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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das
provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente
devem permanecer em posse do candidato caneta tipo esferográfica de material transparente, com tinta
azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de
qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão
do candidato.

3. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E,
sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o
preenchimento da grade de respostas.

6. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a
Ata de Prova.

7. Nenhuma informação sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal.

8. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar e calcular.

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados em data, horário e local descritos no
Cronograma de Execução desse Concurso ou Processo Seletivo.

10. Certifique-se de que este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal
da sala a sua substituição.

Boa prova!

CONTADOR
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LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

Extremo Sul terá maior complexo eólico da América Latina
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O Rio Grande do Sul, que tem despontado no cenário nacional como um dos estados que
mais contribuem com o crescimento da energia eólica na matriz elétrica brasileira, será também
o detentor do maior empreendimento da América Latina no segmento. O Complexo Eólico Campos
Neutrais – empreendimento da Eletrosul e parceiros em implantação nos municípios de Santa
Vitória do Palmar e Chuí – está recebendo investimentos de aproximadamente R$ 3,5 bilhões. O
valor considera, além da geração, as obras do sistema de transmissão que irá escoar a energia
dos parques eólicos e integrar o extremo Sul gaúcho ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

O Complexo Eólico Campos Neutrais reúne três grandes parques: Geribatu, Chuí e
Hermenegildo, que somam 583 megawatts (MW) de capacidade instalada – suficiente para
atender ao consumo de 3,3 milhões de habitantes. "Com esse gigantesco complexo, a Eletrosul
consolida sua presença como maior empreendedora em energia eólica no Sul do País. Queremos
manter essa tendência de crescimento para sermos sempre um dos players mais importantes do
mercado eólico brasileiro", afirmou o presidente da estatal, Eurides Mescolotto. Quase metade da
potência instalada de geração eólica no Rio Grande do Sul, contratada nos leilões desde 2009, é
de empreendimentos da Eletrosul e parceiros, que somam aproximadamente 800 MW.

A denominação do complexo eólico remete ao período da colonização. A área compreendida
entre os banhados do Taim e o Arroio do Chuí, onde foram posteriormente instalados os
municípios de Santa Vitória do Palmar e Chuí, _______ palco de várias disputas entre tropas
portuguesas e espanholas. Para evitar mais conflitos, com a assinatura do Tratado de Santo
Ildefonso, em 1777, a região ficou sendo um território neutro e, portanto, conhecida como
Campos Neutrais. "Temos procurado valorizar a cultura e a história das regiões ao nominar nossos
empreendimentos. Por isso, a escolha por ‘Campos Neutrais’. É dessa forma que as populações
de Santa Vitória do Palmar e Chuí, e muitos outros gaúchos, como eu, conhecem a região",
lembrou o diretor de Engenharia e Operação da Eletrosul, Ronaldo dos Santos Custódio.

A geração de energia eólica é perfeitamente compatível com o perfil econômico dos
municípios uma vez que não interfere na atividade predominante na região, que é o cultivo
agrícola, principalmente, de arroz. Outro efeito da inserção de parques eólicos em Santa Vitória
do Palmar e Chuí é a movimentação do turismo. Os aerogeradores, que chegam à altura de um
prédio de aproximadamente 25 andares, _______ atraído centenas de visitantes, tanto brasileiros
como uruguaios. Fomentando o turismo regional, a Eletrosul implantou um Centro de Visitantes
que, de fevereiro até agora, _______ mais de 1,6 mil pessoas.

Fonte: http://www.eletrosul.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/extremo-sul-tera-maior-complexo-eolico-da-
america-latina05/05/2014 (Acesso em 24/10/2015) Texto adaptado especialmente para esta prova.

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que
preenche, correta e respectivamente, as lacunas
das linhas 18, 29 e 31.

A) foi – têm – recebeu
B) foram – tem – receberam
C) foram – têm – recebeu
D) foi – tem – receberam
E) foi – tem – recebeu

QUESTÃO 02 – As ocorrências da palavra ‘que’,
nas linhas 06, 15 e 26 (segunda ocorrência),
fazem referência, respectivamente, a que
vocábulos do texto?

A) transmissão (l. 06) – parceiros (l. 15)
– região (l. 26).

B) sistema de transmissão (l. 06)
– empreendimentos (l. 15) – atividade
(l. 26).

C) valor (l. 06) – leilões (l. 14) – perfil
econômico (l. 25).

