íssjassBSB?

Câmara
Municipal
CONCURSO PÚBLICO 01/2015

ASSISTENTE ECONÔMICO FINANCEIRO
A LEITURA COMPETENTE DAS INSTRUÇÕES A SEGUIR É ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO
DESTA PROVA.
> Duração da prova: 3 horas e meia.
> Tempo mínimo de permanência na sala: 1 hora e meia.
Este Caderno é composto de 50 questões objetivas de múltipla escolha.
• Verifique se o cargo descrito acima coincide com o de sua inscrição e confira se o seu caderno
possui todas as páginas.
• Qualquer problema, comunique ao fiscal.
•

Utilize o Caderno de Questões como rascunho, transferindo as alternativas assinaladas, ao
final, para a Folha de Respostas.

Não haverá troca do Caderno de Questões ou da Folha de Respostas, portanto tenha muita
atenção ao assinalar a alternativa escolhida (a CANETA).
• Assinale apenas uma única alternativa para cada questão.
• Serão consideradas erradas as questões com dupla marcação ou com rasuras.
•

Leia atentamente as instruções constantes de sua FOLHA DE RESPOSTAS.

•

Não esqueça de assinar a sua Folha de Respostas, que deverá ser devolvida ao fiscal da sala.

•

Utilize somente caneta esferográfica azul ou preta ponta grossa, não porosa, para preencher
sua Folha de Respostas personalizada.

• O campo da alternativa escolhida deverá ser preenchido por inteiro, conforme instrução
constante na própria Folha de Respostas.
De acordo com o Edital:
• Para levar seu Caderno de Questões, o candidato deverá permanecer na sala por um período
mínimo de uma hora e meia.
•

Por razões de segurança, os Cadernos de Questões somente serão entregues aos candidatos
no local de aplicação das provas, na forma descrita no item anterior.

Divulgação dos Resultados:

Locais de divulgação dos eventos:

> Gabaritos das Provas Objetivas: previsto para 01/12/2015

> Sites: www.ibamsp-concursos.org.br e
www.cmsandre.sp.gov.br

> Demais resultados: acompanhar nos locais de divulgação.

> Jornal: Diário do Grande ABC

O FIM DO SUPERPODER NOS NOVOS TEMPOS
Uma das características centrais desses tempos de mudança é a diluição dos superpoderes - fenômeno que
começa a ser estudado por especialistas internacionais. É o que está por trás de mudanças empresariais, de
crises políticas, e das pedras atiradas diuturnamente sobre a velha ordem moribunda.
O século 20 foi a era da grande burocracia, dos formatos de gestão que igualaram corporações ocidentais
oligopolizadas com estatais dos paises comunistas, as burocracias de Estado e até as organizações sociais.
De longe, tratava-se da forma mais eficiente de gestão que alavancou o crescimento das empresas e levou-as a
processos de verticalização visando ganhos de escala, mas, acima de tudo, afastar as concorrentes.
Modelos como o da General Motors - de constituir uma constelação de subsidiárias semiautônomas fornecendo
para a empresa mãe, tornaram-se hegemônicos.
No campo empresarial, o avanço da telemática permitiu o surgimento de outros modelos, como o da Toyota,
terceirizando sua produção para fornecedores independentes, trabalhando em conjunto no desenvolvimento de
soluções.
Com o tempo, o avanço da tecnologia e o crescimento dos próprios fornecedores permitiram novos arranjos para
o desenvolvimento de novos produtos.
Finalmente, com a entrada da era da Internet, o modelo exclusivista e verticalizado das grandes corporações
entrou definitivamente em xeque.
A Microsoft tornou-se um gigante emperrado, da mesma forma que a IBM. E a própria Apple, mesmo com o furor
inovador de Steve Jobs, acabou perdendo espaço para o modelo colaborativo do Google.
Pode ser que o avanço do setor acabe gerando novos cartéis. Mas, nesse momento, os modelos abertos e
colaborativos tornaram-se vitoriosos.
Em todos os campos ocorreu essa diluição de poder. No campo político, sucessivas primaveras tiraram
definitivamente dos governos e das grandes corporações de mídia o controle sobre a opinião pública.
A beleza da história é que não há lugar para acomodamento. Governantes que não se guiarem por ideais
grandiosos serão inevitavelmente soterrados. A parte preocupante da história é o vácuo institucional que se dá
em um momento em que o velho morreu e o novo ainda não se apresentou.
Compilado de artigo de Luís Nassif, disponível em [http://www.cartacapital.com.br/economia/
o-fim-do-superpoder-nos-novos-tempos-7131.html], publicado em 30/01/2014, consultado em 30/10/2015.

1.

