
 

 
 

PERÍODO MANHÃ 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA 

 

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de 
Respostas. 
 

 
1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 

Disciplina Composição 
Língua Portuguesa 1 a 5 
Informática Básica 6 a 10 
Conhecimentos Gerais 11 a 15 
Conhecimentos Específicos 16 a 30 

 
2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 
acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova. Para uso do sanitário, 
deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização. 
4. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 
5. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 
realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 
prova. 
6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme 
constante no edital de abertura. 
7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de 
tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 
8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de 
erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será 
substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único 
documento válido para correção. 
10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será 
automaticamente eliminado do concurso. 
11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Verifique na 
Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 
12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. 
13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 
Caderno de Questões, se for o caso. 
14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 
do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 
15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 
16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 
da sala. 
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.  
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Língua Portuguesa 
 
Leia o texto para responder as questões. 
 
Estudo: donos de cães têm 65% mais chance de sobreviver a 

um infarto 
 

Qualquer pessoa que convive com um cachorro sabe 
que o nosso melhor amigo traz uma série de benefícios. Mas 
estudos recentes sugerem que os cães estão nos ajudando 
muito além do fornecimento de amor e amizade sem fim. 

Um desses estudos – “Donos de cães e sobrevivência 
após um grande evento cardiovascular” – constatou que os 
tutores têm vários outros benefícios. Depois de hospitalizados, 
eles apresentam:  

– Risco 33% menor de morte por ataques cardíacos em 
pessoas que vivem apenas com o cão  

– Risco 15% menor de morte por ataques cardíacos em 
pessoas que vivem com o cão, um parceiro ou criança  

– Risco 27% menor de morte em pacientes com AVC 
que moram apenas com o cão  

– Risco 12% menor de morte em pacientes com AVC 
que vivem com o cão, um parceiro ou criança  

Para reunir esses dados, o estudo usou o Registro 
Nacional de Pacientes da Suécia. Por meio dele, identificou 
pacientes com idades entre 40 e 85 anos e que apresentaram 
infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral 
isquêmico, entre 1º de janeiro de 2001 e 31 de dezembro de 
2012. 

Eles analisaram informações demográficas, dados de 
propriedade do cão e causa de morte dos pacientes, quando 
aplicável. 

Tove Fall, co-autor do estudo e professor de 
epidemiologia molecular na Universidade de Uppsala, na 
Suécia, explica que a posse de cães pode dar aos tutores a 
motivação para se levantar e se mover. E isso ajuda os cães a 
fazer o exercício necessário para se manterem saudáveis. 

Ao fazer este exercício, os pais que estão evitando o 
estilo de vida sedentário, que pode contribuir para a morte 
prematura.  

Queda no risco de morte 
Em outro estudo, os pesquisadores examinaram os 

dados de 3,8 milhões de pessoas em 10 estudos separados. 
Eles descobriram foi que os donos de cães têm:  

– 24% de risco reduzido de mortalidade por todas as 
causas  

– 65% de risco reduzido de mortalidade após um 
ataque cardíaco  

– 31% de risco reduzido de mortalidade por problemas 
cardiovasculares  

No entanto, embora esses estudos criem associações 
promissoras entre a posse de cães e a saúde humana, eles não 
provam causalidade ou um vínculo definitivo entre os dois. 

O diretor do programa de insuficiência cardíaca do 
Boston VA Healthcare System, instrutor da Harvard Medical 
School e autor de “Estado do Coração: Explorando a História, 
Ciência e Futuro da Cardiopatia”, Haider Warraich, disse à 
NBC News que, embora esses estudos sejam “interessantes e 
provocativos, não basta que eu recomende que os pacientes 
adotem um cão para diminuir o risco de morte”. 

Disponível em https://petepop.ig.com.br/estudo-donos-de-caes-tem-65-mais-
chance-de-sobreviver-a-um-infarto/ 

 
1. Analise: “Eles analisaram informações 

demográficas” e assinale a alternativa que classifica 
o vocábulo em destaque. 

a) Pronome pessoal oblíquo. 

b) Pronome pessoal reto. 
c) Pronome de tratamento. 
d) Pronome demonstrativo. 
 
2. Analise: “o estudo usou o Registro Nacional de 

Pacientes da Suécia” e assinale o tipo de sujeito 
presente nesta oração. 

a) Sujeito indeterminado. 
b) Sujeito composto. 
c) Sujeito simples. 
d) Sujeito oculto. 
 