D) geração (l. 06) – parceiros (l. 15) – geração
(l. 25).

E) sistema (l. 06) – empreendimentos (l. 15)
– perfil (l. 25).
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QUESTÃO 03 – Analise as seguintes
possibilidades de substituição de fragmentos ou
vocábulos no texto:

I. Na linha 16, ‘A denominação’ por ‘O nome’.
II. Na linha 16, ‘remete’ por ‘remonta’.

III. Na linha 18, ‘palco’ por ‘cenário’, e o
vocábulo ‘disputas’ por ‘contendas’.

IV. Na linha 28, ‘a movimentação’ por ‘o
deslocamento’, e ‘chegam’ por ‘alcançam’.

Quais causariam alterações na estrutura ou no
sentido do texto?

A) Apenas III.
B) Apenas IV.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 04 – Assinale V, se verdadeiras, ou
F, se falsas, nas seguintes assertivas sobre a
acentuação gráfica de palavras do texto.

(  ) As palavras ‘eólico’ e ‘Chuí’ recebem acento
gráfico devido à regra dos hiatos.

(  ) Os acentos gráficos de ‘país’ e ‘Chuí’
justificam-se pela mesma regra.

(  ) Os acentos gráficos de ‘Vitória’, ‘potência’ e
‘várias’ justificam-se pela mesma regra.

(  ) As palavras ‘gaúcho’ e ‘Chuí’ recebem
acento gráfico devido a regras diferentes.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – V – V – F.
B) V – V – F – F.
C) F – V – V – F.
D) F – F – V – V.
E) F – F – F – V.

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa
INCORRETA acerca da estrutura e da formação
de palavras do texto.

A) A letra ‘x’ representa diferentes fonemas nas
palavras ‘complexo’ e em
‘aproximadamente’.

B) As palavras ‘brasileiros’ e ‘neutrais’ contêm,
ambas, encontro consonantal e ditongo, não
necessariamente nessa ordem.

C) A palavra ‘história’ tem mais letras do que
fonemas, assim como a palavra ‘Chuí’.

D) As palavras ‘investimentos’ e ‘aerogeradores’
são formadas por derivação prefixal.

E) Há um tritongo na palavra ‘uruguaios’.

QUESTÃO 06 – Analise as seguintes
possibilidades de substituição de ‘Para’ (l. 19) e
‘uma vez que’ (l. 26), respectivamente:

I. A fim de – já que.
II. Com o intuito de – pois.

III. De modo a – haja vista que.
IV. Com o objetivo de – visto que.

Quais delas podem ser aplicadas ao texto sem
causar prejuízos ao sentido ou à estrutura?

A) Apenas I e II.
B) Apenas I e III.
C) Apenas II e IV.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa
INCORRETA acerca do emprego de sinais de
pontuação do texto.

A) Os travessões empregados nas linhas 04 e 05
poderiam ser substituídos por vírgula, pois
isso não causaria erro ao texto.

B) Os dois-pontos e a vírgula que isolam o
fragmento “Geribatu, Chuí e Hermenegildo”
(linhas 08 e 09) poderiam ser substituídos
por travessões sem que isso causasse
qualquer tipo de erro ao texto.

C) A vírgula da linha 19 separa uma oração
deslocada.

D) A vírgula da linha 26 introduz uma oração de
sentido explicativo.

E) A vírgula da linha 30 poderia ser substituída
por ponto (com inicial maiúscula na
sequência) sem que isso causasse danos à
correção do texto.
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QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que
apresenta a correta transposição da frase a
seguir para a voz passiva.

“É dessa forma que as populações de Santa
Vitória do Palmar e Chuí, e muitos outros
gaúchos, como eu, conhecem a região."

A) É dessa forma que a região é conhecida pelas
populações de Santa Vitória do Palmar e
Chuí, e por muitos outros gaúchos, como eu.

B) É dessa forma que a região e as populações
de Santa Vitória do Palmar e Chuí são
conhecidas por muitos outros gaúchos, como
eu.

C) É dessa forma que a região é conhecida pelas
populações de Santa Vitória do Palmar e
Chuí, formadas por gaúchos como eu.

D) É dessa forma que muitos outros gaúchos
como eu, conhecem a região e as populações
de Santa Vitória do Palmar e Chuí.

E) A região é conhecida dessa forma pelas
populações gaúchas de Santa Vitória do
Palmar e Chuí, como eu.

