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 NOME DO CANDIDATO                                                                                              NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 40 (quarenta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 
distribuídas sem falhas ou repetições. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 10 

MATEMÁTICA 11 a 15 

CONHECIMENTOS GERAIS/ LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 16 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 21 a 40 

 
Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de 
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências 
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 

2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não 

esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 

3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das 

questões está correta. 

4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.  

Exemplo:        

 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 

7. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.  

9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que 

antecedem o encerramento da prova. 

11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a 

realização da prova objetiva. 

 For surpreendido portando qualquer equipamento que venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado 

no envelope de guarda de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com 

prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata 

e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas. 

14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando. 

15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado 

pelo candidato.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
[...] 
 
Ainda na véspera eram seis viventes, contando com o 
papagaio. Coitado, morrera na areia do rio, onde 
haviam descansado, à beira de uma poça: a fome 
apertara demais os retirantes e por ali não existia sinal 
de comida. Baleia jantara os pés, a cabeça, os ossos 
do amigo, e não guardava lembranças disto. Agora, 
enquanto parava, dirigia as pupilas brilhantes para os 
objetos familiares, estranhava não ver sobre o baú de 
folhas a gaiola pequena onde a ave se equilibrava mal. 
Fabiano também às vezes sentia falta dela, mas logo a 
recordação chegava. Tinha andado a procurar raízes, á 
toa: o resto da farinha acabara, não se ouvia um berro 
de rês perdida na catinga. Sinhá Vitória, queimando o 
assento no chão, as mãos cruzadas, segurando os 
joelhos ossudos, pensava em acontecimentos antigos 
que não ser relacionavam: festa de casamento, 
vaquejadas, novenas, tudo numa confusão. 
Despertara-a um grito áspero, vira de perto a realidade 
e o papagaio, que andava furioso com os pés 
apalhetados, numa atitude ridícula. Resolvera de 
supetão aproveitá-lo como alimento e justificara-se 
declarando a si mesma que ele era mudo e inútil. Não 
podia deixar de ser mudo. Ordinariamente a família 
falava pouco. E depois daquele desastre viviam todos 
calados, raramente soltavam palavras curtas. O louro 
aboiava, tangendo um gado inexistente, e latia 
arremedando a cachorra. [...] (Vidas secas, Graciliano 
Ramos) 
 
O excerto acima servirá como texto base para as 
repostas das questões 1, 2 e 3. 
 

Questão 01  
 
Qual foi o motivo que determinou a morte do 
papagaio? 
 

(A) O fato de ele não saber falar. 
(B) A cachorra o comeu. 
(C) A fome.  
(D) Ele havia ficado doente por falta de comida.  
(E) Houve um desastre. 

 

Questão 02  
 
Por que o papagaio era mudo? 

 
(A) Porque ele andava furioso. 
(B) Porque ele tinha medo da cachorra. 
(C) Porque ele nasceu com esse defeito. 
(D) Porque ele também sentia fome. 
(E) Porque a família pouco falava. 

 

Questão 03  
 
Complete as lacunas e assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
Graciliano Ramos foi um __________ pertencente ao 
período ____________ brasileiro. 
 

(A) prosador, modernismo 
(B) poeta, romantismo 
(C) prosador, romantismo 
(D) prosador, arcadismo 
(E) poeta, simbolismo 

 

 

Questão 04  
 
Assinale a alternativa cujo uso da crase esteja 
CORRETO em relação à norma culta da Língua 
Portuguesa. 
 

(A) A bailarina equilibrou-se sobre às pernas. 
 

(B) À vista de animais ferozes, qualquer corajoso 
treme. 
 

(C) Ficaram à espreitar as ações dos demais 
transeuntes. 

 

(D) Ele foi condenado a ficar sempre calados. 
 

(E) Pedimos à todos os que puderam ajudar. 
 

Questão 05  
 
Assinale a alternativa ERRADA: 

 
(A) O assaltante não revelou por que desistiu do 

assalto. 
 

(B) Porque eu quis, a minha vida mudou. 
 

