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INSTRUÇÕES GERAIS:
1. Este caderno de provas contém um total de 50 (cinquenta) questões objetivas, sendo 15 de Língua Portuguesa, 7 de Noções de Informática, 8
de Legislação Municipal e 20 de Conhecimentos Específicos. Confira-o.
2. As provas terão duração de, no mínimo, 1 (uma) hora e, no máximo, de 4
(quatro) horas, incluído o tempo destinado à transcrição de suas respostas no gabarito oficial.
3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta.
4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por
erro do candidato.
5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de
respostas, devidamente preenchidos e assinados.
6. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas decorrida 1
(uma) hora do início de aplicação das mesmas, por motivo de segurança.
7. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a
mesma poderá ser destacada.
8. As questões e os gabaritos oficiais das Provas Objetivas serão publicados oficialmente no site da Câmara Municipal de Dores do Rio Preto/ES:
http://www.camaradrpreto.es.gov.br e divulgados no endereço eletrônico
www.fumarc.org.br, no 2º (segundo) dia útil subsequente à realização
das provas.
9. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa
prova.

3

Prezado(a) candidato(a):
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
O sequestro das palavras
Gregório Duvivier
Vamos supor que toda palavra tenha uma vocação primeira. A palavra
mudança, por exemplo, nasceu filha da transformação e da troca, e desde pequena servia para descrever o processo de mutação de uma coisa em outra coisa que não deixou de ser, na essência, a mesma coisa – quando a coisa é trocada por outra coisa, não é mudança, é substituição. A palavra justiça, por exemplo, brotou do casamento dos direitos com a igualdade (sim, foi um ménage):
servia para tornar igual aquilo que tinha o direito de ser igual, mas não estava
sendo tratado como tal.
No entanto as palavras cresceram. E, assim como as pessoas, foram
sendo contaminadas pelo mundo à sua volta. As palavras, coitadas, não sabem
escolher amizade, não sabem dizer não. A liberdade, por exemplo, é dessas
palavras que só dizem sim. Não nasceu de ninguém. Nasceu contra tudo: a prisão, a dependência, o poder, o dinheiro – mas não se espante se você vir a liberdade vendendo absorvente, desodorante, cartão de crédito, empréstimo de
banco. A publicidade vive disso: dobrar as melhores palavras sem pagar direito
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de imagem. Assim, você verá as palavras ecologia e esporte juntarem-se numa
só para criar o EcoSport – existe algo menos ecológico ou esportivo que um carro? Pobres palavras. Não têm advogados. Não precisam assinar termos de autorização de imagem. Estão aí, na praça, gratuitas.
Nem todos aceitam que as palavras sejam sequestradas ao bel prazer do
usuário. A política é o campo de guerra onde se disputa a posse das palavras. A
"ética", filha do caráter com a moral, transita de um lado para o outro dos conflitos, assim como a Alsácia-Lorena, e não sem guerras sanguinárias. Com um
revólver na cabeça, é obrigada a endossar os seres mais amorais e sem caráter.
A palavra mudança, que sempre andou com as esquerdas, foi sequestrada pelos
setores mais conservadores da sociedade – que fingem querer mudar, quando o
que querem é trocar (para que não se mude mais). A Justiça, coitada, foi cooptada por quem atropela direitos e desconhece a igualdade, confundindo-a o tempo
todo com seu primo, o justiçamento, filho do preconceito com o ódio.
Já a palavra impeachment, recém-nascida, filha da democracia com a
mudança, está escondida num porão: emprestaram suas roupas à palavra golpe,
que desfila por aí usando seu nome e seus documentos. Enquanto isso, a palavra jornalismo, coitada, agoniza na UTI. As palavras não lutam sozinhas. É preciso lutar por elas.
Observação: Após a coluna "O Sequestro das Palavras" ter sido publicada no
jornal impresso, na segunda-feira, 21/3 de 2016, o colunista modificou seu texto
e pediu para atualizá-lo na versão on-line.
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/gregorioduvivier/2016/03/1752170-osequestro-das-palavras.shtml
QUESTÃO 01
Na abordagem temática do texto, o autor vale-se, sistematicamente, da estratégia argumentativa
(A)
(B)
(C)
(D)

da exemplificação.
da probabilidade.
da quantificação.
do discurso de autoridade.
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QUESTÃO 02
No terceiro parágrafo do texto, o autor emprega as aspas no termo “ética” para
(A)
(B)
(C)
(D)

atribuir-lhe um segundo sentido.
enfatizar o sentido denotativo da palavra.
ironizar o sentido literal da palavra.
reforçar o sentido extralinguístico do texto.

