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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES 
 

1 - A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já 
incluído o tempo de preenchimento do cartão de 
respostas. 

2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar 
da sala e a ela não retornar, será eliminado. 

3 - Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão 
permanecer na sala e somente poderão sair juntos do 
recinto, após aposição em ata de suas respectivas 
assinaturas. 

4 - Você NÃO poderá levar o caderno de questões. 
 
INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA 

 
1 - Confira atentamente se este caderno de perguntas, que 

contém 50 questões objetivas, está completo. 
2 - Confira se seus dados e o cargo escolhido, indicados no 

cartão de respostas, estão corretos. Se notar qualquer 
divergência, notifique imediatamente o Fiscal/Chefe 
Local. Terminada a conferência, você deve assinar o 
cartão de respostas no espaço apropriado. 

3 - Verifique se o número do Gabarito e do Caderno de 
Perguntas é o mesmo. 

4 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser 
rasurado, amassado, dobrado nem manchado. 

5 - Para cada questão objetiva são apresentadas cinco 
alternativas de respostas, apenas uma das quais está 
correta. Você deve assinalar essa alternativa de modo 
contínuo e denso. 

6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta 
será considerada errada mesmo que uma das alternativas 
indicadas seja a correta.  

 

AGENDA 
 
 28/03/2010, Entrega de títulos ao final 

da prova. 
 
 29/03/2010, divulgação do gabarito da

Prova objetiva: 
http://concursos.biorio.org.br 
 
 30 e 31/03/2010, recursos contra

formulação e conteúdos da Prova Objetiva
na Internet: http://concursos.biorio.org.br
até as 17h 
 
 12/04/2010, divulgação do resultado

da análise dos recursos da Prova Objetiva. 
 
 13/04/2010, divulgação dos

candidatos a terem os títulos avaliados. 
 
 
 Informações: 

Tel: 21 3525-2480 das 9 às 17h;  
Internet: 
http://concursos.biorio.org.br  
E-mail:  
barramansa2010@biorio.org.br 
 
Posto de Atendimento:  
Av. Pref. João Chiesse Filho no 650 (antigo
quartel do exército) 
9h às 12h e das 13h30min às 17h 

 

A
plicação:28/m

arço

http://concursos.biorio.org.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Organização: BIORIO Concursos 

 
 

Blogs, twitter, orkut e outros buracos 
 

Não estou no “twitter”, não sei o que é o “twitter”, jamais 
entrarei nesse terreno baldio e, incrivelmente, tenho 26 mil 
“seguidores” no “twitter”. Quem me pôs lá? Quem foi o 
canalha que usou meu nome? Jamais saberei. Vivemos no 
poço escuro da web. Ou buscamos a exposição total para 
ser “celebridade” ou usamos esse anonimato irresponsável 
com nome dos outros. Tem gente que fala para mim: “Faz 
um blog, faz um blog!” Logo eu, que já sou um blog vivo, 
tagarelando na TV, rádio e jornais… Jamais farei um blog, 
esse nome que parece um coaxar de sapo-boi. Quero o 
passado. Quero o lápis na orelha do quitandeiro, quero o 
gato do armazém dormindo no saco de batatas, quero o 
telefone preto, de disco, que não dá linha, em vez dos 
gemidinhos dos celulares incessantes. 
 
Comunicar o quê? Ninguém tem nada a dizer. Olho as 
opiniões, as discussões “online” e só vejo besteira, frases 
de 140 caracteres para nada dizer. Vivemos a grande 
invasão dos lugares-comuns, dos uivos de medíocres 
ecoando asnices para ocultar sua solidão deprimente. 
 
O que espanta é a velocidade da luz para a lentidão dos 
pensamentos, uma movimentação “em rede” para 
raciocínios lineares. A boa e velha burrice continua 
intocada, agora disfarçada pelo charme da rapidez. 
Antigamente, os burros eram humildes; se esgueiravam 
pelos cantos, ouvindo, amargurados, os inteligentes 
deitando falação. Agora não; é a revolução dos idiotas 
online. 
 
Quero sossego, mas querem me expandir, esticar meus 
braços em tentáculos digitais, meus olhos no “google”, 
(“goggles” – olhos arregalados) em órbitas giratórias, 
querem que eu seja ubíquo, quando desejo caminhar na 
condição de pobre bicho bípede; não quero tudo saber, ao 
contrário, quero esquecer; sinto que estão criando desejos 
que não tenho, fomes que perdi.  
 
O leitor perguntará: “Por que este ódio todo, bom Jabor?” 
Claro que acho a revolução digital a coisa mais importante 
dos séculos. Mas estou com raiva por causa dos textos 
apócrifos que continuam enfiando na Internet com meu 
nome. 
 