(C) Eis o porquê de tanto mistério. 
 

(D) Você não me contou o ocorrido. Por quê? 
 

(E) Ela não falou por que estava com medo da 
reação das outras pessoas. 

 

Questão 06  
 
“Eu não sou a pessoa que tu procuras, mas desejava 
ver-te, ou, pelo menos, possuir o teu retrato”.  
 
Se o pronome tu fosse substituído por Vossa 
Excelência, em lugar das palavras destacadas na frase 
acima teríamos, respectivamente: 

 
(A) procura, vê-la, seu 
(B) procurai, ver-vos, seu 
(C) procura, vê-lo, vosso 
(D) procuras, ver-vos, vosso 
(E) procurais, ver-vos, seu 
 

Questão 07  
 
Assinale a alternativa cuja palavra pode trocar de 
gênero apenas pela troca do artigo que a antecede 
sem que nenhuma alteração ortográfica aconteça. 

 
(A) Princípio. 
(B) Cantor. 
(C) Cumprimento. 
(D) Artista. 
(E) Réu. 

 

Questão 08  
 
Qual alternativa contém substantivos cujos sufixos 
“ês” e “esa” estão empregados de forma INCORRETA? 

 
(A) Pequeneza, inglês, tailandês, burguesa. 
(B) Duquesa, holandês, pequinês, princesa. 
(C) Português, marquesa, francês, realeza. 
(D) Singeleza, camponesa, princesa. 
(E) Chinês, burguêz, camponeza, freguesa. 



Cargo: ANALISTA FINANCEIRO                                                     Página 

 

- 4 - 

Questão 09  
 
Assinale a alternativa que trata dos temas abordados 
pela canção: 
 
Comida (Arnaldo Antunes)  
 

Bebida é água 
Comida é pasto? 
Você tem sede de quê? 
Você tem fome de quê? 
A gente não quer só comida 
A gente quer comida, diversão e arte. 
A gente não quer só comida 
A gente quer saída para qualquer parte. 
A gente não quer só comida 
A gente quer bebida, diversão, balé. 
A gente não quer só comida 
A gente quer a vida como a vida quer. 
Bebida é água 
Comida é pasto 
Você tem sede de quê? 
Você tem fome de quê? 
A gente não quer só comer,  
a gente quer comer, quer fazer amor. 
A gente não quer só comer, 
a gente quer prazer pra aliviar a dor. 
A gente não quer só dinheiro, 
a gente quer dinheiro e felicidade. 
A gente não quer só dinheiro,  
a gente quer inteiro e não pela metade.  
 

(A) Necessidades e direitos. 
(B) Espiritualidade e misticismo. 
(C) Direitos e deveres. 
(D) Diversão e deveres. 
(E) Consumismo e individualismo. 

 

Questão 10  
 
Leia o excerto de um texto escrito pelo sociólogo 
Herbert José de Souza, o Betinho, e assinale a 
alternativa que corresponde ao seu conteúdo: 
 
“[...] Miséria é imoral. Pobreza é imoral. Talvez seja o 
maior crime moral que uma sociedade possa cometer. 
Colocar pessoas na indigência, e admitir o absurdo de 
uma minoria milionária, esbanjadora e indiferente, ao 
lado de milhões e milhões de indivíduos que não têm o 
que comer”. 
 

(A) A imoralidade precisa ser combatida pela 
sociedade. 
 

(B) A pobreza é imoral porque uma minoria 
privilegiada aceita que a maioria passe fome. 

 
(C) A sociedade é composta por uma maioria 

milionária. 
 

(D) A fome transforma o indivíduo em uma pessoa 
imoral. 

 
(E) A imoralidade leva à fome. 

 

MATEMÁTICA 

 

Questão 11  
 
Sabendo que uma fábrica produz 270 chuveiros a cada 
duas horas. Podemos afirmar que a quantidade de 

chuveiros que essa fábrica irá produzir em 36 horas 
será de: 

(A) 4210 chuveiros. 
(B) 4860 chuveiros. 
(C) 5328 chuveiros. 
(D) 6400 chuveiros. 
(E) 7100 chuveiros. 

