INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N.º 01/2015

Cód. 48 – Auxiliar de Tesouraria

Só eu tenho dúvidas?
Estamos vivendo na era da mudança, da transformação, na qual todas as verdades se tornam questionáveis.
Perguntamos com mais frequência por que e como seguir determinada carreira, o que fazer com o nosso tempo livre, como
estar sempre atualizado, como aliar realização profissional à realização pessoal.
Com certeza, cada indivíduo tem as suas próprias respostas, mas como encontrá-las se o tempo só permite agir e não
pensar para agir. E é neste momento que optamos por fazer ou não a diferença no mundo.
Buscar respostas é uma atividade que exige autoanálise e reconhecimento das próprias habilidades, desejos, deficiências,
exigências, etc. Para tanto, o segredo está em dedicar-se a ouvir o Eu. Em nossas vidas, tantas coisas ajudam para nos
despersonalizar que nossa essência vai se perdendo e, sem saber quem somos, estamos sendo aquilo que os outros
esperam de nós.
Existem diversas formas de exercitar esta atividade. Alguns preferem o uso de terapias profissionais ou alternativas; outros
encontram melhores resultados na prática da meditação ou relaxamento; outros escolhem atividades físicas ou viagens; e
existem também programas de treinamento que enfocam este questionamento. O importante é decifrar e desenvolver a sua
própria técnica. Não existem regras, e você pode até descobrir que escrever ou ler provocam descobertas maravilhosas.
As descobertas são muitas, mas os caminhos encontrados podem significar grandes mudanças. Você pode querer mudar de
carreira, país, construir uma família ou descobrir que está no caminho certo, mas precisa de aprimoramento. Se algum
destes for o seu caso, nada melhor do que tomar cuidado com as armadilhas que o fazem permanecer na sua zona de
conforto.
(...)
Graziela Merlina
1.

Após a leitura do texto, analise as afirmativas abaixo, coloque (V) para verdadeiro ou (F) para falso e assinale a
sequência correta de cima para baixo.
(
(
(
(

)
)
)
)

A)
B)
C)
D)
2.

É comum nos dias de hoje considerar que vivemos numa época de transformações e controvérsias.
A todo o momento surgem perguntas de como devemos agir no dia a dia.
Precisamos ser diferentes, porém sem perder a identidade pessoal.
Não paramos para pensar, apesar de termos respostas para nossas perguntas.
F – V – V – F.
F – F – V – V.
V – V – V – F.
V – V – V – V.

De acordo com o texto para encontrar as respostas para nossas dúvidas devemos:
III-

procurar um profissional para nos ajudar e seguir passo a passo as suas orientações.
Compreender e desvendar nossos próprios métodos.

Os itens I e II são, respectivamente:
A)
B)
C)
D)

verdadeiro e falso.
falso e verdadeiro.
verdadeiro e verdadeiro.
falso e falso.
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3.

De acordo com o último parágrafo:
Com as descobertas muitas mudanças acontecerão.
Haverá necessidade de aperfeiçoamento.
Tomar cuidado com as armadilhas.
É preciso sair da sua zona de conforto para melhorar a sua vida.
Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)

4.

Apenas três itens estão corretos.
Todos os itens estão corretos.
Apenas dois itens estão corretos.
Apenas um item está correto.

Observe a acentuação das palavras retiradas do texto.
IIIIIIIV-

“encontrá-las” – “também” – “país”.
“questionáveis” – “indivíduo” – “família”.
“autoanálise” – “prática” – “técnica”.
“só” – “nós” – “até”.

São acentuadas pela mesma regra:
A)
B)
C)
D)
5.

6.

Escreve-se com “x” como “relaxamento” as palavras dos itens:
IIIIIIIVV-

en__ergar.
en__ente.
en__urrada.
__ale.
__alé.

A)
B)
C)
D)

II, III, IV e V, apenas.
II e V, apenas.
I, II, III, IV e V.
I, III e IV, apenas.

A divisão silábica das palavras está INCORRETA na alternativa:
A)
B)
C)
D)

7.

