
IB A D E -  IN S T IT U T O  BR A S ILE IR O  DE 
A P O IO  E D E S E N V O LV IM E N T O  E X E C U T IV O

C O NCURSO  PÚ BLIC O
EDITAL N° 001/2017

PREFEITURA DE JI-PARANÁ  
S ecretaria  Municipal de Adm inistração de Ji-Paraná/RO

FISCAL FAZENDÁRIO

CODIGO DA PROVA

M08T
MANHÃ

Verifique se o código da Prova é o 
m esm o do seu cartão  de respostas.

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE 
RESPOSTAS, A FRASE DE RUBEM BRAGA PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“O silêncio torna tudo menos penoso."

ATENÇÃO
Tempo de duração da prova: 3 horas e 30 minutos, incluído o preenchimento do Cartão de Respostas.

Este caderno contém 50 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas de resposta —A, B, C, D e E -  conforme disposição abaixo:

Disciplinas Quantidade de 
questões

Valor de cada 
questão

Língua Portuguesa 15 1

Legislação e Ética na Administração Pública 5 1

Geografia e História de Rondônia 5 1

Informática Básica 10 3

Conhecimentos Específicos 15 3

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição.

Por motivo de segurança:

■ O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;

■ Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;

■ O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. 
O descumprímento dessa determinação acarretará a eliminação do candidato; e

■ Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 
banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. 
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Carião de Respostas.
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!



C______________ LÍNGUA PORTUGUESA______________ )

Texto para responderas questões de 01 a 15,

Qual a utilidade de dez minutos por dia, em 
um dia comum?

Não é essencial muita reflexão para se 
perceber que dez minutos é tempo curto demais para 
a maior parte das atividades cotidianas. Uma bela 
mulher gasta mais tempo para se arrumar, e um 
homem, mesmo que pouco vaidoso, gasta mais que 
isso para tomar um banho rápido, fazer a barba e 
pentearo cabelo.

Dez minutos diários de caminhada é melhor 
que nada, mas insuficiente para uma perda mensal 
de peso significativa, e esse mesmo tempo em uma 
sala de ginástica é reduzido para exercícios 
aeróbicos ou atividades múltiplas de musculação. Se 
a receita é reduzir o colesterol e melhorar a condição 
cardiorrespiratória, esse ínfimo tempo é quase nada 
e, se proposto como receita para melhorar a condição 
física, certamente provocaria risos.

Dez minutos diários em deslocamento nos 
veículos públicos quase não nos tira do lugar, e um 
almoço com essa duração seria certamente um risco 
para a saúde. Dez minutos de sono é menos que um 
cochilo, e uma boa paquera jamais se contentaria 
com um tempo assim reduzido.

Em síntese, a real utilidade de dez minutos em 
um dia comum passa quase despercebida por sua 
inútil validade e se distancia do tempo que gastamos 
para um excelente trabalho, um bom descanso, uma 
ótima alimentação ou cuidados com o corpo e a 
elegância.

Encare, agora, os mesmos dez minutos por 
outro ângulo. Imagine uma pessoa que reserve essa 
fração quase inútil de seu dia para um momento de 
leitura. Ou para uma firme decisão de bem empregar 
esse tempo, ainda que apenas esse tempo.

Um leitor comum costuma ler cerca de 150 
palavras por minuto, sendo assim, em dez minutos, lê 
10 500 palavras, ou um pouco mais. Uma página de 
um livro de ficção normal reúne cerca de 500 palavras 
-  quase o mesmo que esta crônica. Logo, nesses dez 
minutos, esse leitor, sem pressa ou correria, teria 
devorado nada menos que três páginas. Em uma 
semana estaria chegando a cerca de 20 páginas, e 
em um mês poderia ter lido 90 páginas. Um bom livro 
de qualquer assunto costuma abrigar em média 150 
páginas e, nesse caso, o nosso leitor estaria, com 
folga, lendo um livro a cada dois meses, portanto, seis 
livros por ano. Se for cuidadoso e souber fazer boas 
escolhas, com esse acervo formidável, muda sua 
vida, amplia seus pensamentos, agrega cultura para 
conversar, paquerar, a rgum entar e decidir. 
Curiosamente, aquele mesmo tempinho diário que 
não muda o corpo, nada faz pela pessoa e pouco 
agrega às relações pessoais, aplicado em uma leitura

muda a cabeça, embeleza a alma.
Agora, para que seus pensamentos possam 

voar, imagine que a lógica irrefutável desses 
argumentos seja apresentada a uma criança de 10 
anos que, entusiasmada, adote a prática. Quando 
chegar aos 30 anos, terá lido nada menos que 120 
livros e, assim, escancarado as portas para o 
conhecimento, a cultura, a beleza e a descoberta, em 
si mesmo, de tudo quanto a vida é capaz de 
proporcionar.
Celso Antunes. (Em www.celsoantunes.com.br.) Acesso em 
22/12/2017

(Questão 01 )---------------------------------------------------------

Assinale o trecho em que o autor resume as ideias
desenvolvidas na primeira parte do texto.