QUESTÃO 09 – Acerca do conteúdo do texto,
considere as seguintes assertivas:

I. Antes da instalação do Complexo Eólico no
extremo sul do Rio Grande do Sul, esta
unidade da Federação já detinha uma
história de contribuição – com energia
eólica – para a matriz elétrica do país.

II. A Eletrosul já se consolidou como a maior
empreendedora de energia eólica no Brasil,
e a tendência, segundo seu presidente, é de
crescimento.

III. A história da energia eólica na região
referida pelo texto remonta aos tempos da
colonização, por isso o Complexo recebeu o
nome de Campos Neutrais.

IV. Não existe incompatibilidade entre a
produção de energia eólica e a atividade
econômica que predomina na região de
Santa Vitória do Palmar e Chuí, a saber: a
agricultura.

Quais delas têm respaldo no texto?

A) Apenas I e II.
B) Apenas I e IV.
C) Apenas II e III.
D) Apenas III e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 10 – A estruturação do texto faz-se
com os seguintes recursos, EXCETO:

A) Exposição da situação do Rio Grande do Sul,
no âmbito nacional na produção de energia.

B) Descrição dos valores monetários investidos
no Complexo Eólico Campos Neutrais, bem
como de números relativos à capacidade
instalada e ao contingente populacional que
pode ser beneficiado pelo empreendimento.

C) Depoimentos de pessoas envolvidas no
empreendimento Complexo Eólico Campos
Neutrais.

D) Explicação acerca da origem do nome dado
ao Complexo Eólico, calcada na história da
região.

E) Observação depreciativa acerca da
modificação da paisagem, na região de Santa
Vitória do Palmar e Chuí, por causa dos
enormes aerogeradores ali implantados.
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INFORMÁTICA

QUESTÃO 11 – Em um documento do
programa Microsoft Word 2007, as margens são
configuradas, por padrão, como:

A) Espelhada.
B) Estreita.
C) Normal.
D) Larga.
E) Moderada.

QUESTÃO 12 – O ícone referente ao
programa Microsoft Word 2007, comumente
utilizado, é chamado de:

A) Salvar como.
B) Preparar.
C) Salvamento automático.
D) Salvar.
E) Autosalvamento.

QUESTÃO 13 – Com base na Figura 1,
considere que o usuário digitou, na célula C5,
=SE(C2>A1;CONT.NÚM(A1;B2);SE(C2=A1;SO
MA(A3;C3);FATORIAL(C4))) e, logo após,
pressionou a tecla Enter. Qual o valor que
conterá em C5?

Figura 1 – Visão parcial de uma planilha do
programa Microsoft Excel 2007

A) 2
B) 45
C) 55
D) 68
E) 120

QUESTÃO 14 – Qual o nome da Pasta do
programa Microsoft Outlook 2007 que armazena
um Spam (termo usado para referir-se aos e-
mails não solicitados, que geralmente são
enviados para um grande número de pessoas)?

A) Caixa de Saída.
B) Lixo Eletrônico.
C) RSS Feeds.
D) Caixa de Entrada.
E) Itens Enviados.

QUESTÃO 15 – Com base na Figura 2,
considere que o usuário posicionou o ponteiro
esquerdo do mouse (configuração padrão),
exatamente na alça da célula (seta 1) manteve
pressionado e soltou até a célula D2. Que valor
conterá em D2?

Figura 2 – Visão parcial de uma planilha do
programa Microsoft Excel 2007

A) 12
B) 20
C) 28
D) 36
E) 44

QUESTÃO 16 – NÃO é uma das ferramentas do
sistema operacional Windows 7 Professional?

A) Windows Mobility Center.
B) Agendador de Tarefas.
C) Desfragmentador de disco.
D) Limpeza de Disco.
E) Monitor de Recursos.

1
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QUESTÃO 17 – _______________ impede que
o Internet Explorer 9 armazene dados sobre sua
sessão de navegação. Isso ajuda a impedir que
qualquer outra pessoa que possa estar usando
seu computador veja quais páginas você visitou
e o que você procurou na Web.

Assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna do trecho acima.

A) Codificação
B) Navegação InPrivate
C) Bloqueador Pop-up
D) Configurar página
E) Configurações do Modo de Exibição de

Compatibilidade

QUESTÃO 18 – Os ícones e , do
programa Microsoft Excel 2007, são chamados,
respectivamente, de:

A) Diminuir Casas Decimais e Separador de
Milhares.

