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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das
provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente
devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente com tinta azul
ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer
material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão do
candidato.

3. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E,
sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o
preenchimento da grade de respostas.

6. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a
Ata de Prova.

7. Nenhuma informação sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal.

8. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar e calcular.

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de
Execução desse Concurso ou Processo Seletivo.

10. Certifique-se de que este caderno contém 60 (sessenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal
da sala a sua substituição.

Boa prova!

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
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LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 15 referem-se ao texto abaixo.

Saúde e bem-estar dependem de relações íntimas de qualidade

Por Amanda Mont'Alvão Veloso
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Ter dinheiro ou fama comumente é associado .... conquista de felicidade, e tais desejos já
foram apontados como o objetivo de vida mais importante de norte-americanos nascidos nos anos
1980 e 1990. A dedicação e esforço no trabalho seriam o caminho para se _______ mais resultados.
Mas uma pesquisa realizada durante 75 anos nos Estados Unidos mostrou que os ingredientes
fundamentais para uma vida saudável e cheia de bem-estar são relações íntimas e de qualidade
com a família, com os amigos e com a comunidade.

As conclusões do Estudo do Desenvolvimento Adulto, promovido pela Universidade de
Harvard, foram abordadas por seu diretor, o psiquiatra e psicanalista americano Robert Waldinger,
em uma conferência no TED 2015. “E se pudéssemos observar uma vida inteira à medida que ela
decorre no tempo? E se pudéssemos estudar as pessoas desde a altura em que eram adolescentes
até chegarem .... velhice para vermos o que mantém as pessoas felizes e saudáveis?”. Durante 75
anos, a pesquisa acompanhou a vida de 724 homens, ano após ano, abordando o trabalho, a vida
doméstica e a saúde, além de realizar exames médicos. Cerca de 60% dos pesquisados, a maioria
já com 90 anos, ainda estão vivos e participam no estudo. Há cerca de 10 anos, o estudo passou a
integrar também as esposas desses homens.

O próximo passo, segundo Waldinger, é estudar os mais de 2000 filhos dos homens
pesquisados. A população pesquisada foi dividida em dois grupos desde o começo, em 1938. No
primeiro, homens que estudaram em Harvard e que, em sua maioria, lutaram na Segunda Guerra
Mundial. Já o segundo era composto por adolescentes dos bairros mais pobres de Boston, vindos
de algumas das famílias mais problemáticas e mais desfavorecidas da região. Os destinos desses
homens foram variados: se tornaram operários fabris e advogados, assentadores de tijolos e
médicos, e um deles foi presidente dos EUA.

Os 75 anos de acompanhamento mostraram .... Waldinger três lições, e nenhuma delas diz
respeito a riqueza, fama, ou a trabalhar cada vez mais. A primeira delas é que as relações sociais
são boas para nós, e a solidão mata: “As pessoas que têm mais ligações sociais com a família, com
amigos e com a comunidade são mais felizes, fisicamente mais saudáveis e vivem mais tempo do
que as pessoas que têm menos relações. A experiência da solidão acaba por ser __________. As
pessoas que são mais isoladas do que gostariam descobrem que são menos felizes, a sua saúde
piora mais depressa na meia idade, o seu funcionamento cerebral diminui mais cedo e vivem menos
tempo do que as pessoas que não se sentem sozinhas.”

A segunda lição mostrou que o que importa é a qualidade de nossas relações íntimas: "Viver
no meio de conflitos é muito prejudicial para a saúde. Os casamentos altamente conflituosos, por
exemplo, sem grande _________, revelam-se muito maus para a saúde, pior talvez do que um
divórcio. Viver no meio de relações boas, calorosas, é protetor.” O estudo mostrou que o grau de
satisfação que os homens sentiam nas suas relações foi decisivo para um envelhecimento mais feliz
e saudável. “As pessoas que se sentiam mais satisfeitas com as suas relações, aos 50 anos, foram
as mais felizes aos 80 anos”. “Os nossos homens e mulheres mais felizes disseram, aos 80 anos,
que nos dias em que tinham mais dores físicas a sua disposição continuava feliz. Mas .... pessoas
que tinham relações infelizes, nos dias em que tinham mais dores físicas, elas eram reforçadas pelo
sofrimento emocional”.

A terceira e última lição é que as boas relações protegem não só o corpo, como também o
cérebro: “Uma relação bem estabelecida com outra pessoa, aos 80 anos, é protetora. As pessoas
que têm relações em que sentem que podem contar com outra pessoa em alturas de necessidade
mantêm uma memória mais viva durante mais tempo. As pessoas com relações em que sentem
que não podem contar com o outro são as que experimentam um declínio de memória mais precoce.
As boas relações não têm que ser sempre fáceis. Alguns dos nossos octogenários podem discutir
dia sim, dia não. Mas enquanto sentirem que podem contar um com o outro, quando as coisas
aquecem, essas discussões não se fixam na memória.”