 

Questão 12  
 
Uma pessoa precisa percorrer com seu carro uma 
distância de 540 km. Sabendo que seu carro consome 
3 litros de combustível a cada 27 km rodados, assinale 
a alternativa que representa a quantidade de litros de 
combustível necessários para que essa pessoa 
consiga completar o trajeto.  

 
(A) 34 litros. 
(B) 40 litros. 
(C) 52 litros. 
(D) 56 litros. 
(E) 60 litros. 

 

Questão 13  
 
Um caminhão foi carregado com 2200 pacotes de 
feijão, sendo que 792 desses pacotes são do tipo A e o 
restante são do tipo B. Com base nessas informações, 
assinale a alternativa que representa a porcentagem de 
pacotes de feijão do tipo A que estão no caminhão. 

 
(A) 12%. 
(B) 22%. 
(C) 28%. 
(D) 36%. 
(E) 41%. 

 

Questão 14  
 
Considere os conjuntos P= {4,8,10,11,13,18} e Q= 
{5,7,8,13,15,18,19}, com base nessas informações 
assinale a alternativa CORRETA. 

 
(A) P ∩ Q = {8,13,18} 
(B) P U Q = {4,7,8,10,13,19} 
(C) 10 ∉ P 

(D) 11 ∈ Q 

(E) Fazendo a união do conjunto P com o conjunto 
Q, obtém-se um conjunto que contém 12 
elementos.  

 

Questão 15  
 
Um tanque de peixes foi construído no formato de um 
paralelepípedo com as seguintes dimensões: 6m de 
comprimento, 3m de largura e 2,5m de profundidade. 
Com base nessas informações, é CORRETO afirmar 
que a capacidade total desse tanque em metros 
cúbicos é de: 

 
(A) 28 m³. 
(B) 36,8 m³. 
(C) 45 m³. 
(D) 52,5 m³. 
(E) 65 m³. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS/ LEGISLAÇÃO 
MUNICIPAL 

 

Questão 16  
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Sobre economia, assinale a alternativa CORRETA. 
 

I. Economia é uma ciência que consiste na 
análise da  produção, distribuição  e  
consumo  de bens e serviços. É também 
a ciência social que estuda a atividade 
econômica, através da aplicação da teoria 
econômica, tendo, na gestão, a sua 
aplicabilidade prática. 
 

II. A economia é, geralmente, dividida em dois 
grandes ramos: a microeconomia, que 
estuda os comportamentos individuais, e a 
macroeconomia, que estuda o resultado 
agregado dos vários comportamentos 
individuais. 

 
III. A ciência econômica tenta explicar o 

funcionamento dos sistemas econômicos e 
as relações com os agentes econômicos 
(empresas ou pessoas físicas), refletindo 
sobre os problemas existentes e propondo 
soluções. 

 

(A) Apenas a alternativa I está correta. 
(B) Apenas a alternativa II está correta. 
(C) Todas estão corretas. 
(D) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
(E) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

 

Questão 17  
 
A expressão “desenvolvimento sustentável” é 
amplamente empregada para designar a preservação 
da natureza, com vistas à promoção de uma maior 
conscientização ambiental na sociedade. Sendo assim, 
assinale a alternativa INCORRETA, o que não se 
relaciona com sugestões para o desenvolvimento 
sustentável: 

  
(A) Reciclagem de diversos tipos de materiais: 

reciclagem de papel, alumínio, plástico, vidro, 
ferro, borracha e etc. 

 
(B) Coleta de leite integral. 
 
(C) Tratamento de esgotos industriais e domésticos 

para que não sejam jogados em rios, lagos, 
córregos e mares. 

 
(D) Descarte de baterias de celulares e outros 

equipamentos eletrônicos em locais 
especializados. Estas baterias nunca devem ser 
jogadas em lixo comum; 

 
(E) Geração de energia através de fontes não 

poluentes como, por exemplo, eólica, solar e 
geotérmica. 

