
CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

ESTADO DE SÃO PAULO

ConCurso PúbliCo

012. Prova objetiva

Contador

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.

�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.

�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.

�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	azul	ou	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.

�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas	e	30	minutos,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.

�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.

�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fisCal Para abrir este Caderno de questões.

22.01.2017	|	manhã

Nome	do	candidato

Prédio Sala CarteiraInscriçãoRG
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conhecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto “Chega de desculpas”, do jornalista português  
João Pereira Coutinho, para responder às questões de  
números 01 a 06.

A herança ibérica é causa dos problemas do Brasil?  
A pergunta é recorrente. A convite de uma associação de  
estudantes, estive em São Paulo para uma conversa sobre 
o assunto.

Não foi fácil: entrei no auditório, e estavam ali talvez umas 
300 pessoas para escutar e, quem sabe, pedir a minha pele. 
No fim, saí ileso e ninguém comprou a ideia de que os portu-
gueses são responsáveis pela situação do Brasil. É verdade. 
O país pode estar em crise, mas as novas gerações enchem 
o meu coração de otimismo.

Mas vamos ao que interessa: a colonização foi coisa boa 
ou coisa má? A pergunta, pelo seu maniqueísmo, já é falha. 
Nenhuma colonização é totalmente boa ou totalmente má. 
Existiram bons legados e maus legados.

Começo pelos bons: a ausência de uma “superioridade 
de raça”. Sérgio Buarque de Holanda sabia do que falava. 
Gilberto Freyre também. Como dizem ambos, os portugue-
ses que chegaram em 1500 já eram um povo “mestiço” – uma 
salada de latinos, africanos, árabes, etc. Isso é importante?

É. Porque não foram apenas os portugueses a colonizar 
o Brasil. Os nativos também colonizaram os portugueses – e 
essa “plasticidade”, para usar um termo caro a esses estudio-
sos, impediu a rigidez cultural, social e até sexual, que outros 
povos colonizadores espalharam por seus domínios.

Sim, sei: você gostaria de ter sido colonizado por ho-
landeses, ingleses, quem sabe franceses. Coisa chique, 
mas foram eles que colonizaram a África do Sul, a Índia e a  
Argélia…

Está no seu direito. Mas, como diz um amigo, você con-
segue imaginar a “Garota de Ipanema” cantada em holan-
dês? A musicalidade dos brasileiros precisou de semente 
mestiça para florescer.

Pena que nem tudo tenha florescido – e aqui mergulho no 
lado lunar. Os portugueses não foram exemplares na educa-
ção da colônia. No século 18, afirma Sérgio Buarque, milha-
res de livros eram publicados no México. Ao mesmo tempo, a 
Coroa portuguesa fechava as tipografias dos trópicos porque 
temia que ideias subversivas pudessem corromper a estabi-
lidade do Brasil.

E quem fala em livros fala em educação: Sérgio relembra 
que, entre os anos de 1775 e 1821, 7 850 bacharéis e 473 
doutores e licenciados saíram com diploma da Universidade 
do México. Em igual período, só 720 brasileiros conseguiram 
a proeza (pela Universidade de Coimbra, claro).

Finalmente, existe uma herança pesada da colonização 
portuguesa: esse patrimonialismo que atribui ao Estado o  
papel de “baby-sitter” do cidadão. Isso significa que um  
homem assume a mentalidade de uma criança que tudo  
espera do Estado, desde o berço até a sepultura.

Os portugueses deixaram o Brasil há quase 200 anos, 
e qualquer pessoa adulta sabe que o presente do Brasil é 
um produto das escolhas dos brasileiros, portanto chega de 
desculpas.

(Folha de S.Paulo, 20.10.2015. Adaptado)

01. Assinale a alternativa correta de acordo com as informa-
ções do texto.

(A) O termo plasticidade refere-se à característica de 
povo mestiço que os portugueses adquiriram depois 
do contato com os nativos no Brasil.

(B) O talento dos músicos brasileiros, fruto de nossa 
origem mestiça, é reconhecido mundialmente como 
superior à grande maioria dos artistas estrangeiros.

(C) A dependência que os brasileiros têm em relação ao 
Estado, que desejam paternalista, é um dos aspec-
tos negativos da colonização portuguesa.

(D) O Brasil estaria em situação bastante favorável, 
como a da África do Sul e da Argélia, se tivesse sido 
colonizado pela Holanda ou pela França.

(E) Os estudos de Sérgio Buarque asseguram que os 
720 brasileiros formados em Coimbra deixaram o 
Brasil por se oporem à privação de liberdade imposta 
pela Coroa portuguesa.

02. Com relação ao encontro com os estudantes que o espe-
ravam para uma conversa sobre o nosso país, é correto 
afirmar que o autor

(A) se sentiu hostilizado, já que os estudantes se mos-
traram refratários ao seu ponto de vista sobre a colo-
nização do Brasil.

(B) notou que os jovens sabiam pouco a respeito do 
tema em debate, portanto conseguiu persuadi-los 
prontamente.

(C) não teve receios antes de dialogar com os estudan-
tes, pois considera que os jovens são menos precon-
ceituosos que os adultos.

(D) baseou seu discurso nas ideias de Sérgio B. de  
Holanda e Gilberto Freyre, dois estudiosos do Brasil 
que os jovens presentes desconheciam.

(E) imaginava um provável confronto com o público,  
porém terminou o evento sentindo-se confiante na 
nova geração de brasileiros.

