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INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de 
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos Específicos. 

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, 
permitidas perguntas aos fiscais. 

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 
decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escuro, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em 

cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  
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LÍNGUA 

PORTUGUESA 
 

 

Texto para questões 01 a 03. 

SAÚDE AGONIZANTE 

A municipalização dos serviços 

públicos de saúde – em princípio, uma 

medida importante para facilitar a 

fiscalização e a cobrança da 

comunidade, ainda que esse 

fenômeno só tenda a ocorrer em longo 

prazo – avança a passos lentos. Mais 

do que isso, é o próprio mecanismo da 

prestação desses serviços que precisa 

ser reformulado. O Estado paga aos 

hospitais conveniados pelo serviço que 

prestam, o que permite e incentiva a 

corrupção. E paga mal, paga de modo 

irrisório: uma consulta ambulatorial 

custa apenas R$ 2,07 à União. 

Mais uma vez fica evidente a 

incompetência do setor estatal para 

cumprir suas tarefas básicas. Gasta-se 

mal, desperdiça-se muito, fiscaliza-se 

pouco. Trata-se de descobrir novos 

mecanismos pelos quais o poder 

público garanta seu papel na 

assistência à população. 

Há propostas de reforma a serem 

discutidas; desde a ideia do PAS, na 

Prefeitura de São Paulo – pela qual o 

município paga uma quantia fixa aos 

profissionais da saúde, sem vincular o 

vencimento ao número de consultas 

ou volume de atendimentos –, até o 

modelo adotado na Califórnia, onde foi 

criado um vale-saúde, facultando ao 

cidadão a escolha do prestador de 

serviços, em vez de condená-los aos 

cuidados da rede pública. 

Há que investir mais e melhor na 

prevenção de doenças, revertendo 

uma política tradicional nesse setor. 

Mais do que em qualquer outro, o que 

se verifica aqui é o conluio da 

irresponsabilidade, da ineficiência, do 

desperdício e da fraude a vitimar, no 

sentido literal do termo, grandes 

contingentes da população. 
(Fragmento. Folha de S. Paulo, 14-5-1996.) 

Questão 01) Analise o verbo em 

destaque no trecho “Há propostas de 

reforma a serem discutidas” e assinale 

a alternativa correta. 

A) O verbo haver possui como sujeito 

o termo “propostas de reforma”, já 

que é um verbo pessoal de terceira 

pessoa. 

B) O verbo haver possui como sujeito 

o termo “propostas de reforma”, já 

que é um verbo impessoal. 

C) O verbo haver possui sujeito 

indeterminado, assim como é um 

verbo transitivo direto e pessoal e 

tem como objeto direto o termo 

“propostas de reforma”. 

D) O verbo haver não possui sujeito, 

assim como é verbo transitivo 

direto e impessoal, tendo como 

objeto direto o termo “propostas de 

reforma”. 

E) O verbo haver não possui sujeito, 

assim como é verbo bitransitivo e 

pessoal. 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 02) Levando em 

consideração o contexto no trecho 

“Mais do que em qualquer outro, o que 

se verifica aqui é o conluio da 

irresponsabilidade, da ineficiência, do 

desperdício e da fraude a vitimar, no 

sentido literal do termo, grandes 

contingentes da população.”, o termo 

em destaque pode ser substituído sem 

alteração de seu valor semântico por 

A) a colusão. 

B) a incorrupção. 

C) a probidade. 

D) a retidão. 

E) a pacacidade. 

Questão 03) Nos trechos “(...) uma 

consulta ambulatorial custa apenas R$ 

2,07 à União” e “(...) o município paga 

uma quantia fixa aos profissionais da 

saúde (...)”, sob o ponto de vista da 

regência verbal, analise os verbos 

neste contexto. 

I. Custar é verbo transitivo direto e 

não rege preposição. 

II. Custar é verbo transitivo direto e 

indireto e rege a preposição a. 

