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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

01. Marque a oração em que preposição nos parênteses não preenche 

corretamente a lacuna. 

(A) A notícia ___ que esperávamos surgiria a qualquer instante. (por) 

(B) O homem ___ que ele deparou era um sábio. (com) 

(C) O menino ___ que chamamos de gênio resolveu uma equação dificílima. (a) 

(D) A música ___ que lembrei foi um grande sucesso. (de) 

(E) O risco ___ o qual informaram a população era iminente. (sobre) 

 

02. Aponte a oração em que o verbo foi empregado de forma incorreta. 

(A) Eu me prevines contra acidentes. 

(B) É preciso que este prédio seja demolido. 

(C) Neste momento, vimos informar que uma tempestade tropical se aproxima 

do litoral paulista. 

(D) Quando ando de bicicleta, suo muito.  

(E) Quando você vir Maria, diga-lhe que venha para casa. 

 

03. Com relação à concordância, assinale a alternativa correta. 

(A) Devem fazer vinte anos que nasceu. 

(B) Fazem dez dias que ela viajou. 

(C) Os candidatos eleitos houveram dos eleitores a aprovação nas urnas. 

(D) Houveram vários acidentes durante o feriado. 

(E) Existe mistérios que jamais serão explicados. 

 

04. Assinale a alternativa em que a pontuação está incorreta. 

(A) O acesso livre à internet pode resultar em dois caminhos: primeiro, o da 

informação correta que contribui para a formação das pessoas; segundo, o da 

desinformação que é danoso ao aprendizado dos usuários. 

(B) Ele estuda muito; não foi, porém, aprovado. 

(C) “Se dirigir, não beba; se beber, não dirija.” 

(D) Seja para o bem seja para o mal, nem sempre os meios justificam os fins. 

(E) Quanto mais ele se mexia, mais afundava. 

 

05. Assinale a alternativa em que uma forma verbal foi empregada 

incorretamente. 

(A) O policial interveio na discussão, evitando a briga. 

(B) Eu reouve o numerário perdido. 

(C) Se ele expor sua opinião, poderá ser compreendido. 

(D) Caso os dois se equivalham, a partida será interessante. 

(E) Ele creu que venceria. 
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06. Segundo as regras de concordância, assinale a alternativa incorreta. 

(A) Gosto de carne ou peixe crus. 

(B) Os alunos aprenderam a primeira e a segunda lições. 

(C) Achei simpático o pai e a mãe. 

(D) Esses doces são os mais saborosos possíveis. 

(E) Os artigos segundo, terceiro e oitavo. 

 

07. Aponte a alternativa que contém os termos que preenchem, correta e 

respectivamente, as lacunas. 

 

“Para tu ___ ao consultório é preciso que ___ à esquerda quando___ o posto de 

combustíveis.” 

(A) vires / vires / veres. 

(B) venhas / vires / vejas. 

(C) vir / vire / ver. 

(D) vires / vires / vires. 

(E) vir / virar / ver. 

 

08. Assinale a alternativa onde a crase foi empregada corretamente. 

(A) As meninas não deram atenção à eles. 

(B) Refiro-me àquele livro de história. 

(C) Não assisto à cenas de violência. 

(D) Solicito à Vossa Excelência que me atenda. 

(E) Fomos à Dracena no feriado passado. 

 

09. Com relação à colocação pronominal, assinale a alternativa incorreta. 

(A) Eu não devo lhe enviar os resultados. 

(B) Havia me informado o ocorrido. 

(C) Parece a mim que ela não vem. 

(D) Eu não devo-lhe encaminhar os relatórios. 

(E) Havia comunicado-me o ocorrido. 

 

10.  Leia as orações abaixo e assinale a alternativa correta. 

I. Pode usar a minha blusa se quiser.  

II. Eu gostaria que usasse esta mochila.  

 

Os pronomes em destaque são, respectivamente, 

(A) demonstrativo e possessivo. 

(B) possessivo e relativo. 

(C) possessivo e demonstrativo. 