Já reclamei aqui desses textos, mas tenho de me repetir. 
Todo dia surge uma nova besteira, com dezenas de e-mails 
me elogiando pelo que eu “não” fiz. Vou indo pela rua e 
três senhoras me abordam – “Teu artigo na Internet é 
genial! Principalmente quando você escreve: ‘As mulheres 
são tão cheirosinhas; elas fazem biquinho e deitam no teu 
ombro…’” 
 
 
 
 
 

 
“Não fui eu…”, respondo. Elas não ouvem e continuam: 
“Modéstia sua! Finalmente alguém diz a verdade sobre as 
mulheres! Mandei isso para mil amigas! Adoraram aquela 
parte: ‘Tenho horror à mulher perfeitinha. Acho ótimo 
celulite…’” Repito que não é meu, mas elas (em geral 
barangas) replicam: “Ah… É teu melhor texto…” – e vão 
embora, rebolando, felizes. 

50 

 
Sei que a Internet democratiza, dando acesso a todos para 
se expressar. Mas a democracia também libera a idiotia. 
Deviam inventar um “antispam” para bobagens. 
 

 (JABOR, Arnaldo. In:WWW.estadao.com.br - 3/11/2009  - com 
adaptações.) 

10  
 
01 - É correto afirmar que, ao escrever o texto, o autor 
objetivou:  
 
(A) apresentar as razões pelas quais odeia acessar a internet; 
(B) justificar a dificuldade de escrever em poucas linhas no 

twitter; 
(C) defender o uso de um estilo mais sofisticado no mundo 

online; 
(D) definir o conceito de democracia na era da revolução 

digital; 20 
(E) explicar o motivo pelo qual não escreve para os meios 

digitais. 
 
 
02 - Assinale a única opção que está de acordo com a estrutura 
do texto:  
 
(A) o quarto parágrafo expõe a tensão entre o eu e o outro; 
(B) o segundo parágrafo trata da oposição solidão versus 

silêncio; 
(C) o terceiro parágrafo faz a historiografia do conceito de 

inteligência; 
30 

(D) o primeiro parágrafo introduz o tema central: o 
saudosismo; 

(E) o quinto parágrafo transcreve um diálogo travado fora do 
texto. 

 
 
03 - A relação de sentido estabelecida entre os segmentos não 
estar no “twitter” e ter 26 mil “seguidores” (L.01-03) denota:  
 
(A) paradoxo; 
(B) vaidade; 40 
(C) ênfase; 
(D) ratificação; 
(E) exagero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.almacarioca.net/blogs-twitter-orkut-e-outros-buracos-arnaldo-jabor/
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5632524&word=PMSResseller-MICOXJCG&go=http://lista.mercadolivre.com.br/twitter_DisplayType_G
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5632524&word=PMSResseller-MICOXJCG&go=http://lista.mercadolivre.com.br/twitter_DisplayType_G
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5632524&word=PMSResseller-MICOXJCG&go=http://lista.mercadolivre.com.br/twitter_DisplayType_G
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5632524&word=PMSResseller-MICOXJCG&go=http://lista.mercadolivre.com.br/blog_DisplayType_G
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5632524&word=PMSResseller-MICOXJCG&go=http://lista.mercadolivre.com.br/blog_DisplayType_G
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5632524&word=PMSResseller-MICOXJCG&go=http://lista.mercadolivre.com.br/blog_DisplayType_G
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5632524&word=PMSResseller-MICOXJCG&go=http://lista.mercadolivre.com.br/r%C3%A1dio_DisplayType_G
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5632524&word=PMSResseller-MICOXJCG&go=http://lista.mercadolivre.com.br/blog_DisplayType_G
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5632524&word=PMSResseller-MICOXJCG&go=http://lista.mercadolivre.com.br/e-mail_DisplayType_G
http://www.estadao.com.br/
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04 - Considere as afirmativas:  
 

I - Segundo o autor, há uma desproporção entre a 
velocidade com que se difundem ideias no meio 
digital e a qualidade dessas ideias. 

II - No mundo virtual, como no real, a democracia 
permite comportamentos contra os quais  não se tem 
controle. 

III - O autor demonstra irritação com a velocidade com 
que seus textos são divulgados na internet, sem haver 
tempo para reflexões sobre os assuntos abordados. 

 
Assinale a alternativa correta:   
 
(A) todas as afirmativas estão corretas; 
(B) somente as afirmativas I e III estão corretas; 
(C) somente as afirmativas II e III estão correta; 
(D) somente as afirmativas I e II estão corretas; 
(E) nenhuma afirmativa está correta. 
 
 
05 -  A função sintática do termo destacado em só vejo besteira 
(L.16) é a mesma da oração sublinhada no item:  
 
(A) É claro que o blog faz sucesso entre intelectuais; 
(B) O importante é que nada saia diferente do planejado; 
(C) Não sabia se o texto seria divulgado em rede; 
(D) O modo como agimos define quem somos; 
(E) O receio de que a web promoveria solidão foi 

ultrapassado. 
 