03. A frase do terceiro parágrafo “A pergunta, pelo seu mani-
queísmo, já é falha.” pode ser reescrita, sem alteração do 
sentido do texto, como indicado em:

(A) A interrogação, por expressar visão do mundo em 
que bem e mal permanentemente se complemen-
tam, já é capciosa.

(B) A reiteração, por compreender por uma perspectiva 
pluralista a relação entre as forças do bem e do mal, 
já é tendenciosa.

(C) O questionamento, por expor visão do mundo em 
que bem e mal neutralizam mutuamente suas forças, 
já é falacioso.

(D) A indagação, por conceber o mundo dividido entre os 
poderes opostos e incompatíveis do bem e do mal, 
já é imperfeita.

(E) A ratificação, por apresentar o bem e o mal definidos 
como poderes absolutos e distintos que dominam o 
mundo, já é ofensiva.
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Leia o texto “Star Trek” para responder às questões de  
números 07 a 09.

Quando estreou, em 1966, a série “Jornada nas Estre-
las” exibia um futuro que parecia realmente improvável e 
distante. A série era ambientada no século 23 e acompanha-
va as aventuras dos tripulantes da nave espacial Enterprise,  
com a missão de explorar o espaço e ir “aonde nenhum  
homem jamais esteve”.

O teletransporte ainda não virou realidade, mas muitos 
gadgets* da série passaram a integrar o cotidiano. Sempre 
que o capitão Kirk estava em apuros, abria seu comunicador 
e entrava em contato com a equipe. Trinta anos depois, a 
Motorola lançou o StarTAC, popularizando o uso da telefo-
nia móvel. Os acertos não pararam por aí: da impressora 
3D à televisão de tela plana, dos disquetes aos dispositivos 
USB, a série previu com surpreendente exatidão a relação 
do homem com a tecnologia.

“Jornada nas Estrelas” era transgressora em sua diver-
sidade: a equipe tinha homens e mulheres de diferentes 
etnias trabalhando em igualdade. Hoje, ainda não existem 
habitantes de Vulcano morando entre nós, mas a ideia de 
que pessoas de gêneros e etnias diferentes possam cumprir 
as mesmas funções não é mais algo utópico.

(Aventuras na História, outubro de 2014. Adaptado)

*gadgets: dispositivos, aparelhos

07. Assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta 
a respeito dos trechos selecionados do texto.

(A) Em “a série ‘Jornada nas Estrelas’ exibia um futu-
ro que parecia realmente improvável e distante”, a 
expressão destacada apresenta circunstância de 
meio, indicando que o futuro imaginado pela série 
era inconcebível.

(B) Em “com a missão de explorar o espaço e ir ‘aonde 
nenhum homem jamais esteve’”, a expressão des-
tacada apresenta circunstância de lugar, indicando 
que o objetivo da missão era colonizar e dominar 
planetas desconhecidos.

(C) Em “Sempre que o capitão Kirk estava em apuros, 
abria seu comunicador”, a expressão destacada 
apresenta circunstância de modo, indicando que a 
personagem muitas vezes se via em perigo.

(D) Em “a série previu com surpreendente exatidão a 
relação do homem com a tecnologia”, a expressão 
destacada apresenta circunstância de causa, indi-
cando que a série previu acertadamente o uso dos 
atuais recursos tecnológicos.

(E) Em “a equipe tinha homens e mulheres de diferen-
tes etnias trabalhando em igualdade”, a expressão 
destacada apresenta circunstância de afirmação, 
indicando que a divisão de trabalho era realizada 
democraticamente.

04. Releia os trechos selecionados do texto.
•   Ao  mesmo  tempo,  a  Coroa  portuguesa  fechava  

as tipografias dos trópicos porque temia que ideias 
subversivas pudessem corromper a estabilidade do 
Brasil. (8o parágrafo)

•   … e qualquer pessoa adulta sabe que o presente do  
Brasil é um produto das escolhas dos brasileiros,  
portanto chega de desculpas. (último parágrafo)

Assinale a alternativa em que as duas expressões desta-
cadas apresentam, respectivamente, as mesmas relações 
entre ideias estabelecidas pelas expressões porque e 
portanto.
(A) Cancelaram a reserva no hotel visto que a filha não 

pôde tirar férias. / Os funcionários do hotel trabalha-
ram incansavelmente, logo mereceram a gratificação 
recebida.

(B) Todos aplaudiram o ator assim que ele entrou no  
palco. / O ator representou o papel magnificamente, 
por isso foi ovacionado pela plateia.

(C) Os veículos foram estacionados conforme as vagas 
disponíveis nos andares do prédio. / O carro quebrou 
no meio da estrada, e não pudemos chegar ao nosso 
destino.

(D) Iniciaram a entrega dos diplomas já que todos os  
formandos haviam chegado. / Caso os documentos 
sejam autênticos, o diploma lhe será concedido.

(E) Para que vivam em melhores condições, os refugia-
dos foram transferidos para outro local. / Ainda que 
muitas pessoas se oponham, há países que não se 
recusam a receber refugiados.

05. Considere os trechos selecionados do texto.
•   Não  foi  fácil: entrei no auditório, e estavam ali talvez 

umas 300 pessoas para escutar… (2o parágrafo)
•   Existiram bons legados e maus legados. (3o parágrafo)
•  Os portugueses deixaram o Brasil há quase 200 anos… 
(último parágrafo)

De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa,  
as formas verbais destacadas podem ser substituídas, 
correta e respectivamente, por:
(A) reunia-se; Houve; faz.
(B) reunia-se; Houveram; fazem.
(C) reuniam-se; Houve; faz.
(D) reuniam-se; Houveram; fazem.
(E) reuniam-se; Houveram; faz.