(D) demonstrativo e relativo. 

(E) relativo e demonstrativo 
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MATEMÁTICA 
 

11. Quanto é 25% de 2.225? 

(A) 30556 

(B) 556,25 

(C) 30,556 

(D) 0,30556 

(E) 3,556 

 

12. Um retângulo de lona tem 10 

metros de comprimento e 8 metros 

de largura. Para proteger o piso de 

um salão, foram colocadas, lado a 

lado, duas lonas idênticas a essa, sem 

sobreposição na junção. Desse 

modo, a parte do piso que ficou 

coberta tem área de: 

(A) 36 m2 

(B) 80 m2 

(C) 48 m2 

(D) 96 m2 

(E) 160 m2 

 

13. Comprei uma casa no valor de 

R$20.000,00, Já paguei 
8

3
. Quanto 

ainda tenho que pagar? 

(A) R$12.000,00 

(B) R$12.500,00 

(C) R$13.000,00 

(D) R$13.500,00 

(E) R$11.500,00 

 

14. Uma impressora laser realiza um 

serviço em 7 horas e meia, 

trabalhando na velocidade de 5.000 

páginas por hora. Outra impressora, 

da mesma marca, mas de modelo 

diferente, trabalhando na velocidade 

de 3.000 páginas por hora, executará 

o serviço em: 

(A) 10 horas e 20 min 

(B) 11 horas e 20 min 

(C) 11 horas e 50 min 

(D) 12 horas e 30 min 

(E) 10 horas e 40 min 

 

 

RASCUNHO 
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15. Uma pesquisa entre 800 

consumidores – sendo 400 homens e 

400 mulheres – mostrou os seguintes 

resultados: 

 

 do total de pessoas 

entrevistadas: 

500 assinam o jornal X 350 têm curso 

superior 

250 assinam o jornal X e tem curso 

superior 

 do total de mulheres 

entrevistadas 

200 assinam o jornal X 150 têm curso 

superior 

50 assinam o jornal X e têm curso 

superior 

 

O número de homens entrevistados 

que não assinam o jornal X e não têm 

curso superior é, portanto, igual a: 

 

(A) 50 

(B) 200 

(C) 0 

(D) 100 

(E) 150 

 

16. Uma aplicação de R$ 400,00 gera 

um montante de R$ 496,00 no final de 

8 meses. Considerando esses dados, 

a taxa de juros simples dessa 

aplicação foi de: 

(A) 3% 

(B) 3,33% 

(C) 4% 

(D) 5% 

(E) 2% 

 

17. Dados os números 12 e 20, o do 

produto Máximo Divisor Comum 

(MDC) com o Mínimo Múltiplo 

Comum (MMC) destes dois números 

vale: 

(A) 240 

(B) 120 

(C) 144 

(D) 160 

(E) 280 

RASCUNHO 
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18. A diferença entre o quadrado de 

um número positivo e o triplo desse 

número é igual a 4. Esse número 

positivo vale: 

(A) 0 

(B) 1 

(C) 2 

(D) 3 

(E) 4 

 

19. Na divisão dos lucros com seus 20 

acionistas, uma empresa distribuiu R$ 

600,00 entre os preferenciais e R$ 

600,00 entre os ordinários. Sabe-se 

que cada acionista preferencial 

recebeu R$ 80,00 a menos do que 

cada acionista ordinário. Determine 

quantos acionistas preferenciais esta 

empresa possui: 

(A) 5 

(B) 10 

(C) 15 

(D) 18 

(E) 24 

 

20. Seu Manoel tinha em seu bar 18 

caixas, cada uma com 24 latas de 

refrigerante. Se ele vendeu 68 latas 

de refrigerante no sábado e 85 no 

domingo, quantas latas de 

refrigerante sobraram? 

(A) 153 

(B) 189 

(C) 279 

(D) 263 

(E) 322 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Nos termos a Lei 4.320/64, analise 

as proposições abaixo: 

I. O superávit do Orçamento 

Corrente resultante do 

balanceamento dos totais das 

receitas e despesas correntes, não 

constitui item de receita 

orçamentária. 