3. Analise: “os pesquisadores examinaram os dados de 

3,8 milhões de pessoas” e assinale a alternativa que 
apresenta o tempo verbal da oração. 

a) Pretérito Perfeito do Subjuntivo. 
b) Pretérito Perfeito do Imperativo. 
c) Pretérito Perfeito do Indicativo. 
d) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo. 
 
4. Analise: “Eles analisaram informações 

demográficas, dados de propriedade do cão e causa 
de morte dos pacientes (...)” E assinale a alternativa 
que explica o uso das vírgulas nesse excerto. 

a) As vírgulas foram utilizadas para isolar o aposto. 
b) As vírgulas foram utilizadas para isolar o vocativo. 
c) As vírgulas foram utilizadas para isolar o advérbio. 
d) As vírgulas foram utilizadas para sequenciar itens. 
 
5. Assinale a alternativa que apresenta quem é Tove 

Fall. 
a) Professor de um dos autores. 
b) Um dos pesquisadores. 
c) Professor de um dos pesquisadores. 
d) Um dos pacientes da pesquisa. 
 

Informática Básica 
 
6. Usando como referência o Windows 10, instalação 

padrão, português do Brasil, assinale a alternativa 
incorreta. 

a) No Windows 10, atalhos são links para programas, 
documentos, arquivos ou sites, representados por 
ícones, que podem ser usados normalmente na Área de 
Trabalho. Para abrir o objeto associado, basta usar o 
atalho. 

b) Edge é um assistente virtual inteligente do sistema 
operacional Windows. O Edge pode enviar lembretes, 
rastrear pacotes, gerenciar seu calendário e criar e 
gerenciar listas. É ele quem é o recurso de ajuda do 
usuário do Windows 10. 

c) No Windows 10, através do gerenciador de 
dispositivos, o usuário consegue instalar, reinstalar ou 
desinstalar drivers dos dispositivos conectados ao 
computador. 

d) O Windows 10, em sua configuração padrão, possui 
uma pasta denominada Lixeira, que armazena 
temporariamente os arquivos ou pastas excluídas 
através das teclas CTRL + D, exceto se forem 
excluídos arquivos ou pastas das unidades de rede ou 
dispositivos externos de armazenamento, ou se o 
arquivo excluído tiver tamanho maior do que o 
tamanho da pasta lixeira. 

 



 

7. Considerando o MS-Word 2016, em português e em 
sua configuração padrão, analise as assertivas e 
assinale a alternativa correta. 

I. WordArt é um recurso que permite inserir objetos 
de texto artístico com diversos formatos
podem ter suas cores, linhas e tamanhos 
Os textos criados com WordArt
utilizados para criar cabeçalhos estilizados ou 
mesmo textos em planilhas para valorizar o 
trabalho.  

II. Hiperlink é um vínculo que pode ser criado entre 
uma figura ou texto de um arquivo e outro objeto, 
como uma página da Internet, um arquivo no 
computador do usuário ou em outra máquina da 
rede, ou ainda um ponto do mesmo arquivo. O 
Word permite a inserção de hiperlinks
documentos criados através dele. 

III. Indicador é um recurso que permite 
localizar um trecho de um documento que se deseja 
rever ou aperfeiçoar num momento posterior ao da 
criação do documento. 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas I e III estão corretas. 
d) Apenas I, II e III estão corretas. 
 
8. Trabalhando com a planilha eletrônica do pacote 

Microsoft Office, MS-Excel 2016, versão em 
português e em sua configuração padrão, o usuário 
digitou na célula C4 da planilha abaixo a seguinte 
fórmula: 

       =MENOR(A2:C3;3) 
 Assinale a alternativa que apresenta o resultado na 

célula C4. 

 
a) 4 
b) 3 
c) 6 
d) 7 
 
9. Computação em nuvem (do inglês cloud computing) 

é um conceito que faz referência a uma tecnologia 
que permite o acesso a programas, arquivos e 
serviços por meio da internet, sem a necessidade de 
instalação de programas ou armazenamento de 
dados. Assinale a alternativa que não é uma 
afirmação correta sobre computação em nuvem.

a) Computação em nuvem é a possibilidade de acessar 
arquivos e executar diferentes tarefas pela internet
a necessidade de instalar aplicativos no computador do 
usuário. 

b) O armazenamento de dados é feito em serviços on
em uma rede. Dessa maneira, para se realizar 
determinada tarefa, bastaria se conectar ao serviço on
line, desfrutar de suas ferramentas, salvar o trabalho e 
depois acessá-lo de qualquer outro lugar.