QUESTÃO 03
Levando em conta o contexto extralinguístico do texto, suas informações textuais
refletem uma
(A)
(B)
(C)
(D)

alusão ao uso indiscriminado das palavras.
crítica à situação política do Brasil.
descrição sobre as diferenças semânticas das palavras.
reflexão sobre o significado das palavras no dicionário.

QUESTÃO 04
As figuras de linguagem são estratagemas que um autor pode empregar em seu
texto para persuadir seu leitor. No texto anterior, qual figura de linguagem foi
amplamente usada para esse fim?
(A)
(B)
(C)
(D)

Aliteração.
Metáfora.
Metonímia.
Prosopopeia.
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QUESTÃO 05
“As palavras, coitadas, não sabem escolher amizade [...]”. Nessa frase, o autor
adjetiva as palavras. Os adjetivos são classes de palavras
(A)
(B)
(C)
(D)

invariáveis que modificam o sentido do substantivo e do advérbio.
que vêm depois do substantivo.
que se caracterizam por modificar o substantivo.
variáveis que exprimem estados emocionais.

QUESTÃO 06
“Nasceu contra tudo: a prisão, a dependência, o poder, o dinheiro – mas não se
espante se você vir a liberdade vendendo absorvente, desodorante, cartão de
crédito, empréstimo de banco. A publicidade vive disso: dobrar as melhores palavras sem pagar direito de imagem.”
As palavras destacadas nesse trecho funcionam como:
(A)
(B)
(C)
(D)

Anáforas.
Catáforas.
Dêiticos.
Exóforas.

QUESTÃO 07
“Vamos supor que toda palavra tenha uma vocação primeira”.
O sentido construído para essa frase é o de que
(A)
(B)
(C)
(D)

as palavras podem ser usadas de modo diferente por pessoas diferentes.
as palavras têm sentidos que mudam ao longo dos usos.
o sentido de uma palavra é a priori o do uso corrente.
o sentido literal das palavras está em desuso.
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QUESTÃO 08
palavra
substantivo feminino
1.
unidade da língua escrita, situada entre dois espaços em branco, ou entre espaço em branco e sinal de pontuação.
2.
gram unidade pertencente a uma das grandes classes gramaticais, como substantivo, verbo, adjetivo etc., não levando em conta as modificações que nela
ocorrem nas línguas flexionais, e sim, somente, o significado; vocábulo.
www.google.com.br
A definição de palavra do dicionário do Google considera:
I.
II.
III.

Somente a modalidade escrita da língua.
Os valores semânticos e morfossintáticos das palavras.
As questões ortográficas das palavras.

Está CORRETO o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, apenas.
II, apenas.
I e II, apenas
I, II e III.

QUESTÃO 09
Leia o aviso de um restaurante, a seguir:
ATENÇÃO
Não é permitido comer duas pessoas no mesmo prato.
A Direção.
A ambiguidade da frase é de natureza:
(A)
(B)
(C)
(D)

Estrutural.
Lexical.
Semântica.
Verbal.
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QUESTÃO 10

O efeito de humor na situação apresentada na charge decorre do processo da
(A)
(B)
(C)
(D)

semelhança entre as personagens do primeiro e segundo quadrinhos.
diferença entre as personagens apresentadas nos três quadros.
inclusão do artefato explosivo no terceiro quadro.
intertextualidade entre dois textos distintos.

QUESTÃO 11
A charge é um gênero de texto que tem como finalidade primeira emitir uma crítica sobre um estado de coisas. A crítica realizada na charge tem como tema:
(A)
(B)
(C)
(D)

Destruição do patrimônio público.
Indignação humana.
Soberba humana.
Violência global.
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QUESTÃO 12
Em uma cidade mineira, foi afixada a seguinte faixa:
VIOLÊNCIA SEXUAL
Curso - Treinamento
A princípio, a faixa poderia ser mal interpretada pelos leitores. Mas a interpretação equivocada é desfeita devido aos conhecimentos prévios dos leitores sobre
I.
II.
III.

as condições de produção de uma faixa.
o gênero textual faixa de aviso.
o uso da língua.