B) Diminuir Casas Decimais e Mesclar células.
C) Diminuir Casas Decimais e Mostrar Tudo.
D) Aumentar Casas Decimais e Separador de

Milhares.
E) Aumentar Casas Decimais e Mesclar células.

QUESTÃO 19 – Com base na Figura 3,
considere que todos os números foram digitados
pelo usuário, exceto o valor 116 na célula B7.
Que alternativa gerou como resposta o valor
116?

Figura 3 – Visão parcial de uma planilha do
programa Microsoft Excel 2007

A) =CONT.NUM(B1:C2)
B) =SOMATORIO(B1:C2)
C) =SOMA(B1:C2)
D) =SOMAR(B1:C2)
E) =AUTOSOMAR(B1:C2)

QUESTÃO 20 – Qual o nome da Barra exibida na Figura 4?

Figura 4 – Visão parcial da tela principal do programa Microsoft Outlook 2007

A) De Status.
B) De lembretes.
C) Avançada.
D) De leitura.
E) Da Web.



367_LEG_NS_M_V4_27/11/201515:21:16

Execução: Fundatec
NÍVEL SUPERIOR

7

LEGISLAÇÃO

Para responder às questões 21 a 23,
considere a Lei Orgânica do Município de
Santa Vitória do Palmar.

QUESTÃO 21 – É de competência do Município
de Santa Vitória do Palmar prover tudo quanto
diga respeito ao seu peculiar interesse e ao
bem-estar de sua população, cabendo-lhe,
privativamente, dentre outras, as seguintes
atribuições:

I. Planejar o uso e a ocupação do solo em seu
território, especialmente em sua zona
urbana.

II. Adquirir bens, inclusive mediante
desapropriação.

III. Fixar alíquota de ICMS para operações de
compra e venda de produtos
intermunicipais.

Quais estão INCORRETAS?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 22 – Letícia é empresária do ramo
moveleiro e amiga de longa data do atual
prefeito do Município de Santa Vitória do Palmar.
Ela, assim como os demais membros da classe
empresarial do país, sofre com os reflexos da
atual crise vivida pela economia nacional. A
referida empresária recorreu à administração do
Município através de seu amigo prefeito,
solicitando isenção fiscal no que se refere às
obrigações de sua empresa ao pagamento do
Imposto Sobre Circulação de Mercadoria, o
ICMS, e teve seu pedido deferido,
deliberadamente, pelo Prefeito. Com base na
referida Lei, o ato de isenção concedido será:

A) Anulado por não comprovar interesse público
justificado.

B) Levado ao conhecimento do Ministério
Público como ato de improbidade
administrativa.

C) Tratado pela Câmara de Vereadores como um
ato de corrupção.

D) Conduzido por meio de uma comissão
especial com o objetivo de fazer valer em
qualquer instância a decisão tomada de
isenção.

E) Validado pelo poder público, por ser tratar de
uma medida justificada pela crise vivida na
economia nacional.

QUESTÃO 23 – Analise as assertivas abaixo e
assinale PR, para as Leis pertencentes às Leis
Complementares do Município, ou NP, para as
não pertencentes.

(  ) Código Tributário do Município.
(  ) Código de Obras tombadas pelo Município.
(  ) Plano Diretor de Desenvolvimento

Integrado.
(  ) Manual de Conduta do Servidor.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) PR – PR – PR – PR.
B) NP – NP – NP – NP.
C) PR – PR – NP – NP.
D) NP – NP – PR – PR.
E) PR – NP – PR – NP.

QUESTÃO 24 – De acordo com a Constituição
Federal, a definição de tributos e de suas
espécies, bem como, em relação aos impostos
discriminados nesta Constituição, a dos
respectivos fatos geradores, bases de cálculo e
contribuinte, é cabível por meio de:

A) Lei Extrajudicial.
B) Lei Complementar.
C) Lei Ordinária.
D) Promulgações da administração pública,

facultando uso de seu poder de polícia.
E) Adequação de lançamentos versados na Lei

de Diretrizes Orçamentárias.

Para responder às questões 25 a 28,
considere o Regime Jurídico Único do
Município de Santa Vitória do Palmar e a Lei
nº 3.306/2002.

