municípios suplementar a legislação federal e estadual, no que couber; 
(b) cabe aos Municípios organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
os serviços públicos de interesse local; 
(c) cabe aos Municípios manter, com a colaboração técnica e financeira da União e do Estado, 
programas de educação infantil e de ensino fundamental; 
(d) compete aos Municípios legislar sobre desapropriação por interesse social. 
 
39. Em relação ao estabelecido na Constituição Estadual, é incorreto afirmar que: 
(a) é assegurado aos servidores da administração direta e indireta o atendimento gratuito de seus 
filhos e dependentes de zero a seis anos  em creches e pré-escolas, na forma da lei; 
(b) o servidor público processado, civil ou criminalmente, em razão de ato praticado no exercício 
regular de suas funções terá direito à assistência judiciária pelo Estado; 
(c) nenhum servidor poderá ser diretor ou integrar conselho de empresas fornecedoras ou 
prestadoras de serviços ou que realizem qualquer modalidade de contrato com o Estado, sob pena 
de demissão do serviço público; 
(d) ao servidor público, quando adotante, são defesos os direitos que assistem ao pai e à mãe 
naturais. 
 
40. Não compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
(a) propriedade predial  e territorial urbana; 
(b) propriedade predial  e territorial rural; 
(c) transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis; 
(d) serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei 
complementar. 
 
MATEMÁTICA FINANCEIRA 
 
41. Calcular a taxa que foi aplicada a um capital de $ 4.000, durante 3 anos, sabendo-se que se um 
capital de $ 10.000 fosse aplicado durante o mesmo tempo, a juros simples de 5% a.a., renderia 
mais $ 600 que o primeiro. A taxa é de: 
(a) 8,0% a.a.  
(b) 7,5% a.a.  
(c) 7,1% a.a.  
(d) 6,9% a.a.  
 
42. Dois capitais estão entre si como 2 está para 3. Para que, em período de tempo igual, seja obtido 
o mesmo rendimento com juros simples, a taxa de aplicação do menor capital deve superar a do 
maior em: 
(a) 20%  
(b) 60%  
(c) 40%  
(d) 50%  
 
43. Calcular o juro em $ e o montante em $ de uma aplicação de $ 1.000.000 durante 3 meses, à 
taxa de juros simples de 10% a.m. 
(a) 300.000 e 1.330.000 
(b) 300.000 e 1.300.000  
(c) 900.000 e 1.900.000  
(d) 1.300.000 e 330.000  
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44. Calcular os juros simples que um capital de $ 10.000 rende em um ano e meio, se aplicado à 
taxa de 6% a.a. Os juros em $ serão de: 
(a) 700  
(b) 1.000  
(c) 1.600  
(d) 900 
 
45. Duas pessoas fizeram aplicações em dinheiro na mesma data. Uma aplicou $ 192.000 à taxa de 
juros simples de 25% ao ano e a outra aplicou $ 240.000 à taxa de juros simples de 15% ao ano. 
Após quanto tempo os montantes das aplicações serão iguais? 
(a) 48 meses  
(b) 44 meses  
(c) 38 meses  
(d) 24 meses  
 
46. Um produto é vendido por $ 600.000 à vista ou com uma entrada de 22% e mais um pagamento 
de $ 542.880 após 30 dias. Qual a taxa de juros simples mensal envolvida na operação? 
(a) 5%  
(b) 12%  
(c) 15%  
(d) 16%  
 
47. Em quanto tempo triplicará um capital aplicado à taxa de juros simples de 5% a.a.?  
(a) 10 anos 
(b) 20 anos 
(c) 40 anos 
(d) 60 anos 
48. Três capitais são colocados a juros simples: o primeiro a 25 % a.a. durante 4 anos; o segundo a 
24% a.a., durante 3 anos e 6 meses e o terceiro a 20% a.a. durante 2 anos e 4 meses. Juntos, 
renderam juros de $ 27.591,80. Sabendo-se que o segundo capital é o dobro do primeiro, e que o 
terceiro é o triplo do segundo, o valor do terceiro capital será de: 
(a) 30.210  
(b) 10.070 
(c) 20.140 
(d) 15.105 
 
49. Um capital no valor de $ 50,00 aplicado a juros simples a uma taxa de 3,6% a.a., atinge, em 20 
dias, um montante de: 
(a) 51,00  
(b) 51,20  
(c) 52,00  
(d) 53,60  
 
50. Se em 5 meses o capital de $ 250.000 rende $ 200.000 de juros simples à taxa de 16% a.m., qual 
o tempo necessário para se ganhar os mesmos juros se a taxa fosse de 160% a.a.? 
(a) 6 meses  
(b) 7 meses  
(c) 8 meses  
(d) 9 meses  
 
 
 