Pelas lições aprendidas, a tal felicidade parece fácil, não? Waldinger tem uma resposta para
isso: somos seres humanos e lidar com a família e com os amigos é algo complicado, que dura a
vida toda. “O que gostaríamos mesmo é de uma receita rápida, qualquer coisa que possamos
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arranjar que nos dê uma via boa e a mantenha dessa forma. As relações são conturbadas e
complicadas.”

Para se apoiar em boas relações, ele sugere atitudes cotidianas e acessíveis, como substituir
a TV por tempo com as pessoas, fazer passeios, animar uma relação amorosa adormecida e falar
com algum familiar com quem não se fala há anos. “Essas contendas familiares têm um efeito
terrível na pessoa que guarda rancores”.

Texto adaptado para esta prova: http://super.abril.com.br/comportamento/saude-e-bem-estar-dependem-de-relacoes-
intimas-de-qualidade

QUESTÃO 01 – Após a leitura do texto, é
correto dizer que:

A) As relações sociais são boas para as pessoas
somente para os aspectos físicos.

B) Relações conflituosas fazem bem para a
saúde.

C) As relações protetoras ajudam na memória
das pessoas.

D) A felicidade é facilmente alcançada.
E) A solidão não é prejudicial para a saúde.

QUESTÃO 02 – Analise as assertivas abaixo
sobre o texto:

I. A pesquisa foi realizada durante um longo
período de tempo e faz revelações sobre o
que traz bem-estar às pessoas.

II. Todos os participantes da pesquisa fazem
parte da mesma classe social e tiveram, ao
longo dos anos, carreiras semelhantes.

III. Inicialmente, a pesquisa foi realizada
somente com homens, mas,
posteriormente, incluiu mulheres.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 03 – Das perguntas abaixo, qual
NÃO pode ser respondida após a leitura do
texto?

A) Em que ano a pesquisa iniciou?
B) Quem é o diretor da pesquisa?
C) Em que cidades moram todos os

participantes da pesquisa?
D) Quantos homens participaram da pesquisa?
E) Qual o próximo passo da pesquisa?

QUESTÃO 04 – Para compreender melhor o
texto, preencha, correta e respectivamente, as
lacunas tracejadas das linhas 03, 27 e 33.

A) alcançar – tóxica – afeição
B) alcansar – tócsica – afeição
C) alcançar – tóxica – afeisão
D) alcansar – tóxica – afeisão
E) alcançar – tócsica – afeição

QUESTÃO 05 – Considerando o contexto de
ocorrências do vocábulo ‘a’ no texto, as lacunas
pontilhadas das linhas 01, 11, 23 e 38 devem
ser preenchidas, correta e respectivamente,
por:

A) a – a – a – as
B) à – à – a – as
C) a – a – à – às
D) à – à – à – às
E) a – à – a – às

QUESTÃO 06 – Sobre as formas verbais do
texto, analise as seguintes propostas de
substituição, assinalando V, se verdadeiras, ou
F, se falsas.

(  ) Na linha 04, se o verbo ‘mostrou’ fosse
substituído por ‘simulou’, o sentido da frase
permaneceria o mesmo.

(  ) Na linha 12, ‘acompanhou a’ pode ser
substituído pela expressão ‘observou a
evolução da’, mantendo o contexto do
texto.

(  ) ‘revelam-se’ (l. 33), ao ser substituído por
‘divulgam-se’, não provoca nenhuma
alteração semântica e estrutural na frase.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – V – V.
B) V – V – F.
C) F – V – F.
D) V – F – V.
E) F – F – F.
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QUESTÃO 07 – Levando em consideração o
sentido empregado no texto, a palavra
‘satisfação’ (l. 35) pode ser substituída
corretamente por:

A) retribuição.
B) reparação.
C) contentamento.
D) desapontamento.
E) frustração.

QUESTÃO 08 – Relacione a Coluna 1 à Coluna
2, associando o advérbio à sua classificação.

Coluna 1
1. Intensidade.
2. Modo.
3. Tempo.

Coluna 2
(  ) mais (l. 02).
(  ) ainda (l. 14).
(  ) muito (l. 32).
(  ) pior (l. 33).
(  ) bem (l. 42).
(  ) sempre (l. 46).

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) 1 – 3 – 1 – 2 – 2 – 3.
B) 2 – 1 – 3 – 3 – 2 – 1.
C) 1 – 2 – 2 – 1 – 3 – 3.
D) 3 – 3 – 1 – 2 – 1 – 2.
E) 2 – 2 – 3 – 1 – 3 – 1.

QUESTÃO 09 – Em relação aos sinais de
pontuação que aparecem no texto, analise as
afirmações que seguem:

I. A segunda e a terceira vírgula da linha 08
marcam um aposto.

II. A segunda vírgula da linha 14 separa um
adjunto adverbial deslocado.

III. Na linha 21, a vírgula separa termos de
mesmo valor sintático.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 10 – Na frase “a pesquisa
acompanhou a vida de 724 homens” (l. 12), os
termos sublinhados são classificados, correta e
respectivamente, como:

A) Predicativo do sujeito – objeto indireto.
B) Predicado – objeto direto.
C) Sujeito – predicativo do sujeito.
D) Objeto direto – complemento nominal.
E) Sujeito – objeto direto.