A) "Agora, para que seus pensamentos possam 
voar, imagine que a lógica irrefutável desses 
argumentos seja apresentada a uma criança de 
10 anos que, entusiasmada, adote a prática.”

B) "Em síntese, a real utilidade de dez minutos em 
um dia comum passa quase despercebida por 
sua inútil validade"

C) Um  le ito r com um  co s tum a  ler ce rca  de 150 
palavras por minuto, sendo assim, em dez 
minutos, lê 10500 palavras, ou um pouco mais.”

D) "Dez minutos diários em aeslocamento nos 
veículos públicos quase não nos tira do lugar, e 
um almoço com essa duração seria certamente 
um risco para a saúde.”

E) “Encare, agora, os mesmos dez minutos por 
outro ângulo. Imagine uma pessoa que reserve 
essa fração quase inútil de seu dia para um 
momento de leitura.”

(Questão 02 )---------------------------------------------------------

Em: “para se perceber QUE DEZ MINUTOS É 
TEMPO CURTO DEMAIS PARA A MAIOR PARTE 
DAS ATIVIDADES C O TID IAN AS.” a oração 
destacada exerce função de:

A) ob je to  d ire to

B) p re d ica tivo

C) ob je to  ind ire to

D) aposto

E) complemento nominal.
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Assinale a opção em que a classe gramatical da 
palavra destacada foi corretamente indicada entre 
parênteses.

A) “esse ÍNFIMO tempo é quase nada” (substantivo)

B) “uma boa paquera JAMAIS se contentaria" 
(adjetivo)

C) “gasta mais que ISSO para tomar um banho" 
(pronome possessivo)

D) “ler cerca de 150 palavras POR minuto" 
(conjunção subordinativa)

Ei insu fic ien te  para uma PERDA m ensal" 
(substantivo)

(Questão 04 )---------------------------------------------------------

A palavra a seguir que pode substituir a conjunção 
destacada em: “LOGO, nesses dez minutos, esse 
leitor, sem pressa ou correria, teria devorado nada 
menos que três páginas.", sem alteração de sentido,
é:

(Questão 03 )---------------------------------------------------------

A) porém.

B) entretanto.

C) no entanto.

D) portanto

E) porque

(Questão 05 )-

Em apenas um dos trechos a seguir a palavra 
destacada é considerada um coletivo. Assinale-o.

A) “amplia seus PENSAMENTOS”

'Não é essencial muita REFLEXÃO"

) "com esse ACERVO formidável"

) "maior parte das ATIVIDADES cotidianas" 

"reserve essa FRAÇÃO quase inútil"

(Questão 06 )-

O prefixo presente na palavra IRREFUTÁVEL 
significa:

A) movimento para baixo

B) negação.

C) movimento para cima

D) anterioridade.

E) igual.

A oração subordinada destacada em: “QUANDO 
CHEGAR AOS 30 ANOS, terá lido nada menos que 
120 liv ro s .exp re ssa  ideia de:

A) conformidade.

B) tempo.

C) consequência.

Dl causa.

E) concessão.

(Questão 08 )---------------------------------------------------------

Se a oração destacada em: “Não é essencial muita 
reflexão PARA SE PERCEBER QUE DEZ MINUTOS 
É TEMPO CURTO DEMAIS...” for desenvolvida, o 
verbo deverá assumir a forma:
A) percebêssemos.

B) perceba

C) percebermos

D) percebQ

E) percebíamos.

(Questão 09 )---------------------------------------------------------

Assinale a opção em que o acento indicativo de crase 
foi corretamente empregado, como em: “e pouco 
agrega às relações pessoais” .

A) Referiram-se à nos durante a reunião?

B) Estava disposto a colaborar.

c) Dedicavam-se à ela com esmero.

D) Andar à pé é bom para a saúde.

Ei Sentiu-se à vontade na reunião.

(Questão 10 )---------------------------------------------------------

A respeito dos três verbos do trecho: "... muda sua 
vida, amplia seus pensamentos, agrega cultura.”, 
pode-se afirmarque:

A) apenas um é transitivo direto.