Somente as palavras dos itens II e III.
Somente as palavras dos itens I e IV.
Somente as palavras dos itens I e II.
Somente as palavras dos itens III e IV.

trans-for-ma-ção.
de-ter-mi-na-da.
o-pta-mos.
des-co-ber-tas.

Observe a pontuação das frases abaixo.
– O planejamento do fluxo de caixas está pronto?
– O planejamento do fluxo de caixas está pronto.
A pontuação está:
A)
B)
C)
D)

8.

correta apenas na primeira frase.
correta nas duas frases.
incorreta apenas na primeira frase.
incorreta nas duas frases.

Observe o uso do sinal indicativo da crase nos períodos abaixo.
III-

Aprendemos à caminhar tentando, mas de nada adianta se não sabemos onde queremos chegar.
No momento em que se decide por uma mudança nos abrimos imensamente à criatividade, mas também nos
abrimos à insegurança e à dúvidas.

O uso do sinal indicativo da crase:
A)
B)
C)
D)

Está correto nos itens I e II.
Está correto apenas no item I.
Está correto apenas no item II.
Está incorreto nos itens I e II.
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9.

A concordância nominal/verbal está correta na alternativa:
A)
B)
C)
D)

O passado é ferramenta de crescimento, aprendizado, experiência, mas estejam alertas para não viver do passado.
Algumas decisões, atitudes ou desejos do passado podem ser abandonadas em função dos novos objetivos.
Acontece de dentro para fora as verdadeiras descobertas.
Para fazer cada dia melhor é necessária muita coragem.

10. Em todas as alternativa temos Sujeito Simples, EXCETO em:
A)
B)
C)
D)

“Estamos vivendo na era da mudança, da transformação,...”
“... na qual todas as verdades se tornam questionáveis.”
“Existem diversas formas de exercitar esta atividade.”
“... que os outros esperam de nós.”

11. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta.
Meu avô tem 35 anos a mais que meu pai e a razão entre suas idades é de 12 por 7, respectivamente. Eu tenho 2/6 da
idade do meu avô. Quando eu nasci meu pai tinha ____ anos.
A)
B)
C)
D)

20
22
21
19

12. Comprei uma TV de Led. Calcule quanto paguei por ela sabendo-se que: a 1ª prestação equivale a 1/3 do seu valor; a 2ª
prestação, 1/4 do seu valor; a 3ª prestação, 1/5 do seu valor e a 4ª prestação foi no valor de R$ 702,00. A TV custou:
A)
B)
C)
D)

R$ 3040,00.
R$ 3240,00.
R$ 3180,00.
R$ 3080,00.

13. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta.
Eu e meu amigo compramos apostila para estudarmos para o concurso. Eu estudo 15 páginas por dia e ele 12 páginas,
por isso demorou 4 dias a mais para terminá-la. A apostila tem _____ páginas.
A)
B)
C)
D)

270
255
285
240

14. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta.
Um auxiliar de tesouraria digita, em média, 60 linhas a cada 5 minutos. Para fazer um relatório anual digitou por uma
hora e 20 minutos ininterruptamente. Cada página de seu relatório tinha 48 linhas, portanto, o relatório todo tinha ____
páginas.
A)
B)
C)
D)

18
21
20
22

15. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta.
Vendi minha casa por R$ 386000,00. Paguei 5% desse valor ao corretor. Com o que restou comprei um pequeno
apartamento. Calcule o valor do apartamento sabendo-se que após pagá-lo à vista, paguei R$ 19300,00 com despesas
de cartório e escritura e ainda me sobraram R$ 35705,00. O apartamento custou _____% do valor da venda da casa
após pagar o corretor.
A)
B)
C)
D)

85
87.5
84
86
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16. (Windows) Identifique as afirmações abaixo como (V) para verdadeiro ou (F) para falso e em seguida assinale a
alternativa correta.
( ) Listas de Atalhos são listas de itens recentes, como arquivos, pastas, organizados de acordo com o programa que
você usa para abri-los.
( ) Além de abrir os itens recentes usando uma Lista de Atalhos, você também fixa os itens favoritos em uma Lista de
Atalhos no menu Iniciar e na Barra de Tarefas, para acessar facilmente os programas e arquivos que usa todos os
dias.
( ) Você pode também ajustar o número de atalhos que são exibidos no menu Iniciar para que ele não fique grande
demais.
A)
B)
C)
D)

V – F – V.
V – V – V.
F – V – V.
V – V – F.