III. Pagar é verbo transitivo direto e 

indireto, tendo como objeto direto 

“uma quantia fixa” e indireto “aos 

profissionais da saúde”. 

IV. Pagar é verbo transitivo direto e 

indireto e rege a preposição a em 

combinação com o artigo os. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está incorreta. 

C) Apenas III está correta. 

D) Apenas IV está incorreta. 

E) Apenas I e IV estão corretas. 

MATEMÁTICA 

    

Questão 04) Numa fábrica de 

móveis, o custo da produção de 

cadeiras é dado pela função C(x) = x2 

- 60x + 200 onde C é dado em reais e 

x é o número de cadeiras produzidas. 

Qual o custo para produzir 100 

cadeiras em um dia? 

A) R$ 2.200,00. 

B) R$ 3.800,00. 

C) R$ 4.200,00. 

D) R$ 4.400,00. 

E) R$ 5.200,00. 

Questão 05) O departamento de 

vendas de uma loja conta com 20 

vendedores. O gerente deseja criar 

equipes de cinco membros cada. 

Quantas equipes diferentes podem ser 

formadas? 

A) 4. 

B) 400. 

C) 4.000. 

D) 14.400. 

E) 15.504. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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CONHECIMENTOS 

GERAIS 
 

 

Questão 06) O plebiscito é uma das 

formas e mecanismos de exercício da 

soberania popular.  Sobre esses 

temas, julgue as proposições que 

seguem. 

I. De acordo com o art. 14 da 

Constituição Federal de 1988, o 

voto direto e secreto possui valor 

igual para todos. 

II. “Todos são iguais, mas alguns são 

mais iguais que os outros”; é um 

dos princípios que regem a 

Constituição Federal de 1988. 

III. O exercício da soberania popular 

será exercido de três maneiras, 

nos termos da Constituição Federal 

de 1988, o plebiscito, o referendo 

e a iniciativa popular. 

IV. Em caso de realização de um 

plebiscito, poderão votar todos os 

brasileiros, independentemente da 

idade, domicílio e demais regras de 

alistamento eleitoral. 

V. No plebiscito, os eleitores decidem 

se uma norma ou lei deve ou não 

entrar na pauta do Congresso 

Nacional para modificar a 

Constituição Federal ou uma lei 

específica. 

Marque a alternativa que indica 

apenas as proposições corretas. 

A) I, III e IV. 

B) I, II, III e V. 

C) II, IV e V. 

D) I, II e IV. 

E) I, III e V. 

Questão 07) Analise as proposições 

que seguem. 

I. Mudanças climáticas drásticas, como 

elevação de temperatura em lugares 

extremamente frios, contribuem para 

o desaparecimento de espécies de 

animais e plantas. 

II. O aprisionamento da radiação 

infravermelha em um determinado 

lugar ou espaço baixa o albedo da 

Terra provocando, invariavelmente, o 

efeito estufa. 

III. A perda ou o desaparecimento 

significativo de espécies da fauna e da 

flora em diferentes domínios naturais 

do planeta contribuem de forma 

direta e irreversível para o 

esgotamento de recursos minerais 

escassos, como por exemplo, o ouro.  

IV. As ações antrópicas não são 

consideradas relevantes o suficiente 

para provocar desastres ambientais 

ou mesmo para degradar ou acelerar 

processos de destruição de espaços, 

lugares ou ambientes naturais. 

V. A malária é uma doença tropical cuja 

incidência pode aumentar a partir de 

processos desorganizados de 

ocupação de áreas e ambientes 

naturais, como por exemplo, os 

processos de ocupação desordenados 

da Amazônia nas décadas de 1970 e 

1980. 

Marque a alternativa que indica 

apenas proposições corretas. 

A) I, II, III e IV. 

B) I, III, IV e V. 

C) II, IV e V. 

D) I, II e V. 

E) III, IV e V. 
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INFORMÁTICA 

 

Questão 08) De um documento do 

Microsoft Word 2013, com 20 páginas, 

um usuário foi informado que é preciso 

imprimir as páginas de números 1, 4, 

7, 8, 9, 10, 18 e 20. Na opção de 

Imprimir, é possível definir apenas a 

impressão dessas 8 (oito) páginas. 