Está CORRETO o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e III.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.

QUESTÃO 13
Considere as frases a seguir:
I.
II.
III.
IV.

Os partidos políticos no Brasil estão degladiando entre si.
O pobre é muito descriminado neste país.
Não estou certa de que essa decisão satisfaz a todos.
O presidente está visando ao mercado externo.

Está CORRETA apenas
(A)
(B)
(C)
(D)

I.
II.
III.
IV.
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QUESTÃO 14
Considere as seguintes frases:
I.
II.
III.
IV.

Segue anexo a foto do evento.
Segue em anexo a foto do evento.
Segue anexa a foto do evento.
Segue anexado a foto do evento

Estão CORRETAS apenas as frases:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II.
I e IV.
II e III.
III e IV.

QUESTÃO 15
Considere a regra gramatical a seguir:
Errado: Não sei aonde fica o prédio da reitoria.
Correto: Não sei onde fica o prédio da reitoria.
A regra gramatical que está implícita nos pares de frases anteriores se aplica em:
(A) Eles chegaram aonde ninguém chegou.
Onde fica a cidade luz?
(B) Moro onde não mora ninguém.
Aonde está você agora.
(C) Aonde quer que você vá, seja feliz.
Onde chegaremos com tanta violência?
(D) Aonde você vai?
Onde ele está indo?
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PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 16
São guias disponíveis na janela “Gerenciador de Tarefas do Windows” do Microsoft Windows 7, versão português, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Aplicativos.
Desempenho.
Dispositivos.
Rede.

QUESTÃO 17
Analise as seguintes afirmativas sobre as opções disponíveis no grupo “Janela”
da guia “Exibição” do Microsoft Word, versão português do Office 2010:

I–

Esta opção abre uma nova janela com exibição do documento
atual.

II –

Esta opção exibe uma lista com o nome das janelas abertas para
que o usuário selecione qual janela deseja exibir.

III –

Esta opção divide a janela atual em duas partes de modo que
seções diferentes do documento possam ser vistas as mesmo tempo.

Estão CORRETAS as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

12
QUESTÃO 18
Selecione a opção do grupo “Configurar Página” da guia “Layout da Página” do
Microsoft Word, versão português do Office 2010, que possibilita escolher um
tamanho de papel para o documento:

(A)

(B)
(C)
(D)

QUESTÃO 19
São opções disponíveis no grupo “Parágrafo” da guia “Página Inicial” do Microsoft Word, versão português do Office 2010, EXCETO:

(A)

Iniciar uma lista numerada.

(B)

Adicionar números de linha à esquerda de cada linha.

(C)

Alinhar o texto às margens direita e esquerda.

(D)

Iniciar uma lista de vários níveis.

13
QUESTÃO 20
Considere o seguinte intervalo de células preenchidas no Microsoft Excel, versão
português do Office 2010:

Todos os resultados das fórmulas a seguir estão corretos, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

“=SOMA(A1;C3)” é 13.
“=SOMA(A1:C3)” é 13.
“=SOMASE(A1:C3;"=1")” é 5.
“=CONT.VALORES(A1:C3)” é 9.

QUESTÃO 21
Analise as seguintes afirmativas sobre as opções disponíveis na guia “Dados” do
Microsoft Excel, versão português do Office 2010:

I–

Permite classificar dados.

II –

Permite a filtragem de células.

III –

Permite incluir regras de validação de dados.

Estão CORRETAS as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
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QUESTÃO 22
Analise as seguintes afirmativas sobre as opções disponíveis no grupo “Incluir”
da guia “Mensagem” da janela de edição de uma nova mensagem do Microsoft
Outlook, versão português do Office 2010:

I–

Permite responder uma mensagem.

II –

Permite anexar um arquivo.

III –

Permite incluir uma assinatura de e-mail.