06. Assinale a alternativa que completa corretamente a  
seguinte frase:

O leitor tem direito
(A) à restrições com relação ao ponto de vista exposto 

pelo autor.
(B) à defesa da ideia de que outros colonizadores  

seriam preferíveis aos portugueses.
(C) à acreditar que o Brasil deveria ter sido colonizado 

por outros povos.
(D) à uma opinião diversa da veiculada por esse texto 

jornalístico.
(E) à argumentos que tornem discutível o parecer do autor.
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09. Observe as expressões destacadas nas frases reescritas 
do texto.

•   Ambientada no século 23, a série sempre retratava as 
aventuras dos tripulantes da Enterprise, e a missão 
era explorar o espaço enfrentando o desconhecido.

•   Trinta anos depois, a Motorola lançou o StarTAC, que  
popularizou o uso da telefonia móvel.

Assinale a alternativa em que os pronomes substituem, 
corretamente, as expressões destacadas e estão coloca-
dos adequadamente nas frases de acordo com a norma-
-padrão da língua portuguesa.

(A) … sempre retratava-as… / … era explorá-lo… / 
… que lhe popularizou…

(B) … sempre retratava-as… / … era o explorar… / 
… que o popularizou…

(C) … sempre lhes retratava… / … era explorá-lo… / 
… que popularizou-lhe…

(D) … sempre as retratava… / … era o explorar… / 
… que popularizou-o…

(E) … sempre as retratava… / … era explorá-lo… / 
… que o popularizou…

08. Leia a frase reescrita a partir das ideias do texto.

        em promover a igualdade de gênero e 
etnias, os episódios de “Jornada nas Estrelas” retratavam 
o empenho e a coragem         da tripulação 
que, conjuntamente, agia para superar todas as adver-
sidades.

De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa,  
as lacunas da frase devem ser preenchidas, correta e 
respectivamente, por:

(A) Interessada … contínuas

(B) Interessada … contínuos

(C) Interessado … contínuos

(D) Interessados … contínuos

(E) Interessados … contínuas

10. Considere o texto baseado na tirinha a seguir.

(Folha de S.Paulo, 22.08.2013)

Zlitz adverte o companheiro     que estão perdidos no espaço. Zlotz, mostrando-se         , 
mas          , afirma que tem um mapa      qual poderão se orientar. Porém o mapa      que ele faz 
menção é astrológico, o que é inútil para que possam encontrar a rota desejada.

Para que o texto esteja correto de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa e mantenha-se fiel ao sentido da 
tirinha, as lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, por:

(A) de … proativo … inexperiente … com o … a

(B) de … temeroso … inconsequente … do … com

(C) de … diligente … estabanado … do … a

(D) a … voluntarioso … inábil … com o … em

(E) a … intrépido … ingênuo … no … em
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r a s c U n h oMateMática

11. Adriano investiu R$ 135.000,00 para abrir uma loja de 
cosméticos. A arrecadação mensal de sua loja é igual a 
R$ 15.000,00, dos quais 70% são destinados a cobrir os 
custos da loja, sendo o restante seu lucro. Assim, para 
que a soma dos lucros mensais seja igual ao investimen-
to feito por Adriano, é necessário um período mínimo de 
tempo, em meses, igual a

(A) 30.

(B) 25.

(C) 18.

(D) 11.

(E) 9.

12. Considere o gráfico com os índices da inflação no Brasil 
desde o ano 2005 até 2015.

(http://www1.folha.uol.com.br/mercado. Adaptado)

É correto afirmar que os anos em que a inflação medida 
apresentou uma variação inferior a 1 ponto percentual, 
para mais ou para menos, em relação ao ano anterior, 
foram

(A) 2007, 2010, 2012 e 2013.

(B) 2007, 2010, 2011 e 2013.

(C) 2010, 2011, 2012 e 2014.

(D) 2011, 2012, 2013 e 2014.

(E) 2012, 2013, 2014 e 2015.
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r a s c U n h o13. Um funcionário de uma empresa ficou responsável por 
realizar, a cada 4 dias, o levantamento da receita obti-
da pela empresa e, a cada 10 dias, o levantamento das 
despesas, sendo que em 01/01/2016 ele fez esses dois 
levantamentos. Após um ano, ou seja, em 01/01/2017, 
foi feito um balanço usando como referência os apontamen-
tos dos dias em que foram realizados tanto o levantamento 
da receita quanto o das despesas da empresa. Esse  
balanço conteve

(A) 15 apontamentos.

(B) 19 apontamentos.

(C) 21 apontamentos.

(D) 23 apontamentos.

(E) 27 apontamentos.

14. O jornal de uma cidade vende espaços para anúncios 
nos seguintes formatos, com diferentes medidas.

Sabendo-se que o preço cobrado é diretamente propor-
cional à área ocupada pelo anúncio e que o preço de 
uma propaganda na página dupla é R$ 3.000,00, pode-
-se afirmar que a propaganda cujo preço é R$ 275,00 é 
aquela do anúncio

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) IV.

(E) V.
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r a s c U n h o15. Um arquiteto projetou uma sala retangular com um jardim 
de inverno em um dos cantos, conforme detalhado no 
esquema a seguir:

O jardim de inverno terá uma porta de vidro tempera-
do que medirá x – 20 centímetros de comprimento por  
200 centímetros de altura. Sabendo que o preço do metro 
quadrado de vidro temperado é R$ 250,00, o custo total 
do vidro utilizado nessa porta será igual a

(A) R$ 750,00.