QUESTÃO 11 – Assinale a alternativa correta
em relação às informações fonéticas de palavras
retiradas do texto.

A) O vocábulo ‘pesquisa’ não apresenta dígrafo.
B) ‘acompanhamento’ tem três dígrafos e

apenas um é vocálico.
C) A palavra ‘funcionamento’ possui 13 letras e

12 fonemas.
D) ‘homens’ tem o mesmo número de letras e

fonemas.
E) No vocábulo ‘exames’, o ‘x’ tem som de ‘z’.

QUESTÃO 12 – Sobre alguns pronomes do
texto, analise as afirmações abaixo:

I. O pronome ‘ela’ (l. 09) se refere à ‘vida
inteira’ (l. 09).

II. ‘deles’ (l. 22) se refere a ‘operários’ (l. 21).
III. ‘delas’ (l. 23) se refere a ‘três lições’

(l. 23).

Quais estão corretas?

A) Apenas II.
B) Apenas III.
C) Apenas I e II.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 13 – Se no período “A população
pesquisada foi dividida em dois grupos desde o
começo, em 1938” (l. 17) a palavra ‘população’
fosse passada para o plural, quantas outras
modificações deveriam ocorrer para manter a
correção da frase?

A) Duas.
B) Três.
C) Quatro.
D) Cinco.
E) Seis.



392_LP_NM_V3_2/6/201608:39:45

Execução: Fundatec
NÍVEL MÉDIO

5

QUESTÃO 14 – Em ‘Mas enquanto sentirem
que podem contar um com o outro, quando as
coisas aquecem, essas discussões não se fixam
na memória’ (l. 47-48), desconsiderando as
alterações sintáticas, a conjunção sublinhada
NÃO poderia ser substituída por:

A) No entanto.
B) Porém.
C) Contudo.
D) Todavia.
E) Portanto.

QUESTÃO 15 – Na frase ‘As pessoas que têm
mais ligações sociais com a família, com amigos
e com a comunidade são mais felizes,
fisicamente mais saudáveis e vivem mais tempo
do que as pessoas que têm menos relações’
(l. 25-27), qual a figura de linguagem que está
sendo empregada?

A) Metáfora.
B) Comparação.
C) Metonímia.
D) Perífrase.
E) Sinestesia.
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LEGISLAÇÃO

Para responder às questões 16 a 23,
considere a Lei Orgânica do Município de
Viamão.

QUESTÃO 16 – Rodrigo é vereador no
Município de Viamão e dá expediente na Câmara
de Vereadores. Nela, a convocação para a
realização de sessões extraordinárias caberá:

I. Ao Presidente e à maioria absoluta de seus
membros.

II. À Comissão Representativa e ao Prefeito.
III. Ao Vice-Prefeito no exercício de sua

competência.

Quais estão INCORRETAS?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 17 – Os projetos de Lei e emendas
à Lei Orgânica que disponham sobre matéria
tributária são de iniciativa privativa:

A) Do Prefeito.
B) Da Câmara de Vereadores.
C) Do Vice-Prefeito.
D) Da Secretaria de Assuntos Estratégicos.
E) Do Governo do Estado por ser tratar de

vantagens para o Poder Executivo.

QUESTÃO 18 – O Município de Viamão, na
gestão de suas políticas públicas, amparado pela
referida Lei, poderá instituir regime
previdenciário:

I. Federal ou Estadual.
II. Municipal.

III. Regional.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 19 – Renan foi convidado para fazer
parte do Conselho Municipal de Viamão. O
Conselho Municipal é o órgão de cooperação
governamental que tem por finalidade auxiliar a
administração na orientação, planejamento,
interpretação e julgamento de matéria de sua
competência e, de acordo com a referida Lei, no
que se refere à remuneração dos membros do
Conselho Municipal, eles prestarão serviços

A) tendo como proventos os valores
especificados na Lei Orgânica.

B) sem remuneração.
C) com seus vencimentos determinados pelo

Poder Executivo com base na Lei de Quadros
e Salários do Município.

D) e receberão o correspondente a um quinto
avos do salário de um Vereador do Município.

E) e só receberão os vencimentos se cumprirem
as exigências do próprio conselho para tanto.

QUESTÃO 20 – O Sistema Tributário do
Município de Viamão é regulado pela Lei
Orgânica Municipal e também pelo disposto na:

I. Constituição Federal.
II. Constituição Estadual.

III. Legislação ordinária pertinente.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 21 – O capítulo da referida Lei, que
trata do orçamento do Município de Viamão,
determina que a receita e a despesa pública
obedecerão às Leis do Plano Plurianual, das
Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos
Anuais, as quais são de iniciativa:

A) Do Judiciário.
B) Da União.
C) Do Tribunal de Contas.
D) Do Poder Executivo.
E) Do Poder Legislativo.
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QUESTÃO 22 – De acordo com a referida Lei, o
Poder Executivo do Município de Viamão
publicará em até ____________ dias após o
encerramento de cada ___________ o relatório
da execução orçamentária.

Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do trecho acima.