Estão CORRETAS as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
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PROVA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
QUESTÃO 23
Segundo a Lei Orgânica do Município de Dores do Rio Preto, é CORRETO afirmar:
(A) A convocação de plebiscito será sempre feita por meio de Resolução da
Câmara Municipal, mediante requerimento apresentado por cinco por cento
do eleitorado do Município; pelo Prefeito ou por, no mínimo, um terço dos
Vereadores.
(B) A iniciativa popular pode ser exercida pela representação à Câmara Municipal de projeto de lei de iniciativa do Município, da cidade, de bairros ou de
distritos, através de manifestação de, no mínimo, três por cento do eleitorado.
(C) As leis que disponham sobre servidores públicos municipais, seu regime
jurídico e provimento de cargos são de iniciativa privativa da Mesa da Câmara Municipal.
(D) Os projetos de lei serão discutidos e votados, em dois turnos, com interstício
mínimo de quarenta e oito horas, considerando-se aprovados os que obtiverem, em cada um, o quórum exigido.
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QUESTÃO 24
São disposições previstas na Lei Orgânica do Município, EXCETO:
(A) A Procuradoria Geral tem por Chefe o Procurador Geral do Município, de
livre nomeação pelo Prefeito dentre os advogados que tenham, no mínimo,
três anos de plena prática, notável saber jurídico e reputação ilibada.
(B) A Procuradoria Geral do Município é uma instituição permanente, essencial
ao exercício das funções administrativas, judiciais e extrajudiciais do Município, sendo responsável, em toda sua plenitude, pela defesa de seus interesses em juízo ou fora dele, bem como pelas suas atividades de consultoria
jurídica, incluídas suas autarquias e fundações.
(C) Lei Complementar disporá sobre a criação, estruturação e atribuições das
Secretarias Municipais.
(D) Os Secretários Municipais, escolhidos dentre os brasileiros maiores de vinte
e um anos, e no exercício dos direitos políticos, ocuparão cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, na forma da lei.

QUESTÃO 25
Sobre a proposta de emenda à Lei Orgânica do Município, é CORRETO afirmar:
(A) A emenda à Lei Orgânica será promulgada pelo Prefeito Municipal em ato
contínuo à sanção.
(B) A proposta será discutida e votada pela Câmara em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, considerando-se aprovada se obtiver, em cada um,
dois terços dos votos dos Vereadores.
(C) Não se admite iniciativa popular de emenda à Lei Orgânica do Município.
(D) Poderá o Prefeito Municipal reapresentar livremente proposta de emenda à
Lei Orgânica rejeitada ou havida por prejudicada.
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QUESTÃO 26
NÃO são objeto de iniciativa privativa do Prefeito Municipal as leis que
(A) disponham sobre tributos.
(B) disponham sobre criação, estruturação e atribuição das Secretarias e órgãos
da administração pública.
(C) fixem o plano diretor.
(D) fixem ou modifiquem os efetivos da Guarda Municipal.

QUESTÃO 27
Concluído o parecer da Comissão de Justiça da Câmara pela inconstitucionalidade ou ilegalidade de qualquer proposição ou emenda, é INCORRETO afirmar:
(A) Aprovado o parecer da Comissão de Justiça que concluir pela inconstitucionalidade ou ilegalidade da proposição esta será tida como rejeitada, sendo
providenciado o seu arquivamento; rejeitado o parecer, será a proposição
encaminhada às demais Comissões.
(B) Para rejeitar o parecer da Comissão de Justiça, quando este opinar pela
inconstitucionalidade ou ilegalidade de qualquer proposição ou emenda, serão necessários 2/3 (dois terços) dos votos.
(C) Constitui decisão discricionária do Presidente da Casa submetê-lo ao plenário, podendo o projeto prosseguir sem sua apreciação.
(D) Deverá o mesmo ser submetido ao plenário, a fim de, em discussão e votação únicas, ser apreciada essa preliminar.
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QUESTÃO 28
Considerando o teor do Regimento Interno, é INCORRETA a seguinte afirmação
sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs):
(A) Aplicar-se-ão subsidiariamente aos trabalhos das CPIs as normas contidas
no Código de Processo Penal e na legislação federal específica, respeitados
os princípios constitucionais, especialmente no que se refere ao princípio da
ampla defesa.
(B) As CPIs poderão determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, requisitar de órgãos e entidades da administração
pública informações e documentos, requerer a audiência de Vereadores,
Secretário Municipais e autoridade equivalente, tomar depoimentos de autoridades federais, estaduais e municipais e requisitar os serviços de quaisquer autoridades, inclusive policiais.
(C) Considera-se fato determinado para fins de instauração das CPIs o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional,
legal, econômica e social do Município, que estiver devidamente caracterizado no requerimento de criação da comissão.
(D) Serão criadas mediante requerimento da maioria dos membros da Câmara
para apuração de fato determinado.
QUESTÃO 29
Sobre o quórum de deliberação nas decisões do Plenário da Câmara Municipal,
assinale a afirmativa INCORRETA:
(A) As decisões do Plenário poderão ser tomadas por maioria simples, maioria
absoluta ou maioria qualificada de seus membros.
(B) Maioria absoluta é a que corresponde ao primeiro número inteiro acima da
metade do número de Vereadores que compõem a Câmara.
(C) Maioria qualificada é a que atinge ou ultrapassa 3/5 (três quintos) do número
de Vereadores componentes da Câmara.
(D) Maioria simples é a que representa mais da metade dos Vereadores presentes.
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QUESTÃO 30
NÃO constitui razão para que o Presidente da Câmara Municipal vote:
(A)
(B)
(C)
(D)