(B) R$ 850,00.

(C) R$ 1.000,00.

(D) R$ 1.050,00.

(E) R$ 1.150,00.

16. As emissoras de televisão têm sua audiência medida 
em pontos, que correspondem, de modo simplificado, ao 
conjunto de pessoas que estão assistindo ao programa.

Aos domingos, os principais programas de uma emissora 
são exibidos entre meio-dia e meia-noite, de modo que a 
média dos seus pontos de audiência para um determinado 

horário é descrita pela fórmula , 

sendo P a média dos pontos de audiência, e t o número de 
horas após o meio-dia.

Em seu horário de maior audiência aos domingos, a 
emissora atinge, em média, 24 pontos, o que, segundo a 
fórmula descrita anteriormente, ocorre às

(A) 15:00.

(B) 16:00.

(C) 18:00.

(D) 22:00.

(E) 23:00.
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r a s c U n h o17. Um casal decidiu juntar R$ 15.000,00 por ano, durante 
8 anos, a fim de utilizar esse dinheiro como entrada para 
a compra de um apartamento. Porém, após os três pri-
meiros anos, foram juntados apenas R$ 10.000,00 por 
ano, em média.

Sendo assim, para atingir exatamente o valor planejado 
ao final dos 8 anos estipulados inicialmente, nos próxi-
mos 5 anos, o casal deverá juntar em média, a cada ano, 
uma quantia igual a

(A) R$ 30.000,00.

(B) R$ 25.000,00.

(C) R$ 21.000,00.

(D) R$ 20.000,00.

(E) R$ 18.000,00.

18. Guilherme frequenta uma academia cuja mensalidade 
tem seu valor determinado pela seguinte tabela:

VALOR DA MENSALIDADE EM RELAÇÃO AO DIA DO PAGAMENTO

VALOR COM  
DESCONTO

(Até o 5º dia do mês)

VALOR REGULAR
(Após o 5º dia e até o 

10º dia do mês)

VALOR COM MULTA
(Após o 10º dia  

do mês)

R$ 295,00 R$ 310,00

Acréscimo de 2,5% no 
valor regular, a juros 

simples, para cada dia 
de atraso no  
pagamento

Por um descuido, em janeiro, Guilherme acabou pagando 
a mensalidade com 8 dias de atraso. Diante disso, ele se 
planejou para, nos meses seguintes, sempre pagar até 
o 5o dia do mês, de modo que o valor total de descon-
tos obtidos em relação ao valor regular supere o valor 
dos juros pagos no mês de janeiro. Para tanto, o número 
mínimo de meses em que Guilherme deverá efetuar o 
pagamento da mensalidade até o 5o dia é igual a

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.

(E) 5.
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r a s c U n h o19. Uma seguradora de veículos paga para seus vistoria-
dores R$ 20,00 a cada vistoria feita em motocicletas,  
R$ 30,00 a cada vistoria feita em carros e R$ 50,00 a 
cada vistoria feita em caminhões. Um dos vistoria-
dores dessa seguradora fez, no último mês, um total 
de 120 vistorias e recebeu por isso o valor total de  
R$ 3.500,00.

Nesse último mês, o número de vistorias realizadas por 
esse vistoriador em carros foi igual ao dobro do número 
de vistorias realizadas em motocicletas e caminhões  
juntas. Logo, é correto afirmar que o valor obtido com as 
vistorias de caminhões corresponde, em relação ao valor 
total recebido por esse vistoriador, a

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

20. Em julho de 2016, veiculou-se a seguinte notícia:

(G1. http://g1.globo.com/economia. Adaptado)

A notícia ainda dizia que, na comparação com o mesmo 
período do ano de 2015, os gastos de brasileiros no exte-
rior somaram 10 bilhões de dólares.

Considere que o valor médio do dólar gasto no exterior, 
no 1o semestre de 2015, era R$ 3,10 e passou a ser, em 
média, R$ 3,70 no 1o semestre de 2016. Sendo assim, 
pode-se afirmar que, no 1o semestre de 2016, em relação 
ao mesmo período de 2015, houve uma queda no valor 
gasto pelos brasileiros em reais entre

(A) 10% e 15%.

(B) 15% e 20%.

(C) 20% e 25%.

(D) 25% e 30%.

(E) 30% e 35%.
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23. O Regimento Interno da Câmara Municipal de Mogi das 
Cruzes prevê que, quanto à administração da Casa, a 
competência para remover funcionários, conceder-lhes 
férias e abonar-lhes as faltas é

(A) da Mesa da Câmara.

(B) do Presidente da Câmara.

(C) do 1o Secretário.

(D) do 2o Secretário.

(E) da Secretaria Administrativa.

24. Nos termos da Lei Orgânica, o Município de Mogi das 
Cruzes assegurará ao servidor

(A) licença por motivo de doença do cônjuge e de paren-
tes até o primeiro grau, quando verificada, em inspeção 
médica, ser indispensável sua assistência pessoal.

(B) licença remunerada para tratar de assuntos pesso-
ais, pelo prazo de 6 (seis) meses, prorrogável por 
igual período.

(C) licença-prêmio por assiduidade, após cada decênio 
ininterrupto de efetivo exercício, prestado no âmbito do 
Poder Executivo ou do Poder Legislativo Municipais.

(D) licença à servidora gestante, por 180 (cento e oiten-
ta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração 
percebida.