“ É o que está p o r trás de mudanças empresariais, de crises políticas, e das pedras atiradas diuturnam ente
sobre a velha ordem m oribunda”.
O advérbio enfatizado é indicativo de que, figurativamente, as pedras são atiradas sobre a velha ordem
moribunda:
a)
b)
c)
d)

2.

A chamada diluição de poderes, de acordo com Luís Nassif:
a)
b)
c)
d)

3.

já há muito tempo.
dia e noite.
esporadicamente.
impetuosamente.

é um fenômeno de cunho internacional e que ainda não atingiu os paises em desenvolvimento.
não é exclusivamente de âmbito político.
abre precedentes para a instalação de um vácuo institucional, motivo pelo qual deve ser evitada a todo custo.
era característica intrínseca à era das grandes burocracias e perdeu força com o advento da internet e da
automação das empresas.

Analise as proposições a seguir.
I. A era da grande burocracia, na década de vinte, foi marcada, principalmente, pelo avanço da telem ática,
que possibilitou o surgimento de modelos como o da Toyota, pioneira na terceirização de sua produção
para fornecedores independentes.
II. Com a entrada da era da Internet, empresas como a Microsoft e a IBM tornaram-se “ gigantes
emperrados” , o que não ocorreu, contudo, com a Apple, graças ao furor inovador de Steve Jobs que
adotou o modelo colaborativo do Google.
III. A chamada diluição do poder tirou das grandes corporações de mídia o controle sobre a opinião
pública, contudo, essa conquista só foi impetrada com a intervenção do poder público que passou a
coibir a interferência da grande imprensa em questões de cunho político e social.
Está em consonância com o texto de Luís Nassif o que se afirmou em:
a)
b)
c)
d)

apenas uma das proposições.
apenas duas das proposições.
todas as proposições.
nenhuma das proposições.

ADEUS. SALSICHAS
Feijoada, cachorro quente, presunto, hambúrguer industrializado, salames de todo tipo, linguiça, defumada ou
não, sanduíches consagrados - enfim, carnes processadas são alimentos que concorrem para desenvolver
câncer no aparelho digestivo, especialmente estômago e intestinos. Até mesmo o churrasco comparece à lista, na
medida em que é processado sob fumaça que produz alcatrão.
Quem faz a advertência, de maneira estudada e formal, não é uma ONG de vegetarianos ou uma congregação
de obcecados pregadores de dietas alternativas. Esta também não é uma daquelas superstições populares
amplamente divulgadas no passado - como a de que leite com manga faz mal.
É a Organização Mundial da Saúde que se manifesta agora nesses termos, com todo seu peso institucional. A
conclusão foi divulgada oficialmente após estudo elaborado por 22 cientistas que avaliaram 800 trabalhos sobre a
relação entre esses alimentos e onze tipos de câncer.
Como, apesar das advertências de Bismarck, alemães e austríacos são devoradores contumazes de salsichas;
como o americano típico não dispensa fartas porções de bacon e de ovos mexidos com presunto no seu café da
manhã; como o espanhol não passa nem uma semana sem se regalar com seu prato de tapas, armado com
embutidos de todo tipo. Como o brasileiro é grande entusiasta do churrasco e da feijoada; como no mundo inteiro
aumenta o consumo de hambúrgueres e de carnes industrialmente processadas - então podemos estar diante de
forte ataque à indústria de carnes e de proteína animal.
Se as autoridades sanitárias em todo o mundo se sentirem obrigadas a divulgar as mesmas advertências que
passaram a fazer ao consumo de cigarros e de bebidas alcoólicas - na base de “o Ministério da Saúde adverte...”
grandes negócios ficarão ameaçados. Imagine o impacto sobre McDonald's, Burger King e todas as indústrias
brasileiras cujos produtos estão sendo hoje promovidos por artistas da Globo.
A partir dos anos 50, assim que começaram a ser divulgados os primeiros informes sobre os prejuízos à saúde
provocados pelo tabaco, as grandes indústrias do setor foram ao contra-ataque. Contrataram especialistas para
produzir pesquisas que refutassem as autoridades mundiais do setor e, com isso, conseguiram adiar a
decadência. Poderá o mesmo acontecer agora com a indústria de carnes? O estrago nas comunicações pode ser
forte, especialmente na área da publicidade, onde apelos ao consumo de alimentos suspeitos começarão a ser
questionados.
O fato é que está em curso, ampla campanha contra coisas boas da vida, especialmente contra alimentos.
Compilado de artigo da autoria de Celso Ming, disponível em [http://economia.estadao.com.br/
noticias/geral,adeus-salsichas, 10000000775], publicado e consultado em 28/10/15.

4.