que ocorra empate.
que a matéria exija quórum de 2/3 (dois terços) da Câmara.
que a votação seja para eleição da Mesa.
que o objeto de votação seja de iniciativa de seu partido.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31
Se o Passivo Exigível da Cia. Cruz & Martini totaliza R$ 19.000,00 e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 11.000,00, o valor total do seu Capital Próprio monta em:
(A)
(B)
(C)
(D)

R$ 8.000,00
R$ 9.000,00
R$ 11.000,00
R$ 19.000,00

QUESTÃO 32
De acordo com o parágrafo 5º, do artigo 12, da Lei nº 4.320/64, classificam-se
como Inversões Financeiras as dotações destinadas a, EXCETO:
(A) Aquisição de imóveis ou de bens de capital já em utilização.
(B) Aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de
qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento
do capital.
(C) Constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem a
objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros.
(D) Subvenções sociais, as que se destinem a instituições públicas ou privadas
de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa.
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QUESTÃO 33
Considerando-se A = Ativo, P = Passivo e SL = Situação Líquida, pode-se afirmar
que a situação de Passivo a Descoberto ocorrerá quando:
(A)
(B)
(C)
(D)

A + SL = P
A>P
A > SL + P
A - P = SL

QUESTÃO 34
Nos termos do artigo 41, da Lei nº 4.320/64, os créditos adicionais classificam-se
em:
I - Superávit financeiro.
II - Suplementares.
III - Especiais.
IV - Extraordinários.
As alternativas CORRETAS são:
(A)
(B)
(C)
(D)

I,
I,
I,
II,

II
II
III
III

e
e
e
e

III.
IV.
IV.
IV.

QUESTÃO 35
Assinale a alternativa que NÃO deve ser classificada no Ativo Circulante.
(A)
(B)
(C)
(D)

Caixa e Equivalentes de Caixa.
Participações Societárias.
Direitos Realizáveis no Curto Prazo.
Estoques.
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QUESTÃO 36
Os Princípios de Contabilidade representam a essência das doutrinas e teorias
relativas à Ciência da Contabilidade, consoante o entendimento predominante
nos universos científico e profissional de nosso País. Concernem, pois, à Contabilidade no seu sentido mais amplo de ciência social, cujo objeto é o Patrimônio
das Entidades.
I.

II.

III.

IV.

Princípio da Prudência: As receitas e as despesas devem ser incluídas
na apuração do resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se relacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.
Princípio da Oportunidade: Refere-se ao momento em que devem ser registradas as variações patrimoniais. Devem ser feitas de forma íntegra e
tempestiva, independentemente das causas que as originaram, contemplando os aspectos físicos e monetários. A integridade dos registros é de
fundamental importância para a análise dos elementos patrimoniais, pois
todos os fatos contábeis devem ser registrados.
Princípio da Continuidade: Pressupõe que a Entidade continuará em
operação no futuro e, portanto, a mensuração e a apresentação dos
componentes do patrimônio levam em conta esta circunstância.
Princípio do Registro pelo Valor Original: Os componentes do patrimônio
devem ser registrados pelos valores originais das transações com o
mundo exterior, expressos a valor presente na moeda do País, que serão
mantidos na avaliação das variações patrimoniais posteriores, inclusive
quando configurarem agregações ou decomposições no interior da entidade.