 

Questão 18  
 

Sobre a cultura, assinale a alternativa CORRETA. 
 

I. Cultura é um conceito de várias acepções. 
 

II. A cultura é também comumente associada 
às formas de manifestação artística e/ou 
técnica da humanidade, como a musica por 
exemplo. 

 
III. O uso de abstração é uma característica do 

que é cultura: os elementos culturais só 

existem na mente das pessoas, em seus 
símbolos tais como padrões artísticos e 
mitos. Entretanto, fala-se também em cultura 
material (por analogia a cultura simbólica) 
quando do estudo de produtos culturais 
concretos (obras de arte, escritos, 
ferramentas etc.). Essa forma de cultura 
(material) é preservada no tempo com mais 
facilidade, uma vez que a cultura simbólica é 
extremamente frágil. 

 
IV. A principal característica da cultura é o 

chamado mecanismo adaptativo: a 
capacidade de responder ao meio de acordo 
com mudança de hábitos, mais rápida do 
que uma possível evolução biológica. 

 
(A) Apenas a alternativa I está correta. 
(B) Apenas a alternativa II está correta. 
(C) Apenas a alternativa III está correta. 
(D) Todas estão corretas. 
(E) Apenas a alternativa IV está correta. 

 

Questão 19  
 
Sobre a situação econômica atual, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 

(A) A atual situação econômica do Brasil vem 
causando muita preocupação a toda parcela da 
população que depende do seu próprio trabalho 
para garantir seu sustento. 
 

(B) Sejam empregados ou empresários, estão todos 
preocupados com os rumos que 
nossa economia vem tomando nos últimos 
tempos. 

 
(C) A preocupação com a atual situação econômica 

do Brasil vem fazendo com que empresários 
adiem investimentos e novos empreendedores 
aguardem momentos menos incertos para 
iniciar seus projetos. 

 
(D) A visão real da situação econômica e que os 

brasileiros não se preocupam com a crise 
mundial. 

 
(E) Os números não deixam dúvidas sobre a 

gravidade da situação econômica brasileira, 
muito embora o governo tente mascarar a crise 
com interpretações convenientes e a negação 
dos dados captados pelas diversas consultorias 
econômicas, instituições de classe e até mesmo 
das próprias agências e órgãos governamentais. 

 

Questão 20  
 
De acordo com o Art. 39. da Lei 50, de 08 de dezembro 
de 2005, a vacância do cargo público decorrerá de:  
 

I. Exoneração. 
II. Demissão. 

III. Ascensão. 
IV. Transferência. 
V. Readaptação. 

VI. Aposentadoria. 
VII. Posse em outro cargo inacumulável. 

VIII. Falecimento. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Consumo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bem_(economia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_sociais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atividade_econ%C3%B3mica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atividade_econ%C3%B3mica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Macroeconomia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abstra%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_material
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_material
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evolu%C3%A7%C3%A3o
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(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II e III estão corretas. 
(C) Apenas III e IV estão corretas. 
(D) Apenas V e VII estão corretas. 
(E) Todas estão corretas. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 21  
 
A produção de bens e serviços que satisfazem as 
necessidades da coletividade, ocorre com o 
desenvolvimento de atividades produtivas, nas quais 
combinam-se diferentes fatores de produção e 
insumos inerentes ao processo produtivo. Nesse 
contexto assinale a alternativa que relaciona 
CORRETAMENTE o fator de produção com a sua 
respectiva remuneração: 

 
(A) O fator de produção trabalho é remunerado com 

juros. 
 

(B) O fator de produção capital é remunerado com 
arrendamento. 

 
(C) A capacidade empresarial é remunerada com 

salários. 
 

(D) O fator de produção terra é remunerado com 
lucros. 

 
(E) O fator de produção tecnologia é remunerado 

com royalties. 
 

Questão 22  
 
No arcabouço teórico da microeconomia, uma teoria 
fundamental é conhecida como lei da oferta e 
demanda. Nesse contexto, a curva de demanda pode 
ser descrita como: 

 
(A) Curva que indicada as quantidades 

demandadas de uma determinada mercadoria, 
em um determinado período de tempo, a cada 
nível de preço. 
 