A vírgula do título justifica-se, pois o referido sinal de pontuação, no caso:
a)
b)
c)
d)

5.

isola o vocativo “salsichas".
é obrigatório quando precedido de interjeições.
torna-se imperativo quando há ocorrência de elipse do verbo na frase.
sinaliza a inversão do sujeito no período.

"... carnes processadas são alimentos que concorrem para desenvolver câncer no aparelho digestivo” .
No contexto em que foi empregado, o verbo sublinhado denota:
a)
b)
c)
d)

competição.
objeção.
contribuição.
distorção.

O trecho abaixo será utilizado na resolução das questões 6, 7 e 8.
“Até mesmo o churrasco comparece à lista, na medida em que é processado sob fumaça que produz alcatrão”.
6.

A expressão “até mesmo” , no caso, é indicativa de:
a)
b)
c)
d)

lapso temporal.
inclusão.
adversidade.
finalidade.

7. Apresenta a mesma regência do verbo sublinhado no excerto, o presente em qual alternativa?
a)
b)
c)
d)

“Quem faz a advertência, de maneira estudada e formal”.
”... divulgados os primeiros informes sobre os prejuízos à saúde".
“... pesquisas que refutassem as autoridades mundiais do setor”.
”... as grandes indústrias do setor foram ao contra-ataque”.

8.

Sobre a locução - na medida em que - é possível afiançar que:
a)
b)
c)
d)

9.

foi adequadamente utilizada, no contexto em que está inserida, pois empregada com valor causal.
poderia, sem prejuízo à norma culta da língua, ou mesmo ao contexto, ser substituída pela similar - à medida
que.
é indicativa de proporcionalidade, assim como na frase - Na medida em que chovia, maiores tomavam-se as
probabilidades de enchentes nas áreas baixas da cidade.
na conjuntura utilizada, vai de encontro ao preconizado pela norma culta da língua; mais adequada seria a
utilização da locução “á medida em que”.

"... apesar das advertências de Bismarck, alemães e austríacos são devoradores contumazes de salsichas".
Para que não haja alteração de sentido, o adjetivo presente no trecho acima pode ser substituído por:
a)
b)
c)
d)

10.

moderados.
habituais.
exagerados.
conscienciosos.

Da leitura do texto podemos deduzir que Celso Ming:
a)
b)
c)
d)

reprova e condena uma sociedade que é afeita ao consumo de carnes e embutidos, alimentos por ele
considerados pouco palatáveis.
confia que as indústrias de alimento repercutirão as medidas adotadas anteriormente pelas do tabaco, que
conseguiram reverter a acentuada queda na venda de seus produtos.
lamenta o fato de “as coisas boas da vida” virem sendo, gradativamente, rotuladas como pouco benéficas.
avalia que o brasileiro, por ter hábitos alimentares diferenciados dos americanos e dos europeus, corre menor
risco de contrair doenças degenerativas, como o câncer.

A frase abaixo será utilizada na resolução das questões 11 e 12.
“ O cidadão perderia o sono se soubesse como são feitas as salsichas e as leis".
Otto Von Bismarck, primeiro-ministro da Prússia entre 1862 e 1890.

11.

Se o verbo sublinhado fosse conjugado no futuro do presente do modo indicativo, a citação acima, de
modo a respeitar a norma culta da língua, deveria ser reescrita conforme apresentado em qual alternativa?
a)
b)
c)
d)

12.

O cidadão
O cidadão
O cidadão
O cidadão

perderá o sono se soubesse como são feitas as salsichas e as leis.
perdera o sono se soubera como são feitas as salsichas e as leis.
perderá o sono se souber como são feitas as salsichas e as leis.
vai perder o sono se vier a saber como são feitas as salsichas e as leis.

Da leitura da frase coligimos que, na acepção de Bismarck:
a)
b)
c)
d)

salsichas são mais bem produzidas do que as leis.
as leis e as salsichas não provêm de origens confiáveis.
as salsichas, como as leis, têm afiançadas suas procedências.
leis inspiram mais confiança do que salsichas.

RACIOCÍNIO LÓGICO
13.