As afirmativas CORRETAS são:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e III.
I, II e IV.
I, III e IV.
II, III e IV.
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QUESTÃO 37
NÃO é uma dedução da Receita Bruta, para a determinação da Receita Líquida:
(A) Abatimentos: por razões de qualidade da mercadoria ou outros.
(B) Custo: gasto efetuado pela empresa pelo qual se obtém um bem, direito ou
serviço.
(C) Descontos Concedidos: são descontos comerciais e deverão estar presentes na nota fiscal de vendas.
(D) Vendas Canceladas: correspondem à anulação de valores registrados como
receita bruta de Vendas e serviços.
QUESTÃO 38
Conforme o artigo 22, da Lei nº 4.320/64, a proposta orçamentária que o Poder
Executivo encaminhará ao Poder Legislativo nos prazos estabelecidos nas Constituições e nas Leis Orgânicas dos Municípios, compor-se-á de:
I.

II.

III.
IV.

Termo de concessão de dotação superior aos quantitativos, desde que
previamente fixados em resolução do Poder Legislativo para cobertura
de auxílios e subvenções.
Mensagem, que conterá: exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, documentada com demonstração da dívida fundada e
flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis; exposição e justificação da política econômico-financeira do Governo; justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital.
Projeto de Lei de Orçamento.
Especificação dos programas especiais de trabalho custeados por dotações globais, em termos de metas visadas, decompostas em estimativa
do custo das obras a realizar e dos serviços a prestar, acompanhadas de
justificação econômica, financeira, social e administrativa.

As afirmativas CORRETAS são:
(A)
(B)
(C)
(D)

II, III e IV.
I, III e IV.
I, II e III.
I, II e IV.
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QUESTÃO 39
A empresa Comercial Lessa, Marzano & Meniconi Ltda. apresenta no seu estoque, em 01/01/2015, o montante de R$ 600.000,00 em mercadorias. Em
10/01/2015 comprou mais R$ 450.000,00 de novas mercadorias. Ao término do
exercício social, em 31/12/2015, o seu estoque final de mercadorias é de
R$ 35.000,00. Assim sendo, qual o valor do seu CMV, em 31/12/2015?
(A)
(B)
(C)
(D)

R$ 185.000,00
R$ 1.015.000,00
R$ 1.050.000,00
R$ 1.085.000,00

QUESTÃO 40
De acordo com o artigo 75, da Lei nº 4.320/64, o controle da execução orçamentária compreenderá:
I.

II.
III.
IV.

A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais
que será feita através de dotação consignada na Lei de Orçamento ou
em créditos adicionais.
A fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por
bens e valores públicos.
O cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários
e em termos de realização de obras e prestação de serviços.
A legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações.

As afirmativas CORRETAS são:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e IV.
I, II e III.
II, III e IV.
I, III e IV.
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QUESTÃO 41
NÃO está correto o que se afirma em:
(A) A liquidez corrente indica a capacidade da empresa para liquidar seus compromissos financeiros de curto prazo. Como ele estabelece a relação entre
ativo circulante e passivo circulante, preferencialmente deve ser sempre
maior que 1 (um), isto é, quanto maior for o índice, mais confortável será a
situação financeira da empresa.
(B) A liquidez geral de uma empresa é medida pela capacidade que ela possui
para satisfazer suas obrigações de curto prazo, nas datas dos vencimentos.
(C) A liquidez refere-se à solvência da situação financeira global da empresa - a
facilidade com a qual ela pode pagar suas contas.
(D) Geralmente, entende-se que, quanto maior for o Capital Circulante Líquido
de uma empresa, menor será o seu risco, porque sua liquidez reduz a probabilidade de que ela se torne tecnicamente insolvente.