(B) Curva que indica o equilíbrio entre oferta e 
demanda, em um determinado período de 
tempo, a cada nível de preço. 

 
(C) Curva que indica a variação na quantidade 

demandada de uma determinada mercadoria, 
caso o preço do bem substituto oscile, em um 
determinado período de tempo. 

 
(D) Curva que indica a variação na quantidade 

demandada de uma determinada mercadoria, 
caso o preço do bem complementar oscile, em 
um determinado período de tempo. 

 
(E) Curva que indica a variação na quantidade 

demandada de uma determinada mercadoria, 
caso a renda de um determinado consumidor 
oscile, em um determinado período de tempo. 

 

Questão 23  
 

O conceito de elasticidade-renda mensura o quão 
sensível é o consumo de uma mercadoria a eventuais 
oscilações na renda. Com base nesse conceito, se 
uma mercadoria é demandada em quantidades 
maiores quando a renda de um determinado 

consumidor cai, essa mercadoria pode ser classificada 
como: 
 

(A) Bem normal. 
(B) Bem Complementar. 
(C) Bem substituto. 
(D) Bem neutro. 
(E) Bem inferior. 

 

Questão 24  
 
O relacionamento e a quantidade de empresas que 
atuam em um determinado segmento da economia é 
avaliado por meio da análise de estrutura de mercado. 
Um mercado que tem como característica a 
possibilidade de acordos tácitos ou coalizões entre as 
empresas, ou seja, onde empresas podem combinar 
preços ou níveis de produção, pode ser classificado 
como: 

 
(A) Mercado de concorrência perfeita. 
(B) Monopólio. 
(C) Mercado cartelizado ou cartel. 
(D) Mercado de concorrência monopolística. 
(E) Monopsônio. 

 

Questão 25  
 

Para atingir os objetivos da política econômica, o 
Governo pode atuar empreendendo diferentes tipos de 
políticas, as quais podem ser sintetizadas nos 
seguintes grupos: política fiscal, política monetária, 
política comercial, política cambial e política de 
rendas. Assinale a alternativa que relaciona 
CORRETAMENTE o tipo de política adotada e o 
instrumento de política utilizado. 

 
(A) Política Monetária, implementada com a 

mudança do regime cambial de fixo para 
flutuante. 
 

(B) Política Comercial, com a mudança nas 
reservas compulsórias e da taxa de juros. 

 
(C) Política Cambial, por meio do aumento do 

salário mínimo. 
 

(D) Política Fiscal, efetuada com mudanças nos 
gastos públicos e nos tributos. 

 
(E) Política de rendas, por meio da criação de 

acordos comerciais com outros países. 
 

Questão 26  
 

A inflação é um conceito utilizado para expressar o 
aumento contínuo e generalizado dos preços de uma 
cesta ponderada de bens. Sobre os diferentes tipos de 
inflação, é CORRETO afirmar que:  

 
(A) O processo automático de realimentação do 

processo inflacionário é conhecido como  
Inflação de custos. 
 

(B) A inflação inercial é decorrente exclusivamente 
de fatores como pressões salariais ou aumento 
no custo das matérias-primas. 

 
(C) A Inflação de demanda é influenciada por 

fatores como a produção próxima ao pleno 
emprego e mercado consumidor aquecido. 
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(D) Em uma determinada economia, quando há 
inflação inercial não é possível existir inflação de 
demanda. 

 
(E) Sempre que há um aumento da inflação de 

demanda, há uma redução na inflação de 
custos. 

 

Questão 27  
 
O conjunto de instituições que compõe o Sistema 
Financeiro Nacional, conforme sua função e tipo de 
atuação, pode ser hierarquizado em órgãos 
normativos, entidades supervisoras e operadores. 
Dentre as instituições que compõem o sistema 
financeiro Brasileiro, é CORRETO afirmar: 

 
(A) A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) tem a 

função de fomentar e prover recursos para 
empresas, consideradas de interesse para o 
desenvolvimento econômico do país. 
 