(E) licença para atividade política, com remuneração in-
tegral, desde sua escolha em convenção partidária 
até a data da eleição.

25. A Lei Orgânica do Município de Mogi das Cruzes estatui 
que as contas do Prefeito devem ser prestadas

(A) anualmente e julgadas pelo Tribunal de Contas do 
Estado, podendo esta decisão ser tornada sem efei-
to pelo voto de 2/3 (dois terços) dos membros da 
Câmara.

(B) semestralmente e julgadas pelo Tribunal de Contas 
do Estado, podendo esta decisão ser tornada sem 
efeito pelo voto de 3/5 (três quintos) dos membros 
da Câmara.

(C) anualmente e somente serão rejeitadas por decisões 
do Tribunal de Contas e da Câmara Municipal, pelo 
voto da maioria absoluta dos membros de cada ins-
tituição.

(D) semestralmente e julgadas pela Câmara, dentro de 
sessenta dias após o recebimento, podendo ser dis-
pensado o parecer prévio do Tribunal de Contas do 
Estado.

(E) anualmente e julgadas pela Câmara, dentro de ses-
senta dias após o recebimento do parecer prévio do 
Tribunal de Contas do Estado.

LegisLação

21. Considere a seguinte situação hipotética: servidor efetivo 
da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, que se encon-
tra em regular exercício de suas funções, é sócio, com 
sua esposa, de uma empresa de assessoria e consul-
toria contábil. De acordo com o previsto no Estatuto do 
Servidor Público do Município de Mogi das Cruzes (Lei 
Complementar no 82/2011), o servidor

(A) não estará sujeito a penalidade administrativa, pois 
o Estatuto não estabelece nenhuma proibição em re-
lação à atuação do servidor na esfera administrativa 
privada.

(B) estará sujeito à penalidade de advertência, pois é ve-
dado ao servidor ostentar a qualidade de acionista, 
cotista ou comanditário de empresa privada.

(C) não estará sujeito à penalidade de demissão se os-
tentar somente a condição de sócio, sem exercer 
função de gerência ou administração na empresa.

(D) estará sujeito à penalidade de demissão, pois o ser-
vidor somente poderia ser sócio da empresa se es-
tivesse em licença para tratar de interesse particular 
ou em disponibilidade.

(E) não estará sujeito à penalidade de demissão, pois 
infringiu proibição que tipifica infração sujeita à pe-
nalidade de suspensão.

22. Suponha, por hipótese, que um projeto de lei que tramita 
na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes é submetido 
à análise da Comissão de Justiça e Redação, que emi-
te parecer pela inconstitucionalidade do projeto. Nesse 
caso, o Regimento Interno da Casa prevê que

(A) o projeto deve ser liminarmente arquivado, podendo, 
todavia, ser levada a matéria ao Plenário por iniciati-
va de 1/3 (um terço) dos membros da Câmara.

(B) o projeto deverá ir ao Plenário e, se obtiver 3/5 (três 
quintos) dos votos dos membros da Câmara, será 
considerado aprovado.

(C) o parecer servirá de instrução ao processo, não ha-
vendo, todavia, qualquer alteração no trâmite do pro-
jeto, que deverá seguir para as demais comissões 
competentes para examiná-lo.

(D) o parecer deve ir ao Plenário, para ser discutido e 
aprovado, caso contrário, o projeto seguirá regular 
tramitação.

(E) o projeto deve ser imediatamente submetido a Plenário 
e somente não será arquivado se 2/3 (dois terços) dos 
membros da Casa votarem contra o arquivamento.
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27. No Microsoft Word 2010, em sua configuração padrão, 
um usuário produziu um documento utilizando estilos  
específicos para conseguir criar um sumário que permite 
atualização automática, na configuração Sumário Auto-
mático 1, conforme imagem a seguir.

Assinale a alternativa que apresenta os estilos corretos 
para os itens “Introdução e A sociedade” e “Objetivo do 
artigo, Premissas assumidas, Bases da pesquisa e Con-
texto histórico”, respectivamente.

(A) Ênfasis, Título 2.

(B) Título 1, Título 2.

(C) Normal, Título 1.

(D) Título 1, Normal.

(E) Título 2, Normal.

28. No Microsoft Excel 2010, em sua configuração original, 
as linhas são apresentadas na horizontal e definidas por 
números, de 1 a 1048576. As colunas, por sua vez, são 
apresentadas na vertical e definidas por letras, iniciando 
na letra A e avançando com as letras B, C, D e assim 
sucessivamente. Existe um total de 16384 colunas. A  
coluna após a coluna Z é a

(A) 1.

(B) A1.

(C) AA.

(D) Z1.

(E) ZA.

noções de inforMática

26. No Microsoft Windows 7, em sua configuração padrão, 
um usuário criou a imagem a seguir, usando formas dis-
poníveis no aplicativo Paint.

Em seguida, selecionou-a por completo e pressionou as 
teclas . Finalmente, abriu o aplicativo Bloco de 
Notas e pressionou as teclas .

Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto 
no Bloco de Notas.

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 
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conhecimentos esPecÍFicos

31. Faz parte da função administrativa da contabilidade:

(A) efetuar o registro dos fatos contábeis.

(B) evitar erros ou fraudes.

(C) controlar o patrimônio.

(D) apurar lucros ou prejuízos.

(E) analisar as finanças públicas.

32. O reconhecimento do patrimônio da empresa não se  
confunde com o patrimônio dos sócios ou acionistas.  
Trata-se do princípio contábil

(A) da continuidade.

(B) da oportunidade.

(C) da atualização monetária.