c) Uma das desvantagens proporcionadas pela 
computação em nuvem está no fato de precisar de uma 
máquina potente, já que todas as tarefas são executadas 
em servidores remotos. 

d) Com a computação em nuvem os seus dados não estão 
salvos em um disco rígido do seu computador, mas sim 
disponíveis na web. O requisito mínimo deste conceito 
é um computador conectado à internet. 
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10. A Assinatura Digital é uma técnica que utiliza 
criptografia para conferir segurança e integridade a 
documentos eletrônicos. Com a expansão global da 
informática, grande parte dos arquivos em papel 
migraram para o formato digital. A partir disso, 
surgiu a necessidade de autenticar todo esse volume 
de informações. Analise
alternativa que apresenta definições corretas de 
Assinatura Digital e Certificação de Assinatura 
Digital. 

I. Com a assinatura digital, é possível garantir a 
mesma validade jurídica de um documento 
autenticado em cartório a um ar
DOC ou outros formatos. A Assinatura Digital pode 
ser utilizada para validar transações online, 
procurações, autenticar informações empresariais 
internas, entre inúmeras outras aplicações.

II. Para assinar digitalmente um documento, é 
necessário, antes de tudo, possuir um certificado 
digital próprio. Ele é a identidade eletrônica de uma 
pessoa ou empresa, também conhecido como e
ou e-CNPJ. Esta entidade irá conferir os 
documentos necessários, a identidade do titular e 
criará a identidade d

III. O certificado, na prática, consiste em um arquivo 
contendo os dados referentes à pessoa ou empresa, 
protegidos por criptografia altamente complexa e 
com prazo de validade pré
arquivo pode ser armazenado em um pendrive, 
smartcard, online, ou em uma nuvem.

a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas II e III estão corretas.
c) Apenas I e III estão corretas.
d) Apenas I, II e III estão corretas.
 

Conhecimentos Gerais
 
11. Segundo a Lei Orgânica do Município, o Poder 

Executivo será exercido pelo Prefeito Municipal
ocorrendo sua ausência, licença ou vacância será 
substituído pelo 

a) Vice-Prefeito, e na ausência dest
Estado. 

b) Vice-Prefeito, e na ausência deste, pelo Presidente da 
Câmara Municipal. 

c) Vice-Prefeito, e na ausência deste, pelo líder de seu 
partido na Câmara Municipal.

d) Chefe de Gabinete.  
 
12. Segundo a Lei Orgânica do Município de Marilena, 

assinale a alternativa incorreta.
a)  Distritos poderão ser criados, como divisão territorial 

do Município. 
b) Os munícipes tem direito a verificação das contas da 

administração. 
c) Todo munícipe tem direito, independentemente de 

pagamento de taxas, a obtenção de certidões de atos, 
contratos, dívidas contraídas ou valores pagos e ainda 
para esclarecimento de situações de interesse pessoal.

d)  O vereador que deixar de residir no município, perderá 
o mandato automaticamente.
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pessoa ou empresa, também conhecido como e-CPF 
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Apenas II e III estão corretas. 
Apenas I e III estão corretas. 
Apenas I, II e III estão corretas. 

Conhecimentos Gerais 
Segundo a Lei Orgânica do Município, o Poder 

será exercido pelo Prefeito Municipal e, 
ausência, licença ou vacância será 

Prefeito, e na ausência deste, pelo Governador do 

Prefeito, e na ausência deste, pelo Presidente da 

Prefeito, e na ausência deste, pelo líder de seu 
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contratos, dívidas contraídas ou valores pagos e ainda 
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O vereador que deixar de residir no município, perderá 
o mandato automaticamente. 
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13. A Secretaria de Estado da Saúde informou que já 
são 429 os casos confirmados de ___________ em 29 
municípios paranaenses. Após 20 anos sem registro 
da doença, o primeiro caso foi constatado em uma 
paciente moradora da Região Metropolitana de 
Curitiba, que viajou a São Paulo e não estava 
vacinada. Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna. 

a) sarampo 
b) dengue 
c) caxumba 
d) Aids 
 
14. De acordo com a Lei Orgânica de Marilena, 

informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que 
se afirma e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

(   ) A Câmara e a Prefeitura manterão, de forma 
intergrada, sistema de controle interno com a 
finalidade de exercer o controle das operações de 
crédito, avais e garantia, bem com dos direitos e 
haveres do município. 