Um bolo foi cortado em duas partes, A e B, de modo que a parte A correspondesse a 1/3 do bolo. Em
seguida, a parte B foi cortada exatamente ao meio, gerando a terceira parte deste bolo identificada p o r C.
Estas três partes foram então deixadas sobre uma mesa. Sem saber como foram feitas as divisões do bolo,
três pessoas, X, Y e Z, entram no local e cada um deles toma posse de um dos pedaços. Qual a
probabilidade percentual de que a pessoa X tenha pego a maior fatia?
a)
b)
c)
d)

0%
15%
25%
33%

14. Dentre as representações numéricas, há aquelas que associam um número natural a uma forma
geométrica, que quando colocados em ordem crescente de posições (da menor para a maior posição),
podemos observar uma estrutura lógica e constante de cálculo para definições quantitativas de uma
posição qualquer. É o caso dos chamados de números triangulares, em que sendo o 1o número o 1, os
demais são obtidos a partir da estrutura de cálculo [n.(n+1)]/2, onde “ n” é a posição ocupada por este
número na sequência em que está inscrito. Com base nessas informações, abaixo fornecemos os primeiros
termos da sequência denominada de números pentagonais. Podemos identificar que o 6o termo da
sequência, a partir da evolução dos números, será o número:

a)

35

b)

51

c)

63

d)

75

15. Uma proposição matemática simples de uma sentença, expressa em palavras ou símbolos, procura
exprim ir um juízo ao qual se possa atribuir, dentro de um determinado contexto proposto, apenas duas
situações lógicas associadas a “verdadeiro” ou “ falso” . Dentro das proposições compostas temos o que
chamamos de Tautologias, sendo que serão sentenças sempre verdadeiras independentemente dos
eventos associados e as Contradições, que por sua vez serão sentenças sempre falsas independentemente
dos eventos associados, assim sendo, dizemos que a “ negação de uma Tautologia é sempre uma
Contradição” .
Outro capítulo das proposições matemáticas é a das Proposições Logicamente Equivalentes, nas quais
algumas leis de equivalência se estabelecem, assim, se adotarmos as proposições X, Y e Z, qual das leis a
seguir identificaríamos como a lei de Equivalência da Condicional?
a)

(X A Y) A Z <-> X A (Y A Z)

b)

X V (Y A Z) <-> (X V Y) A (X V Z)

c)

X —> Y <-> X V Y

d)

~(~X) <-> X

16. Um pecuarista comercializou três animais de sua propriedade sendo, dois bezerros pelo valor unitário de
R$ 4.000,00, registrando um lucro de 25% em cada animal e um boi pelo valor de R$ 4.000,00, registrando
um prejuízo de 50%. O lucro e prejuízo registrados estão em relação aos valores de custo desses animais
para o criador. Para que no fechamento da contabilidade do pecuarista, a venda desses três animais não
registrasse prejuízo, qual poderia ter sido o percentual máximo de prejuízo na venda do boi?
a)
b)
c)
d)

25%
20%
18%
15%

17. Considere as seguintes matrizes:
r
0 0^
1 2
a 2 1 , B= 0 1
3 a .-.'
I.2

&

oj

f1

2
e C = 9 16
1- /

Sendo “ a” um número real, para que tenhamos A . B = C, o valor da variável “a” deverá ser:
a)
b)
c)
d)

um
um
um
um

número
número
número
número

inteiro, ímpar e primo.
inteiro, par, maior que 1 e menor que 5.
racional, par, maior que 5 e menor que 10.
natural, impar, maior que 1 e menor que 5.

18. Utilizando os algarismos naturais de 1 a 7, sabe-se que podemos escrever 16.807 números de cinco
algarismos, que quando colocados em ordem crescente, observa-se que o número constante da posição
10.970° é o:
a)
b)
c)
d)

54.475
54.672
54.766
54.771

19. Jogando três vezes consecutivas um dado de 6 faces, numeradas de 1 a 6 e somando os pontos das faces
voltadas para cima, podemos obter no mínimo 3 e no máximo 18 pontos. Se uma pessoa apostou que
obteria 12 pontos em sua jogada, a probabilidade de ela obter êxito é de aproximadamente:
a)
b)
c)
d)

10,5%
10,9%
11,5%
11,8%

20. Uma empresa possui 4 unidades distribuídas entre as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo
Horizonte, sendo que em cada uma delas a estrutura corporativa é formada por 2 diretores (1 geral e
1 financeiro) e 4 gerentes (1 administrativo, 1 financeiro, 1 marketing e 1 produção). Uma reunião será
realizada na unidade de São Paulo e para isso é necessário convocar 1 diretor e 2 gerentes de cada uma
das unidades, inclusive de São Paulo, para esse encontro. Como todos os diretores e gerentes estão aptos
a participar do encontro, de quantas diferentes formas poderemos escolher os participantes?
a)
b)
c)
d)

26
30
38
48

CONHECIMENTOS GERAIS
21. De acordo com o regramento constante da Lei Orgânica do Município de Santo André, em caso de
impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente
chamados ao exercício da chefia do Poder Executivo o Presidente da Câmara e o:
a)
b)
c)
d)

Vice-Presidente da Câmara.
Juiz titular da comarca.
Secretário de Assuntos Jurídicos.
Vereador mais votado nas últimas eleições.