17. Os botões da figura abaixo se localizam na extremidade inferior direita da janela do Word 2010 e se referem a:
A)
B)
C)
D)

Estilos.
Suplementos.
Gerenciamento de versões.
Modos de exibição.

18. (Excel) Antes de imprimir uma planilha com grandes quantidades de dados ou gráficos, ajuste rapidamente a planilha no
modo de exibição Layout da Página para obter resultados profissionais. Nesse modo de exibição, você pode ver os
dados no contexto das páginas impressas.
123-

É possível adicionar ou alterar facilmente cabeçalhos e rodapés de página, ocultar ou exibir títulos de linha e coluna,
alterar a orientação das páginas impressas, alterar o layout e o formato dos dados, usar as réguas para medir a
largura e a altura dos dados, e definir margens para impressão.
Para apresentar todos os dados nas páginas impressas eles precisam estar visíveis na tela.
Também é possível aumentar a altura da linha quebrando o texto automaticamente para que caiba na largura da
coluna, a fim de que ele fique visível na tela e nas páginas impressas.

São afirmações pertinentes e corretas:
A)
B)
C)
D)

1 e 2, apenas.
1 e 3, apenas.
1, 2 e 3.
2 e 3, apenas.

19. Complete as lacunas abaixo assinalando a alternativa correta.
Os grupos de botões representados nas figuras (1) e (2) abaixo fazem parte, respectivamente da guia ___________ do
PowerPoint e da guia ________________ do Access.
A)
B)
C)
D)

Inserir – Ferramenta de Banco de Dados
Exibição – Dados Externos
Inserir – Página Inicial
Página Inicial – Criar

(1
)

(2
)

20. O lugar no ambiente Web na internet que é ocupado com informações (texto, fotos, animações gráficas, sons, vídeos,
etc.) de uma empresa ou de uma pessoa denomina-se:
A)
B)
C)
D)

Link.
Website.
Cookie.
URL.

21. Os segurados obrigatórios, de acordo com a L/C Nº 35/05 do município de Mogi das Cruzes, contribuirão mensalmente
ao IPREM (Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes), para o custeio do plano previdenciário, com a
alíquota de:
A)

11% sobre o valor base de contribuição dos segurados ativos; 12% sobre o valor base de contribuição
segurados inativos e; 10% sobre o valor base de contribuição dos segurados beneficiários pensionistas.
B) 10% sobre o valor base de contribuição dos segurados ativos; 10% sobre o valor base de contribuição
segurados inativos e; 10% sobre o valor base de contribuição dos segurados beneficiários pensionistas.
C) 10% sobre o valor base de contribuição dos segurados ativos; 11% sobre o valor base de contribuição
segurados inativos e; 12% sobre o valor base de contribuição dos segurados beneficiários pensionistas.
D) 11% sobre o valor base de contribuição dos segurados ativos; 11% sobre o valor base de contribuição
segurados inativos e; 11% sobre o valor base de contribuição dos segurados beneficiários pensionistas.
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dos
dos
dos
dos

22. Complete as lacunas abaixo assinalando a alternativa correta.
A Assembleia Geral é constituída pelos segurados do IPREM, conforme a L/C Nº 35/05 do município de Mogi das
Cruzes, onde reunir-se-á, ordinariamente, ________________ e, extraordinariamente por convocação do Conselho de
Administração ou de ______ dos segurados.
A)

duas vezes por ano –
uma vez por ano –

1

1

/3

/4
1
C) uma vez por ano – /3
B)

D) duas vezes por ano –

1

/4

23. O IPREM (Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes) será administrado, na instância executiva, por sua
Diretoria Executiva, e, na instância deliberativa por:
A)
B)
C)
D)

seu Conselho de Administração.
seu Conselho Fiscal.
sua Assembleia Geral.
sua Diretoria Jurídica.