(   ) Com funções executivas, administrativas e políticas, 
o Poder Executivo é exercido pelo Prefeito 
Municipal e pelos Vereadores Municipais. 

(   ) O salário família para os dependentes é um direito 
dos servidores Municipais de Marilena.  

a) F – F – F. 
b) F – V – F. 
c) V – V – F. 
d) V – F – V. 
 
15. Recentemente o presidente da Bolívia, Evo Morales, 

renunciou ao mandato e se exilou no México. Qual o 
nome da Senadora que assumiu a presidência 
interinamente? 

a) Plácida Espinoza Mamani. 
b) Felipa Merino Trujillo. 
c) Jeanine Áñez. 
d) Margareth Guzman. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
16. Conforme a Lei Complementar nº 101/00 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal, assinale a alternativa 
correta. 

a) Todas as despesas relacionadas à dívida pública, 
mobiliária ou contratual, e as receitas que não as 
atenderão, constarão da lei orçamentária anual. 

b) Farão parte das despesas da União, e serão incluídas na 
lei orçamentária, todas as despesas do Banco Central, 
exceto as relativas à pessoal e encargos sociais, custeio 
administrativo e destinadas a benefícios e assistência 
aos servidos e investimentos. 

c) Transferência voluntária é a entrega de recursos 
correntes ou de capital a outro ente da Federação, a 
título de cooperação, auxilio ou assistência financeira, 
que decorra de determinação constitucional, legal ou 
destinado ao Sistema Único de Saúde. 

d) Refinanciamento da dívida imobiliária é a emissão de 
títulos para pagamento do principal acrescido da 
atualização monetária. 

 
 
 

17. Denomina-se custos todos os gastos realizados no 
processo de produção. Há várias classificações e 
nomenclatura de custos. Sobre elas, assinale a 
alternativa correta. 

a)  Custo de produção do período é a soma dos custos 
incorridos dentro da fábrica, fora do período. 

b)  Custos indiretos são custos apropriados diretamente 
aos produtos, apenas devem possuir uma medida de 
consumo. 

c)  Custos fixos são custos incorporados ao produto e seu 
consumo é baseado e se varia conforme a quantidade 
de produtos produzidos.  

d)  Custos de transformação é a soma de todos os custos 
de produção, exceto os custos relativos a matéria-prima 
e empregados sem nenhuma modificação da empresa. 

 
18. A Lei nº 6.404/76 estabelece que ao fim de cada 

exercício social, sejam elaborados com base na 
escrituração mercantil demonstrações financeiras, 
publicadas todos os exercícios com comparativo do 
exercício anterior. Sobre as demonstrações, assinale 
a alternativa correta. 

a)  No Balanço Patrimonial, as contas são agrupadas para 
facilitar o conhecimento e análise da situação 
financeira, as contas do ativo são dispostas em ordem 
decrescente de grau de liquidez, as contas do passivo 
são classificadas em três grupos: passivo circulante, 
passivo não circulante e patrimônio líquido. 

b)  A Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados 
apresenta o saldo do início do período, os ajustes de 
exercícios futuros e a correção monetária do saldo 
inicial, as reversões de reservas e o lucro líquido do 
exercício e as transferências para reservas, dividendos, 
a parcela dos lucros incorporada ao capital e o saldo ao 
fim do período. 

c)  A Demonstração do Resultado do Exercício demonstra 
apenas receitas e rendimentos ganhos no período, 
independente da sua realização em moeda. 

d)  A Demonstração dos Fluxos de Caixa divulga aos 
usuários todas as alterações ocorridas no saldo de caixa 
e equivalentes de caixa em um período, segregando em 
apenas dois fluxos; fluxos referentes às operações e aos 
investimentos. 

 
19. Estatística é um conjunto de métodos e processos 

quantitativos, que serve para estudar e medir os 
fenômenos coletivos. Assinale a alternativa correta 
sobre alguns conceitos básicos englobados pela 
Estatística. 

a)  Amostragem é a coleta de informações de parte da 
população, chamada de amostra, mediante métodos 
inadequados de seleção destas unidades. 

b)  População é o conjunto de indivíduos, objetos ou 
informações que não apresentam características em 
comum, cujo comportamento interessa a ser analisado. 

c)  Amostra é um subconjunto finito de uma população 
selecionada segundo métodos adequados, cujo objetivo 
é tirar conclusões sobre populações com base no 
resultados da amostra. 