A) quinze – mês
B) vinte – mês
C) trinta – bimestre
D) quarenta e cinco – trimestre
E) sessenta – semestre

QUESTÃO 23 – Em cumprimento da referida
Lei, o Poder Executivo do Município de Viamão
deverá apresentar ao Poder Legislativo,
trimestralmente, o demonstrativo do
comportamento das finanças públicas,
considerando:

I. Os valores realizados desde o início do
exercício até o último mês do trimestre
objeto de análise financeira.

II. As entradas e as saídas do passivo
circulante do caixa.

III. As previsões atualizadas de seus valores até
o fim do exercício financeiro.

Quais estão INCORRETAS?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

Para responder às questões 24 a 28,
considere a Lei nº 2.663/1998, que dispõe
sobre o Regime Jurídico Único dos
Servidores Públicos do Município de
Viamão.

QUESTÃO 24 – Juarez é servidor público no
Município de Viamão e, depois de ser
condenado, sendo reservado a ele amplo direito
de defesa pela justiça, ficará em regime fechado
por cinco anos. De acordo com a referida Lei, à
família do servidor ativo é devido o auxílio-
reclusão nos seguintes casos:

I. Pagamento retroativo de noventa por cento
do vencimento do servidor, corrigidos pelo
IGPM, quando comprovado que o mesmo foi
recluso injustamente.

II. Dois terços do vencimento, quando
afastado por prisão preventiva.

III. Metade do vencimento, durante o
afastamento em virtude de condenação, por
sentença definitiva, a pena que não
determine perda do cargo.

Quais estão INCORRETAS?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 25 – Os servidores públicos do
Município de Viamão serão licenciados com
remuneração integral quando acidentados em
serviço. Equipara-se ao acidente em serviço o
dano:

I. Decorrente de agressão sofrida e não
provocada pelo servidor no exercício do
cargo.

II. Sofrido no percurso da residência ao
trabalho.

III. Sofrido no percurso do trabalho à
residência.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.
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QUESTÃO 26 – São deveres dos servidores
públicos do Município de Viamão:

I. Tratar com urbanidade as pessoas.
II. Representar contra ilegalidade ou abuso de

poder.
III. Apresentar-se ao serviço em boas condições

de asseio e convenientemente trajado ou
com uniforme que for determinado.

Quais estão corretos?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 27 – Leila é funcionária pública do
Município de Viamão e, de acordo com a referida
Lei, contar-se-á apenas para efeito de
aposentadoria e disponibilidade o tempo de:

I. Serviço público federal, estadual e
municipal, inclusive o prestado às suas
autarquias.

II. Licença para desempenho de mandato
classista.

III. Jurisdição contenciosa e voluntária.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 28 – A pedido do servidor do
Município de Viamão, a licença poderá ser:

I. Convertida metade em dinheiro e a outra
metade gozada.

II. Convertida trinta por cento em dinheiro e os
setenta por cento restantes gozada.

III. Totalmente convertida em dinheiro.

Quais estão INCORRETAS?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

Para responder às questões 29 e 30,
considere a Constituição da República
Federativa do Brasil.

QUESTÃO 29 – A ordem social tem como
objetivo o bem-estar e a justiça sociais, tendo
como base:

A) Os direitos fundamentais.
B) Os direitos primários da constituição.
C) Os direitos secundários da Constituição.
D) O primado do trabalho.
E) A ordem, a justiça e o progresso.

QUESTÃO 30 – No final do ano de 2015, o
Sistema Único de Saúde (SUS), por força da Lei,
passa a atender mulheres vítimas de violência,
na reparação de sequelas e lesões no âmbito da
cirurgia plástica, se necessário for. De acordo
com a referida Lei, ao SUS compete, além de
outras atribuições, nos termos da Lei:

I. Executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do
trabalhador.

II. Ordenar a formação de recursos humanos
na área da saúde.

III. Participar da formulação da política e da
execução das ações de saneamento básico.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.
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CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 31 – Uma das versões da origem do
nome de Viamão se refere que, à certa altura do
Rio Guaíba, pode-se avistar cinco afluentes que
formam uma mão espalmada. Daí a frase: “Vi a
mão”. Quais os nomes desses afluentes?

A) Rios Jacuí, Ijuí, Piratini, Taquari e dos Sinos.
B) Rios Jacuí, Pardinho, Gravataí, Pelotas e Ijuí.
C) Rios Jacuí, Caí, Gravataí, Taquari e dos Sinos.
D) Rios Pelotas, Caí, Gravataí, Piratini e dos

Sinos.
E) Rios Jaraguão, Caí, Gravataí, Taquari e

Pardinho.

QUESTÃO 32 – A Secretaria ______________
tem por finalidade promover a arrecadação dos
tributos e expedir certidões relativas,
promovendo o incremento da arrecadação com
a fiscalização efetiva; controlar o orçamento e
efetuar os lançamentos contábeis; emitir os
empenhos, sua liquidação e o pagamento das
contas, com a conciliação bancária.

Assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna do trecho acima.