B) todos são transitivas indiretos.

C) apenas um é transitivo indireto.

D) apenas um funciona como verbo de ligação.

E) todos são transitivos diretas.

(Questão 07 )---------------------------------------------------------



A conjunção que inicia o trecho: “Se for cuidadoso e 
souber fazer boas escolhas, com esse acervo 
formidável, muda sua vida..." expressa ideia de:

A) concessão.

B) finalidade

C) consequência.

D) comparação.

E) condição

(Questão 12 )---------------------------------------------------------

Um dos verbos destacados a seguir apresenta-se no 
modo imperativo. Aponte-o.

A) certamente PROVOCARIA risos "

Bi Agora, para que seus pensamentos POSSAM 
voar”

C) ENCARE. agora, os mesmos dez minutos por 
outro ângulo.”

□ ) Uma bela mulher GASTA mais tempo para se 
arrumar"

E) “e se DISTANCIA do tempo que gastamos para 
um excelente trabalho”

(Questão 13 )---------------------------------------------------------

O vocábulo “O" tônico fechado de certos substantivos 
no singular muda para “O” tônico aberto quando a 
palavra vai para o plural, como em corpo/corpos. 
Assinale a opção em que esse mesmo fenômeno 
acontece com o substantivo destacado.

A) Ajanela era enfeitada por um TOLDO

B) Entramos logo em ACORDO.

C) Observava o CONTORNO de seu rosto.

D) Fiz muito ESFORÇO ao me exercitar.

E) Ele estava com a mão no BOLSO.

(Questão 14 )---------------------------------------------------------

O termo destacado em: “uma criança de 10 anos que, 
ENTUSIASMADA, adote a prática.” Exerce função 
sintática de:

A) aposto

B) predicativo do objeto

C) predicativo do sujeito

D) complemento nominal.

E) adjunto adverbial

(Questão 11 )---------------------------------------------------------

À forma de voz passiva analítica destacada em: “ ... 
imagine que a lógica irrefutável desses argumentos 
SEJA APRESENTADA a uma criança de 10 anos...” 
corresponde, na passiva sintética a:

A) se apresente

B) apresentar-se-ia

C) apresentou-se.

D) se apresenta

E) apresentava-se

(  LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA )

(Questão 16 )---------------------------------------------------------

A República Federativa do Brasil rege-se nas suas 
relações internacionais pelos seguintes princípios:

A) garantia do desenvolvimento nacional

B) intervenção.

C) construção de uma sociedade livre, justa e 
solidária.

D) erradicação da pobreza

E) autodeterminação dos povos

(Questão 15 )---------------------------------------------------------

(Questão 17 )---------------------------------------------------------

Nos termos da Constituição Federal vigente, ao 
servidor público da Administração direta, autárquica e 
fundacional, no exercício de mandato eletivo, 
aplicam-se as seguintes disposições:

Ai Investido no mandato de Prefeito, havendo 
compatibilidade de horários, perceberá as 
vantagens de seu cargo, emprego ou função, 
sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.

B) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual 
ou distrital, ficará afastado de seu cargo, 
emprego ou função.

C) Para efeito de benefício previdenciário, no caso 
de afastamento, os valores ficarão suspensos 
aguardando o retorno ao exercício.

D) Investido no mandato de Vereador, será afastado 
do cargo, emprego ou função, sendo-lhe 
facultado optar pela sua remuneração.

E) Em aualquer caso que exija o afastamento para o 
exercício de mandato eletivo, seu tempo de 
serviço será contado para todos os efeitos legais, 
inclusive para promoção por merecimento.
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Acerca das responsabilidades inerentes ao servidor
público, de acordo com a Lei n° 8.112/1990, assinale
a assertiva correta.

A) As sanções civis, penais e administrativas 
poderão cumular-se, sendo dependentes entre 
si.

B) A responsabilidade administrativa do servidor 
será afastada no caso de absolvição criminal que 
negue a existência do fato ou sua autoria.

C) A responsabilidade penal abrange os crimes 
imputadas ao servidor, excetuando-se as 
contravenções.

□) A obrigação de reparar o dano esiende-se aos 
sucessores e contra eles será executada, até o 
dobro do valor da herança recebida.

E) A responsabilidade civil decorre de ato omissivo 
ou comissivo, doloso, que resulte em prejuízo ao 
erário ou a terceiros, afastando-se a forma 
culposa.