d)  Censo é o exame parcial de parte da população, 
apresentando os resultados mais perfeitos da 
Estatística. 
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20. De acordo com o Código Tributário Municipal, Lei 
nº 338/2001, assinale a alternativa incorreta. 

a)  Obrigação tributária principal é a que surge com a 
ocorrência do fato gerador e tem por objeto o 
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, 
extinguindo-se, juntamente com o crédito dela 
decorrente. 

b)  Modalidades de suspensão a exigibilidade do crédito 
tributário são: a moratória; o deposito do seu montante 
integral; as reclamações e os recursos; a concessão de 
liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de 
medidas judiciais; e o parcelamento. 

c)  Modalidades que extinguem o crédito tributário são: o 
recebimento; a compensação; a transação; a remissão; a 
prescrição e a decadência; e a conversão do deposito 
em renda. 

d)  Modalidades que excluem o crédito tributário são: a 
isenção e a anistia. 

 
21. Legislação tributária se refere às leis direcionadas a 

denominações de tributos, a atribuição de 
responsabilidade tributária e à cobrança de tributos 
no pais, incluindo a fiscalização e as penalidades 
para o indivíduo que não cumpre a lei. Com 
embasamento em legislação tributária, assinale a 
alternativa correta. 

a)  A base de cálculo para Imposto sobre Produtos 
Industrializados em operações externas é o valor da 
operação na saída do estabelecimento industrial. 

b)  As alíquotas utilizadas pelo Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica são de 15% e adicional de 10%. 

c)  Valores utilizados como base de cálculo de Imposto 
sobre Operações de Crédito: rendimento bruto mensal 
do trabalho, rendimentos de capital e remessas ao 
exterior. 

d)  Alíquotas da Contribuição sobre o Lucro Líquido: 1% 
para pessoas jurídicas de direito público/autarquias; 
0,65% sobre faturamento de empresas públicas e 1% 
sobre folha de pagamento. 

 
22. Conforme Regulamento do Imposto de Renda, 

Decreto nº 3.000/1999 – Pessoa Jurídica, assinale a 
alternativa incorreta. 

a) A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida 
deverá apresentar declaração de rendimentos 
correspondente ao período transcorrido durante o ano-
calendário, em seu próprio nome, até o último dia útil 
do mês subsequente ao do evento. 

b)  As firmas ou sociedades coligadas, bem como as 
controladoras e controladas, deverão apresentar 
declaração unificada quanto ao resultado de suas 
atividades. 

c)  Nas demonstrações do resultado do período de 
apuração e de lucros ou prejuízos acumulados das 
pessoas jurídicas, será evidenciada a parcela de lucros, 
dividendos, juros e outros quaisquer proventos 
atribuídos a pessoas físicas ou jurídicas residentes, 
domiciliadas ou com sede no exterior, cujos capitais 
estejam registrados no Banco Central do Brasil. 

d)  O balanço patrimonial, as demonstrações do resultado 
do período de apuração, os extratos, as discriminações 
de contas ou lançamentos e quaisquer documentos de 
contabilidade, deverão ser assinados por bacharéis em 
ciências contábeis, atuários, peritos-contadores, 
contadores, guarda-livros ou técnicos em contabilidade 
legalmente registrados, com indicação do número dos 
respectivos registros. 

 

23. As principais características de análise de uma 
organização são as comparações dos valores obtidos 
em determinado período com anteriores. Estas 
características são apresentadas pela analise 
vertical e horizontal. Sobre o assunto, assinale a 
alternativa incorreta. 

a)  A análise horizontal é um processo desenvolvido por 
meio de números-porcentagem para comparar os 
valores de uma mesma conta ou grupo contábil. 

b)  Uma metodologia básica utilizada para a análise 
horizontal de balanços é resumida pela evolução dos 
ativos e passivos, evolução do ativo permanente 
produtivo e evolução da estrutura de capital. 

c)  Análise vertical é um processo comparativo, expresso 
em porcentagem, que se aplica ao se relacionar uma 
conta ou grupo de contas, de um valor identificado no 
mesmo demonstrativo, ou seja, de mesmo período. 

d)  Quando da análise de demonstrações de uma empresa, 
é importante aplicar as duas analises, tanto vertical e 
horizontal, não tomar decisões com base em apenas 
uma das duas. 