II. São Receitas de Capital as 

provenientes da realização de 

recursos financeiros oriundos de 

constituição de dívidas; da 

conversão, em espécie, de bens e 

direitos; os recursos recebidos de 

outras pessoas de direito público ou 

privado, destinados a atender 

despesas classificáveis em Despesas 

de Capital e, salvo o superávit do 

Orçamento Corrente. 

III. São Receitas Correntes as 

receitas tributária, de contribuições, 

patrimonial, agropecuária, industrial, 

de serviços e outras e, ainda, as 

provenientes de recursos financeiros 

recebidos de outras pessoas de 

direito público ou privado, quando 

destinadas a atender despesas 

classificáveis em Despesas Correntes. 

IV. Classificam-se como 

Transferências Correntes as dotações 

para despesas as quais corresponda 

contraprestação direta em bens ou 

serviços, inclusive para contribuições 

e subvenções destinadas a atender à 

manifestação de outras entidades de 

direito público ou privado. 

V. Classificam-se como 

investimentos as dotações para o 

planejamento e a execução de 

obras, inclusive as destinadas à 

aquisição de imóveis considerados 

necessários à realização destas 

últimas, bem como para os 

programas especiais de trabalho, 

aquisição de instalações, 

equipamentos e material 

permanente e constituição ou 

aumento do capital de empresas que 

não sejam de caráter comercial ou 

financeiro. 

 

Está INCORRETO: 

 

(A) I e II 

(B) III e V 

(C) II e IV 

(D) I e V 

(E) IV e V 

 

RASCUNHO 
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22. Segundo a Lei 4.320/64, as 

dotações destinadas aquisição de 

imóveis, ou de bens de capital já em 

utilização, classificam-se como: 

 

(A) Receitas de aquisição 

(B) Superávit corrente 

(C) Superávit de capital  

(D) Inversões financeiras 

(E) Dotações invertidas 

 

23. De acordo com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, analise as 

proposições apresentadas. 

I. A receita corrente líquida será 

apurada somando-se as receitas 

arrecadadas no mês em referência e 

nos doze anteriores, incluídas as 

duplicidades. 

II. O projeto de lei orçamentária 

anual, elaborado de forma 

compatível com o plano plurianual, 

com a lei de diretrizes orçamentárias 

e com a Lei de Responsabilidade 

Fiscal, conterá reserva de 

contingência, cuja forma de 

utilização e montante, definido com 

base na receita de capital líquida, 

será estabelecida no Plano Plurianual. 

III. O refinanciamento da dívida 

pública deverá integrar o corpo da 

lei orçamentária, mas constará em 

separado quando se tratar de leis de 

crédito adicional. 

IV. O resultado do Banco Central 

do Brasil, apurado após a 

constituição ou reversão de reservas, 

constitui receita do Tesouro Nacional, 

e será transferido até o décimo dia 

útil subsequente à aprovação dos 

balanços semestrais. No entanto, o 

resultado negativo não constituirá 

obrigação do Tesouro Nacional para 

com o Banco Central do Brasil, nem 

será consignado em dotação 

específica no orçamento. 

V. A concessão ou ampliação de 

incentivo ou benefício de natureza 

tributária da qual decorra renúncia 

de receita deverá estar 

acompanhada de estimativa do 

impacto orçamentário-financeiro no 

exercício em que deva iniciar sua 

vigência e nos dois seguintes, atender 

ao disposto na lei de diretrizes 

orçamentárias e, ao menos, estar 

acompanhada de medidas de 

compensação, no período 

mencionado, por meio do aumento 

de receita, proveniente da elevação 

de alíquotas, ampliação da base de 

cálculo, majoração ou criação de 

tributo ou contribuição. 