(D) da competência.

(E) da entidade.

33. O princípio contábil da prudência determina a adoção

(A) do menor valor para os componentes do passivo.

(B) do menor valor para os componentes do ativo.

(C) do menor valor para as perdas.

(D) do maior valor para os componentes do patrimônio 
líquido.

(E) do maior valor para as receitas.

34. As contas do Passivo no Balanço Patrimonial são apre-
sentadas de acordo com a ordem

(A) crescente de liquidez.

(B) crescente de exigibilidade.

(C) decrescente de liquidez.

(D) decrescente de exigibilidade.

(E) crescente de importância patrimonial.

35. Uma empresa pode ter sua falência decretada na  
seguinte situação:

(A) quando o patrimônio líquido for negativo.

(B) quando o patrimônio líquido for igual ao passivo.

(C) quando o patrimônio líquido for igual a zero.

(D) quando o ativo for igual ao patrimônio líquido.

(E) quando o patrimônio líquido for positivo.

29. O usuário João saiu de férias e configurou uma resposta 
de ausência temporária, um recurso bastante comum. 
No Microsoft Outlook 2010, em sua configuração padrão, 
esse recurso é encontrado na guia Arquivo, opção Infor-
mações, ícone “Respostas Automáticas (Ausência Tem-
porária)”. No serviço de webmail Gmail, esse recurso é 
encontrado nas configurações, opção “Resposta automá-
tica de férias:”.

Considerando que Maria envia uma mensagem de cor-
reio eletrônico para João, que está com o serviço de 
ausência temporária ativo e dentro do período de datas 
válido, é correto afirmar que

(A) João não recebe a mensagem em sua caixa de  
entrada, e Maria recebe uma mensagem de resposta 
automática que foi configurada por João.

(B) João recebe a mensagem em sua caixa de entrada, e 
Maria não recebe nenhuma mensagem de resposta 
automática que foi configurada por João.

(C) Maria não consegue enviar a mensagem, uma vez 
que o correio eletrônico de João está bloqueado.

(D) João recebe a mensagem em sua caixa de entrada 
e deve acessar seu email pessoal para enviar a  
resposta automática a Maria.

(E) João recebe a mensagem em sua caixa de entrada, 
e Maria recebe uma mensagem de resposta automá-
tica que foi configurada por João.

30. No Microsoft Internet Explorer 11, em sua configuração 
padrão, um usuário tem 2 abas abertas, sendo uma com 
o site da Fundação Vunesp e outra com o site de pesqui-
sas Google, conforme imagem a seguir.

Assinale a alternativa que indica o resultado correto 
quando o usuário clica no X (em destaque) à direita da 
aba Google.

(A) A aba Google é fechada, e a aba Fundação Vunesp 
fica ativa.

(B) O Internet Explorer é fechado.

(C) A aba Google é fechada, e, em seu lugar, é aberta 
uma aba em branco.

(D) A aba Google é fechada, e, em seu lugar, é aberta 
uma aba com a página inicial, configurada no Internet 
Explorer.

(E) Uma nova aba é aberta com o mesmo conteúdo da 
aba Google.
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40. De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público (MCASP), são princípios orçamentários:

(A) unidade ou totalidade, universalidade, anualidade ou 
periodicidade, exclusividade, orçamento bruto, lega-
lidade, publicidade, transparência e não vinculação 
da receita de impostos.

(B) unidade ou totalidade, universalidade, anualidade  
ou periodicidade, exclusividade, orçamento bruto,  
legalidade, publicidade e transparência.

(C) elaboração, apreciação, aprovação e sanção, publi-
cidade e execução.

(D) elaboração, apreciação, aprovação, sanção, publici-
dade, execução e avaliação.

(E) previsão, arrecadação, dotação e liberação.

41. Com relação a Lei no 4.320/64, ao tratar da avaliação dos 
elementos patrimoniais ela estabelece que

(A) a reavaliação é obrigatória para imóveis.

(B) os bens de almoxarifado devem ser custeados pelo 
critério PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai).

(C) os bens móveis podem ser avaliados pelo custo de 
aquisição ou pelo de mercado, se este for menor.

(D) os títulos de renda em moeda estrangeira devem ser 
convertidos à taxa de câmbio da data do balanço.

(E) os débitos e créditos em moeda estrangeira devem 
ser convertidos à taxa média cambial vigente no 
exercício.

42. As leis no Brasil que normatizam o Direito Financeiro e  
a Contabilidade Pública são:

(A) Lei Federal no 6.404/76 e a Lei Federal no 4.320/64.

(B) Lei Federal no 4.320/64 e a Lei Complementar  
no 101/2000.

(C) Código Tributário Nacional e a Lei Federal  
no 4.320/64.

(D) Legislação do Imposto de Renda e a Lei Federal  
no 6.404/76.

(E) Lei de licitação (no 8.666/93) e a Lei Complementar 
no 101/2000.

43. Quando o valor real a ser pago for superior ao valor  
inscrito em restos a pagar, a diferença deverá ser empe-
nhada à conta de

(A) indenizações.

(B) ressarcimento de despesas de pessoal requisitado.

(C) indenizações e restituições trabalhistas.

(D) despesas de exercícios anteriores.

(E) aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS.

36. As consequências nos resultados contábeis de uma  
empresa em decorrência da venda de um automóvel da 
frota, pelo valor contábil, altera a substância patrimonial, 
do ponto de vista

(A) econômico.

(B) quantitativo.

(C) qualitativo.

(D) qualitativo e quantitativo.