Para isso, o usuário poderá digitar em 

Páginas: 

A) 1; 4; 7-10; 18; 20 

B) 1 e 4; 7 a 10; 18 a 20 

C) 1, 4, 7:10, 18, 20 

D) 1, 5, 7-10, 19, 20 

E) 1; 4; 7:10; 18; 20 

Questão 09) Aponte o que é 

INCORRETO afirmar a respeito da 

internet. 

A) Site é uma área dentro de um 

servidor de internet que pode ser 

visitada por qualquer computador 

ligado à internet, utilizando-se um 

navegador. 

B) O Internet Explorer, Mozilla Firefox 

e Google Chrome são navegadores 

usados para acessar páginas na 

internet.  

C) Navegador ou Browser é um 

aplicativo usado para armazenar 

páginas na internet. 

D) Através dos programas 

Thunderbird ou Outlook, também 

conhecidos como clientes de e-

mail, é possível criar, enviar e 

receber mensagens através da 

internet. 

E) Download é a transferência de 

dados de um computador remoto 

para um computador local. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

 

Questão 10) A Lei Complementar nº 

101 de 04 de maio de 2000 define 

operação de crédito. Assinale nas 

alternativas abaixo qual é essa 

definição: 

A) Compromisso de adimplência de 

obrigação financeira ou contratual 

assumida por ente da Federação ou 

entidade a ele vinculada.  

B) Emissão de títulos para pagamento 

do principal acrescido da 

atualização monetária. 

C) Dívida pública representada por 

títulos emitidos pela União, 

inclusive os do Banco Central do 

Brasil, Estados e Municípios. 

D) Compromisso financeiro assumido 

em razão de mútuo, abertura de 

crédito, emissão e aceite de título, 

aquisição financiada de bens, 

recebimento antecipado de valores 

provenientes da venda a termo de 

bens e serviços, arrendamento 

mercantil e outras operações 

assemelhadas, inclusive com o uso 

de derivativos financeiros. 

E) Montante total, apurado se 

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 12 (doze) meses. 
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Questão 11) A Lei Complementar 

141 de 13 de janeiro de 2012 define 

quais são as despesas com ações e 

serviços públicos de saúde para efeito 

da apuração da aplicação dos recursos 

mínimos pelo ente Federativo. 

Assinale a alternativa que é 

considerada despesa com ações ou 

serviços públicos de saúde para 

cálculo da aplicação dos recursos 

mínimos. 

A) Obras de infraestrutura, ainda que 

realizadas para beneficiar direta ou 

indiretamente a rede de saúde. 

B) Limpeza urbana e remoção de 

resíduos. 

C) Capacitação do pessoal de saúde do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

D) Assistência à saúde que não atenda 

ao princípio de acesso universal. 

E) Preservação e correção do meio 

ambiente, realizadas pelos órgãos 

de meio ambiente dos entes da 

Federação ou por entidades não 

governamentais. 

Questão 12) Segundo a Lei 4320 de 

17 de março de 1964, qual é o tipo de 

empenho utilizado para as despesas 

cujo montante não se pode determinar 

previamente, tais como, serviços de 

fornecimento de água e energia 

elétrica?  

A) Empenho global. 

B) Empenho fracionário. 

C) Empenho especial. 

D) Empenho ordinário. 

E) Empenho estimativo. 

Questão 13) A Lei Complementar nº 

113 de 15 de dezembro de 2005 (Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná) define da seguinte 

forma uma decisão em processo de 

tomada de contas ou prestação de 

contas: “É a decisão pela qual o 

Tribunal de Contas ordena o 

trancamento das contas que forem 

consideradas iliquidáveis, nos termos 

desta Lei”. A que decisão esse texto se 

refere? 

A) Conclusiva. 

B) Preliminar. 

C) Definitiva. 

D) Inconclusiva. 

