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Boa prova!

Este caderno, com 08 páginas numeradas, contém 10 questões objetivas de Língua Portuguesa, 05 de 
Conhecimentos Gerais e do Munícipio, 05 de Informática e 20 de Conhecimentos Específicos, totalizando 
40 questões.

Além do caderno, você está recebendo, também, um Cartão de Respostas.

Não abra o caderno antes de receber autorização.

Instruções

1. Verifique se seu nome, número do documento de identidade, data de nascimento e cargo/opção estão 
corretos no Cartão de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.

2. Assine o Cartão de Respostas com caneta. Além de sua assinatura, da transcrição da frase e da marcação 
das respostas, nada mais deve ser escrito ou registrado no cartão, que não pode ser dobrado, amassado, 
rasurado ou manchado.

3. Ao receber autorização para abrir este caderno, verifique se a impressão, a paginação e a numeração das 
questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.

4. Leia com atenção as questões e escolha a alternativa que melhor responde a cada uma delas. Marque sua 
resposta no Cartão de Respostas cobrindo totalmente, com caneta preta ou azul, o espaço que corresponde 
à letra a ser assinalada.

5. Ao terminar, entregue ao fiscal este caderno e o Cartão de Respostas.

Informações Gerais

O tempo disponível para fazer as provas é de três horas. Nada mais poderá ser registrado após esse tempo.

Será eliminado do concurso o candidato que, durante a prova, utilizar qualquer instrumento de cálculo 
e/ou qualquer meio de obtenção de informações, eletrônicos ou não, tais como calculadoras, agendas, 
computadores, rádios, telefones, receptores, livros e anotações. 

Será eliminado, também, o candidato que se ausentar da sala levando consigo qualquer material de prova.  
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Língua Portuguesa

A partir da leitura feita, a fonte de energia de que trata o texto 
pode ser caracterizada como:

(A) barata
(B) escassa
(C) perigosa
(D) antiquada

01Questão
Uma fala relatada na notícia em discurso direto está 
exemplificada no seguinte trecho:

(A) A multiplicação de projetos não é à toa. (l. 4)
(B) Representantes do setor pretendem levar ao Ministério de  
     Minas e Energia uma proposta (l. 10)
(C) Segundo Bley Júnior, o país já tem a tecnologia necessária: 
     (l. 11)

(D) − Uma política nacional poderá incentivar o surgimento de  
      novos fabricantes (l. 12)

04Questão

no lixo, uma fonte de energia Para o futuro

Depois de uma alta de mais de 50% nas contas de luz no ano passado, vale quase tudo para economizar. Até mesmo investir 
em lixo. Já existem cidades no país que planejam gerar sua própria energia a partir de matéria orgânica (lixo, resíduos agrícolas 
e dejetos animais). Em Curitiba, um projeto-piloto prevê não apenas o uso de lixo urbano, mas também do próprio esgoto. 

A multiplicação de projetos não é à toa. O biometano, com poder calorífico igual ao do gás natural, permitiria gerar até 
37 milhões de megawatts (MW) por ano de energia, pouco mais de um terço da energia gerada por ano pela usina de Itaipu.

− A geração de energia em usinas de biogás tem baixo custo, e há abundância de matéria-prima. Pode-se, além de aliviar 
a conta de luz, reduzir o lançamento de dejetos em rios e a emissão de gases do efeito estufa − afirmou Cícero Bley Júnior, 
presidente da Abiogás (Associação Brasileira de Biogás e Biometano).

Essa fonte, no futuro, poderia representar até 12% da matriz energética brasileira, contra o patamar atual de 0,05%. 
Representantes do setor pretendem levar ao Ministério de Minas e Energia uma proposta para um Programa Nacional de 
Biogás e Biometano. Segundo Bley Júnior, o país já tem a tecnologia necessária:

− Uma política nacional poderá incentivar o surgimento de novos fabricantes de usinas de biogás, de biodigestores e 
componentes, gerando mais investimentos e empregos.

O estudo estima que um projeto de biogás para produção de 1 MW custa R$ 2,5 milhões, um patamar vantajoso em 
relação ao de outras fontes de energia, como microcentrais hidrelétricas, por exemplo.