 
06 - Na frase mas tenho de me repetir. (L.40), a regência verbal 
está de acordo com as normas gramaticais. Marque a opção em 
que a regência CONTRARIA essas normas:  
 
(A) A crônica do jornalista destinava-se ao público em geral; 
(B) Lembrou-se de que não existe censura na internet; 
(C) Esqueceu de que o texto foi publicado online; 
(D) Ele prefere escrever à antiga a escrever bobagens na web; 
(E) O jornalista aspira a uma vida mais sossegada. 
 
 
07 - Na frase  Acho ótimo celulite…, a concordância nominal 
está de acordo com o padrão culto, o que NÃO ocorre em:   
 
(A) Levados em conta os argumentos, o autor tem razão; 
(B) Julgamos verdadeiros os textos divulgados na web; 
(C) Nessas horas, é necessário paciência; 
(D) O autor defende o comportamento e a atitude éticas; 
(E) Opiniões polêmicas podem nos custar caro. 
 

 
08 - No texto, o segmento entre parênteses no sexto parágrafo 
tem função de:  
 
(A) introduzir um argumento contrário à tese; 
(B) definir um termo de uso generalizado; 
(C) destacar uma palavra estrangeira; 
(D) enfatizar o uso errado da expressão; 
(E) camuflar  uma ironia contra internautas. 

 
09 - Assinale o item em que o emprego do pronome relativo 
NÃO está de acordo com as normas gramaticais:  
 
(A) Tenho amigos por cujas dicas de informática me oriento; 
(B) Os amigos a quem enviamos mensagens são parisienses; 
(C) Ele esqueceu a senha onde costumamos entrar na rede; 
(D) É um fenômeno cujos efeitos só conheceremos no futuro; 
(E) Não deixo de atualizar a página que você sempre acessa. 
 
 
10 - A única afirmativa correta sobre o período Quero sossego, 
mas querem me expandir (L.28) é:  
 
(A) O sujeito da segunda oração é composto; 
(B) O pronome Me é complemento nominal; 
(C) A voz verbal de ambas as orações é passiva;  
(D) Sossego é objeto indireto do verbo “querer”; 
(E) O período organiza-se por coodenação. 
  
 
11 - A oração reduzida ouvindo, amargurados, os inteligentes 
(L.25) tem valor semântico de: 
 
(A) modo; 
(B) concessão; 
(C) finalidade; 
(D) condição; 
(E) causa. 
 
 
12 - Considerando o texto, é INCORRETO afirmar que:  
 
(A) a oração subordinada adjetiva que perdi (L.34) tem função 

de restringir o sentido da palavra fome;  
(B) a forma verbal destacada em e vão embora, rebolando, 

felizes pode ser substituída, sem prejuízo da frase, por “a 
rebolar”; 

(C) o duplo emprego da conjunção coordenativa ou informa 
que as ideias exposição/anonimato são inclusivas;  

(D) semanticamente, o verbo “ter” em Tem gente que fala para 
mim não indica “posse de algo”, mas sim “existência de 
algo ou de alguém”;  

(E) o emprego do pronome esse (L.10) está de acordo com as 
normas porque se refere a um substantivo já mencionado: 
blog. 

 
 
13 - A palavra destacada em querem que eu seja ubíquo (L.31) 
é sinônima de:  
 
(A) onicomante; 
(B) onividente; 
(C) onisciente; 
(D) onipresente; 
(E) onipotente. 
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14 - No texto, NÃO tem emprego figurado a expressão:  
 
(A) gemidinhos dos celulares (L.14); 
(B) tentáculos digitais (L.29); 
(C) poço escuro (L.05); 
(D) mulher perfeitinha (L.50); 
(E) terreno baldio (L.02). 
 
 
15 - Segundo a norma culta escrita, há ERRO quanto à 
colocação pronominal na frase:  
 
(A) Na  vida real, custar-me-ia crer numa notícia como essa; 
(B) Ninguém lhes informou o resultado da votação; 
(C) Quando o chamaram, retiramo-nos da reunião;  
(D) Deixe-as entrar , pois não quero mais problemas;  
(E) Recusou a ajuda que ofereceram-lhe espontaneamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
16 - Num texto que está sendo editado pelo Microsoft Word 
algumas palavras foram automaticamente marcadas com um 
sublinhado ondulado vermelho. Nesse caso o Word está 
apontando as palavras: 
 

(A) foram marcadas para exclusão;  
(B) com erro de ortografia; 
(C) incluídas recentemente; 
(D) excluídas recentemente; 
(E) que foram transferidas do Microsoft Excel. 