QUESTÃO 42
Nos termos do artigo 92, da Lei nº 4.320/64, a dívida flutuante compreende:
I.
II.
III.
IV.

os restos a pagar, incluídos todos os serviços da dívida.
os serviços da dívida a pagar.
os depósitos.
os débitos de tesouraria.

As afirmativas CORRETAS são:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e IV.
I, II e III.
II, III e IV.
I, III e IV.
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QUESTÃO 43
O quociente encontrado mediante a divisão do resultado ou lucro operacional
bruto, pela receita operacional líquida, nos informa a margem
(A)
(B)
(C)
(D)

bruta.
do exercício.
líquida do exercício.
operacional.

QUESTÃO 44
O objeto da Contabilidade Pública é:
(A) A preparação de relatórios exatos e precisos para subsidiar a administração
no processo decisório.
(B) O fornecimento de informações exatas e precisas aos órgãos de controle
interno e externo.
(C) O patrimônio público e o controle orçamentário.
(D) O patrimônio público, os bens de domínio público e a elaboração de relatórios.

QUESTÃO 45
Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que descreve um fato administrativo classificado como misto aumentativo.
(A)
(B)
(C)
(D)

Pagamento de obrigação com acréscimo de valor relativo a juros de mora.
Permuta de veículo por equipamento de igual valor.
Recebimento de receita auferida em aplicações financeiras.
Recebimento de direito com acréscimo de valor relativo a juros de mora.
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QUESTÃO 46
Dos demonstrativos contábeis da Cia. Blasco & Nievas foram obtidos os seguintes dados:
Prazo médio de renovação dos estoques - 60 dias.
Prazo médio de recebimento de vendas - 90 dias.
Prazo médio de pagamento de compras - 120 dias.
Capital Circulante Líquido - R$ 500.000,00
Lucro Líquido do Exercício - R$ 600.000,00
Assim sendo, o índice de rotação dos estoques é de:
(A)
(B)
(C)
(D)

2
4
5
6

QUESTÃO 47
A dívida fundada é caracterizada
(A) pelos compromissos assumidos para atender ao desequilíbrio orçamentário
ou aos financiamentos de obras e serviços públicos com exigibilidades superiores a doze meses.
(B) pelos prazos de vencimentos da dívida, a partir do início do exercício seguinte.
(C) pelos valores registrados no Passivo Permanente, com vencimentos inferiores a doze meses.
(D) por controles mantidos pela unidade que permitem, a qualquer momento, a
identificação da dívida.
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QUESTÃO 48
Dos demonstrativos contábeis da Cia. Patrício & Hudson foram obtidos os seguintes dados:

Ativo Circulante
Passivo Circulante

Inicial - R$ 3.000,00
Final - R$ 4.800,00
Inicial - R$ 2.200,00
Final - R$ 3.600,00

Assim sendo, a variação do Capital Circulante Líquido é de:
(A)
(B)
(C)
(D)

R$ 400,00
R$ 800,00
R$ 1.200,00
R$ 1.400,00

QUESTÃO 49
O pagamento de uma dívida no valor de R$ 600.000,00, com desconto de 10%
(dez por cento), representa um fato administrativo:
(A)
(B)
(C)
(D)

Modificativo aumentativo.
Modificativo diminutivo.
Misto aumentativo.
Misto diminutivo.
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QUESTÃO 50
As técnicas de análise vertical e de análise horizontal permitem informar, por
exemplo, quais são os principais tipos de ativos e como a participação ou relevância de cada ativo se alterou nos últimos exercícios. Esse mesmo raciocínio
pode ser estendido para os itens do Passivo e do Patrimônio Líquido, como também para as contas de Resultado.
Nesse contexto, é CORRETO afirmar:
(A) A análise vertical compara os valores de uma demonstração em determinado exercício social com as demonstrações em exercícios anteriores.
(B) As análises vertical e horizontal devem ser empregadas de forma complementar, a fim de obter uma visão mais completa da situação da empresa.
(C) As análises vertical e horizontal da demonstração do resultado permitem
avaliar a participação de cada elemento na formação do lucro ou prejuízo do
período.
(D) O objetivo da análise horizontal concentra-se na verificação da estrutura de
composição de itens dos demonstrativos e a sua evolução no tempo.
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