(Questão 18 )---------------------------------------------------------

(Questão 19 )---------------------------------------------------------

Assinale a alternativa que consiste no ato de
Improbidade Administrativa praticado pelo servidor
que cause Prejuízo ao Erário.

A) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou 
locação de bem ou serviço por preço superior ao 
de mercado.

B) Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade 
de consultoria ou assessoramento para pessoa 
física ou jurídica que tenha interesse suscetível 
de seratingido.

C) Perceber vantagem econômica para intermediar 
a liberação ou aplicação de verba pública de 
qualquernatureza.

D) Receber vantagem econômica de qualquer 
natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato 
de ofício, providência ou declaração a que esteja 
obrigado.

E) Receber vantagem econômica de qualquer 
natureza, direta ou indireta, para tolerar a 
exploração ou a prática de jogos de azar.

O servidor público que exigir, para si, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, 
incorrerá na prática do crime de:

A) corrupção passiva

B) concussão.

C) corrupção ativa

D) peculato

E) prevaricação

( _______GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA_______ )

(Questão 21 )---------------------------------------------------------

Entre os municípios a seguir, assinale o que possui 
limites com o município de Ji-Paraná.

A) Rio Crespo

B) São Francisco

C) Rolim de Moura

D) Ouro Prelo do Oeste

E) Buriti

(Questão 22 )---------------------------------------------------------

R o n d ô n ia  p o s s u i d i fe r e n te s  fa s e s  de 
ocupação/colonização ao longo da sua história. A 
partir da segunda metade do século XX alguns 
fatores foram decisivos. Entre as alternativas a 
seguir, assinale a que apresenta o fator mais 
importante no processo de ocupação de Rondônia, a 
partir da segunda metade do século XX.

A) Idealização da ferrovia Madeira-Mamoré

Bi Estabelecimentos das linhas telegráficas

C) Guerra entre o Brasil e o Paraguai

D) Construção da rodovia BR-364

E) Expedição colonizadora de Cândido Rondon

(Questão 20 )---------------------------------------------------------



Entre as unidades de relevo a seguir, assinale a 
alternativa que indica uma unidade existente no 
estado de Rondônia.

A) Depressão do Araguaia

B) Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaiba

C) Planaltos Residuais Sul-Amazônicos

D) Depressão Periférica da Borda Leste da Bacia do 
Paraná

E) Depressão do Miranda

(Questão 24 )---------------------------------------------------------

O estado de Rondônia já possuiu diferente categoria 
e diferentes nomes. Anterior a denominação de 
Território Federal de Rondônia, o atual estado de 
Rondônia era denominado de Território Federal do:
A) Mamoré.

B) Parto Velho

C) Jaru.

D) Guaporé.

E) Guajará-Mirim

(Questão 25 )---------------------------------------------------------

Entre os teatros a seguir, assinale a alternativa que 
indica o nome de um dos principais teatros da cidade 
de Ji-Paraná.

A) Jô Soares.

B) CastroAlves.

C) Armando Nogueira

D) Bibi Ferreira.

E) Dominguinhos

(Questão 23 )---------------------------------------------------------

(Questão 26 )---------------------------------------------------------

Um agente administrativo vai utilizar no seu 
computador um aplicativo da família do BROffice para 
montar suas apresentações. Nesse caso, ele vai 
utilizar o aplicativo:

A) Math.

B) Express

C) lm press.

D) Cale.

E) Writer.

(Questão 27 )---------------------------------------------------------

Um usuário de um computador, com sistema 
operacional Linux, deseja utilizar um comando para 
ver o nome da pasta atual no qual ele se encontra. 
Esse comando é:
A) quota

B) mkdir.

C) stat.

D) Is.

E) pwd

(Questão 28 )---------------------------------------------------------

Para um usuário acessar a Central de Mobilidade de 
um computador com MS Windows 7, em português, 
via teclado, ele precisa digitar as teclas Winkey+

A) X

B) P

C) G

D) T

E) A

( ______________ INFORMÁTICA BÁSICA______________ )



Em navegadores padrão da Internet, tais como 
Chrame e Firefox, existe uma função que exibe a lista 
dos últimos sites acessados por data, por site e por 
visitação. Essa função é a de:

A) Voltar Conteúdo.

B) Página Inicial.

C) Favoritos

D) Histórico.

E) Pesquisar.

(Questão 29 )---------------------------------------------------------

(Questão 30 )---------------------------------------------------------

Se um usuário do MS Word 2013, em português, que 
está editando um texto, digitar as teclas de atalho 
CTRL+P, significa que ele deseja:

A) imprimiro texto

B) inserir um tabela no texto.