22. A respeito da sistemática de fiscalização contábil, financeira e orçamentária, indique, dentre as alternativas
abaixo, aquela que não se coaduna com o regramento constante da Lei Orgânica do Município de Santo
André.
a)

b)

c)
d)

Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, ilegalidade ou
ofensa aos princípios do artigo 37 da Constituição Federal, dela darão ciência à Mesa da Câmara, que
imediatamente comunicará o Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária.
As contas anuais do Município devem ser apreciadas pela Câmara dentro de noventa dias após o recebimento
do parecer prévio do Tribunal de Contas, considerando-se aprovadas nos termos das conclusões daquele
parecer se não houver deliberação dentro do prazo estipulado.
O Prefeito remeterá ao Tribunal de Contas do Estado, até trinta e um de março do exercício seguinte, as suas
contas e as da Câmara, apresentadas pela Mesa, as quais ser-lhe-ão entregues até o primeiro dia de março.
As contas anuais do Município ficarão disponíveis, inclusive por meios eletrônicos, durante todo o exercício, na
Câmara Municipal para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade, os quais poderão
questionar-lhe a legitimidade, nos termos da lei.

23.

24.

À luz do regramento constante do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santo André, indique, dentre
as alternativas abaixo, aquela que contempla ordem de concessão de palavra que deve ser obedecida pelo
Presidente da Câmara quando mais de um vereador pede a palavra simultaneamente:
I
II
III
IV
V
VI

ao relator.
ao autor de voto em separado,
ao vereador contrário à proposição,
ao autor da proposição,
ao autor da emenda,
ao vereador favorável à proposição.

a)
b)
c)
d)

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

Considerando as regras insertas no Estatuto do Funcionário Público de Santo André, no período de Estágio
Probatório apurar-se-ão determinados requisitos dentre os quais não se encontra:
a)
b)
c)
d)

25.

idoneidade Moral.
pontualidade.
disciplina.
assiduidade.

Considerando as regras insertas no Estatuto do Funcionário Público de Santo André sobre o d ire ito a
férias, assinale a alternativa incorreta.
a)
b)
c)
d)

O período de férias será reduzido para vinte dias, se o servidor, no exercício anterior, se ausentar do serviço
por mais de dez dias, consecutivos ou não, em virtude de faltas injustificadas.
Servidor ocupante de cargo de nível superior poderá gozar férias em períodos de quinze dias, desde que
manifeste essa intenção por escrito em 15 (quinze) dias antes do início das férias constantes da escala.
É proibida a acumulação de férias, salvo por imperiosa necessidade do serviço, atestado pela Chefia do
funcionário, e correspondentes a, no máximo, de dois períodos aquisitivos.
Caso o servidor o requeira por escrito, e desde que haja conveniência para a Administração, as férias anuais
poderão ser concedidas em duas quinzenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26.

O impedimento de participação de parentes próximos dos Vereadores em licitações prom ovidas pela
Câmara Municipal para aquisição de bens e serviços é corolário de qual princípio orientador das licitações?
a)
b)
c)
d)

27.

Indique, dentre as alternativas abaixo, aquela que contempla ato administrativo passível de revogação.
a)
b)
c)
d)

28.

Competitividade.
Isonomia.
Legalidade.
Moralidade.

Licença de obras.
Concessão de uso.
Homologação de certame licitatório.
Adjudicação do objeto de certame licitatório.

São requisitos de validade da alienação de veículos da Prefeitura para pessoas naturais:
I.
II.
III.
IV.

existência de interesse público devidamente justificado.
avaliação prévia.
autorização legislativa.
licitação.

a)
b)
c)
d)

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

os itens
os itens
os itens
os itens

I, II e III estão corretos.
II, III e IV estão corretos.
I, II e IV estão corretos.
I, III e IV estão corretos.

29. Caso o Município não tenha fixado por lei valor de referência para pagamentos de obrigações de pequeno
valor que devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado, é correto afirmar que se aplica
o valor:
a)
b)
c)
d)

equivalente ao maior valor de benefício da Previdência Social.
fixado na Constituição do respectivo Estado.
equivalente a 30 (trinta) salários mínimos.
definido em resolução do respectivo Tribunal de Justiça.

