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PORTUGUÊS 

  
Em um movimento de aproximar a produção 

agrícola das cidades, as hortas urbanas vêm ganhando 
espaço. São pequenos grupos de vizinhos que se reúnem 
e passam a plantar e administrar hortas comunitárias. 
Inspirado por essa tendência, o estudante de arquitetura e 
urbanismo Deloan Perini desenvolveu o projeto de um 
sistema de agricultura urbana totalmente 
autossustentável, a partir da realidade da cidade de 
Erechim, no interior do Rio Grande do Sul. Com o 
trabalho, o catarinense de 27 anos conquistou o 1º lugar 
da categoria Ensino Superior do Prêmio Jovem Cientista 
2015. 

“A ideia para o projeto de agricultura urbana 
surgiu no início de 2013, quando fiz um estudo de 
loteamento da cidade, em uma das disciplinas do curso de 
arquitetura. No segundo semestre do mesmo ano, o 
projeto de extensão „Erechim para quem quiser ver, 
discutir e intervir‟, do qual fiz parte, realizou um 
levantamento dos vazios urbanos existentes na área 
central do Município. No ano seguinte, iniciei meu trabalho 
final de graduação e utilizei esse levantamento como base 
para a implantação da agricultura urbana”, diz Deloan. 
Foram mapeados 144 lotes com potencial de 
transformação em hortas urbanas. A partir desse 
diagnóstico, ele desenvolveu um modelo de agricultura de 
acordo com as necessidades do Município, onde cursa a 
graduação na Universidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS). 

Para Deloan, o projeto enfoca dois problemas 
atuais: a segurança alimentar e a qualidade dos espaços 
urbanos. “As pessoas preocupam-se cada vez mais com a 
saúde, e a alimentação contribui diretamente para a 
qualidade de vida. Embora muita gente não se dê conta, o 
espaço em que vivemos e interagimos dentro da cidade 
interfere constantemente na formação de nossa rotina e 
hábitos: por exemplo, no fato de conhecermos ou não 
nossos vizinhos, praticarmos ou não atividades físicas ao 
ar livre e até mesmo na nossa alimentação”, diz. De 
acordo com o estudante, ao aproximar as áreas de 
produção de alimentos dos consumidores finais, os custos 
com transporte são reduzidos, qualidade e durabilidade 
dos produtos aumentam e a relação das pessoas com o 
alimento se transforma, pois moradores passam a ser 
também produtores. 

 
http://epoca.globo.com/vida/noticia/2015/08/agricultura... - adaptado. 

 

1) Quanto ao texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - Hortas urbanas geralmente caracterizam-se como 

comunitárias, pois são grupos de vizinhos que se 
reúnem e passam a cultivar e administrá-las. 

II - A ideia do projeto de agricultura urbana de Perini 
surgiu a partir de um estudo de loteamento da cidade 
de Erechim, o qual ele mesmo fez. 

III - O projeto de Perini foi premiado em 1º lugar na 
categoria Ensino Superior do Prêmio Jovem Cientista. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

2) Acerca do texto, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(...) O Projeto, segundo Perini, centra-se em dois 

problemas atuais: a segurança alimentar e a 
qualidade dos espaços urbanos. 

(...) Segundo Perini, a partir do cultivo de uma horta 
comunitária, os custos com o transporte dos alimentos 
são reduzidos. 

 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E. 
 

3) Assinalar a alternativa em que a voz verbal é passiva 
analítica: 
 
a) Os alunos pintaram as salas de aula. 
b) Os professores tiveram reunião ontem. 
c) Os documentos foram organizados pela secretária com 

muita eficiência. 
d) Recolheu-se todo o material para descarte. 
 

4) Analisar os itens abaixo quanto à concordância: 
 
I - Os caras ficaram entusiasmados, porque eu introduzo 

um fator emocional na decisão de compra do padeiro. 
II - Os outros dois projetos também não têm potencial para 

render milhões de reais. 
 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão incorretos. 
d) Os itens I e II estão corretos. 
 