 
 
17 - Considere as assertivas a seguir, relacionadas ao uso do 
editor de textos Microsoft Word 2003: 
 

I - O modo “Visualização de Impressão” envia 
automaticamente o documento aberto para a 
impressora; 

II - Ao inserir um número de página um cabeçalho ou 
rodapé é criado automaticamente; 

III - O tamanho de papel A3 é maior que o tamanho de 
papel A4. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) II, apenas; 
(B) III, apenas; 
(C) I, apenas; 
(D) II e III, apenas; 
(E) I e III, apenas. 
 
 
18 - Um dos componentes de um microcomputador é a sua 
Memória RAM. Sobre esse tipo de memória é correto afirmar 
que: 
 
(A) é uma memória apenas de leitura, mas, apesar disso, 

extremamente eficiente em relação a outros tipos de 
memória; 

(B) seu conteúdo somente pode ser apagado através de luz 
ultravioleta, em equipamento destinado a este fim; 

(C) é uma memória gravada quando o computador é fabricado 
e regravada apenas uma única vez; 

(D) seu conteúdo é permanente, ou seja não se apaga quando 
desligamos o computador; 

(E) é uma memória de acesso aleatório. 
 
 
19 - No Microsoft Word 2003 podemos executar comando que 
provoca uma quebra de página. Esse comando pode ser obtido 
através do menu: 
 
(A) exibir; 
(B) revisar; 
(C) inserir; 
(D) mesclar; 
(E) formatar. 
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20 - No Microsoft Excel 2003 o resultado da função 
=SOMA(E3;E9) é: 
 
(A) o maior valor entre as células E3 e E9; 
(B) o menor valor de toda a coluna E; 
(C) o somatório dos valoresde todas as células entre E3 e E9; 
(D) o somatório dos valores apenas das células E3 e E9; 
(E) o somatório dos valores das células ímpares entre E3 e E9. 
 
 
21 - Um usuário do Microsoft Excel 2003 copiou a fórmula 
=$A$5+$B$7 da célula D12 para D13. O conteúdo de D13 
será: 
 
(A) =$D$5+$D$7 
(B) =$A$5+$B$7 
(C) =$D$12+$D$13 
(D) =$A$12+$B$13 
(E) =$A$6+$B$8 
 
 
22 - No sistema operacional Microsoft Windows XP, para 
excluir um arquivo de forma definitiva sem realizar a operação 
de movê-lo para a lixeira, devemos realizar a exclusão e 
simultaneamente pressionar a tecla: 
 
(A) Backspace; 
(B) Caps Lock; 
(C) Scroll; 
(D) Shift; 
(E) Tab. 
 
 
23 - Um dos recursos que acompanham o sistema operacional 
Windows XP é o Desfragmentador de Discos. Com relação a 
esse desfragmentador é correto afirmar que: 
 
(A) move os arquivos que não estão sendo usados para outro 

disco; 
(B) pode ser usado em qualquer disco rígido formatado com o 

sistema de arquivos NTFS ou FAT32; 
(C) pode ser usado em CD’s , DVD’s e fitas; 
(D) atua apenas na memória; 
(E) apenas mostra os arquivos muito grandes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 - Durante a instalação, de forma padrão, o Windows XP cria 
automaticamente algumas pastas no computador. Uma delas é 
a “Arquivos de Programas”, que contém: 
 
(A) Apenas informações de identificação pessoal do usuário 

logado; 
(B) Exclusivamente imagens de DVD’s de instalação de 

pacotes; 
(C) Os arquivos de determinados aplicativos e pacotes 

instalados no Windows; 
(D) Arquivos exclusivamente de configuração do Windows 

XP; 
(E) Apenas arquivos recebidos pela rede. 
 
 
25 - Ao enviar uma mensagem através do software cliente de 
correio eletrônico, como por exemplo o Outlook Express, por 
vezes nos deparamos com um campo chamado “Cco”. O 
conteúdo desse campo deve conter: 
 
(A) o tempo limite de espera para envio da mensagem; 
(B) as informações referentes ao autor da mensagem; 
(C) uma lista de destinatários que tem seus endereços de 

correio eletrônico ocultos dos demais; 
(D) uma lista de servidores para envio da mensagem; 
(E) o protocolo de comunicação utilizado pelo servidor. 
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CONHECIMENTOS ESPECIFÍCOS 
 

Atenção: você encontrará tabelas financeiras ao final da prova. 
Use-as, se precisar. 
 
 
26 - Determinado bem é vendido em sete pagamentos mensais, 
iguais e consecutivos de R$ 4.000,00, utilizando uma taxa de 
juros de 2,6% ao mês. Adquirir o bem à vista seria 
compensador até o seguinte preço: 
 
(A) R$ 25.600,20; 
(B) R$ 26.603,l6; 
(C) R$ 25.301,17; 
(D) R$ 26.400,18; 
(E) R$ 24.502,25. 
 