E) Terminativa. 

Questão 14) Com base na Lei 4320 

de 17 de março de 1964, e segundo as 

categorias econômicas da despesa, 

assinale a alternativa em que todas as 

opções são consideradas como 

investimentos. 

A) Material de consumo, subvenções 

sociais, e subvenções econômicas. 

B) Amortização da dívida pública, 

auxílios para obras públicas, e 

auxílios para equipamentos e 

instalações. 

C) Juros da dívida pública, serviços de 

terceiros, e subvenções 

econômicas. 

D) Material Permanente, obras 

públicas, e equipamentos e 

instalações. 

E) Participação em constituição ou 

aumento de capital de empresas ou 

entidades comerciais ou 

financeiras, aquisição de títulos 

representativos de capital de 

empresa em funcionamento, e 

concessão de empréstimos. 
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Questão 15) Segundo a Lei 

Complementar nº 113 de 15 de 

dezembro de 2005 (Lei Orgânica do 

Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná), o balanço da contas será 

remetido ao Tribunal juntamente com 

as peças acessórias e relatório 

circunstanciado do Executivo e 

Legislativo Municipal, em cada ano, 

até o dia: 

A) 31 de janeiro. 

B) 31 de março. 

C) 30 de abril. 

D) 31 de julho. 

E) 31 de agosto. 

Questão 16) A NBC T 16 – 

Demonstrações Contábeis define quais 

são as demonstrações contábeis das 

entidades definidas no campo da 

Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público. Assinale nas alternativas 

abaixo, aquela que NÃO é uma 

Demonstração Contábil prevista na 

NBC T 16. 

A) Balanço orçamentário. 

B) Demonstração das variações 

Patrimoniais. 

C) Demonstração de restos a pagar e 

dívida ativa. 

D) Balanço financeiro. 

E) Demonstração dos fluxos de caixa. 

Questão 17) A NBC T 16 – Registro 

Contábil define que: “Retificação de 

lançamento é o processo técnico de 

correção de registro realizado com 

erro na escrituração contábil da 

entidade”. Assinale a alternativa em 

que todas as opções de correção estão 

previstas na norma. 

A) Complementação, transferência, e 

estorno. 

B) Estorno, inclusão, e transferência. 

C) Complementação, inclusão, e 

transferência. 

D) Transferência, estorno, e exclusão. 

E) Estorno, inclusão, e exclusão. 

Questão 18) Analise o texto da lei 

4320 de 17 de março de 1964: 

“conterá a discriminação da receita e 

despesa de forma a evidenciar a 

política econômico-financeira e o 

programa de trabalho do Governo, 

obedecidos os princípios de unidade, 

universalidade e anualidade”. Assinale 

a alternativa a que se refere esse 

texto. 

A) Lei de diretrizes orçamentária - 

LDO. 

B) Plano plurianual - PPA. 

C) Lei de orçamento Anual - LOA. 

D) Balanço orçamentário. 

E) Balanço financeiro. 

Questão 19) A Lei 4320 de 17 de 

março de 1964 define uma receita da 

seguinte forma: “é a receita derivada, 

instituída pelas entidades de direito 

público, compreendendo os impostos, 

as taxas e contribuições, nos termos 

da Constituição e das leis vigentes em 

matéria financeira, destinando-se o 

seu produto ao custeio de atividades 

gerais ou específicas exercidas por 

essas entidades”. Identifique abaixo a 

que tipo de receita o texto se refere. 

A) Receita tributária. 

B) Receita de contribuições. 

C) Transferências de capital. 

D) Receita de serviços. 

E) Receita Patrimonial. 
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Questão 20) A Lei Complementar 

101 de 04 de maio de 2000 dispõe que 

para fins do disposto no caput do art. 

169 da Constituição Federal de 1988 – 

CF/88, a despesa total com pessoal, 

em cada período de apuração, não 

poderá exceder os percentuais da 

receita corrente líquida, e que a 

repartição do valor global na esfera 

Municipal não poderá exceder os 

seguintes percentuais:  

A) 45% (quarenta e cinco por cento) 

para o Executivo, e 09% (nove por 

cento) para o Legislativo. 