(B) Acompanhar a política cambial, determinar a 
taxa de referência conhecida como SELIC, 
emitir papel-moeda são algumas das atribuições 
do Banco Central do Brasil (BCB). 

 
(C) O Banco Central do Brasil (BCB), tem como 

principal função a fiscalização das bolsas de 
valores, corretoras e distribuidoras de valores 
mobiliários. 

 
(D) Fixar as características gerais dos contratos de 

seguro, previdência privada e capitalização é 
papel do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). 

 
(E) Zelar pela liquidez e solvência das instituições 

financeira é função do Conselho Nacional de 
Previdência Complementar (CNPC). 

 

Questão 28  
 
O Banco Central do Brasil,  autarquia federal criada em 
1964, atua como  entidade supervisora do Sistema 
Financeiro Nacional. Nesse contexto, NÃO pode ser 
considerada uma atribuição do Banco Central do 
Brasil (BCB): 

 
(A) Atuar como banco dos bancos. 
(B) Determinar o nível de gastos por meio da 

aprovação do orçamento público. 
(C) Emissão de papel-moeda. 
(D) Executar o sistema de metas de inflação. 
(E) Determinar a taxa de juros de referência, 

conhecida como SELIC. 
 

Questão 29  
 
A moeda é um importante elemento do sistema 
econômico moderno, sendo que desde seu 
surgimento, além da função de facilitar as trocas 
desempenha uma série de outras funções. Referente 
ao conceito de moeda, NÃO é correto afirmar: 
 

(A) As moedas para troco, cunhadas como uma liga 
metálica de baixo valor, são conhecidas como 
moedas divisionárias. 
 

(B) Dentre as funções da moeda, cabe destacar: 
meio de troca, unidade de conta e reserva de 
valor. 

(C) A moeda escritural é representada pelos 
depósitos à vista do público nos bancos 
comerciais. 
 

(D) A moeda manual são as cédulas em poder do 
público. 

 

(E) O Banco Central é o órgão responsável por toda 
a moeda existente na economia, seja ela moeda 
manual ou moeda escritural. 

 

Questão 30  
 
Cabe ao Governo realizar a administração financeira e 
orçamentária dos recursos públicos, sendo que essa 
tarefa é realizada por meio do orçamento público, o 
qual é composto pelos seguintes instrumentos: Plano 
Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). Quanto aos 
elementos que compõem o Orçamento público é 
CORRETO afirmar: 

 
(A) A LOA contém as metas e prioridades da 

administração pública federal. 
 

(B) A LDO dispõe sobre as alterações na legislação 
tributária e estabelece a política de aplicação 
das agências oficiais de fomento. 

 
(C) O PPA dispõe sobre as alterações na legislação 

tributária. 
 

(D) A Elaboração do orçamento no Brasil 
compreende a elaboração da LOA  no primeiro 
semestre do ano, que serve de base para a 
elaboração da LDB no segundo semestre de 
cada ano. 

 
(E) No Brasil todo ano é elaborado um plano 

plurianual. Para tal, todo o ano é realizada uma 
estimativa do orçamento do ano corrente e 
previsão para os próximos três anos 
subsequentes, mantendo-se sempre um período 
de quatro anos. 

 

Questão 31  
 
Muitas das empresas que atuam no mercado 
doméstico tem algum tipo de relação com os 
mercados estrangeiros. Assim, parte das suas receitas 
e de seus custos pode estar atrelada as variações na 
moeda estrangeira. Nesse contexto, como é conhecido 
o risco atrelado à variação inesperada ou não 
antecipada da moeda estrangeira em relação à moeda 
local? 

 
(A) Risco de Mercado. 
(B) Risco de Liquidez. 
(C) Risco cambial. 
(D) Risco Monetário. 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

Questão 32  
 
Antes de efetuar um determinado investimento, as 
empresas geralmente recorrem a métodos de 
avaliação de investimento. No campo da análise de 
projeto ou análise de investimento, o conceito que 
mensura os possíveis resultados líquidos de caixa, 
projetando modificações nesses fluxos, permitindo ao 
gestor incorporar uma análise de risco em sua análise 
é conhecido como: 
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(A) Taxa Interna de Retorno (TIR). 
(B) Valor Presente Líquido (VPL). 
(C) Taxa Mínima de Atratividade (TMA). 
(D) Análise de Sensibilidade. 
(E) Pay back. 

