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Cargo: Contador

Português
Leia atentamente a canção Paralelas, de Antônio Carlos Belchior, cantor e
compositor brasileiro, para responder às questões de 1 a 3.
Paralelas
Dentro do carro
Sobre o trevo
A cem por hora, ó meu amor
Só tens agora os carinhos do motor
E no escritório em que eu trabalho
e fico rico, quanto mais eu multiplico
Diminui o meu amor
Em cada luz de mercúrio
vejo a luz do teu olhar
Passas praças, viadutos
Nem te lembras de voltar, de voltar, de voltar
No Corcovado, quem abre os braços sou eu
Copacabana, esta semana, o mar sou eu
Como é perversa a juventude do meu coração
Que só entende o que é cruel, o que é paixão
E as paralelas dos pneus n'água das ruas
São duas estradas nuas
Em que foges do que é teu
No apartamento, oitavo andar
Abro a vidraça e grito, grito quando o carro passa
Teu infinito sou eu, sou eu, sou eu, sou eu

01- Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – A partir da leitura da canção, é possível afirmar que partiu do eu lírico o
desejo de romper a relação com a pessoa amada.
II – O título da canção, Paralelas, retrata como o eu lírico se sente em relação à
pessoa amada: são pessoas alheias, que não se encontram.
III – Palavras que retomam o universo automobilístico são empregadas ao
longo da canção.
É (São) incorreta(s) a(s) afirmação(ões):
a) II e III.
b) I e II.
c) Apenas III.
d) Apenas I.
2- Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – A figura de linguagem presente no verso “só tens agora os carinhos do
motor” é prosopopeia.
II – Segundo o eu lírico, todos os corações jovens são limitados a determinadas
emoções.
III – O eu lírico demonstra já ter superado a separação da pessoa amada.
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) Apenas II.
b) I e III.
c) Todas.
d) Apenas I.
03- A figura de linguagem presente em “quanto mais eu multiplico/diminui o
meu amor”:
a) Paradoxo.
b) Antítese.
c) Comparação.
d) Proporção.
Leia atentamente a tirinha de Hagar a seguir para responder às questões 4 e 5:

04- Leia as afirmações a seguir:
I – Segundo Hagar, a percepção do tempo varia conforme o divertimento.
II – No primeiro quadrinho, Helga demonstra se importar com a opinião do
marido sobre a visita de sua mãe.
III – É possível afirmar que Hagar e sua sogra são inimigos.
É (São) correta(s) a(s) afirmativa(s):
a) I e III.
b) Apenas III.
c) Apenas I.
d) Apenas II.
05- Assinale a alternativa correta:
a) Em “mas ela nos visitou [...]”, “mas” é um exemplo de conjunção
subordinativa.
b) Em “Faz mais de dois anos”, o verbo fazer é impessoal; nessa oração,
não há sujeito.
c) A expressão “É mesmo?”, classificada como interjeição, indica uma
indignação de Hagar por estar há tanto tempo sem ver a sogra.
d) Em “Mamãe vem nos visitar”, “nos” é um exemplo de pronome pessoal
do caso reto.
06-Assinale a alternativa correta, segundo a norma culta da língua:
a) A apresentação do colaborador agradou os clientes.
b) Uma ação conjunta entre governo e mídia implica em mais informação
para a população.
c) As duras palavras visavam a honra da humilde família.
d) Este é o documento que preciso.
07-Leia as afirmações a seguir, acerca dos numerais:
I – Numeral é a palavra que indica os seres em termos numéricos, atribuindo
quantidade ou situando os seres em determinada sequência.
II – Os numerais cardinais não variam em gênero.
III – Em “Ambos participaram das atividades”, “ambos” é classificado como
numeral.
É(são) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) I e II.
b) Apenas III.
c) Apenas I.
d) I e III.
08-Assinale a alternativa em que a oração subordinada é da mesma
classificação que a existente em “Embora planejasse tudo, nada saía como o
esperado”.
a) Vencido o jogo, continuarão treinando.
b) Petra era uma menina talentosa, mas principalmente esforçada.
c) O discurso do empreendedor foi preciso, todavia não convenceu os
empresários.
d) Alex gostava de cozinhar, porém não tinha muita habilidade.