A) da Administração
B) da Agricultura e Abastecimento
C) do Desenvolvimento Econômico, Indústria,

Comércio e Turismo
D) da Fazenda
E) da Gestão

QUESTÃO 33 – É a Secretaria Municipal que
tem em suas funções coordenar a política
agrícola do Município, prestando assistência e
apoio a produtores rurais; controlar, coordenar
e gerir o sistema de abastecimento e segurança
alimentar; realizar a vigilância e fiscalização
sanitária dos produtos alimentícios e empresas
comerciais de gêneros alimentares. Que
Secretaria é essa?

A) Agricultura e Abastecimento.
B) Administração.
C) Cultura.
D) Fazenda.
E) Meio Ambiente.

QUESTÃO 34 – Como é chamado o processo
instaurado com base em denúncia de crime de
responsabilidade contra a alta autoridade do
poder executivo, como por exemplo, presidente
da República, ou do poder judiciário, cuja
sentença é da alçada do poder legislativo?

A) Eleição.
B) Execução.
C) Concurso.
D) Interdição.
E) Impeachment.

QUESTÃO 35 – Após aprovação do processo de
impeachment contra a Presidente da República,
realizado em 17 de abril de 2016 pela Câmara
dos Deputados, com quantos votos mínimos ela
perderá o mandato, na segunda votação
realizada pelo Senado?

A) 1/3 dos vereadores.
B) 1/3 dos deputados.
C) 2/3 dos deputados.
D) 2/3 dos vereadores.
E) 2/3 dos senadores.

QUESTÃO 36 – Em outubro de 2016, conforme
Tribunal Superior Eleitoral, haverá eleições
para:

I. Deputados.
II. Senadores.

III. Prefeitos.
IV. Vereadores.
V. Governadores.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas II e V.
C) Apenas III e IV.
D) Apenas I, III e V.
E) Apenas III, IV e V.



392_CG_NMT_V3_2/6/201608:43:39

Execução: Fundatec
NÍVEL MÉDIO

10

QUESTÃO 37 – No dia 25 de abril de 2016,
iniciou a Campanha de Vacinação contra a Gripe
A – H1N1, nas 16 unidades de saúde do
município de Viamão e no Setor Especializado
em Imunizações (SEI), localizado no Centro
Administrativo da Secretaria Municipal de
Saúde. A imunização é destinada a todas as
pessoas que integram os grupos prioritários
para vacinação. Assinale a alternativa que NÃO
corresponde aos grupos prioritários dessa
vacinação.

A) Gestantes em qualquer período gestacional.
B) Fumantes.
C) Indígenas.
D) Pessoas com 60 anos ou mais.
E) Trabalhadores em saúde.

QUESTÃO 38 – Em 2 de abril, celebrou-se o dia
mundial de conscientização de um transtorno.
Diversas ações foram desenvolvidas ao longo do
mês: caminhadas em parques e encontros entre
pais e especialistas para falar sobre o
transtorno, nas cidades de Porto Alegre, Canoas
e Viamão. Essa síndrome é um transtorno de
desenvolvimento que geralmente aparece nos
três primeiros anos de vida e compromete as
habilidades de comunicação e interação social.
Pode estar associada com deficiência intelectual,
dificuldades de coordenação motora e de
atenção e, às vezes, com problemas de saúde
física, tais como sono e distúrbios
gastrointestinais. Podem também apresentar
outras condições, como síndrome de déficit de
atenção e hiperatividade, dislexia ou dispraxia.
Na adolescência, portadores dessa síndrome
podem desenvolver ansiedade e depressão.

Qual o transtorno que se refere o texto acima?

A) Bipolar.
B) De Ansiedade.
C) Do Espectro Autista.
D) De Estocolmo.
E) Do Pânico.

QUESTÃO 39 – “Apesar de a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) ver com
preocupação a liberação sem garantia de
eficácia e segurança, a presidente Dilma
Rousseff sancionou a lei que autoriza o uso da
substância fosfoetanolamina sintética, por
pacientes diagnosticados com tumores
malignos. A sanção da Lei nº 13.269/2016, foi
publicada no Diário Oficial da União. O Art. 1º
destaca que esta Lei autoriza o uso da
substância fosfoetanolamina sintética por
pacientes diagnosticados com neoplasia
maligna". (Fonte: texto adaptado - G1.globo.com).

Como foi apelidada a substância apresentada na
reportagem acima?

A) Coquetel Antiaids.
B) Pílula do Câncer.
C) Pílula do Dia Seguinte.
D) Pílula da Inteligência.
E) Pílula Antiobesidade.

QUESTÃO 40 – Leia a seguinte matéria: “Ao
longo de 95 dias, 12 mil pessoas participam do
revezamento da Tocha Rio 2016. Elas têm a
missão de conduzir a chama Olímpica pelo
Brasil, envolvendo todo país no clima dos Jogos.
Na rota, estão mais de 300 cidades e os 27
estados do país. Um total de 20 mil quilômetros
em terra e 10 mil milhas aéreas em trechos das
regiões Norte e Centro-Oeste, entre Teresina e
Campo Grande – sem que o fogo se apague”.
(Fonte: https://www.rio2016.com/tocha-sobre#)

Onde será a parada final da chama em que a
pira Olímpica é acesa, dando início aos Jogos em
agosto desse ano?