 
27 - Um veículo, cujo preço à vista é de R$ 30.000,00, está 
sendo vendido nas seguintes condições: entrada de 30% e o 
saldo restante em 06(seis) prestações mensais e sucessivas, 
vencendo a primeira daqui a dois meses. O valor de cada 
prestação, admitindo uma taxa de juros de 2% ao mês, é: 
 
(A) R$ 4.186,16; 
(B) R$ 3.780,04; 
(C) R$ 4.124,10; 
(D) R$ 3.980,04; 
(E) R$ 3.824,02. 
 
 
28 - Com relação à finalidade das atribuições e desvio de 
poder, é correto afirmar que o administrador deve exercer as 
atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os 
fins e no interesse da companhia, satisfeitas as: 
 
(A) exigências do bem público e da função societária da 

empresa; 
(B) atribuições do bem público e privado da função social da 

empresa; 
(C) atribuições estatutárias, fiscais, societárias e sociais da 

empresa; 
(D) exigências do bem público e da função social da empresa; 
(E) exigências do bem público e privado da função social da 

empresa. 
 
 
29 - O administrador de companhia aberta deve declarar, ao 
firmar o termo de posse, o número de ações, bônus de 
subscrição, opções de compra de ações e debêntures 
conversíveis em ações, de emissão da companhia e de 
sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja: 
 
(A) titular; 
(B) associado; 
(C) participante; 
(D) consultor; 
(E) auditor independente. 

 
 
 
 

 
30 - A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá normas 
especiais de avaliação e contabilização aplicáveis às operações 
de fusão, incorporação e cisão que envolvam: 
 
(A) todos os tipos de sociedades; 
(B) companhia fechada de grande porte; 
(C) companhia aberta; 
(D) companhia fechada; 
(E) sociedades de grande porte. 
 
 
31 - Segundo o Código Tributário Nacional, o tributo cuja 
obrigação tem por fato gerador uma situação independente de 
qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte, é: 
 
(A) a contribuição social; 
(B) o imposto arbitrado; 
(C) a taxa; 
(D) a contribuição de melhoria; 
(E) o imposto. 
 
 
32 - De acordo com o Código Tributário Nacional, as taxas 
cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou 
pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, 
têm como fato gerador o exercício: 
 
 
(A) eventual do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou 

potencial, de serviço público específico e divisível, 
prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição; 

(B) eventual do poder de polícia, ou a utilização regular de 
serviço público específico e divisível, prestado ao 
contribuinte ou posto à sua disposição; 

(C) regular do poder discricionário, ou a utilização, efetiva ou 
potencial, de serviço público específico e divisível, 
prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição; 

(D) regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou 
potencial, de serviço público específico e divisível, 
prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição; 

(E) regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou 
potencial, de serviço público ou privado específico e 
divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua 
disposição. 
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33 - Segundo a Constituição Federal, as taxas não poderão ter 
base de cálculo própria de: 
 
(A) receitas próprias; 
(B) impostos; 
(C) contribuições; 
(D) contribuições sociais; 
(E) encargos trabalhistas. 
 
 
34 - Segundo a legislação em vigor, a base de cálculo do IPTU 
é o valor: 
 
(A) contábil do imóvel; 
(B) tributário do imóvel; 
(C) venal do imóvel; 
(D) territorial do imóvel; 
(E) fiscal do imóvel. 
 
 
35 - De acordo com a Lei Complementar Nº 116/2003, a 
alíquota máxima do ISS é: 
 
(A) 5,5% (cinco por cento e meio); 
(B) 7% (sete por cento), conforme acordo dos municípios; 
(C) 6% (seis por cento), conforme acordo dos municípios; 
(D) 4% (quatro por cento); 
(E) 5% (cinco por cento). 
 
 
36 - De acordo com a Legislação do Município de Barra 
Mansa, o ITBI tem como fato gerador a transmissão: 
 
(A) "inter vivos", apenas nos casos de herança , por Ato 

Oneroso; 
(B) "inter vivos", apenas nos casos em que os contribuintes 

sejam assalariados; 
(C) "inter vivos", a qualquer título, por Ato Precário; 
(D) a qualquer título, por Ato Oneroso; 
(E) "inter vivos", a qualquer título, por Ato Oneroso. 
 
 
37 - A Lei Complementar Nº 57/2009, do Município de Barra 
Mansa, prevê que os serviços de veiculação de publicidade 
prestados por táxis autônomos e táxis de cooperativas, em 
relação ao ISS, estão: 
 
(A) sujeitos a tributação de 50%; 
(B) isentos do imposto; 
(C) sujeitos a mesma tributação dos demais prestadores de 

serviços; 
(D) sujeitos ao regime de tributação especial; 
(E) sujeitos ao regime de tributação diferenciado.   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
38 - Quanto à estabilidade, as constituições classificam-se das 
seguintes formas, EXCETO: 
 
(A) sintéticas; 
(B) rígidas; 
(C) flexíveis; 
(D) semirrígidas; 
(E) imutáveis. 
 