24. Complete as lacunas abaixo assinalando a alternativa correta.
Estabelece a L/C Nº 82/11 do município de Mogi das Cruzes, que nenhum servido poderá perceber a titulo de
remuneração, a importância _______________ à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a
qualquer titulo, pelo Chefe do Poder ____________.
A)
B)
C)
D)

superior – Legislativo
superior – Executivo
inferior – Executivo
inferior – Legislativo

25. Marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso nas afirmações abaixo e em seguida assinale a alternativa correta.
( ) O horário do trabalho do servidor público será fixado pela autoridade competente, de acordo com a natureza e as
necessidades do serviço.
( ) O ponto é o registro pelo qual se verificará, diariamente, a entrada e saída do servidor público em serviço.
( ) É vedado dispensar o servidor público do registro do ponto, salvo nos casos autorizados pela autoridade
competente.
( ) Para efeito de pagamento, apurar-se-á, pelo registro do ponto, a frequência do servidor público.
A)
B)
C)
D)

V – V – F – V.
F – F – V – F.
V – V – V – V.
F – F – F – F.

26. Assinale a alternativa INCORRETA.
A)

Os servidores públicos cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos
cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de quarenta horas e observados o limite mínimo e
máximo estabelecidos em regulamento próprio.
B) As indenizações não se incorporam ao vencimento do servidor para qualquer efeito e não poderão ser utilizadas
como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos da
aposentadoria.
C) Será concedida ajuda de custo ao servidor que for incumbido de missão fora da sede do município de Mogi das
Cruzes.
D) O servidor estável, com mais de dois anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a exercer, cargo ou
função que lhe proporcione remuneração superior a do cargo de que seja titular, incorporará um décimo dessa
diferença por ano, até o limite de 10 décimos, na forma em que dispuser o regulamento.
27. Ao servidor público efetivo que completar 20 anos de serviço público no município de Mogi das Cruzes, será atribuída
uma gratificação igual a:
A)
B)
C)
D)

15% do respectivo vencimento, a qual será elevada a 25% quando o tempo do serviço for de 25 anos completos.
15% do respectivo vencimento, a qual será elevada a 20% quando o tempo do serviço for de 25 anos completos.
10% do respectivo vencimento, a qual será elevada a 15% quando o tempo do serviço for de 25 anos completos.
25% do respectivo vencimento, a qual será elevada a 15% quando o tempo do serviço for de 25 anos completos.

5

28. A L/C Nº 82/11 estabelece que a inassiduidade habitual, compreende a falta ao serviço sem causa justificada, por:
A)
B)
C)
D)

60 dias interpoladamente, durante o período de 24 meses.
60 dias interpoladamente, durante o período de 12 meses.
30 dias interpoladamente, durante o período de 12 meses.
30 dias interpoladamente, durante o período de 24 meses.

29. A autoridade que tiver conhecimento de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração, através
de sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurando ao acusado amplo defesa. Da sindicância poderá
resultar:
I- arquivamento do processo.
II- aplicação de penalidades.
III- instauração de processo administrativo.
Com base nas informações acima, está correto afirmar que:
A) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
B) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
C) as afirmativas I, II e III estão incorretas.
D) as afirmativas I, II e III estão corretas.
30. De acordo com a L/C Nº 82/11, analise as afirmativas abaixo, marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso e em
seguida assinale a alternativa correta.
( ) O processo administrativo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor público ou
infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições em que encontre
investido.
( ) As penas de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade do servidor público, só poderão ser aplicadas
em processo administrativo disciplinar em que seja garantido o direito de plena defesa ao indiciado.
( ) Não poderá participar de comissão de sindicância, cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou
afim, em linha reta ou colateral, até o segundo grau.
A)
B)
C)
D)

V – V – V.
F – F – V.
V – V – F.
F – F – F.

31. Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil são:
IIIIIIIV-

construir uma sociedade livre, justa e solidária.
garantir o desenvolvimento internacional.
reduzir a pobreza e a marginalização e erradicar as igualdades sociais e regionais.
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.