5) A palavra “mentiroso” é formada pelo processo 
denominado: 
 
a) Derivação sufixal. 
b) Derivação prefixal. 
c) Derivação parassintética. 
d) Derivação regressiva. 
 

6) A pontuação está INCORRETAMENTE empregada em: 
 
a) Os consumidores brasileiros mais conscientes, já se 

acostumaram a verificar se alguns produtos têm selo 
verde. 

b) Há pescas no Brasil em processo de certificação, como 
sardinha e atum no Sul. 

c) Produtos de aquicultura produzidos localmente por 
produtores de pequena escala, como tilápia, truta e 
beijupirá, serão certificados em tempo. 

d) Além dos produtos brasileiros, teremos salmão 
certificado do Chile, merluza da Argentina e bacalhau. 
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7) O sublinhado em “Eu me interesso pela enorme 
capacidade da história de explicar o presente.” classifica-
se sintaticamente como: 
 

a) Objeto indireto. 
b) Objeto direto.  
c) Predicativo do sujeito. 
d) Predicativo do objeto. 
 

 

8) O emprego dos porquês está INCORRETO em: 
 

a) Não é uma decisão simples, porque traz custos 
mensais da ordem de milhões de reais. 

b) Avaliar o porquê de adoecermos é essencial para 
prevenir e tratar doenças. 

c) Por quê o defendem de forma tão barulhenta? 
d) Por que o senhor votou contra o projeto de lei do Uber? 
 

 

9) Em relação à ortografia, assinalar a alternativa em que 
ambos os termos estão CORRETOS: 
 

a) Egreja - iscola. 
b) Laboral - atrasado. 
c) Autar - elaboral. 
d) Atrazado - escola. 
 

 

10) Todos os termos estão INCORRETAMENTE 
acentuados em: 
 

a) Românce - episódios - histórico. 
b) Ensaísta - jornalísta - romancísta. 
c) Contraditório - literário - libertíno. 
d) Judáico - orgulhósos  - prêmiações. 
  

INFORMÁTICA 
 

Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão de 
instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os submenus, 
as barras, os ícones e os demais itens que compõem os 
programas abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão, conforme exposto anteriormente. 
 

 

11) No Outlook 2007, o botão circulado na imagem abaixo 
é denominado: 
 

 
 

a) Status de Indexação. 
b) Opções de Pesquisa. 
c) Pesquisar Área de Trabalho. 
d) Pesquisar Todos os Itens de E-mail. 

12) Segundo a Cartilha de Segurança para Internet, para 
saber se um certificado digital é confiável, é necessário 
observar alguns requisitos. Em relação a esses requisitos, 
assinalar a alternativa INCORRETA:  
 

a) Se o certificado foi emitido por uma Autoridade 
Certificadora confiável (pertence a uma cadeia de 
confiança reconhecida). 

b) Se o dono do certificado confere com a entidade com a 
qual está se comunicando (por exemplo: o nome do site). 

c) Se o certificado está fora do prazo de validade. 
d) Se o certificado não foi revogado pela Autoridade 

Certificadora emissora. 
 

 

13) No PowerPoint 2007, é possível adicionar uma ação 

ao objeto selecionado para especificar o que deve 
acontecer quando o usuário clicar nele ou passar o mouse 
sobre ele. Esse recurso encontra-se na guia: 
 

a) Exibição. 
b) Inserir. 
c) Animações. 
d) Apresentação de Slides. 
 

 

14) No Excel 2007, para formatar rapidamente um 
intervalo de células e convertê-lo em tabela, escolhendo 
um estilo de tabela predefinido por meio da função 
Formatar como Tabela, o usuário precisa ir na guia: 
 

a) Exibição. 
b) Inserir. 
c) Início. 
d) Dados. 
 