09-A palavra “atualizar” é formada por:
a) Justaposição.
b) Derivação sufixal.
c) Derivação prefixal e sufixal.
d) Parassíntese.
10-Assinale a alternativa correta, segundo o padrão de norma culta de língua:
a) Entre mim e ti não deve haver nenhum segredo.
b) É difícil para eu decidir.
c) Esse enigma é para mim resolver.
d) Desconfiavam de que havia um romance entre eu e ele.
Matemática
11- Sabendo que uma aplicação de R$ 1.300,00 produz após um ano um
montante de R$ 1.750,00, calcule a taxa diária de juros simples.
a) 0,0789%.
b) 0,0812%
c) 0,0962%
d) 0,87%
12- Um forno que custa R$ 300,00 possui a opção de ser comprado com uma
entrada de R$ 80,00 e mais um pagamento de R$ 250,00 para daqui a 1 mês.
Qual a taxa de juros simples cobrada neste caso?
a) 10,55%
b) 11,89%
c) 12,38%
d) 13,64%
13- José quer realizar um depósito para que possa retirar R$ 100.000 num
prazo de 3 anos. Sabendo que a taxa de juros simples é de 15% ao ano, qual
valor ele deverá depositar?
a) R$ 47.581,98
b) R$ 53.261,76
c) R$ 65.751,62
d) R$ 71.986,53

14- Thiago queria comprar um terreno no valor de R$200.000,00. Como não
dispunha desse valor no momento, fez uma proposta de pagar R$ 212.304,00
só que daqui a 6 meses. Calcule a taxa de juros da proposta.
a) 0,5% ao mês.
b) 1% ao mês.
c) 1,5% ao mês.
d) 2% ao mês.

15- Calcule a taxa real MENSAL de uma aplicação de R$400.000,00 num título
por 3 meses à taxa nominal de 6,5% ao trimestre e inflação de 4% ao trimestre.
a) 0,79% ao mês.
b) 0,98% ao mês.
c) 1,23% ao mês.
d) 1,54% ao mês.
16- Uma nota promissória no valor nominal de R$27.000,00 foi negociada 90
dias antes da data do seu vencimento sendo seu valor liquido na data do
desconto R$ 24.107,14. Qual a taxa de desconto comercial simples MENSAL?
a) 2,45%
b) 3,57%
c) 4,98%
d) 5,18%
17- Qual o valor creditado na conta de um cliente que possuía uma duplicata
de R$24.500,00 com 75 dias a decorrer até o seu vencimento que foi
descontada pelo método do desconto COMPOSTO RACIONAL a taxa de 3,5%
ao mês?
a) R$ 20.398,65
b) R$ 21.887,23
c) R$ 22.480,98
d) R$ 24.654,76

18- Um capital de R$200.000,00 aplicado por 18 meses à taxa de 3%a.m.
resulta no seguinte montante na capitalização contínua:
a) R$ 320.674,88
b) R$ 339.543,12
c) R$ 343.201,37
d) R$ 356.129,65
19-Um financiamento de R$50.000,00 foi contratado a juros efetivos de 12%
a.a. e será pago em 48 prestações mensais pelo SAC (sistema de amortização
constante). Responda às próximas duas questões.
19- Qual o juro a ser pago no 25º mês?
a) R$ 237,22
b) R$ 317,88
c) R$ 336,19
d) R$ 379,23
20- Qual o valor do saldo devedor e da amortização no 30º mês?
a) R$ 15.987,67; R$ 986,55
b) R$ 18.750,00; R$ 1.041,67
c) R$ 20.543,98; R$ 1.965,43
d) R$ 22.874,00; R$ 2.876,00

Conhecimentos Específicos
21-Segundo a NBC t 16.1, a Unidade Contábil é a entidade organizacional que
possui patrimônio próprio. Caso ocorra a descentralização do patrimônio,
resulta em nova unidade contábil. As unidades contábeis são classificadas em:
I.
Originárias que possuem patrimônio próprio;
II.

Descentralizadas que representam parcelas do patrimônio de uma
mesma entidade pública;
III. Unificadas que representam a soma de elementos patrimoniais de duas
ou mais unidades de natureza contábil;
IV. Consolidadas que representam a soma de duas ou mais entidades
públicas
São corretas:
a) I e II.
b) II e III.
c) II, III e IV.
d) I, II, III e IV
22- Tem por finalidade evidenciar o orçamento inicial, suas alterações,
incorporação de superávit e suas reestimativas, confrontando-os
individualmente, com a execução da receita e da despesa. É estruturado de
forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução
orçamentária. As afirmações acima referem-se ao:
a) Balanço Financeiro.
b) Balanço Patrimonial.
c) Balanço Orçamentário.
d) Balanço Fiscal.
23- Diante da necessidade de pavimentação de vias públicas degradadas, o
Município X instaura processo licitatório com o fim de contratação de empresa
especializada para realizar a obra de recuperação do asfalto. Tendo em vista o
valor estimado de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), a modalidade de
licitação será:
a) Convite, em que serão escolhidos e convidados em número mínimo de 3
(três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia
de instrumento convocatório.
b) Convite, entre os interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
cadastrados ou não, que além dos convidados aos que manifestarem
interesse com a antecedência de até 24 (vinte quatro) horas da
apresentação da proposta.
c) Tomada de Preços, entre interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até 24 (vinte
quatro) horas da apresentação da proposta.
d) Tomada de Preços, entre interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro
dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária
qualificação.