(E) financeiro.

37. De acordo com a Lei no 4.320/64, os créditos adicionais 
são autorizações de despesas não consideradas na lei 
orçamentária anual e classificados da seguinte forma:

(A) suplementares, especiais e extraordinários.

(B) suplementares, por excesso de arrecadação e por 
superavit financeiro.

(C) suplementares e por anulação de dotação.

(D) excesso de arrecadação, superavit financeiro e ope-
rações de crédito.

(E) especiais e extraordinários em caso de despesas  
urgentes.

38. A inscrição de restos a pagar, relativa às despesas pro-
cessadas,

(A) transfere para o orçamento do ano seguinte a res-
ponsabilidade da liquidação.

(B) constitui despesa orçamentária do exercício subse-
quente.

(C) aumenta o montante das obrigações financeiras do 
balanço patrimonial.

(D) implica no comprometimento de um crédito orça-
mentário.

(E) representa gastos que não necessitam de autoriza-
ção orçamentária.

39. A execução da despesa pública começa com o empenho. 
Esse ato administrativo implica em

(A) reconhecer a despesa com consequente redução do 
orçamento.

(B) aumentar a disponibilidade orçamentária e reco-
nhecer a despesa.

(C) reduzir a dotação orçamentária e, consequente-
mente, reconhecer uma obrigação a pagar.

(D) aumentar o valor dos “restos a pagar ”.

(E) reduzir o saldo orçamentário.
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47. A classificação da receita orçamentária de acordo com 
a Lei no 4.320 é definida na forma de código decimal  
e subdividida nos seguintes níveis:

(A) categoria econômica, origem, espécie, rubrica,  
alínea e subalínea.

(B) receita corrente, receita de capital, receitas corren-
tes intraorçamentárias e receitas de capital intraor-
çamentárias.

(C) receita corrente, receita tributária, taxas e contribui-
ções sociais.

(D) categoria econômica, origem, espécie, rubrica e  
alínea.

(E) receita patrimonial, agropecuária, industrial e de 
serviços.

48. Das diferentes etapas da receita orçamentária, a última 
seria

(A) a tributação.

(B) o lançamento.

(C) o controle.

(D) o recolhimento.

(E) a arrecadação.

49. Trata-se de receita orçamentária não efetiva

(A) aquela que, no momento do reconhecimento do 
crédito, aumenta a situação líquida patrimonial da 
entidade.

(B) aquela que não altera a situação líquida patrimo-
nial, no momento do reconhecimento do crédito, e, 
por isso, constitui fato contábil permutativo.

(C) aquela de caráter temporário, da qual o Estado é 
mero agente depositário.

(D) aquela que sua origem deriva de receita tributária.

(E) aquela proveniente do setor industrial e de presta-
ção de serviços.

50. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, são 
consideradas operações de crédito:

(A) assunção de obrigação entre pessoas jurídicas inte-
grantes do mesmo estado.

(B) emissão de títulos de responsabilidade do Banco 
Central do Brasil.

(C) emissão de títulos para pagamento do principal, 
acrescido da atualização monetária.

(D) montante total, apurado sem duplicidade, das obri-
gações financeiras do ente da federação, assumidas 
em virtude de leis, contratos e convênios, para amor-
tização em prazo superior a doze meses.

(E) arrendamento mercantil e outras operações asseme-
lhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros.

44. A partir da edição da Portaria MOG no 42/1999 aplicada 
à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, passou 
a ser obrigatório:

(A) identificar nas leis orçamentárias, as ações em ter-
mos de funções, subfunções, programas, projetos, 
atividades e operações especiais.

(B) reconhecer a despesa orçamentária no exercício  
financeiro da emissão do empenho e a receita orça-
mentária pela arrecadação.

(C) fornecer informações atualizadas e exatas, de natu-
reza orçamentária, financeira e patrimonial às enti-
dades internas e externas.

(D) programar as prioridades a serem atendidas em um 
determinado período orçamentário, a fim de definir o 
cronograma dos pagamentos contratuais.

(E) o recolhimento das receitas em estrita observância 
ao princípio de unidade da tesouraria.

45. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de  
despesas expressamente definidas em lei, e consiste

(A) em créditos prefixados, utilizados para fazer face  
as despesas empenhadas com um responsável  
designado.

(B) em despesas resultantes de compromissos assu-
midos pelo ente governamental, devendo posterior-
mente passar pelo estágio de reconhecimento da 
despesa.

(C) em casos de despesas que necessariamente não 
precisam estar definidas em lei, consistindo na  
entrega de numerário ao servidor devidamente  
credenciado.

(D) em despesas de exercícios anteriores com compro-
missos gerados em exercícios financeiros anteriores 
ao ano corrente.

(E) na entrega de numerário a servidor, a critério do  
ordenador de despesas e sob a sua inteira responsa-
bilidade, precedido de empenho, na dotação própria 
da despesa a realizar.

46. O empenho estimativo é utilizado para

(A) despesas contratuais ou outras de valor determina-
do, sujeitas a parcelamento, como, por exemplo, os 
compromissos decorrentes de aluguéis.

(B) despesas cujo montante não se pode determinar 
previamente, tais como serviços de fornecimento de 
água e energia elétrica.

(C) despesas cujos valores são previamente conhecidos 
e pagos de uma só vez.

(D) despesas correntes, sujeitas a disponibilidade  
financeira.