A) Engenhão/RJ.
B) Beira Rio/RS.
C) Maracanã/RJ.
D) Mané Garrincha/DF.
E) Morumbi/SP.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 41 – O Markup é um termo que
consiste em somar-se, ao custo unitário do
produto ou serviço, uma margem fixa para
obter-se o preço de venda, a qual deve ser
suficiente para cobrir as despesas e ainda gerar
lucro. Pode ser apresentado através de valor
(R$) ou Percentual (%). Existem dois tipos de
markup, quais sejam:

A) Fixo e Variável.
B) Direto e Indireto.
C) Divisor e Multiplicador.
D) Recuperável e Não Recuperável.
E) Operacional e Não Operacional.

QUESTÃO 42 – Calcule o Markup, em valor
(R$), que deveria ser alocado ao custo das
mercadorias vendidas, a fim de obter o ponto de
equilíbrio, de acordo com as seguintes
informações:

 Receita Bruta = R$ 60.000,00.
 Impostos Indiretos = 17% das vendas.
 Comissão de Vendas = 8% da receita bruta.
 Custos Fixos Mensais = Projeção de

R$ 15.000,00.
 Taxa de Imposto de Renda (IR) e da

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) = 30%.

A) R$ 1,80.
B) R$ 1,90.
C) R$ 2,00.
D) R$ 2,10.
E) R$ 2,20.

QUESTÃO 43 – A Resolução CFC nº 1.330/2011
estabelece critérios e procedimentos a serem
adotados pelas empresas em geral, para
escrituração contábil de seus fatos patrimoniais,
por meio de qualquer processo de registro. Em
relação ao Livro Diário e Livro Razão, assinale a
alternativa INCORRETA.

A) O Livro Razão é um livro obrigatório. Consiste
no agrupamento de valores em contas de
mesma natureza e de forma racional.

B) O Livro Razão em forma não digital deve ser
apresentado encadernado e ter suas folhas
numeradas sequencialmente.

C) O Livro Diário é um livro obrigatório. Registra
os fatos contábeis em partidas dobradas na
ordem rigorosamente cronológica do dia,
mês e ano.

D) O Livro Diário em forma digital deve ser
assinado digitalmente pela entidade. Não há
obrigatoriedade de assinatura digital pelo
profissional da contabilidade regularmente
habilitado.

E) O Livro Diário registra oficialmente todas as
transações de uma empresa. Deve conter
termos de abertura e de encerramento e ser
submetido à autenticação do órgão
competente do Registro do Comércio.

QUESTÃO 44 – O Ativo Imobilizado é o
conjunto de bens tangíveis ou corpóreos,
destinados à manutenção da atividade da
companhia ou da empresa, ou exercidos com
essa finalidade, inclusive os decorrentes de
operações que transfiram à companhia os
benefícios, riscos e controles desses bens. Nesse
sentido, analise as assertivas abaixo:

I. Para efeito de Imposto de Renda, a
Depreciação não é obrigatória.

II. A Amortização corresponde à perda de valor
do capital aplicado em ativos tangíveis e em
benfeitorias em propriedades de terceiros.

III. A Exaustão corresponde à perda de valor
decorrente da exploração de direitos, cujo
objeto sejam recursos materiais, ou
florestais, ou bens aplicados nesta
exploração.

Quais estão INCORRETAS?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas II e III.
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QUESTÃO 45 – Os Princípios da Contabilidade
representam a essência das doutrinas e teorias
relativas à Ciência da Contabilidade, cujo objeto
é o Patrimônio das Entidades. O Princípio que
determina a adoção do menor valor para os
componentes do Ativo e do maior valor para os
componentes do Passivo, sempre que se
apresentem alternativas igualmente válidas
para a quantificação das mutações patrimoniais
que alterem o Patrimônio Líquido, denomina-se:

A) Princípio da Prudência.
B) Princípio da Competência.
C) Princípio do Registro pelo Valor Original.
D) Princípio da Materialidade.
E) Princípio da Consistência.

QUESTÃO 46 – De acordo com Ribeiro, o Custo
dos Produtos Vendidos compreende a soma dos
materiais, mão de obra e gastos gerais de
fabricação aplicados ou consumidos na
fabricação dos produtos que foram fabricados e
vendidos pela empresa. Em relação aos
conceitos de custos, atribuídos quando da
Demonstração do Custo dos Produtos Vendidos,
assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas, nas
assertivas abaixo.

(  ) Custo Primário compreende a matéria-
prima e a mão de obra direta.

(  ) Custo Direto compreende a matéria-prima,
a mão de obra indireta, materiais
secundários e materiais de embalagem e
possíveis gastos gerais de fabricação
diretos.

(  ) Custo de Transformação compreende a
soma com mão de obra direta e indireta,
com os gastos gerais de fabricação diretos
e indiretos, aplicados na transformação dos
materiais em produtos.

(  ) Custo de Produção compreende o custo de
produção do período menos o estoque
inicial de produtos em elaboração.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – F – F – V.
B) V – V – F – F.
C) V – F – V – F.
D) F – V – F – V.
E) F – F – V – V.