 

Está CORRETO: 

 

(A) V 

(B) IV 

(C) III 

(D) II 

(E) I 

 

RASCUNHO 
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24. Analise as proposições abaixo: 

I. A destinação de recursos para, 

direta ou indiretamente, cobrir 

necessidades de pessoas físicas ou 

déficits de pessoas jurídicas deverá 

ser autorizada por lei específica, 

atender às condições estabelecidas 

na lei de diretrizes orçamentárias e 

estar prevista no orçamento ou em 

seus créditos adicionais. 

II. Na concessão de crédito por 

ente da Federação a pessoa física, 

ou jurídica que não esteja sob seu 

controle direto ou indireto, os 

encargos financeiros, comissões e 

despesas congêneres não serão 

inferiores aos definidos em lei ou ao 

custo de captação. 

III. Salvo mediante lei específica, 

não poderão ser utilizados recursos 

públicos, inclusive de operações de 

crédito, para socorrer instituições do 

Sistema Financeiro Nacional, ainda 

que mediante a concessão de 

empréstimos de recuperação ou 

financiamentos para mudança de 

controle acionário. 

IV. Considera-se dívida pública 

consolidada ou fundada o montante 

total, apurado sem duplicidade, das 

obrigações financeiras do ente da 

Federação, assumidas em virtude de 

leis, contratos, convênios ou tratados 

e da realização de operações de 

crédito, para amortização em prazo 

superior a doze meses. 

V. Considera-se dívida pública 

mobiliária a dívida pública 

representada por títulos emitidos pela 

União, inclusive os do Banco Central 

do Brasil, Estados e Municípios. 

 

Está CORRETO: 

 

(A) I e II 

(B) II e III 

(C) I, II, III, IV e V 

(D) II, III e IV 

(E) IV e V 

RASCUNHO 

  



10 

 

25. De acordo com o Decreto 

3.000/1999, analise as proposições 

abaixo: 

I. Consideram-se pessoas jurídicas 

as pessoas jurídicas de direito privado 

domiciliadas no País, sejam quais 

forem seus fins, nacionalidade ou 

participantes no capital, as filiais, 

sucursais, agências ou 

representações no País das pessoas 

jurídicas com sede no exterior, bem 

como os comitentes domiciliados no 

exterior, quanto aos resultados das 

operações realizadas por seus 

mandatários ou comissários no País. 

II. Os condomínios na 

propriedade de imóveis são 

considerados sociedades de fato, 

ainda que deles façam parte 

também pessoas jurídicas. 

III. As pessoas físicas consideradas 

empresas individuais são obrigadas a 

inscrever-se no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica - CNPJ no prazo de 

noventa dias contados da data da 

equiparação. 

IV. Não serão computados para 

efeito de apuração do lucro da 

empresa individual os rendimentos de 

locação, sublocação ou 

arrendamento de quaisquer imóveis, 

percebidos pelo titular da empresa 

individual, bem como os decorrentes 

da exploração econômica de 

imóveis rurais, ainda que sejam 

imóveis cuja alienação acarrete a 

inclusão do correspondente resultado 

no lucro da empresa individual. 

V. As imunidades, isenções e não 

incidências não eximem as pessoas 

jurídicas das demais obrigações, 

especialmente as relativas à 

retenção e recolhimento de impostos 

sobre rendimentos pagos ou 

creditados e à prestação de 

informações. 

 

 

 

Está INCORRETO: 

 

(A) I 

(B) II 

(C) III 

(D) IV 

(E) V 

 

RASCUNHO 
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26. Suspende a exigibilidade do 

crédito tributário, EXCETO: 

 

(A) O pagamento. 

(B) A concessão de medida liminar 

em mandado de segurança. 

(C) Moratória. 

(D) O depósito do seu montante 

integral. 

(E) As reclamações e os recursos, 

nos termos das leis reguladoras do 

processo tributário administrativo. 

 

27. Aponte a alternativa INCORRETA: 

 

(A) A destinação legal do produto 

da sua arrecadação é relevante 

para qualificar a natureza jurídica 

específica do tributo. 

(B) Imposto é o tributo cuja 

obrigação tem por fato gerador uma 

situação independente de qualquer 

atividade estatal específica, relativa 

ao contribuinte. 