B) 48% (quarenta e oito por cento) 

para o Executivo, e 06% (seis por 

cento) para o Legislativo. 

C) 49% (quarenta e nove por cento) 

para o Executivo, e 05% (cinco por 

cento) para o Legislativo. 

D) 50% (cinquenta por cento) para o 

Executivo, e 10% (dez por cento) 

para o Legislativo, incluído o 

Tribunal de Contas do Município, 

quando houver. 

E) 54% (cinquenta e quatro por cento) 

para o Executivo, e 06% (seis por 

cento) para o Legislativo, incluído o 

Tribunal de Contas do Município, 

quando houver. 

Questão 21) Analise o texto da Lei 

Complementar nº 101 de 04 de maio 

de 2000: “a entrega de recursos 

correntes ou de capital a outro ente da 

Federação, a título de cooperação, 

auxílio ou assistência financeira, que 

não decorra de determinação 

Constitucional, legal ou os destinados 

ao Sistema Único de Saúde”. A que 

esse texto se refere? 

A) Transferências correntes. 

B) Transferências voluntárias. 

C) Transferências a título gratuito. 

D) Transferências assistenciais. 

E) Termo de cooperação. 

Questão 22) Segundo a Lei 

Complementar nº 141 de 13 de janeiro 

de 2012, os Municípios e o Distrito 

Federal aplicarão anualmente em 

ações e serviços públicos de saúde, 

que percentual mínimo da arrecadação 

dos impostos a que se refere o art. 156 

e dos recursos de que tratam o art. 

158 e a alínea “b” do inciso I do caput 

e o § 3º do art. 159, todos da CF/88. 

Assinale qual é esse percentual nas 

alternativas abaixo. 

A) 12% (doze por cento). 

B) 15% (quinze por cento). 

C) 18% (dezoito por cento). 

D) 25% (vinte e cinco por cento). 

E) 30% (trinta por cento). 

Questão 23) Segundo a Lei 4320 de 

17 de março de 1964, “Créditos 

adicionais são autorizações de 

despesa não computadas ou 

insuficientemente dotadas na Lei de 

Orçamento”. Em caso de calamidade 

pública, qual o tipo de crédito 

adicional cuja abertura pode ser 

solicitada por decreto do Poder 

Executivo, que deles dará imediato 

conhecimento ao Poder Legislativo?  

A) Créditos extraordinários. 

B) Créditos excepcionais. 

C) Créditos para imprevisibilidades. 

D) Créditos excepcionais. 

E) Créditos suplementares. 
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Questão 24) Segundo a Lei 4320 de 

17 de março de 1964, em que 

estágio da execução da despesa é 

feita a verificação para apurar a 

origem e o objeto que se deve pagar, 

a quem se deve pagar, a importância 

exata a pagar, a quem se deve pagar 

a importância para extinguir a 

obrigação, tendo por base os 

comprovantes de entrega de 

material ou da prestação efetiva do 

serviço? Assinale entre as 

alternativas que se seguem qual é 

este estágio da despesa pública. 

A) Licitação. 

B) Emissão de ordem de compra ou 

serviço. 

C) Liquidação. 

D) Pagamento. 

E) Empenho. 

Questão 25) A lei 101 de 04 de 

maio de 2000 define que: “É vedada 

a aplicação da receita de capital 

derivada da alienação de bens e 

direitos que integram o patrimônio 

público para o financiamento de...”. 

Assinale a alternativa que completa 

corretamente o texto. 

A) Dívida Pública. 

B) Despesa corrente. 

C) Outras despesas de capital. 

D) Dívida Pública mobiliária. 

E) Concessão de empréstimos. 

Questão 26) Sobre restos a pagar, 

com base na Lei 4320 de 17 de 

março de 1964, assinale a 

alternativa correta. 