QUESTÃO 47 – Relacione a Coluna 1 à
Coluna 2 de acordo com os conceitos de
Métodos de Custeio para apuração dos custos de
produção do período nas empresas.

Coluna 1
1. Custeio por Absorção.
2. Custeio Variável.
3. Custeio Direto.
4. Custeio ABC.

Coluna 2
(  ) Caracteriza-se por apropriar ao custo de

produção do período, somente os custos
variáveis de produção.

(  ) Método de custeio para fins gerenciais, não
sendo admitido seu uso para efeitos contábil
e fiscal.

(  ) Caracteriza-se por apropriar os custos
indiretos inicialmente às atividades e, em
uma etapa seguinte, aos produtos, serviços
ou outros objetos de custeio que
demandaram tais atividades.

(  ) Caracteriza-se por apropriar ao custo dos
produtos todos os custos fixos e custos
variáveis.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) 2 – 3 – 4 – 1.
B) 2 – 3 – 1 – 4.
C) 1 – 3 – 2 – 4.
D) 1 – 2 – 4 – 3.
E) 4 – 1 – 3 – 2.

QUESTÃO 48 – ________________ são
despesas resultantes de compromissos
assumidos, em exercícios anteriores àquele em
que for ocorrer o pagamento, para os quais não
existe __________________ inscrito em
_________________ porque foi cancelado ou
não foi empenhado na época devida.

Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do trecho acima.

A) suprimentos de fundos – empenho – contas
a pagar

B) despesas de exercícios anteriores –
consignação – contas a pagar

C) despesas de exercícios anteriores – empenho
– restos a pagar

D) despesas de exercícios anteriores –
consignação – restos a pagar prescritos

E) dispêndios processados – empenho – restos
a pagar prescritos
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QUESTÃO 49 – Princípios Orçamentários são
premissas e recomendações que cercam a
instituição orçamentária, visando dar-lhe
consistência para a elaboração do orçamento.
Em relação aos conceitos apresentados, assinale
V, se verdadeiras, ou F, se falsas, nas assertivas
abaixo.

(  ) A necessidade de autorização legislativa
para a instituição de fundos assegura a
observância escrita do princípio de não
vinculação ou não afetação da receita
pública.

(  ) Na autorização para abertura de créditos
especiais, na própria Lei Orçamentária, é
uma das exceções a aplicação do princípio
da exclusividade, de acordo com a atual
constituição.

(  ) A modificação legal dos exercícios
financeiros para julho-junho é compatível
com o princípio da anualidade.

(  ) O recurso das operações de credito é uma
das formas de garantir a observância formal
do princípio do equilíbrio.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – V – F – F.
B) V – F – V – F.
C) F – F – V – V.
D) F – V – F – V.
E) V – F – V – V.

QUESTÃO 50 – A abertura dos créditos
suplementares e especiais depende da
existência de recursos disponíveis para atender
a despesa e será precedida de exposição
justificada. Consideram-se recursos para
atender a abertura dos créditos suplementares
e especiais, desde que não comprometidos,
entre outros:

A) Superávit patrimonial apurado em balanço
financeiro do exercício anterior.

B) Superávit do orçamento corrente.
C) Os resultantes de anulação de créditos

adicionais.
D) As transferências intergovernamentais para

despesas correntes.
E) Anulação de despesas do exercício anterior.

QUESTÃO 51 – Quanto a sua natureza, a
despesa orçamentária pode ser classificada da
seguinte forma:

A) Categoria econômica, grupo de despesa,
modalidade de aplicação e elemento de
despesa.

B) Função, programa, subprograma e projeto.
C) Órgão e unidade orçamentária.
D) Custeio, capital e transparências.
E) Função e subfunções.

QUESTÃO 52 – Restos a Pagar processados
constituem-se, em Contabilidade Pública, as
despesas que foram:

A) Empenhadas, liquidadas e não pagas no
exercício.

B) Empenhadas, realizadas e pagas no
exercício.

C) Empenhadas e não pagas no exercício.
D) Empenhadas e liquidadas no exercício.
E) Empenhadas em despesas de exercícios

anteriores.

QUESTÃO 53 – A Cia Araçatuba apresenta os
seguintes dados contábeis em 31/12/X15:

 Ativo Total: R$ 250 Milhões.
 Passivo Exigível: R$ 230 Milhões.
 Patrimônio Líquido: R$ 20 Milhões.

De acordo com as informações apresentadas,
qual o montante das Origens e Aplicações da Cia
Araçatuba?

A) R$ 20 Milhões.
B) R$ 210 Milhões.
C) R$ 230 Milhões.
D) R$ 250 Milhões.
E) R$ 270 Milhões.
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Para responder às questões 54 a 56,
considere as informações abaixo:

A Cia Rosada apresenta os seguintes dados
contábeis em 31/12/X15 (em R$):

Caixa: 100.000,00 Fornecedores:
200.000,00

Capital Social:
400.000,00

Estoque: 420.000,00

Duplicatas a
Receber:

200.000,00

Empréstimos
Bancários:
120.000,00

Ações em outras
Cias: 1.000.000,00

Lucros Acumulados:
400.000,00

Impostos a Pagar:
500.000,00

Máquinas e
Equipamentos:

100.000,00
Salários a Pagar:

300.000,00
Adiantamento a
Empregados:
100.000,00

QUESTÃO 54 – O montante do Ativo Circulante
da empresa Cia Rosada é:

A) R$ 400.000,00.
B) R$ 720.000,00.
C) R$ 800.000,00.
D) R$ 820.000,00.
E) R$ 1.120.000,00.