C) salvaro texto em um arquivo

D) abrir um nova texto.

E) copiar o texto para utilizar em outrD arquivo

(Questão 31 )---------------------------------------------------------

Considere a seguinte planilha, escrita no MS Excel 
2013, em português, (no qual I é linha e c coluna),

l/c B c
2 X 3
3 X 4
4 z 1
5 X 10
6 V 5
7 J 6

A execução da fórmula

“=SOMASE(B2:B7; “X”;C2:C7)”

é igual a:

A) 1

B) 12

C) 6

D) 17

E) 27

Um caractere que é proibido de ser utilizado para 
nomear arquivos no MS Windows 7, em português, 
fazendo com que apareça uma mensagem de erro de 
nomeação, é o caractere:

(Questão 32 )---------------------------------------------------------

A) ?

B) -
C) &

D) $

E) ~

(Questão 33 )---------------------------------------------------------

Um usuário do sistema operacional MS Windows 7, 
em português, deseja formatar o disco principal de 
modo que o padrão de sistema de arquivos permita 
aceitar nomes de volumes de até 32 caracteres; 
ofereça suporte a compactação, criptografia e 
indexação e possua políticas de segurança e 
gerenciamento mais complexos. Para esse caso, o 
disco será formatado no padrão:

A) EXT3

B) NTFS

C) FAT16.

D) HPFS.

E) FAT32.

(Questão 34 )---------------------------------------------------------

Para mover arquivos em um computador com 
sistema operacional Linux, utilizando linha de 
comando, é necessário fazer uso do comando:

A) rm.

B) rnv.

C) rmoving

D) mkdir.

E) cmp.



Nas versões mais atuais do navegador Google 
Chrome, para ter acesso à lista dos downloads 
efetuados, precisa digitar as teclas CTRL+

A) J

B) T

C) SHIFT+Q

D) SHIFT+N

E) N

( __________CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS__________ )

(Questão 36 )---------------------------------------------------------

É correto afirmar que a obrigação tributária acessória, 
pelo simples fato da sua inobservância:

A) c o n v e r te -s e  em o b r ig a ç ã o  principal 
relativamente à penalidade pecuniária de 
cálculos complexos ou estimativas.

B) acarreta na geração de obrigações acessórias 
adicionais.

C) extingue-se mee ante o decorrer do prazo para 
sua execução.

D) substitui a necessidade de cumprimento das 
obrigações principais.

E) tem por objeto o pagamento de tributo ou 
penalidade pecuniária.

(Questão 37 )---------------------------------------------------------

Assinale, dentre as opções a seguir aquela que, após 
sua constituição regular somente se modifica ou 
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou 
excluída, nos casos previstos no Código Tributário 
Nacional, fora dos quais não podem ser dispensadas 
a sua efetivação ou as respectivas garantias, sob 
pena de responsabilidade funcional na forma da lei.
A) Sujeito passivo

B) Obrigação acessória

C) Responsabilidade düs sucessores

(Questão 35 )---------------------------------------------------------

Assina le  a a lte rna tiva  que apresenta uma 
característica dos preços públicos.

A) não precisam ser proporcionais è utilização.

B) cobrança compulsória.

C) decorrentes do poder de polícia.

D) não se sujeitam aos princípios tributários

E) regime jurídico de direito público

(Questão 38 )---------------------------------------------------------

(Questão 39 )---------------------------------------------------------

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o 
percentual do tributo destinado ao município.

A) 100% do Imposto de Renda Retido na Fonte 
incidente sobre os rendimentos pagos pelo 
município.

B) 30% do IOF incidente sobre o Curo negociado 
como ativo financeiro.

C) 25% do produto da arrecadação do IPVA 
arrecadados no município.

D) 50% do produto da arrecadação do ICMS 
arrecadados no município.

Ei i0% do produio da arrecadação do IPI 
arrecadados no município.

(Questão 40 )---------------------------------------------------------

Assinale a alternativa que apresenta um ato 
constituído de declaração do Estado, cujo regime 
jurídico a que está submetido e seus efeitos jurídicos 
o caracterizem como um Ato Administrativo de fato.
A) Despacho de encaminhamento processual

B) Laudo

C) Certidão

D) Licença

E) Limpeza de ruas

D) Crédito tributário

E) Capacidade tributária



Quando a lei não deixa outra opção, estabelecendo 
que d ian te  de de te rm inad os  re q u is ito s  a 
Administração deva agir de determinada maneira, 
pode-se afirmar que o poder exercido pela 
Administração é:

A) aplicado.