(C) Compete à União, instituir, nos 

Territórios Federais, os impostos 

atribuídos aos Estados e, se aqueles 

não forem divididos em Municípios, 

cumulativamente, os atribuídos a 

estes. 

(D) As taxas cobradas pela União, 

pelos Estados, pelo Distrito Federal ou 

pelos Municípios, no âmbito de suas 

respectivas atribuições, têm como 

fato gerador o exercício regular do 

poder de polícia, ou a utilização, 

efetiva ou potencial, de serviço 

público específico e divisível, 

prestado ao contribuinte ou posto à 

sua disposição. 

(E) Considera-se poder de polícia 

atividade da administração pública 

que, limitando ou disciplinando 

direito, interesse ou liberdade, regula 

a prática de ato ou abstenção de 

fato, em razão de interesse público 

concernente à segurança, à higiene, 

à ordem, aos costumes, à disciplina 

da produção e do mercado, ao 

exercício de atividades econômicas 

dependentes de concessão ou 

autorização do Poder Público, à 

tranquilidade pública ou ao respeito 

à propriedade e aos direitos 

individuais ou coletivos. 

 

RASCUNHO 
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28. Na ausência de disposição 

expressa, a autoridade competente 

para aplicar a legislação tributária 

utilizará, em primeiro lugar: 

 

(A) Os princípios gerais de direito 

tributário. 

(B) A analogia 

(C) Os princípios gerais de direitos 

(D) Os costumes 

(E) A equidade 

 

29. Considere uma amostra com os 

valores: 3, 5, 6, 8, 9, 11 e 14. Assinale a 

alternativa que apresenta a mediana 

dessa amostra: 

 

(A) 4 

(B) 5 

(C) 6 

(D) 7 

(E) 8 

 

30. A tabela abaixo traz a lista dos 14 

moradores de um prédio e o número 

de aparelhos de TV, representado por 

N, que cada um possui em seu 

apartamento. Qual o valor da moda 

da variável N? 

 

MORADOR N MORADOR N 

Ana Clara 3 Aparecida 2 

Vanessa 2 José 1 

Rogério 2 Ricardo 3 

Renato 4 Joana 1 

Luiz  5 Manoela 4 

Pâmela 2 Humberto 2 

Tiago 3 Vitor 2 

 

(A) 1 

(B) 2 

(C) 3  

(D) 4 

(E) 5 

 

 

 

 

RASCUNHO 
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31. Em uma urna há 4 bolas amarelas, 

3 bolas verdes, 3 bolas vermelhas e 3 

bolas azuis. Uma pessoa A retira ao 

acaso uma bola dessa urna. Em 

seguida, uma pessoa B irá retirar uma 

bola da mesma urna, também ao 

acaso. Chamando de C a 

probabilidade que a pessoa B tinha 

de tirar uma bola azul antes de a 

pessoa A ter retirado a bola da urna 

e, chamando de D a probabilidade 

que a pessoa B tem de tirar uma bola 

azul após a pessoa A ter retirado a 

bola da urna, quais os valores de C e 

D, respectivamente, sabendo que a 

pessoa A retirou uma bola amarela? 

 

(A) 25% e 25% 

(B) 25% e 23,1% 

(C) 23,1% e 23,1% 

(D) 23,1% e 25% 

(E) 25% e 31% 

 

32. Assinale a alternativa que 

apresenta uma variável quantitativa: 

 

(A) N, sendo N o salário dos 

funcionários de uma fábrica 

(B) P, sendo P o sexo dos atletas de 

uma escola 

(C) F, sendo F o nível de educação 

dos trabalhadores de um 

supermercado 

(D) X, sendo X o estado civil dos 

moradores de uma região do país 

(E) H, sendo H a classe social dos 

moradores de uma cidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASCUNHO 
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33. As notas obtidas pelos alunos do 

último ano de uma escola na 

disciplina de Matemática são 

apresentadas no gráfico abaixo. 