 

15) No mês de agosto, um usuário fez no Word 2007 um 
calendário com o nome do mês de forma grande e 
separadores de semana grossos, conforme a figura 
abaixo: 
 

 
 

Sabendo-se que esse usuário conseguiu esse efeito 
rapidamente, assinalar a alternativa que apresenta o 
recurso utilizado por ele:  
 

a) 

 
  

b) 

 
  

c) 

 
  

d)  
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MATEMÁTICA 

 
16) Um acionista investe R$ 8.000,00 em um título. Sabe-
se que, em 10 meses, ele terá rendido R$ 1.200,00 de 
juros sob regime de juros simples. Com base nessas 
informações, assinalar a alternativa que apresenta a taxa 
de juros correspondente a essa situação: 
 
a) 0,5% 
b) 1% 
c) 1,5% 
d) 2% 
 

17) Assinalar a alternativa que apresenta o valor de x, de 
modo que os números 
(x + 4), (2x + 4) e (x + 8) estejam, nessa ordem, em 
progressão aritmética: 
 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 8 
 

18) Dada a inequação 2
4

1
x   em  , é CORRETO 

afirmar que o seu conjunto solução é: 
 

a) S = {x   /
4

7
x  } 

b) S = {x   /
4

8
x  } 

c) S = {x   /
2

1
x  } 

d) S = {x   /
4

9
x  } 

 

19) Dado o sistema linear abaixo, assinalar a alternativa 
que apresenta o resultado da operação x + y + z: 
 









1=z+y-3x

5=z-2y-x

9=z+y+x

 

 
a) 9 
b) 8 
c) 7 
d) 6 
 

20) Em uma estante, há 8 livros de matemática diferentes 
entre si. De quantas maneiras é possível escolher 5 
desses livros? 
 
a) 48 
b) 56 
c) 42 
d) 36 
  

RASCUNHO 
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LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
  

Conhecimentos Gerais 

  
21) Analisar a sentença abaixo: 
 
Os direitos civis são direitos individuais e fundamentais 
que regulam as relações entre as pessoas (1ª parte). A 
segurança é um direito civil e o Poder Público é quem zela 
pela integridade física e moral, além de proteger os 
pertences (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 

  
22) Em conformidade com a Constituição Federal, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se 

encontre serão comunicados imediatamente ao 
Ministério Público. 

(---) A prisão legal será imediatamente relaxada pela 
autoridade judiciária. 

(---) Conceder-se-á mandado de segurança sempre que 
alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, 
por ilegalidade ou abuso de poder. 

 
a) E - E - E. 
b) C - E - C. 
c) E - C - E. 
d) C - C - E. 
 

23) Considerando-se o que dispõe a Lei Orgânica do 
Município, assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) São poderes do Município, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. 
b) O cidadão investido na função de um dos poderes do 

Município não pode exercer a de outro. 
c) É permitida a delegação entre os poderes. 
d) Ao Município compete privativamente, dentre outros, 

elaborar o orçamento, estimando a receita e fixando a 
despesa, com base em planejamento adequado. 

24) Com base na Lei Municipal nº 928/91, em relação ao 
exercício de função de confiança, analisar os itens abaixo: 
 
I - A designação para o exercício da função gratificada, 

que será cumulativa com o cargo em comissão, será 
feita por ato expresso da autoridade competente. 

II - O exercício de função de confiança pelo servidor 
público efetivo, de livre nomeação e exoneração pela 
autoridade competente, poderá ocorrer sob a forma de 
função gratificada. 

III - O valor da função gratificada será percebido 
cumulativamente com o vencimento do cargo de 
provimento efetivo. 

  
Está(ão) CORRETOS: 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

25) Em conformidade com a Lei nº 8.429/92, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, 

àquele que, mesmo não sendo agente público, induza 
ou concorra para a prática do ato de improbidade ou 
dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. 

II - Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia 
não são obrigados a velar pela estrita observância dos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e 
publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos. 

 
a) Somente o item I está correto. 
b) Os itens I e II estão corretos.  
c) Somente o item II está correto.  
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

26) De acordo com a Lei nº 8.666/93, são modalidades de 
licitação, EXCETO:  
 
a) Leilão. 
b) Pregão eletrônico. 
c) Convite.  
d) Concurso. 
 

27) De acordo com a Lei Complementar nº 101/00, 
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
 É __________ a realização de operação de crédito entre 
um ente da Federação, diretamente ou por intermédio de 
fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal 
dependente, e outro, inclusive suas entidades da 
Administração Indireta, ainda que sob a forma de 
novação, refinanciamento ou postergação de dívida 
contraída anteriormente. 
 
a) vedada 
b) permitida 
c) indicada 
d) recomendada 
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28) Em conformidade com a Lei nº 4.320/64, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Constitui fundo especial o produto de receitas 

especificadas que por lei se vinculam à realização de 
determinados objetivos ou serviços, facultada a 
adoção de normas peculiares de aplicação. 

(---) A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a 
fundos especiais far-se-á através de dotação 
consignada na Lei de Orçamento ou em créditos 
adicionais. 

(---) Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, 
o saldo positivo do fundo especial apurado em 
balanço será transferido para o exercício seguinte, a 
crédito do mesmo fundo. 

 
a) C - C - C. 
b) E - C - E. 
c) C - C - E. 
d) E - E - E. 
 

29) De acordo com a Lei nº 4.320/64, classificam-se como 

Inversões Financeiras as dotações destinadas à: 
 
I - Aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em 

utilização. 
II - Aquisição de títulos representativos do capital de 

empresas ou entidades de qualquer espécie, já 
constituídas, quando a operação importe unicamente o 
aumento do capital. 

III - Constituição ou aumento do capital de entidades ou 
empresas que visem a objetivos comerciais ou 
financeiros, inclusive operações bancárias ou de 
seguros. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e II.  
c) Somente os itens I e III.  
d) Todos os itens. 
 

30) Segundo a Lei nº 6.404/76, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Somente os valores mobiliários de emissão de 

companhia registrada na Comissão de Valores 
Mobiliários podem ser negociados no mercado de 
valores mobiliários.   

(---) Toda distribuição pública de valores mobiliários será 
efetivada no mercado sem prévio registro na 
Comissão de Valores Mobiliários.  

(---) A Comissão de Valores Mobiliários poderá classificar 
as companhias abertas em categorias, segundo as 
espécies e classes dos valores mobiliários por ela 
emitidos negociados no mercado, e especificará as 
normas sobre companhias abertas aplicáveis a cada 
categoria. 

 
a) C - E - C. 
b) E - C - E. 
c) C - C - E. 
d) E - E - E. 

31) Segundo o Código Tributário do Município, o imposto 
sobre a transmissão “inter-vivos”, por ato oneroso, de 
bens imóveis e de direitos reais a eles relativos, tem como 
fato gerador: 
 
I - A transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do 

domínio útil de bens imóveis por natureza ou acessão 
física, como definidos na lei civil. 

II - A transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre 
imóveis, exceto os de garantia. 

III - A cessão de direitos relativos às transmissões 
referidas nos itens anteriores. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

32) Em conformidade com o Código Tributário do 
Município, analisar a sentença abaixo: 
 
O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) 
incide sobre o serviço proveniente do exterior do País ou 
cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País 
(1ª parte). Considera-se estabelecimento prestador o local 
onde o contribuinte desenvolve a atividade de prestar 
serviços, de modo permanente ou temporário, e que 
configure unidade econômica ou profissional, sendo 
irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, 
filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório 
de representação ou contato ou quaisquer outras que 
venham a ser utilizadas (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

33) Com base no Código de Ética Profissional, analisar a 
sentença abaixo: 
 