QUESTÃO 25 – Judite foi aprovada em um
concurso público para o cargo de Assistente
Social e aguarda a publicação do ato de
nomeação para o devido empossamento. De
acordo com a referida Lei, posse é:

I. A aceitação expressa das atribuições,
deveres e responsabilidades inerentes ao
cargo público.

II. A aceitação expressa do compromisso de
bem servir.

III. A assinatura do termo pela autoridade
competente e pelo compromisso.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.
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Para responder às questões 26 e 27, leia as
informações abaixo:

Amadeu é chefe imediato de oito
servidores do Município de Santa Vitória do
Palmar, os quais estão em estágio
probatório.

QUESTÃO 26 – No que diz respeito à forma de
avaliação, Amadeu, como chefe imediato, deve:

I. Se reunir com o servidor para realizar a
avaliação.

II. Avaliar através de formulário próprio, que
será distribuído às Unidades de apoio das
diversas Secretarias, pela Comissão de
Avaliação do Estágio Probatório.

III. Relacionar as ocorrências com base nos
critérios pré-estabelecidos por ele e anexar
o relatório no prontuário do servidor no
órgão de pessoal.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas I e III.

QUESTÃO 27 – As avaliações que Amadeu
realizará sobre seus subordinados durante o
período do estágio probatório devem totalizar
quantos boletins?

A) Um.
B) Dois.
C) Quatro.
D) Cinco.
E) Seis.

QUESTÃO 28 – Larissa é servidora pública e
presta serviços como Agente Administrativo na
prefeitura do Município de Santa Vitória do
Palmar. Ela vai direto da faculdade para a
repartição em que presta serviços, porém, no
último mês, por mais de três vezes, chegou 15
minutos atrasada, conforme o relatório de
ponto. De acordo com o Regime Jurídico, Larissa

A) receberá advertência pelos sucessivos
atrasos.

B) está dentro do prazo de tolerância
assegurado pela Lei Orgânica do Município.

C) deverá compensar esses minutos no mês
subsequente, trabalhando os quarenta e
cinco minutos após o expediente.

D) corre o risco de ser exonerada.
E) está sujeita ao prejuízo da penalidade

disciplinar cabível, no caso de atrasos
inferiores a trinta minutos.

Para responder às questões 29 e 30,
considere o Código de Postura do Município
de Santa Vitória do Palmar.

QUESTÃO 29 – A referida Lei estabelece que
anúncios de qualquer espécie, luminosos ou
não, com pinturas decorativas ou simplesmente
letreiros, terão de submeter-se à censura
municipal, mediante apresentação dos
desenhos e dizeres em escala mínima de 1:20,
devidamente cotados em suas vias. Para os
efeitos da referida Lei, são considerados
anúncios de propaganda, as indicações de:

I. Letreiros e tabuletas.
II. Dísticos e legendas.

III. Cartazes e painéis.
IV. Placas e templates.

Quais estão INCORRETAS?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas IV.
D) Apenas I e IV.
E) Apenas II e III.

QUESTÃO 30 – É proibido impedir ou
embaraçar por qualquer meio, o trânsito de
pedestres ou veículos nas vias públicas, exceto:

I. Para efeito de obras públicas.
II. Quando se tratar de cortejos fúnebres.

III. Em apresentação de artistas de rua.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31 – Dentre os princípios contábeis,
existe o que reconhece o Patrimônio como
objeto da Contabilidade e que enfatiza que o
Patrimônio da Entidade não se confunde com
aqueles dos seus sócios ou proprietários, no
caso de sociedade ou instituição. Esse é o
Princípio da

A) Sociedade Limitada.
B) Sociedade Individual.
C) Prudência.
D) Independência.
E) Entidade.

QUESTÃO 32 – Considerando a estrutura do
Balanço Patrimonial de uma Sociedade
Anônima, assinale a alternativa que contém
contas integrantes do Ativo Circulante.

A) Despesas Antecipadas – Duplicatas
Descontadas – Adiantamentos de Clientes.

B) Empréstimos de Sociedades Controladas –
Contas a Receber de Clientes –
Adiantamentos de Clientes.

C) Estoques de Mercadorias – Adiantamentos
aos Funcionários – Adiantamentos de
Clientes.

D) Estoques de Mercadorias – Impostos a
Recuperar – Contas a Receber de Clientes.

E) Receitas Antecipadas – Adiantamentos a
Fornecedores – Adiantamentos de Clientes.