(E) despesas de custeio que são fixadas na proposta  
orçamentária do órgão (LOA).
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54. Os limites máximos com despesas de pessoal, de acordo 
com a Lei Complementar no 101/2000, para cada poder 
municipal são:

(A) 60% (sessenta por cento) no total, sendo: 6% (seis 
por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal  
de Contas do Município, quando houver e 54% (cin-
quenta e quatro por cento) para o Executivo.

(B) 50% (cinquenta por cento) no total, sendo: 5% (cinco 
por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de 
Contas do Município, quando houver e 45% (quaren-
ta e cinco por cento) para o Executivo.

(C) 60% (cinquenta por cento) no total, sendo: 5% (cinco 
por cento) para o Legislativo, 3%(três por cento) para 
o Tribunal de Contas do Município, quando houver e 
52% (cinquenta e dois por cento) para o Executivo.

(D) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o  
Tribunal de Contas do Município; 6% (seis por cento) 
para o Judiciário; 49% (quarenta e nove por cento) 
para o Executivo e 2% (dois por cento) para o Minis-
tério Público.

(E) 5% (cinco por cento) para o Legislativo, incluído o 
Tribunal de Contas do Município; 3% (três por cen-
to) para o Judiciário; 50% (cinquenta por cento) para 
o Executivo e 2% (dois por cento) para o Ministério 
Público.

55. De acordo com a Lei Complementar no 101/2000, no seu 
art. 22. parágrafo único, há um limite prudencial para des-
pesas com pessoal que proíbe concessão de reajuste ou 
adequação de remuneração, bem como, contratação de 
hora extra. O limite municipal estabelecido é:

(A) Executivo, 37,5% da RCL; Legislativo, 4,5% da RCL.

(B) Executivo, 50% da RCL; Legislativo, 6% da RCL.

(C) Executivo, 47,5% da RCL; Legislativo, 2,8% da RCL.

(D) Executivo, 51,30% da RCL; Legislativo, 5,7% da RCL.

(E) Executivo, 49,0% da RCL; Legislativo, 4% da RCL.

56. De acordo com a Lei Complementar no 101/2000, as  
operações de credito com prazo inferior a doze meses, 
com receitas previstas no orçamento, devem ser consi-
deradas como

(A) concessão de garantia.

(B) refinanciamento de dívida.

(C) dívida pública consolidada.

(D) restos a pagar do município.

(E) dívida pública mobiliária.

51. A redução na dotação orçamentária dos órgãos da admi-
nistração direta e indireta deverá ocorrer quando:

(A) as receitas orçamentárias previstas na Lei Comple-
mentar no 101/2000 forem executadas.

(B) ocorrer uma condenação judicial de pessoa públi-
ca de direito público para pagamento, bem como,  
a identificação no sistema de execução contábil, 
dos beneficiários das sentenças, quer pessoas físi-
cas ou jurídicas.

(C) a diferença entre o ativo financeiro e o passivo  
financeiro, permitir a abertura de créditos suple-
mentares e especiais.

(D) verificado, ao final de um bimestre, que a realização 
da receita poderá comprometer as metas de resul-
tado primário ou nominal estabelecidas no Anexo 
de Metas Fiscais.

(E) o ente da federação apresentar superavit operacio-
nal no orçamento vigente, acima do previsto.

52. De acordo com a Lei Complementar no 101, de 4 de maio 
de 2000, a receita corrente líquida, deve ser apurada

(A) anualmente, incluindo as ambiguidades.

(B) semestralmente, excluindo as ambiguidades.

(C) trimestralmente, junto com o RREO.

(D) somando as receitas arrecadadas no mês de  
referência e os onze meses anteriores, incluídas as 
duplicidades.

(E) somando as receitas arrecadadas no mês de  
referência e os onze meses anteriores, excluídas as 
duplicidades.

53. Faz parte do cálculo da Receita Corrente Líquida (RCL), 
de acordo com a Lei Complementar no 101/2000,

(A) a redução dos restos a pagar não processados.

(B) o acréscimo dos precatórios.

(C) as receitas patrimoniais.

(D) os gastos com despesas correntes.

(E) a reserva de contingência.
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57. As variações patrimoniais podem ser classificadas em 
quantitativas e qualitativas. As variações qualitativas são 
aquelas que

(A) aumentam ou diminuem o patrimônio líquido.

(B) que alteram a composição dos elementos patrimo-
niais, sem afetar o patrimônio líquido.

(C) diminuem o patrimônio líquido.

(D) são registradas, independentemente do recebimento.

(E) aumentam o patrimônio líquido, por conta do valor 
econômico registrado.

58. De acordo com a Lei no 8.666/93, é tipo de licitação:

(A) convite.

(B) leilão.

(C) registro de preços.

(D) concorrência.

(E) melhor técnica.

59. São estabelecidas metas e prioridades orçamentárias na 
administração pública, de uma forma geral,

(A) no plano estratégico institucional.

(B) na Lei Orçamentária Anual.

(C) na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

(D) no Plano Plurianual.

(E) na Lei de Responsabilidade Fiscal.

60. Por meio dos critérios estabelecidos na LDO, há limita-
ção de empenho quando as receitas previstas não se 
concretizarem. No entanto, ocorrem exceções de acordo 
com § 2o do art. 9o da Lei Complementar no 101/2000:

(A) àquelas destinadas ao pagamento dos serviços da 
dívida.

(B) àquelas destinadas ao pagamento com passagens 
aéreas.

(C) àquelas destinadas ao pagamento de obras e  
reformas.

(D) àquelas destinadas ao pagamento de combustíveis 
e lubrificantes.

(E) às despesas de exercícios anteriores.
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