O Profissional da Contabilidade poderá transferir 
parcialmente a execução dos serviços a seu cargo a outro 
profissional, deixando de ser sua a responsabilidade 
técnica (1ª parte). O Contador, quando perito, assistente 
técnico, auditor ou árbitro, deverá dar parecer ou emitir 
opinião, mesmo sem estar suficientemente informado e 
munido de documentos (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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34) Em relação à estrutura da demonstração do fluxo de 
caixa, quanto às alterações ocorridas, durante  o 
exercício, no saldo de caixa e equivalentes de caixa, 
segregando-se essas alterações em, no mínimo, três 
fluxos, conforme a Lei nº 6.404/76, artigo 188, inciso I, 
assinalar a alternativa CORRETA referente a um fluxo: 
 
a) Não operacionais. 
b) Do capital. 
c) Da receita. 
d) Dos investimentos. 
 

35)  e a ordo  om       , são opera  es   e 
movimentam as contas de Resultado: 
 
a) Receita, despesa, custos, adiantamento a fornecedores 

e ganhos. 
b) Receita, despesa, custos, perdas e ganhos. 
c) Receita, despesa, custos, perdas e adiantamento a 

fornecedores. 
d) Receita, despesa, adiantamento a fornecedores, perdas 

e ganhos. 
 

36) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Os mesmos elementos que formam o ativo de estoque de 
mercadorias ou produtos formam o _______________, já 
que representam o valor dos estoques retirados da 
empresa pelas vendas realizadas. 
 
a) preço mínimo 
b) custo das mercadorias vendidas 
c) lucro operacional líquido 
d) custo das vendas  
 

37) Segundo BEZERRA, são objetivos do PCASP: 
 
a) Criar, extinguir, especificar, desdobrar, detalhar e 

codificar contas.  
b   iabi i ar a  onso ida ão das  ontas p b i as. 
c) Promover as alterações e a  stes ne ess rios   

at a i a ão do p ano de  ontas, obser ada s a 
estr t ra b si a, in   indo os  an amentos t pi os do 
setor p b i o. 

d    pedir instr   es sobre a  ti i a ão do p ano de 
 ontas,  ompreendendo os pro edimentos  ont beis 
pertinentes. 

38) A demonstração do resultado do exercício (DRE) deve 
ser elaborada considerando sua interligação com o 
subsistema de custos e apresentar na forma dedutiva, 
pelo menos, a(s) seguinte(s) estrutura(s): 
 
I - Receita de vendas deduzindo o custo da mercadoria 

vendida. 
II - Receita econômica dos serviços prestados, dos bens e 

dos produtos fornecidos. 
III - Custos e despesas identificados com a execução da 

ação pública. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Somente o item III. 
 

39) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O _______________ corresponde ao período de tempo 
em que se processam as atividades típicas do orçamento 
público, desde sua concepção até sua apreciação final. 
 
a) processo orçamentário 
b) planejamento-orçamento  
c) exercício financeiro 
d) ciclo orçamentário 
 

40) De acordo com SILVA, sobre o aspecto quantitativo e 
qualitativo do patrimônio, analisar os itens abaixo: 
 
I - Sob o aspecto quantitativo, o patrim nio de e ser 

apre iado  por  m  ado,   anto  s ori ens, isto  , 
  anto  s  ontes de   e pro  m os re  rsos e, por 
o tro  ado,   anto    orma pe a   a  estão ap i ados 
esses mesmos recursos.  

   -   aspe to   a itati o não inda a o  a or dos bens, mas 
a s a   a idade   n iona , isto  , as  ormas e 
 omposi  es   a itati as   e podem ad  irir na 
instit i ão, pro  rando estabe e er a  omposi ão   e 
me  or  on orra para a  an ar se s  ins  om a m  ima 
economicidade e produtividade. 

II  -  ob o aspe to   a itati o, o patrim nio   entendido 
 omo  m  omp e o de bens e meios e on mi os 
 etero  neos e  oordenados   e, em determinado 
momento, en ontram-se   disposi ão de  ma entidade 
e   e  on orrem para a rea i a ão de se s  ins. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 


	Contador
	Assistente Social_M1 até 15
	Contador_F1