B) vinculado.

C) discricionário.

D) autonormativo.

E) hierárquico.

(Questão 42 )---------------------------------------------------------

Assinale a alternativa que apresenta o ato unilateral e 
vinculado pelo qual a Administração reconhece a 
legalidade de um ato jurídico, realizado a posteriori e 
cujo exame é restrito ao aspecto da legalidade.

A) Admissão

B) Parecer

C) Permissão

D) Autorização

E) Homologação

(Questão 43 )---------------------------------------------------------

Assinale a alternativa que apresenta uma extinção do 
Ato Administrativo por retirada.

A) Esgotamento do conteúdo jurídico

B) Implemento de condição resolutiva

C) Revogação

D) Renúncia

E) Desaparecimento do objeto

(Questão 41 )---------------------------------------------------------

Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
aspectos relacionados ao conceito de valores de 
entrada dos de saída, de acordo com as normas 
contábeis vigentes.

A) Os valores de entrada, do passivo, refletem o 
montante exigido para liberar a entidade da 
obrigação.

B) Para o passivo: valores de saída se relacionam à 
transação na qual a obrigação é contraída ou ao 
montante que a entidade aceitaria para assumir 
um passivo.

C) Para o ativo: o custo histórico e o custo de 
reposição são valores de entrada.

D) Para o ativo, os valores de entrada refletem o 
custo da venda.

E) Os valores de entrada refletem os benefícios 
econômicos da venda e também o montante que 
será obtido com a utilização do ativo.

(Questão 44 )---------------------------------------------------------

(Questão 45 )---------------------------------------------------------

Assinale a alternativa que apresenta um tema que,
com base nas definições contidas na Lei n°
6.404/1976, será deliberado em assembleia-geral
extraordinária.
A) Aprovar a correção da expressão monetária do 

capital social (artigo 167).
B) Eleger os administradores e os membros do 

conselho fiscal, quando foro caso.
C) Tomar as contas dos administradores, examinar, 

discutir e votar as demonstrações financeiras.
D) Deliberar sobre a deslinação do lucro líquido do 

exercício e a distribuição de dividendos.
E) Autorizar a aplicação de reservas no resgate ou 

na amortização de ações.

(Questão 46 )---------------------------------------------------------

Sabendo que uma empresa A possui Ativos no valor 
de R$ 10.000 e Passivos no valor de R$ 8.000, 
enquanto a empresa B possui Ativos no valor de R$ 
18.000 e Passivos no valor de R$ 20.000, pode-se 
afirmar que os PL respectivos são:

A) RS 10.000b RS 18.000.

B) (R$2.000je R$2.000.

C) R$ 18.000 b R$38.000

D) R$2 000 e (R$2 000).

E) R$2 000 e R$2 000
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(Questão 47 )---------------------------------------------------------

Crédito com pessoas ligadas é uma conta do:

A) Ativo Circulante.

B) Ativo não Circulante.

C) Passivo Circulante.

D) Patrimônio Liquido.

E) Passivo não Circulante.

(Questão 48 )---------------------------------------------------------

De acordo com a Lei n° 6.404/1964, as aplicações em 
instrumentos financeiros derivativos destinadas à 
negociação ou disponíveis para venda devem ser 
mensuradas por:

A) custo histórico.

B) valordeemissão.

C) valor presente líquido dos fluxos de caixa futuros.

D) equivalência patrimonial.

E) valorde mercado.

(Questão 50 )-

A alternativa que apresenta conta ou grupo de contas 
cujo saldo é uma limitação para o saldo das reservas 
de lucros é:

A) o valor do Ativo Circulante.

) as Reservas de Capital.

) o valortatal do Ativo Total.

irculante deduzido cio Passivoo Ativo i 
Circulante.

E) o Capital Social.

(Questão 49 )---------------------------------------------------------

Em uma empresa comercial, em seu primeiro mês em 
operação houve uma única compra de R$ 50.000 e 
uma única venda no valor de R$ 70.000. Em ambas 
operações houve incidência de ICMS na alíquota de 
18%. A apuração do ICMS a recolher ao final do 
período resultou em:

A) ICMS a recolher no valor de RS 3 600

B) ICMS a recolher no valor de RS 21.600

C) ICMS a recuperar no valor de RS 9 000

D) ICMS a recuperar no valor de RS 3 600

E) ICMS a recolher no valor de RS 1 2 600