 
39 - Constitui exceção aos princípios constitucionais da 
administração pública: 
 
(A) eficiência; 
(B) impessoalidade; 
(C) legalidade; 
(D) periodicidade; 
(E) moralidade. 
 
 
40 - O Estado não intervirá em seus municípios na seguinte 
situação: 
 
(A) quando o Tribunal de Justiça der provimento a 

representação para assegurar a observância de princípios 
indicados na Constituição Estadual, ou para prover a 
execução de lei, de ordem ou de decisão judicial; 

(B) quando o Município não prestar as contas devidas, na 
forma da lei; 

(C) quando o Município não mantiver, de forma integrada 
entre os Poderes Executivo e Legislativo, o sistema de 
controle interno municipal;  

(D) quando o Município não pagar, sem motivo de força 
maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada; 

(E) quando o Município não aplicar o mínimo exigido da 
receita municipal na manutenção e no desenvolvimento do 
ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. 

 
 
41 - São direitos reais, EXCETO: 
  
(A) a enfiteuse; 
(B) o usufruto; 
(C) o penhor; 
(D) a anticrese; 
(E) a hipoteca. 
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42 - Com relação ao domicílio, o Código Civil preceitua: 

 
(A) é único e consiste no centro de ocupação habitual da 

pessoa natural; 
(B) a sede da pessoa jurídica será considerada o único 

domicílio caso possua diversos estabelecimentos em 
lugares diversos; 

(C) pode ser plural, desde que a pessoa tenha diversas 
residências onde alternadamente viva; 

(D) é único e consiste no local em que a pessoa estabelece 
residência com ânimo definitivo; 

(E) sendo de pessoa jurídica de privado é sempre o Município. 
 
 
43 - Sobre contratos, à luz do Código Civil é correto afirmar 
que: 
 
(A) a herança de pessoa viva pode ser objeto de contrato; 
(B) as partes não podem estipular contratos atípicos, 

observadas as normas gerais fixadas no Código Civil; 
(C) os contratantes se obrigam a guardar os princípios da 

improbidade e da boa-fé; 
(D) o contrato reputar-se-á celebrado no lugar em que foi 

proposto; 
(E) nos contratos de adesão a renúncia antecipada do aderente 

a direito resultante da natureza do negócio é permitida. 
 
 
44 - Observe as assertivas a seguir e assinale a única correta. 
 
(A) a imposição de multa ao contribuinte é manifestação do 

poder disciplinar da administração pública; 
(B) o Poder vinculado é o que permite ao agente público 

liberdade de ação; 
(C) a restrição à liberdade e à propriedade do indivíduo, em 

prol do interesse coletivo, é manifestação do poder de 
polícia; 

(D) poder discricionário é a prerrogativa concedida aos agentes 
administrativos, por lei, para a prática de ato pleno e 
eficazmente delimitado; 

(E) poder regulamentar é o que o chefe do executivo dispõe 
para inovar a ordem jurídica em caráter inicial. 

 
 
45 - A respeito de Autarquia é correto afirmar que: 
 
(A) é pessoa jurídica de direito público; 
(B) integra a administração pública direta; 
(C) visa à obtenção de lucro financeiro; 
(D) é um ente da federação; 
(E) é dirigida pelo conselho de administração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
46 - As fundações públicas dedicam-se às atividades a seguir, 
com exceção de uma. Assinale-a: 
 
(A) fornecimento de crédito financeiro; 
(B) promoção cultural; 
(C) desenvolvimento da pesquisa; 
(D) promoção de assistência social; 
(E) desenvolvimento de educação e ensino. 

 
 

47 - O registro contábil se deu após seis meses da ocorrência 
do respectivo fato. Nesse caso houve desobediência ao 
princípio contábil da:  
 
(A) oportunidade; 
(B) relevância; 
(C) competência; 
(D) prudência; 
(E) continuidade. 
 
 
48 - O objeto e a finalidade da contabilidade são: 
 
(A) o patrimônio e controle das variações financeiras, 

patrimoniais e operacionais; 
(B) o patrimônio e informações sobre sua composição e as 

variações patrimoniais; 
(C) o patrimônio e a apuração dos resultados econômicos, 

financeiros e patrimoniais; 
(D) o patrimônio e o controle da gestão financeira, econômica 

e  operacional; 
(E) o patrimônio e a apuração de custos e resultados 

econômicos e financeiros. 
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49 - A despesa com salários do mês de dezembro foi paga em 
janeiro do ano seguinte. Considerando o princípio contábil da 
competência serão feitos os seguintes registros contábeis nos 
meses de dezembro e janeiro, respectivamente:  