30. A propósito das formas de parcerias que o Município pode firmar com Organizações sem Fins Lucrativos,
assinale a alternativa incorreta.
a)
b)
c)
d)

Contrato de gestão é utilizado para firmar parceria com Organizações Sociais visando o fomento e execução
de atividade relacionada à proteção e preservação do meio ambiente.
As cooperativas não podem ser qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público para
celebrar termo de parceria com o Poder Público.
Termo de Colaboração e Termo de Fomento são instrumentos previstos na nova lei de convênios que entrará
em vigor em janeiro de 2016.
As Organizações Sociais cujas atividades sejam dirigidas à educação ou cultura também podem se qualificar
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

31. A concessão de isenções tributárias deve observar diversos requisitos, dados e elementos dentre os quais
não necessariamente se encontra:
a)
b)
c)
d)

estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois
seguintes.
adoção de medidas de compensação, por meio do aumento de receita.
concessão por lei especifica.
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias.

32. A propósito das normas sobre vigência, aplicação e interpretação da legislação tributária, assinale a
alternativa incorreta.
a)
b)
c)
d)

Em matéria tributária, os atos normativos regularmente expedidos pelo Secretário de Fazenda, salvo
disposição em contrário, entram em vigor na data de sua publicação.
O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei.
A lei tributária não pode alterar o alcance de institutos de direito privado, utilizados, pela Constituição do
Estado, para definir ou limitar competências tributárias.
Interpreta-se literalmente a legislação que disponha sobre suspensão do crédito tributário, outorga de isenção e
infrações tributárias.

33. A propósito do instituto da retrocessão não é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

garante ao expropriado o direito de reaver o bem mediante devolução do valor que lhe foi pago, atualizado
monetariamente.
é cabível na hipótese de tredestinação ilícita do bem expropriado.
garante ao expropriado o direito preferência na aquisição do bem, cuja alienação depende de autorização
legislativa.
garante ao expropriado o direito preferência na aquisição do bem, direito este que não se pode ceder nem
passa aos herdeiros.

34. Indique, dentre as alternativas abaixo, hipótese de dispensa de licitação não admitida no ordenamento
jurídico vigente.
a)

b)

c)

d)

Para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de
equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos,
quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia.
Na contratação de entidades privadas sem fins lucrativos, para a implementação de cisternas ou outras
tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano e produção de alimentos, para beneficiar as
famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água.
Para a aquisição de bens ou serviços por intermédio de organização internacional, desde que o Brasil seja
membro e nos termos de acordo especifico, quando as condições ofertadas forem manifestadamente
vantajosas para o Poder Público.
.
Na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua administração
indireta, para a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de
consórcio público ou em convênio de cooperação.

35. A consolidação das demonstrações contábeis, ao observar os requisitos expressos no Pronunciamento
Técnico CPC 36, se insere no processo de convergência das normas brasileiras aos padrões internacionais
de contabilidade. Na hipótese a seguir, apresentamos os Balanços de duas empresas, sendo a CIA @
detentora de 100% do capital da CIA #.
BALANÇO

CIA#

CIA @

308,00

Caixa

336,00

Contas a Receber da CIA #

588,00

-

-

504,00

Outras Contas a Receber

1.134,00

896,00

Investimentos da CIA @, na CIA #

2.660,00

-

Imobilizado

5.040,00

2.184,00

TOTAL

9.758,00

3.892,00

-

588,00

Contas a Receber da CIA @

Contas a Pagar para CIA @
Contas a Pagar para CIA #

504,00

-

784,00

644,00

Patrimônio Líquido

8.470,00

2.660,00

TOTAL

9.758,00

3.892,00

Outras Contas a Pagar

A aplicação dos princípios e procedimentos de Consolidação das Demonstrações Contábeis, nos Balanços
apresentados, determina que o valor total do ATIVO CONSOLIDADO é igual a:
a)
b)
c)
d)

13.650
11.130
9.898
8.470

36. O Sistema de Informação Contábil é responsável pelo registro e evidenciação dos custos incorridos no
processo de geração de receitas operacionais. No registro dos eventos relacionados aos gastos de uma
Organização, embora sendo estes corriqueiros, observamos a ocorrência de erros decorrentes do
desconhecimento conceituai ou mesmo de embaraços circunstanciais. Assim, quando empregamos o
termo Custo, estamos nos referindo ao:
a)
b)
c)
d)

bem ou serviço consumidos de forma anormal e involuntária.
bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de receitas.
gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a períodos futuros.
gasto relativo a um bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços.

37. O Sistema de Informação Contábil, por meio da aplicação da estrutura conceituai e dos princípios
geralmente aceitos na contabilidade, ocupa papel fundamental no processo de tomada de decisão. Nessa
perspectiva, destacam-se as atividades relacionadas ao planejamento e controle de custos operacionais,
com as quais podemos definir, por exemplo, a melhor relação entre Custo-Volume-Lucro.
Considere uma hipótese em que uma determinada empresa apresente a seguinte estrutura:
Custos + Despesas Variáveis
Custos + Despesas Fixas
Preço de Venda

$ 875/un.
$ 500.000/mês
$ 1.000/un.