Está correto afirmar que:
A)
B)
C)
D)

apenas duas afirmativas estão erradas.
apenas uma afirmativa está errada.
todas as afirmativas estão erradas.
todas as afirmativas estão corretas.

32. De acordo com o art. 5º da CF/88 assinale a alternativa INCORRETA.
A) Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.
B) A prática do racismo constitui crime inafiançável e prescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.
C) A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação.
D) Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de
entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e
cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.
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33. Proclama a CF que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e
obedecerá, também:
I-

à lei que estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público.
II- ao prazo de validade do concurso público que será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período. E,
durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou
de provas e títulos, será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na
carreira.
III- a que é vedada à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração
de pessoal do serviço público.
IV- a que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins
de concessão de acréscimos ulteriores.
Estão corretas:
A)
B)
C)
D)

apenas as afirmativas II, III e IV.
apenas as afirmativas I e II.
apenas as afirmativas I e IV.
todas as afirmativas.

34. Complete as lacunas abaixo assinalando a alternativa correta.
O Tribunal encaminhará ao __________________, trimestral e________________, relatório de suas atividades.
A)
B)
C)
D)

Congresso Nacional – semestralmente
Poder Judiciário – semestralmente
Congresso Nacional – anualmente
Poder Judiciário – anualmente

35. Marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso nas afirmações abaixo e em seguida assinale a alternativa correta.
( ) A competência da União para emitir moeda será exercida em parte pelo banco central.
( ) É vedado ao Banco Central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer
órgão ou entidade que seja instituição financeira.
( ) O Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a
oferta de moeda ou a taxa de juros.
( ) As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições
financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.
A)
B)
C)
D)

F – F – V – V.
F – V – V – V.
V – V – V – F.
V – V – V – V.

36. Utilizando os juros compostos, a taxa equivalente ao mês de uma taxa anual de 39% é:
A)
B)
C)
D)

3,15%.
2,78%.
3,25%.
2,55%.

37. Com base nos juros compostos, a taxa de juros mensal de uma aplicação financeira, cujo capital inicial é de
R$25.000,00, com período de aplicação de 18 meses e um valor futuro de R$38.991,47 é de:
A)
B)
C)
D)

3,5%.
2,5%.
4,0%.
4,5%.

38. O valor futuro de um valor presente de R$25.000,00 com taxa de juros compostos de 3,5% ao mês durante 36 meses é
de:
A)
B)
C)
D)

R$60.813,38.
R$102.598,31.
R$86.256,65.
R$72.456,96.
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Com base no Balanço Patrimonial abaixo, faça a análise dos indicadores financeiros e responda as duas próximas questões.

CIA MARCOPOLO
DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo - (Reais Mil)
Descrição
31/12/2014 31/12/2013
Ativo Total
4.438.565
4.117.840
Ativo Circulante
2.668.065
2.524.847
Ativo Não Circulante
1.770.500
1.592.993
Ativo Realizável a Longo Prazo
667.862
615.027
Investimentos
403.270
371.911
Imobilizado
435.024
338.056
Intangível
264.344
267.999
DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo - (Reais Mil)
Descrição
31/12/2014 31/12/2013
Passivo Total
4.438.565
4.117.840
Passivo Circulante
1.029.729
1.055.218
Passivo Não Circulante
1.737.825
1.528.631
Patrimônio Líquido Consolidado
1.671.011
1.533.991

39. A composição do endividamento da empresa apresenta índice de:
A)
B)
C)
D)

165,62% em 2014 e 168,44% em 2013.
13,45% em 2014 e 19,04% em 2013.
87,32% em 2014 e 67,59% em 2013.
37,21% em 2014 e 40,84% em 2013.

40. Sabendo que o valor dos estoques em 2.014 era de R$467.522 e em 2.013 R$447.456, o índice de liquidez nos dois
anos foi de:
A)
B)
C)
D)

2,14 em
2,59 em
1,21 em
0,79 em

2.014 e 1,97 em 2.013.
2.014 e 2,39 em 2.013.
2.014 e 1,22 em 2.013.
2.014 e 0,89 em 2.013.
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