 

Questão 33  
 
Conforme estabelece a terminologia contábil aplicada 
às Contas Patrimoniais, o procedimento que a 
entidade deve aplicar para assegurar que seus ativos 
estejam registrados contabilmente por valor que não 
exceda seus valores de recuperação é denominado: 

 
(A) Custo atribuído (deemed cost). 
(B) Mensuração. 
(C) Teste de Impairment. 
(D) Valor justo (fair value). 

(E) Valor realizável líquido. 
 

Questão 34  
 
Os ativos são mantidos pelos montantes em caixa ou 
equivalentes de caixa que teriam de ser pagos se 
esses mesmos ativos ou ativos equivalentes fossem 
adquiridos na data do balanço. Os passivos são 
reconhecidos pelos montantes em caixa ou 
equivalentes de caixa, não descontados, os quais se 
espera que seriam necessários para liquidar a 
obrigação na data do balanço. Essas são 
características de mensuração dos elementos das 
demonstrações contábeis chamado de: 

 
(A) Custo Corrente. 
(B) Custo Padrão. 
(C) Custo Histórico. 
(D) Valor Presente. 
(E) Valor Realizável. 

 

Questão 35  
 
Segundo os procedimentos de distribuição dos lucros 
no Patrimônio Líquido, a reserva constituída com 
finalidade de compensar, em exercício futuro, a 
diminuição do lucro decorrente de perda julgada 
provável, cujo valor possa ser estimado, é classificado 
como: 
 

(A) Reserva Legal. 
(B) Reserva Estatutária. 
(C) Reservas de Lucros a realizar. 
(D) Reserva para Contingências. 
(E) Reserva de Lucros para Expansão. 

 

Questão 36  
 
O CPC 26 (R1) Apresentação das Demonstrações 
Contábeis define que compõe o conjunto de 
demonstrações contábeis, EXCETO: 

 
(A) Balanço patrimonial. 

 
(B) Demonstração de Resultado. 

 
(C) Demonstração dos fluxos de caixa. 
 
(D) Demonstração das mutações do patrimônio 

líquido. 
 

(E) Demonstração das origens e aplicações de 
recursos. 

 

Questão 37  
 

Deve ser subdividido em realizável a longo prazo, 
investimentos, imobilizado e intangível no Balanço 
Patrimonial o seguinte grupo: 
 

(A) Ativo Circulante. 
(B) Ativo não Circulante. 
(C) Passivo Circulante. 
(D) Passivo não Circulante. 
(E) Patrimônio Líquido. 

 

Questão 38  
 
Segundo os métodos de custeio, o método que 
permite melhor análise da performance empresarial, ou 
seja, méritos para fins gerenciais é o: 

 
(A) Custeio Variável. 
(B) Custeio por Absorção. 
(C) Custo-Padrão. 
(D) Custeio ABC. 
(E) RKW. 

 

Questão 39  
 
O agrupamento de acordo com a Contabilidade de 
Custos, representado por homens e máquinas 
desenvolvendo atividades homogêneas em unidades 
organizacionais, é conhecido como: 

 
(A) Custeio real. 
(B) Custeio por encomenda. 
(C) Custeio ideal. 
(D) Custeio por departamentalização. 
(E) Custeio integral. 

 

Questão 40  
 
Segundo a terminologia de Contabilidade de Custos, o 
sacrifício financeiro efetuado por uma entidade com 
vista na obtenção de um bem, produto ou serviço, para 
a produção de um bem ou para a obtenção de uma 
receita qualquer é denominado: 

 
(A) Gasto. 
(B) Investimentos. 
(C) Desembolso. 
(D) Despesas. 
(E) Custo. 
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