Qual o valor da média das notas de 

Matemática obtidas pelos alunos do 

último ano dessa escola? 

 

 
 

(A) 4,25 

(B) 5,50 

(C) 5,75 

(D) 6,25 

(E) 6,75 

 

34. Ao final do exercício, a Prefeitura 

de Beleza verificou que, do 

orçamento aprovado de R$130, 

haviam sido arrecadados R$150, 

realizadas despesas de R$ 120 e 

pagos R$ 90. Sendo assim, 

 

(A) houve um acréscimo de 

disponibilidade de R$60. 

(B) registrou-se um excesso de 

arrecadação de R$30. 

(C) a economia de despesa foi de 

R$30. 

(D) houve superávit orçamentário 

de R$40. 

(E) o orçamento aprovado 

apresentava um superávit de R$20. 

 

RASCUNHO 
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35.  As amortizações de 

empréstimos contraídos por uma 

Prefeitura Municipal causam um tipo 

de variação patrimonial denominado 

de 

 

(A) interferências ativas. 

(B) despesas de pessoal. 

(C) mutações ativas. 

(D) interferências passivas. 

(E) mutações passivas. 

 

36. O Balanço Financeiro da 

Prefeitura do Município de Esperança 

apresentou no final do exercício de 

2010 as seguintes contas principais e 

seus respectivos saldos: 

 

Contas Saldos (R$) 

Receitas Orçamentárias: 37.000 

Despesas Orçamentárias: 28.300 

Retenções de Terceiros: 22.000 

Restos a Pagar Inscritos em 2010: 

8.500 

Pagamento de Restos a Pagar: 24.830 

 

Sabendo que o saldo disponível do 

exercício anterior (2009) era de 

R$34.550, o saldo que passa para o 

disponível do exercício seguinte 

(2011) é de 

 

(A) R$31.000. 

(B) R$34.450. 

(C) R$48.920. 

(D) R$52.200. 

(E) R$56.100. 

 

37. O que são Atos Administrativos? 

 

(A) São acontecimentos que 

ocorrem na empresa e que 

provocam alterações no patrimônio. 

(B) São acontecimentos que 

ocorrem na empresa e que não 

provocam alterações no patrimônio. 

(C) São acontecimentos que 

ocorrem na empresa e que podem 

ou não provocar alterações no 

patrimônio. 

(D) São acontecimentos que 

provocam modificação no estoque 

da empresa. 

(E) Nenhuma das alternativas está 

correta. 

 

RASCUNHO 
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38. No Balanço Patrimonial o PASSIVO 

é composto de: 

 

(A) Elementos positivos que são as 

obrigações. 

(B) Elementos negativos que são os 

bens. 

(C) Elementos negativos que são as 

obrigações. 

(D) Elementos negativos que são os 

direitos. 

(E) Elementos negativos e positivos 

que são considerados obrigações. 

 

39. Uma empresa apresenta seu 

patrimônio formado pelos seguintes 

elementos: 

 

Caixa R$2.000,00 

Bancos R$3.000,00 

Estoques R$5.000,00 

Fornecedores a pagar R$20.000,00 

Terrenos R$15.000,00 

Financiamentos R$25.000,00 

Veículos R$10.000,00 

 

Nessas condições, a situação líquida 

é: 

 

(A) R$10.000,00 

(B) R$80.000,00 

(C) (R$25.000,00) 

(D) (R$10.000,00) 

(E) (R$50.000,00) 

 

40.  Caso lhe peçam para 

encontrar o quociente que 

demonstra o volume de recursos que 

foram imobilizados em relação ao 

capital social, qual operação você 

varia? 

 

(A) divisão do ativo permanente 

pelo capital social 

(B) divisão do ativo permanente 

pelo patrimônio líquido 

(C) divisão do ativo permanente 

pelo capital em giro total 

(D) divisão do lucro líquido pelo 

patrimônio líquido 

(E) divisão do capital social pelas 

reservas 

 

RASCUNHO 

 