Ramona Ordonez
Adaptado de O Globo, 21/02/2016.
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Texto 1

De acordo com as regras ortográficas, todas as palavras 
proparoxítonas são acentuadas. Uma palavra acentuada no 
texto em função dessa regra é:

(A) já
(B)  país
(C) prevê
(D) orgânica

03Questão

Depois de uma alta de mais de 50% nas contas de luz no ano 
passado, vale quase tudo para economizar. Até mesmo investir 

em lixo. (l. 1-2)

A frase destacada acima está separada da anterior por um 
ponto-final, mas, em seu lugar, poderia ter sido usada uma 
vírgula. Em relação ao conteúdo do trecho sublinhado, o uso 
do ponto colabora para expressar ideia de:

(A) ênfase
(B) retificação
(C) informalidade
(D) generalização

02Questão

Já existem cidades no país (l. 2)

O verbo “existir” concorda com o termo sublinhado, porque 
este tem a função de:

(A) aposto
(B) sujeito
(C) predicado
(D) objeto indireto

05Questão

Em Curitiba, um projeto-piloto prevê não apenas o uso de lixo 
urbano, mas também do próprio esgoto. (l. 3)

Nesta frase, os elementos sublinhados estabelecem uma 
relação de sentido que pode ser definida como:
(A) causal 
(B) aditiva
(C) opositiva
(D) temporal

06Questão
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Língua Portuguesa

Considerando o sentido global da charge, um problema e 
uma solução estão representados, respectivamente, pelas 
seguintes palavras:

(A) enigma e lixo
(B) lixo e recicla
(C) recicla e devoro
(D) devoro e enigma

08Questão

A forma verbal devoro indica um fato presente e tido como 
certo de acontecer. Para expressar uma ação futura e provável, 
o verbo "devorar" pode ser escrito assim:

(A) devorei 
(B) devorava
(C) devoraria
(D) devorarei

10Questão

ConheCimentos gerais e do muniCíPio

Em 1970, começaram a se estabelecer novas relações de 
produção e trabalho em Tanguá, ocasionadas pelo seguinte 
fato histórico ocorrido no município:

(A) fechamento da usina de açúcar
(B) intervenção do governo estadual
(C) construção de uma estação ferroviária
(D) criação do Parque Florestal do Barbosão

15Questão

Como membro da Mesa Diretora, o 2º secretário tem a 
responsabilidade de:

(A) promulgar leis, na ausência do prefeito 
(B) declarar extinto o mandato de um parlamentar, se necessário
(C) ordenar as despesas da Assembleia, nos casos previstos  
      em lei
(D) ler trecho da Constituição Federal, no início de cada sessão  
     ordinária

13Questão

Com base no Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Tanguá, responda às questões 13 e 14.

A indicação das lideranças parlamentares aos vereadores é 
prerrogativa da seguinte organização:

(A) partidos políticos
(B) secretarias da prefeitura
(C) comissões permanentes 
(D) associações de moradores

14Questão

Será concedida licença-prêmio de três meses ao servidor que 
tiver o exercício ininterrupto de suas atividades pelo período de:

(A) 3 anos
(B) 4 anos
(C) 5 anos
(D) 6 anos

11Questão

Para efeito de ajustes geográficos, o território de Tanguá só 
poderá sofrer alterações em seus limites com o município de:

(A) Maricá
(B) Itaboraí
(C) Rio Bonito
(D) Saquarema

12Questão

Com base na Lei Orgânica Municipal de Tanguá, 
responda às questões 11 e 12.O biometano, com poder calorífico igual ao do gás natural, 

permitiria gerar até 37 milhões de megawatts (l. 4-5)

O trecho sublinhado tem o objetivo de apresentar uma:

(A) suposição
(B) conclusão
(C) indagação
(D) explicação

07Questão

Na frase dita pela personagem, predomina a função apelativa 
da linguagem, que tem como finalidade principal:

(A) expressar uma opinião alheia
(B) indicar o sentido de uma palavra
(C) modificar a ação do interlocutor
(D) informar sobre um fato conhecido

09Questão

Texto 2

ciep113waldickpereira.blogspot.com.br
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InformátiCa

A taxa unitária anual equivalente à taxa de juros simples de 
6% a.m. é igual a:

(A)   0,12%
(B)   0,72% 
(C) 12%
(D) 72%

24Questão

O valor inicial da aplicação de um capital, a uma taxa anual de 
60%, será quadruplicado no seguinte número de anos:

(A) 3
(B) 5 
(C) 6
(D) 8

22Questão

Um empréstimo foi realizado a uma taxa de 36% a.a. Sabe-se 
que a inflação do período foi igual a 23% a.a. Desse modo, a 
taxa real anual correspondeu a:

(A)   1%
(B)   9% 
(C) 11%
(D) 59%

21Questão

Um capital de R$ 200.000,00, aplicado a taxa de juros simples 
de 20% ao trimestre, ao longo de 15 meses, rende, em reais, 
um total de juros de:

(A)    200.000,00
(B)    250.000,00 
(C) 2.000.000,00
(D) 2.200.000,00

25Questão

ConheCimentos esPeCífiCos

Considere que    de uma quantia produzem    dessa

mesma quantia em juros ao final de 4 anos. Isso significa que 
a taxa aplicada é de:

(A)   12,5%
(B)   37,5% 
(C)   75%
(D) 125% 

23Questão
4
8

2
8

Venda de mercadorias à vista corresponde ao seguinte 
lançamento: 

(A) receita ganha e recebida
(B) despesa paga e incorrida
(C) receita ganha e não recebida
(D) despesa incorrida e não paga

26Questão

19Questão
No Microsoft Windows 7, para abrir uma nova aba nos 
navegadores Firefox e Chrome, utiliza-se o seguinte atalho: 

(A) CTRL + A
(B) CTRL + M
(C) CTRL + N
(D) CTRL + T

As informações que trafegam durante uma navegação pela 
Internet podem ser facilmente capturadas. Uma forma de 
garantir seu sigilo é o uso de criptografia, encontrada em sites 
que usam o seguinte recurso:

(A) https
(B) firewall
(C) antivírus
(D) antispyware

16Questão

No Microsoft Excel 2010, ao clicar nas guias “Dados” e “De 
Texto”, no grupo “Obter Dados Externos”, é possível importar 
dados a partir de arquivos de texto. Um tipo de arquivo de 
texto padrão para esse tipo de importação é:

(A) csv
(B) doc
(C) pdf
(D) docx

18Questão

O site do Google permite buscas por meio de uma expressão 
ou frase exata. Para isso, é preciso preencher a caixa de 
pesquisa com a expressão ou frase do seguinte modo:

(A) entre aspas
(B) entre colchetes
(C) seguida da função enter
(D) precedida do parâmetro exact:

17Questão

No Microsoft Word 2010, para mover o cursor para o início e  
para o final de um documento, utilizam-se, respectivamente, 
os seguintes atalhos:

(A) CTRL + U e CTRL + D

(B) CTRL + HOME e CTRL + END  

(C) CTRL + Page Up e CTRL + Page Down

(D) CTRL + Seta para cima e CTRL + Seta para baixo

20Questão
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Na revisão dos registros contábeis de uma empresa comercial, 
foram verificados os seguintes erros de lançamentos:

 • uma nota de compra à vista de R$ 500,00 foi escriturada  
   como sendo de venda;

 • um cheque emitido para suprimento de caixa no valor 
    de R$ 200,00 não foi escriturado;

 • um adiantamento salarial de R$ 300,00 foi escriturado  
    duas vezes;

 • uma escrituração de vendas no valor de R$ 600,00 foi 
   omitida.

Admita que não houve desfalque, e que o saldo contábil de caixa, 
antes das retificações dos lançamentos, era de R$ 1.200,00. 
Após as retificações, esse saldo, em reais, será de:

(A) 1.000,00
(B) 1.100,00
(C) 1.300,00
(D) 1.500,00

27Questão

Segundo a Lei das Sociedades por Ações, antes da apuração 
do lucro ou prejuízo líquido do exercício, um dos valores que 
será obrigatoriamente deduzido do resultado do exercício é 
o de provisão para:

(A) décimo-terceiro
(B) ajuste de capital
(C) contribuição social
(D) devedores duvidosos

29Questão

Deve-se escolher a hipótese de que resulte menor patrimônio 
líquido quando se apresentarem opções igualmente aceitáveis 
diante dos princípios fundamentais de contabilidade.  