 
(A) Despesas de Salários  

a Bancos  
 
Despesa de Salários  
a Salários a pagar 
 

(B) Salários a Pagar  
a Bancos 
 
Salários a Pagar 
a Despesas de Salários 

 
(C) Despesas de Salários 

a Salários a Pagar 
 
Salários a Pagar  
a Bancos 

 
(D) Despesas de Salários 

a Bancos 
 
Salários a Pagar  
a Despesas de Salários 
 

(E) Salários a Pagar 
a Despesas de Salários 
 
Despesas de Salários 
a Bancos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
50 - Ao final do exercício financeiro, uma empresa apresentava 
os seguintes saldos em seu balancete de verificação: 

 
Contas Saldo 
Máquinas e equipamentos 3.250
Bancos 4.250
Receitas de Aluguel 3.250
Fornecedores 3.250
Mercadorias (estoque) 4.350
Receitas de Aplicações Financeiras 2.250
Salários a Pagar 2.850
Despesas com Salários 2.850
Contribuições a Recolher 1.750
Despesas com Juros 1.350
Material de Consumo (estoque) 2.750
Lucros Acumulados 750
Capital Social 6.000

 
O patrimônio líquido após a apuração do resultado do exercício 
passou para:  
 
(A) 7.300; 
(B) 9.400; 
(C) 8.050; 
(D) 9.400; 
(E) 5.800. 
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TABELA 1: Fator de Valor Futuro para Pagamento Único = (1 + i)n

n \ i 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 
1 1,01000 1,02000 1,03000 1,04000 1,05000 1,06000 1,07000 1,08000 1,09000 1,10000 
2 1,02010 1,04040 1,06090 1,08160 1,10250 1,12360 1,14490 1,16640 1,18810 1,21000 
3 1,03030 1,06121 1,09273 1,12486 1,15763 1,19102 1,22504 1,25971 1,29503 1,33100 
4 1,04060 1,08243 1,12551 1,16986 1,21551 1,26248 1,31080 1,36049 1,41158 1,46410 
5 1,05101 1,10408 1,15927 1,21665 1,27628 1,33823 1,40255 1,46933 1,53862 1,61051 
6 1,06152 1,12616 1,19405 1,26532 1,34010 1,41852 1,50073 1,58687 1,67710 1,77156 
7 1,07214 1,14869 1,22987 1,31593 1,40710 1,50363 1,60578 1,71382 1,82804 1,94872 
8 1,08286 1,17166 1,26677 1,36857 1,47746 1,59385 1,71819 1,85093 1,99256 2,14359 
9 1,09369 1,19509 1,30477 1,42331 1,55133 1,68948 1,83846 1,99900 2,17189 2,35795 
10 1,10462 1,21899 1,34392 1,48024 1,62889 1,79085 1,96715 2,15892 2,36736 2,59374 
11 1,11567 1,24337 1,38423 1,53945 1,71034 1,89830 2,10485 2,33164 2,58043 2,85312 
12 1,12683 1,26824 1,42576 1,60103 1,79586 2,01220 2,25219 2,51817 2,81266 3,13843 
13 1,13809 1,29361 1,46853 1,66507 1,88565 2,13293 2,40985 2,71962 3,06580 3,45227 
14 1,14947 1,31948 1,51259 1,73168 1,97993 2,26090 2,57853 2,93719 3,34173 3,79750 
15 1,16097 1,34587 1,55797 1,80094 2,07893 2,39656 2,75903 3,17217 3,64248 4,17725 
16 1,17258 1,37279 1,60471 1,87298 2,18287 2,54035 2,95216 3,42594 3,97031 4,59497 
17 1,18430 1,40024 1,65285 1,94790 2,29202 2,69277 3,15882 3,70002 4,32763 5,05447 
18 1,19615 1,42825 1,70243 2,02582 2,40662 2,85434 3,37993 3,99602 4,71712 5,55992 
19 1,20811 1,45681 1,75351 2,10685 2,52695 3,02560 3,61653 4,31570 5,14166 6,11591 
20 1,22019 1,48595 1,80611 2,19112 2,65330 3,20714 3,86968 4,66096 5,60441 6,72750 

       

 
 
    