24- As leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual,
as diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. Sobre o tema abordado,
assinale a afirmativa correta.
a)
O Poder Executivo publicará, até dez dias após o encerramento de cada
bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.
b)
Cabe à lei ordinária dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os
prazos, elaboração e organização do plano plurianual.
c)
A lei orçamentária anual poderá conter dispositivo estranho à previsão
de receita e à fixação da despesa, exceto para abertura de créditos
suplementares e contratação de operação de crédito.
d)
A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento da seguridade
social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da
administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos
e mantidos pelo poder público.
25- A lei complementar n°101/00, estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Quanto à incidência de suas
normas é correto afirmar que recaem sobre:
a) As administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas
estatais dependentes.
b) Ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, aos
Tribunais de Contas da União, excluindo-se de seu âmbito de incidência o
Ministério Público.
c) A Administração direta, fundos, autarquias e fundações, excluindo - se
as empresas estatais.
d) Ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário,
excluindo-se o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado.
26- Os Princípios Orçamentários foram criados para garantir a racionalidade,
a transparência e a eficiência na elaboração de um orçamento público.
Assinale a opção que indica o princípio orçamentário que preceitua que não
terá despesas e dispositivos estranhos perante a previsão da receita e fixação
de contas.
a) Da exclusividade.
b) Da unidade.
c) Do orçamento bruto.
d) Da universalidade.
27- De acordo com o art. 92 da Lei 4320/64, a dívida flutuante compreende:
I - os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;
II - os serviços da dívida a pagar;
III - os depósitos;
IV - os débitos de tesouraria.
São corretas:
a) I e II.
b) II e III.
c) II, III e IV.
d) I, II, III e IV.

28- Julgue as seguintes afirmativas sobre auditoria interna:
I. A Auditoria Interna é exercida somente nas pessoas jurídicas de direito
público interno.
II. A Auditoria Interna deve assessorar a administração da entidade no trabalho
de prevenção de fraudes e erros, obrigando-se a informá-la, sempre por
escrito, de maneira reservada, sobre quaisquer indícios ou confirmações de
irregularidades detectadas no decorrer de seu trabalho.
III. Os procedimentos da Auditoria Interna constituem exames e investigações,
incluindo testes de observância e testes substantivos, que permitem ao auditor
interno obter subsídios suficientes para fundamentar suas conclusões e
recomendações à administração da entidade.
IV. Ao determinar a extensão de um teste de auditoria ou um método de
seleção de itens a serem testados, deve ser empregada, exclusivamente,
técnicas de amostragem estatística.
São INCORRETA(s) a(s) afirmativa(s):
a) somente a I.
b) II e III.
c) I e IV.
d) II e IV.
29- De acordo com o manual de orientações para o Sistema AUDESP:
Licitações e Contratos, assinale a afirmativa INCORRETA:
a) Após clicar no botão “Incluir Licitação”, será aberta a primeira aba: “Dados
Iniciais”. Caso um erro seja detectado após a conclusão do seu
preenchimento, todos os dados prestados serão excluídos e deverão ser
novamente preenchidos.
b) A PPP Administrativa consiste em contrato de concessão de serviços
públicos em que o parceiro privado planeja, executa e opera uma atividade
de caráter público, precedida ou não, de obra pública, em que parte da
remuneração do serviço entregue a população, será paga pelo parceiro
público, na forma de contraprestação adicional, em espécie. O usuário
pagará o restante dos custos do investimento, por intermédio de uma tarifa
decorrente do uso do equipamento público.
c) Concessão é uma espécie de contrato administrativo através no qual
transfere-se a execução de serviço público para particulares, por prazo certo
e determinado.
d) No Registro de Preços, caso o orçamento seja uma lista de produtos com
mais de 50 itens, é possível sintetizar a descrição, como por exemplo,
utilizando uma denominação genérica (exemplo: peças automotivas).

30. Julgue as seguintes afirmativas sobre o EXCEL 2010:
I. A ferramenta “Avaliar Fórmula” permite depurar uma fórmula, analisando
individualmente cada uma de suas partes. É bastante útil quando o resultado
retornado não é esperado.
II. A função BDMÁX tem como objetivo retornar o valor máximo dentro de uma
lista de valores de acordo com as condições especificadas.
III. A função SOMASE tem como objetivo efetuar a soma dos valores indicados
de acordo com um determinado critério ou condição.
IV. A função CONTAR.VAZIO conta o número de células vazias em um
intervalo informado. Células que contenham valor nulo serão contadas.
É INCORRETA a afirmativa:
a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.