QUESTÃO 55 – O montante das Obrigações
Não Exigíveis da Cia Rosada é:

A) R$ 120.000,00.
B) R$ 400.000,00.
C) R$ 800.000,00.
D) R$ 1.120.000,00.
E) R$ 1.920.000,00.

QUESTÃO 56 – O montante dos Recursos de
Terceiros da Cia Rosada é:

A) R$ 800.000,00.
B) R$ 100.000,00.
C) R$ 1.000.000,00.
D) R$ 1.100.000,00.
E) R$ 1.120.000,00.

QUESTÃO 57 – Um dos procedimentos mais
empregados para a avaliação de investimentos
consiste na análise dos valores incrementais
gerados pelos fluxos de caixas projetados,
considerando o custo de oportunidade dos
recursos investidos. Dentre as diferentes
técnicas empregadas nas análises de valores
gerados por projetos de investimento, estão:

I. Valor Presente Líquido: geralmente
representado pelas iniciais VPL ou VAL, ou
ainda, NPV, resulta da adição de todos os
fluxos de caixa na data zero.

II. Valor Futuro Líquido: posiciona todos os
fluxos em uma mesma data, obtendo um
valor líquido do investimento inicial. O
método do valor futuro líquido carrega
todos os fluxos de caixa para a data
terminal n.

III. Valor Uniforme Líquido: converte todo o
fluxo de caixa do projeto em uma série de
capitais iguais e postecipados entre as datas
1 e n.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 58 – Em relação ao Payback, analise
as afirmações abaixo e assinale V, se
verdadeiras, ou F, se falsas.

(  ) Payback Simples: estima o prazo necessário
para se recuperar o investimento realizado.
Quando o custo de capital não é
considerado, denomina-se Payback
Simples.

(  ) Payback Descontado: traz os fluxos de caixa
ao valor presente, e o custo de capital é
considerado na análise.

(  ) Como vantagem do método do payback
descontado para a análise de investimento,
está o fato deste ser considerado uma
medida de rentabilidade, visto que mede o
prazo necessário para a recuperação do
capital investido, remunerado de acordo
como o custo de capital.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) F – F – V.
B) F – V – V.
C) V – V – V.
D) V – V – F.
E) V – F – F.
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QUESTÃO 59 – Relativamente às Técnicas de
Análise de Balanços e suas descrições, relacione
a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1
1. Análise Vertical.
2. Análise Horizontal.
3. Indicadores Econômico Financeiros.

Coluna 2
(  ) Identifica a evolução dos diversos

elementos patrimoniais e de resultados ao
longo de determinado período de tempo. É
uma análise temporal do crescimento da
empresa, que permite avaliar a evolução
das vendas, custos e despesas, aumento
dos investimentos, entre outros aspectos.

(  ) Permite conhecer a estrutura financeira e
econômica da empresa, ou seja, a
participação relativa de cada elemento
patrimonial e de resultados.

(  ) Procuram relacionar elementos afins das
demonstrações contábeis de forma a
melhor extrair conclusões sobre a situação
da empresa.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) 1 – 2 – 3.
B) 2 – 1 – 3.
C) 2 – 3 – 1.
D) 3 – 2 – 1.
E) 3 – 1 – 2.

QUESTÃO 60 – A Demonstração de Resultado
do Exercício visa fornecer, de maneira
esquematizada, os resultados – lucro ou
prejuízo – auferidos pela empresa em
determinado exercício social, os quais são
transferidos para contas do Patrimônio Líquido.
Nesse sentido, analise as contas abaixo:

I. Receita Bruta e Líquida de Vendas: refere-
se ao valor nominal total das vendas de
bens ou dos serviços prestados pela
empresa, no exercício social considerado,
antes de qualquer dedução.

II. Custo dos Produtos Vendidos e dos Serviços
Prestados: representam todos os custos
incorridos pela empresa em seu processo de
fabricação ou prestação de serviços.
Basicamente, são apurados pela atualização
monetária, ou seja, corrigidos pela TR + 1%
a.m.

III. Despesas Administrativas e de Vendas:
além dos custos dos produtos que se
verificam na atividade fabril, as empresas
incorrem também em determinadas
despesas oriundas da promoção,
distribuição e vendas de seus produtos ou
mercadorias, e de gestão de seus negócios.
Essas despesas são definidas como
operacionais.

IV. Outras Receitas/Despesas Operacionais:
Compõem-se de itens que são provenientes
da atividade objeto da empresa.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas III.
C) Apenas II e IV.
D) Apenas I, II e III.
E) I, II, III e IV.