TABELA 2: Fator de Valor Presente de Séries Uniformes = [(1+ i)n - 1] / [i(1+ i)n] 
n \ i 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 
1 0,99010 0,98039 0,97087 0,96154 0,95238 0,94340 0,93458 0,92593 0,91743 0,90909 
2 1,97040 1,94156 1,91347 1,88609 1,85941 1,83339 1,80802 1,78326 1,75911 1,73554 
3 2,94099 2,88388 2,82861 2,77509 2,72325 2,67301 2,62432 2,57710 2,53129 2,48685 
4 3,90197 3,80773 3,71710 3,62990 3,54595 3,46511 3,38721 3,31213 3,23972 3,16987 
5 4,85343 4,71346 4,57971 4,45182 4,32948 4,21236 4,10020 3,99271 3,88965 3,79079 
6 5,79548 5,60143 5,41719 5,24214 5,07569 4,91732 4,76654 4,62288 4,48592 4,35526 
7 6,72819 6,47199 6,23028 6,00205 5,78637 5,58238 5,38929 5,20637 5,03295 4,86842 
8 7,65168 7,32548 7,01969 6,73274 6,46321 6,20979 5,97130 5,74664 5,53482 5,33493 
9 8,56602 8,16224 7,78611 7,43533 7,10782 6,80169 6,51523 6,24689 5,99525 5,75902 
10 9,47130 8,98259 8,53020 8,11090 7,72173 7,36009 7,02358 6,71008 6,41766 6,14457 
11 10,36763 9,78685 9,25262 8,76048 8,30641 7,88687 7,49867 7,13896 6,80519 6,49506 
12 11,25508 10,57534 9,95400 9,38507 8,86325 8,38384 7,94269 7,53608 7,16073 6,81369 
13 12,13374 11,34837 10,63496 9,98565 9,39357 8,85268 8,35765 7,90378 7,48690 7,10336 
14 13,00370 12,10625 11,29607 10,56312 9,89864 9,29498 8,74547 8,24424 7,78615 7,36669 
15 13,86505 12,84926 11,93794 11,11839 10,37966 9,71225 9,10791 8,55948 8,06069 7,60608 
16 14,71787 13,57771 12,56110 11,65230 10,83777 10,10590 9,44665 8,85137 8,31256 7,82371 
17 15,56225 14,29187 13,16612 12,16567 11,27407 10,47726 9,76322 9,12164 8,54363 8,02155 
18 16,39827 14,99203 13,75351 12,65930 11,68959 10,82760 10,05909 9,37189 8,75563 8,20141 
19 17,22601 15,67846 14,32380 13,13394 12,08532 11,15812 10,33560 9,60360 8,95011 8,36492 
20 18,04555 16,35143 14,87747 13,59033 12,46221 11,46992 10,59401 9,81815 9,12855 8,51356 
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TABELA 3: Fator de Valor Futuro de Séries Uniformes = [(1 + i)n - 1] / i 
n \ i 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 
1 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 
2 2,01000 2,02000 2,03000 2,04000 2,05000 2,06000 2,07000 2,08000 2,09000 2,10000 
3 3,03010 3,06040 3,09090 3,12160 3,15250 3,18360 3,21490 3,24640 3,27810 3,31000 
4 4,06040 4,12161 4,18363 4,24646 4,31013 4,37462 4,43994 4,50611 4,57313 4,64100 
5 5,10101 5,20404 5,30914 5,41632 5,52563 5,63709 5,75074 5,86660 5,98471 6,10510 
6 6,15202 6,30812 6,46841 6,63298 6,80191 6,97532 7,15329 7,33593 7,52333 7,71561 
7 7,21354 7,43428 7,66246 7,89829 8,14201 8,39384 8,65402 8,92280 9,20043 9,48717 
8 8,28567 8,58297 8,89234 9,21423 9,54911 9,89747 10,25980 10,63663 11,02847 11,43589 
9 9,36853 9,75463 10,15911 10,58280 11,02656 11,49132 11,97799 12,48756 13,02104 13,57948 
10 10,46221 10,94972 11,46388 12,00611 12,57789 13,18079 13,81645 14,48656 15,19293 15,93742 
11 11,56683 12,16872 12,80780 13,48635 14,20679 14,97164 15,78360 16,64549 17,56029 18,53117 
12 12,68250 13,41209 14,19203 15,02581 15,91713 16,86994 17,88845 18,97713 20,14072 21,38428 
13 13,80933 14,68033 15,61779 16,62684 17,71298 18,88214 20,14064 21,49530 22,95338 24,52271 
14 14,94742 15,97394 17,08632 18,29191 19,59863 21,01507 22,55049 24,21492 26,01919 27,97498 
15 16,09690 17,29342 18,59891 20,02359 21,57856 23,27597 25,12902 27,15211 29,36092 31,77248 
16 17,25786 18,63929 20,15688 21,82453 23,65749 25,67253 27,88805 30,32428 33,00340 35,94973 
17 18,43044 20,01207 21,76159 23,69751 25,84037 28,21288 30,84022 33,75023 36,97370 40,54470 
18 19,61475 21,41231 23,41444 25,64541 28,13238 30,90565 33,99903 37,45024 41,30134 45,59917 
19 20,81090 22,84056 25,11687 27,67123 30,53900 33,75999 37,37896 41,44626 46,01846 51,15909 
20 22,01900 24,29737 26,87037 29,77808 33,06595 36,78559 40,99549 45,76196 51,16012 57,27500 
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