QUESTÃO 33 – De acordo com o Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público
(MCASP), assinale a alternativa que contém
contas do sistema orçamentário.

A) Fixação da Receita – Previsão da Despesa.
B) Tributos a Receber – Fixação da Despesa.
C) Previsão da Receita – Tributos a Receber.
D) Previsão da Receita – Fixação da Despesa.
E) Fixação da Receita – Tributos a Recolher.

QUESTÃO 34 – A partir do elenco de contas
extraídos do Balanço Patrimonial da Cia. Paris,
assinale a alternativa que contém o valor
correto do ativo circulante e do passivo
circulante, respectivamente.

CONTAS R$
Móveis e Utensílios 90.000
Máquinas 385.000
Impostos a Pagar 65.000
Fornecedores 180.000
Financiamentos Bancários de
Curto Prazo 250.000
Estoques 280.000
Disponível 20.000
Depreciação Acumulada 35.000
Contas a Receber 112.000
Aplicações Financeiras de Curto
Prazo 160.000

A) R$ 410.000 – R$ 495.000.
B) R$ 527.000 – R$ 459.000.
C) R$ 550.000 – R$ 459.000.
D) R$ 572.000 – R$ 440.000.
E) R$ 572.000 – R$ 495.000.

QUESTÃO 35 – A empresa Mainarde & Menezes
S.A. encerrou o ano de 2013 com um lucro
líquido do exercício de R$ 90.000,00. Na
assembleia geral de acionistas, foi apresentado
que o Retorno sobre o Patrimônio Líquido atingiu
18%. Sabendo que o cálculo foi feito com base
no Patrimônio Líquido Médio, estime o valor
desse Patrimônio que serviu de base para esse
cálculo.

A) R$ 410.000.
B) R$ 445.000.
C) R$ 545.000.
D) R$ 500.000.
E) R$ 590.000.

QUESTÃO 36 – Os índices de liquidez têm por
objetivo medir a capacidade das empresas de
saldarem os seus passivos com a realização dos
ativos. O Índice de Liquidez que expressa
quantos reais a empresa possui de ativo
circulante para cada R$ 1,00 de passivo
circulante é denominado Índice de Liquidez:

A) Ácida.
B) Corrente.
C) Imediata.
D) Seca.
E) Tácido.
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QUESTÃO 37 – A Industrial Luiz X encerrou o
ano com um ativo total de R$ 380.000. Sabendo
que o passivo total da empresa representa 75%
do total do ativo, assinale a alternativa que
contém o valor do patrimônio líquido.

A) R$ 95.000.
B) R$ 158.000.
C) R$ 185.000.
D) R$ 190.000.
E) R$ 285.000.

QUESTÃO 38 – A Industrial Donald Ltda. possui
uma capacidade instalada para produzir 30.000
unidades anuais de determinada linha de
produtos. O preço de venda dos produtos é de
R$ 30,00 por unidade, e os custos variáveis são
de R$ 16,00 por unidade. Sabendo que os
custos fixos são de R$ 200.000,00 anuais para
essa capacidade de produção e assumindo que
a empresa utiliza o método de custeio de
absorção, calcule o resultado do período,
considerando que a empresa produziu e vendeu
20.000 unidades anuais.

A) R$ 70.000.
B) R$ 80.000.
C) R$ 120.000.
D) R$ 180.000.
E) R$ 280.000.

QUESTÃO 39 – Dentre os principais métodos
de análise de investimentos mais utilizados para
a seleção de projetos de investimentos, está o
Valor Presente Líquido (VPL), que representa a
diferença entre o somatório dos fluxos de caixa
a valor presente e o valor do investimento
inicial. Sempre que o VPL for MAIOR ou IGUAL a
zero, a tomada de decisão indicará que o projeto
será:

A) Rejeitado.
B) Aceito.
C) Descartado.
D) Vendido por esse valor.
E) Restruturado.

QUESTÃO 40 – Segundo a Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101/2000), a
despesa total com pessoal, em cada período de
apuração e em cada ente da Federação, não
poderá exceder os seguintes percentuais:

A) 50% da Receita Corrente Líquida para todos
os entes públicos.

B) 60% da Receita Orçamentária do ano para
todos os entes públicos.

C) 60% da Receita Corrente Líquida para os
Estados e Municípios.

D) 60% da Receita Orçamentária Total do
Período para os Estados e Munícipios.

E) 50% da Receita Corrente Líquida para
Estados e Munícipios.