A) Consideram-se restos a pagar as 

despesas não empenhadas até o 

dia 31 de dezembro. 

B) Consideram-se restos a pagar as 

despesas empenhadas, mas não 

pagas até o dia 31 de dezembro, 

distinguindo-se as liquidadas das 

não liquidadas. 

C) Consideram-se restos a pagar as 

despesas liquidadas, mas não 

pagas até o dia 31 de dezembro, 

distinguindo-se as processadas 

das não processadas. 

D) Consideram-se restos a pagar as 

despesas empenhadas, mas não 

pagas até o dia 31 de dezembro, 

distinguindo-se as processadas 

das não processadas. 

E) Consideram-se restos a pagar as 

despesas liquidadas, mas não 

pagas até o dia 1º de dezembro, 

distinguindo-se as processadas 

das não processadas. 

Questão 27) Segundo o Código 

Tributário Nacional, a situação de 

regularidade fiscal de instituições, 

empresas, e pessoas físicas pode ser 

comprovada por meio de qual dos 

documentos apresentados abaixo?  

A) Certidão de concordata e falência. 

B) Certidão positiva de débitos. 

C) Certidão do cartório de títulos e 

documentos. 

D) Certidão liberatório do Tribunal de 

Contas. 

E) Certidão negativa de débitos. 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 28) Com base na lei 8666 de 

21 de junho de 1993, assinale entre as 

alternativas abaixo a situação em que 

é inexigível a licitação. 

A) Nas compras de 

hortifrutigranjeiros, pão e outros 

gêneros perecíveis, no tempo 

necessário para a realização dos 

processos licitatórios 

correspondentes, realizadas 

diretamente com base no preço do 

dia. 

B) Para aquisição de materiais, 

equipamentos, ou gêneros que só 

possam ser fornecidos por 

produtos, empresa ou 

representante comercial exclusivo, 

vedada a preferência de marca, 

devendo a comprovação de 

exclusividade ser feita através de 

atestado fornecido pelo órgão de 

registro do comércio local em que 

se realizaria a licitação ou a obra ou 

o serviço, pelo Sindicato, 

Federação, ou ainda, pelas 

entidades equivalentes. 

C) Na contratação de fornecimento ou 

suprimento de energia elétrica e 

gás natural com concessionário. 

D) Para obras e serviços de 

engenharia de valor até 10% (dez 

por cento) do limite previsto na 

alínea “a” do inciso I do artigo 

anterior, desde que não se 

referiram a parcelas de uma 

mesma obra ou serviço ou ainda 

para obras e serviços da mesma 

natureza e no mesmo local que 

possam ser realizadas conjunta e 

concomitantemente. 

E) Para a aquisição ou restauração de 

obras de arte e objetos históricos, 

de autenticidade certificada, desde 

que compatíveis ou inerentes às 

finalidades do órgão ou entidade. 

Questão 29) Nas legislações 

tributárias federais, estaduais e 

municipais, há a previsão de desconto 

de tributos no pagamento a 

fornecedores e posterior recolhimento 

ao ente federado conforme leis 

específicas. Qual nome é mais 

comumente dado a estes descontos? 

A) Antecipação de receitas tributárias. 

B) Tributos de terceiros a recolher. 

C) Retenção na fonte. 

D) Desconto constitucional. 

E) Retenção de terceiros por 

determinação legal. 

Questão 30) Segundo a resolução nº 

43 de 2001 do Senado Federal, as 

operações de crédito interno e externo 

dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios, não poderá ser superior a 

qual percentual da receita corrente 

líquida, considerando o montante 

global das operações realizadas em 

um exercício financeiro? Assinale o 

percentual máximo permitido.  

A) 16% (dezesseis por cento) da 

receita corrente líquida. 

B) 12% (doze por cento) da receita 

corrente líquida.     

C) 10% (dez por cento) da receita 

corrente líquida. 

D) 09% (nove por cento) da receita 

corrente líquida. 

E) 08% (oito por cento) da receita 

corrente líquida. 

 