Nessa hipótese, qual é o volume de vendas (em unidades) que proporciona o atingimento do Ponto de
Equilíbrio Contábil (PEC)?
a)
b)
c)
d)

3.200
3.600
4.000
4.400

38. A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) tem como objetivo primário o suprimento de informações
relativas aos pagamentos e recebimentos, em dinheiro de uma empresa, ocorridos durante um determinado
período. Na DFC, os fluxos de caixa do período são classificados em três grupos de atividades:
operacionais, de investimentos e de financiamentos. Será considerada uma atividade OPERACIONAL, o
pagamento dos:
a)
b)
c)
d)

dividendos e juros sobre capital próprio ou outras distribuições aos donos, incluindo resgate de ações.
ativos imobilizados adquiridos a prazo, pagamento do principal do arrendamento mercantil financeiro.
empréstimos concedidos pela empresa e pagamento pela aquisição de títulos de investimento.
juros (despesas financeiras) dos financiamentos (comerciais e bancários) obtidos.

39. De acordo com a Lei n° 6.404 e com a NBC T 16.9, a depreciação corresponde à perda do valor dos direitos
que têm por objeto bens físicos sujeitos ao desgaste ou à perda de utilidade por uso, ação da natureza ou
obsolescência. Considerando a presença dos fatores definidores do registro da depreciação, são
considerados bens depreciáveis, os:
a)
b)
c)
d)

custos das benfeitorias realizadas em bens locados de terceiros, com prazo de utilização superior a sua vida
útil econômica.
custos das benfeitorias realizadas em bens locados de terceiros, com prazo de utilização inferior a sua vida útil
econômica.
custos de aquisição, prorrogação ou modificação de contratos e direitos de qualquer natureza.
direitos à exploração mineral ou florestal, classificados no Ativo Imobilizado.

40. Reservas de lucros são as contas de reservas constituídas pela apropriação de lucros de uma companhia,
como previsto pela Lei n° 6.404/76. Dentre as Reservas de Lucros, destaca-se a Reserva Legal que é
instituída por Lei, independentemente da administração da empresa.
Apresenta-se uma hipótese em que uma determinada empresa apresenta a seguinte estrutura de contas
patrimoniais:
$ 10.000

Caixa

$ 130.000

Capital Social
Reserva Legal
Reserva de Capital
Lucro Líquido do Exercício

$ 20.000
$ 10.000
$ 200.000

Nessa hipótese, o valor a ser adicionado ao saldo da Reserva Legal é de:
a)
b)
c)
d)

$ 10.000
$ 9.000
$ 6.000
$ 4.000

41. Conforme o entendimento consagrado a partir da convergência das normas contábeis brasileiras aos
padrões internacionais de contabilidade, com base CPC 25, o termo Provisão refere-se apenas aos
passivos com prazo ou valor incerto. Nesse contexto, é obrigatório o reconhecimento de provisões
relacionadas à existência de ações judiciais exigindo o pagamento de autuações fiscais, reclamações
trabalhistas ou indenizações a fornecedores ou clientes.
Numa hipótese em que uma determinada empresa apresenta a seguinte estrutura de prováveis
desembolsos futuros, decorrentes da existência de 4 processos trabalhistas, de mesma natureza, julgados
por juízes diferentes:
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA

PROCESSO

DESEMBOLSO (R$ MIL)

1

100

10%

2

120

75%

3

150

20%

4

200

10%

Nessa hipótese, o montante a ser registrado como Provisão para riscos trabalhistas é de:
a)
b)
c)
d)

$ 120
$ 150
$ 200
$ 570

42. No transcorrer de um determinado período fiscal a Empresa X, que atua no ramo Industrial, emitiu a Nota
Fiscal n° 111 para documentar a venda de 35 pratos de porcelana à Empresa Y, que atua no ramo de
comércio varejista, ao preço unitário de $ 50, com IPI de 10% e ICWIS de 17%. A Empresa Y emitiu a Nota
Fiscal n° 222 para documentar a venda de 20 pratos de porcelana, comprados segundo os registros da Nota
Fiscal n° 111. Na venda documentada pela Nota Fiscal n° 222, a Empresa Y praticou um preço de $ 100 por
unidade, com incidência de 17% de ICMS.
Considerando que a Empresa Y mantinha em seu estoque inicial 15 pratos de porcelana registrados a um
custo unitário de $ 36,5 e que a mesma Empresa realiza sua apuração de custos pelo critério da Média
Móvel Ponderada, acrescentando-se as informações das Notas Fiscais, mencionadas acima, podemos
afirmar que a Empresa Y obteve um Lucro Operacional de:
a)
b)
c)
d)