Essa afirmação atende ao princípio contábil de:

(A) entidade
(B) prudência
(C) competência
(D) economicidade

33Questão

O termo Azienda, utilizado em contabilidade, tem o sentido de:

(A) finanças públicas
(B) administração financeira
(C) entidade econômico-administrativa
(D) conjunto de bens e direitos da empresa

30Questão

O registro do valor calculado mensalmente referente à 
depreciação de veículos representa a redução do seguinte 
lançamento contábil:

(A)  ativo circulante
(B)  ativo permanente
(C) passivo realizável
(D) passivo circulante

31Questão

ConheCimentos esPeCífiCos

28Questão
Considere um balancete de verificação com os seguintes 
saldos de contas, em reais:

Nesse balancete, foi omitido o saldo da conta Imóveis, cujo 
valor, em reais, é:

(A) 680.000,00
(B) 700.000,00
(C) 720.000,00
(D) 805.000,00

Caixa 150.000,00

Capital 700.000,00

Mercadorias 550.000,00

Móveis e utensílios 65.000,00

Duplicatas a pagar 900.000,00

Lucros acumulados 10.000,00

Duplicatas a receber 40.000,00

As operações e os fatores determinantes, obtidos por uma 
empresa em decorrência das atividades desenvolvidas em 
determinado período, são evidenciados pela demonstração de:

(A) fluxo de caixa

(B) valor adicionado

(C) resultado do exercício

(D) mutações patrimoniais

32Questão

Considere uma empresa com obrigações a fornecedores 
no valor de R$ 50.000,00. Foi emitido um cheque com 
10% de desconto sobre esse valor devido à antecipação de 
pagamento. 

O lançamento contábil, em reais, referente a esse fato deverá 
ser narrado da seguinte forma:

(A)
    Fornecedores            50.000,00
   a Diversos 

   Bancos conta movimento          45.000,00
   Descontos financeiros ativos        5.000,00

(B)
    Bancos conta movimento            45.000,00
   a Diversos

   Fornecedores             40.500,00
   Descontos financeiros passivos    4.500,00

(C)
    Fornecedores           45.000,00
   a Diversos

   Bancos conta movimento          40.500,00
   Descontos financeiros passivos     4.500,00

(D)
    Bancos conta movimento          50.000,00
   a Diversos

   Fornecedores           45.000,00
   Descontos financeiros ativos         5.000,00

34Questão
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O pagamento de uma letra de câmbio com os respectivos 
acréscimos legais, tendo em vista que a empresa ultrapassou 
o prazo de vencimento, constitui um fato contábil do seguinte 
tipo:

(A) composto diminutivo
(B) composto aumentativo
(C) modificativo diminutivo
(D) modificativo aumentativo

35Questão

Considerando os deveres estabelecidos pela Resolução CFC 
803/1996 e suas alterações, um descumprimento do Código 
de Ética do Contador está apresentado em:

(A) prestar informação reservada, atendendo a consulta feita 
     por superiores 
(B)  utilizar-se de agenciador de serviços, permitindo sua  
     participação nos honorários
(C) solidarizar-se com movimentos de defesa da categoria, 
     pleiteando condições de trabalho
(D) manifestar-se sobre impedimento para o exercício da 
     profissão, exercendo sua fiscalização

37Questão

De acordo com a NBC T 2, o profissional de contabilidade, 
ao detectar que cometeu a escrituração em duplicidade de 
um mesmo registro contábil, deve proceder à sua retificação 
através de um lançamento inverso àquele feito erroneamente, 
anulando-o totalmente. O processo técnico para correção a 
ser utilizado é denominado:

(A) rasura
(B) estorno
(C) ressalva
(D) complementação

36Questão

Em consonância com o CRC, quando for comprovada 
incapacidade técnica no desempenho das funções, poderá ser 
aplicada ao infrator a seguinte penalidade ético-disciplinar:

(A) censura reservada ou pública
(B) cassação permanente do registro
(C) multa de dez vezes a anuidade vigente do órgão
(D) suspensão do exercício profissional por seis meses a um ano

38Questão

Com base no Regulamento Geral dos Conselhos de 
Contabilidade, responda às questões 39 e 40.

Para que um documento contábil do setor público tenha 
valor jurídico, ele deve conter, obrigatoriamente, a seguinte 
informação do profissional habilitado que o assina:

(A) registro no CRC
(B) inscrição no NIT
(C) matrícula institucional 
(D) cadastro de pessoa física

39Questão

Trata-se de prerrogativa dos CRC a seguinte ação:

(A) representar os profissionais da contabilidade brasileiros  
      nos órgãos internacionais 
(B) elaborar, aprovar e alterar as Normas Brasileiras de  
     Contabilidade e seus princípios
(C) expedir carteira de identidade para os profissionais e  
      alvará para as organizações contábeis
(D) instituir e disciplinar o Programa de Educação Continuada  
     para a manutenção do registro profissional

40Questão

ConheCimentos esPeCífiCos