$ 830,00
$ 860,00
$ 930,00
$1.081,00

43. A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve disponibilizar informações relevantes referentes aos
pagamentos e recebimentos, em dinheiro, de uma empresa, ocorridos durante um determinado período.
Numa hipótese em que uma determinada empresa apresenta as seguintes demonstrações contábeis:
BALANÇO PATRIMONIAL
Descrição das Contas
ATIVO
CIRCULANTE
Disponível
Duplicatas a Receber
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital
Lucros Acumulados
TOTAL DO PASSIVO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Receita de Serviços
(-) Custo de Serviços Prestados
(=) Lucro Bruto
LUCRO LÍQUIDO

30.06.X0
$

30.07.X0
$

100
150
250

150
230
380

200
50
250

240
140
380
JULHO/XO
$ 1.800
$ 1.710
$90
$ 90

É certo afirmarmos que o Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais, no período demonstrado acima, foi
igual a:
a)
b)
c)
d)

$ 10
$30
$40
$50

44. Um aspecto relevante da aplicação dos conceitos da Contabilidade refere-se à apuração e determinação
dos custos dos estoques, não só por ser um ativo significativo, mas também pelo fato de que a definição
desse valor tem reflexo direto na apuração do resultado do exercício, influindo assim na definição da base
de cálculo para a aplicação das alíquotas tributárias.
Numa hipótese em que uma Empresa mantém um estoque inicial de 10 unidades, com um custo un itá rio de
$ 30 e que nesse mesmo período ocorra a seguinte movimentação:
Compra de 30 unidades a um custo unitário de $ 35;
Venda de 10 unidades;
Venda de 20 unidades;
Compra de 40 unidades a um custo unitário de $ 38;
Venda de 10 unidades.
Se considerarmos que a Empresa em questão realiza sua apuração de custos pelo critério da Média Móvel
Ponderada, é correto afirmarmos que o Custo da Mercadoria Vendida, no período, foi de:
a)
b)
c)
d)

$
$
$
$

1.373,33
1.384,00
1.468,57
1.486,00

45.

No Sistema Financeiro de Habitação (SFH) há diversos métodos de quitação de dívidas, ou seja, de
amortização. Optando-se pelo Sistema de Amortização Constante (SAC), numa hipótese em que uma família
decidiu contrair um empréstimo de R$ 280.000,00, para a aquisição de um apartamento que deverá ser pago
em 180 prestações mensais, sendo a primeira delas paga 30 dias após o empréstimo, com juros de 0,95%
ao mês sobre o saldo devedor.
Nas condições descritas, o valor, em reais, da terceira prestação será de:
a)
b)
c)
d)

46.

Julia fez um empréstimo em um banco e concordou pagar uma taxa de 14% ao ano, correspondente a juros
compostos. Sabendo que Julia, após exatos três anos, quitou seu empréstimo pagando o va lo r de
R$ 143.709,768, concluímos que o valor, em R$, do empréstimo feito por Julia foi de:
a)
b)
c)
d)

47.

todas as células são bloqueadas contra leitura.
todas as células são bloqueadas contra edição.
apenas as células selecionadas pelo mouse são bloqueadas contra edição.
apenas as células selecionadas pelo mouse são bloqueadas contra leitura.

Em uma planilha do Microsoft Excel 2007, se desejarmos criar um rótulo que ocupe várias linhas e colunas,
podemos utilizar o comando:
a)
b)
c)
d)

50.

368.875,00
371.601,74
383.500,00
388.575,90

Por padrão, quando uma nova planilha do Microsoft Excel 2007 é protegida:
a)
b)
c)
d)

49.

80.000
85.000
90.000
97.000

Observando apenas o princípio da equivalência de capitais, conclui-se que uma dívida de R$ 325.000,00,
contraída em uma determinada data, sobre a qual se aplica o regime dos juros simples, a uma taxa
constante de 18% ao ano, nove meses depois, será equivalente, em R$, a:
a)
b)
c)
d)

48.

4.186,00
4.171,22
4.156,44
4.141,66

Mesclar Células.
Combinar Células.
Agrupar Células.
Unir Células.

No M icrosoft Excel 2007, a ferramenta Tabela Dinâmica tem por objetivo permitir ao usuário:
a)
b)
c)
d)

formatar uma célula de acordo com o valor que ela contém.
criar gráficos no formato de linhas, colunas ou pizza.
melhorar a apresentação da planilha ocultando colunas que possuam informações não relevantes.
resumir, analisar, explorar e apresentar de forma simplificada grandes conjuntos de dados.