 
24. A Análise das Demonstrações Contábeis tem por 

objetivo observar e confrontar os elementos 
patrimoniais e os resultados das operações, visando 
ao conhecimento minucioso de sua composição 
qualitativa e de sua expressão quantitativa, 
contando com a opção de alguns métodos. Sobre os 
métodos de análise de demonstrações contábeis, 
assinale a alternativa correta. 

a)  Método de percentagens horizontais consiste no 
relacionamento dos valores das contas de cada grupo 
com montante do respectivo grupo, bem como do 
montante de cada grupo com o total. 

b)  Método de índices, estudo sistêmico do comportamento 
da instituição pelo estabelecimento de ratios, em meio 
uma razão entre duas ou mais quantidades monetárias 
ou físicas, apresentando uma como denominador e 
outra como numerador da razão. 

c)  Método de percentagens verticais, apura-se o 
percentual de crescimento ou declínio de valores de 
uma mesma conta ou grupo de contas, entre duas datas 
ou períodos considerados. 

d) Método das diferenças absolutas, comparação entre 
apenas uma situação de cada vez, mediante apuração 
das diferenças absolutas entre valores monetários de 
uma mesma conta ou grupo, de uma data para outra, 
sendo insuficiente em regimes inflacionários. 
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25. Os princípios gerais da economia se dividem em três 
tópicos, sendo eles: como as pessoas tomam 
decisões, como as pessoas se interagem e como a 
economia funciona. Sobre estes princípios, informe 
se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma 
e assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

(   ) Os princípios associados ao tópico de como as 
pessoas tomam decisões são: as pessoas enfrentam 
Tradeoffs; o custo de algo é o que você desiste para 
obtê-lo; pessoas racionais pensam na margem; e 
pessoas reagem a incentivos. 

(   ) O comércio pode ser bom para todos, os mercados 
geralmente são uma boa maneira de organizar a 
atividade econômica, melhora do governo nos 
resultados de mercado, são princípios ligados ao 
tópico de como as pessoas interagem. 

(   ) Tradeoff representa o que abrimos mão para 
alcançar um determinado objetivo. Trata-se, 
portanto, das escolhas que se faz e o que se abdica 
para seguir tal caminho. 

a)  F – V – F. 
b)  V – V – F. 
c)  V – V – V. 
d)  F – F – F. 
 
26. Na análise das Demonstrações Contábeis de uma 

entidade pode-se obter informações a respeito de 
sua posição econômico financeira. Sobre a análise 
das contas patrimoniais e de resultado, assinale a 
alternativa correta. 

a)  A análise das contas patrimoniais de uma entidade 
apresentam apenas informações sobre o passado e o 
presente de fatos de uma organização. 

b)  A maneira com que os indicadores de análise são 
utilizados não é particular do profissional que faz 
sobressaindo-se, além do conhecimento técnico, a 
experiência e a própria intuição de profissional. 

c)  A análise de liquidez visa conhecer a capacidade de 
pagamento da empresa, suas condições de cobrir os 
vencimentos. 

d)  As análises se tornam menos consistentes quando 
interpretada dentro de características do setor de 
atividade da empresa. 

 
27. A análise e a interpretação de balanços têm-se 

valido do expediente de calcular uma série de 
quocientes, relacionando as mais variadas contas 
patrimoniais e de resultado, procurando atribuir 
um significado aos resultados. Sobre quocientes, 
assinale a alternativa incorreta. 

a)  O quociente da liquidez imediata relaciona o disponível 
em determinado momento com o passivo corrente.   

b)  O quociente de atividade pode apresentar resultados em 
dias, meses e anos. 

c)  O quociente de liquidez corrente relaciona reais 
prontamente disponíveis e rapidamente realizáveis com 
dívidas de curto prazo. 

d)  O quociente de liquidez seco considera apenas os 
recursos indisponíveis para fazer face às exigibilidades 
correntes. 

 
 
 
 
 
 

28. O objetivo principal do custeio é medir, avaliar, 
mensurar os objetos de custos, sendo objeto de custo 
qualquer item para qual os custos podem ser 
medidos e atribuídos. Sobre custos, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

(   ) A informação sobre a constituição/avaliação  dos 
estoques é importante para contabilidade gerencial. 

(   ) Custo é um investimento em recursos que estão em 
processamento. 

(   ) Rastreamento é o processo de identificar  e atribuir 
ao objeto de custo o gasto que esta especifico ou 
fisicamente atrelado a ele, sendo realizado a 
identificação destes por observação física. 

a)  V – V – V. 
b)  F – V – V. 
c)  V – F – V. 
d)  F – F – F. 
 
29. A Contabilidade Pública constitui uma das 

subdivisões da contabilidade aplicada à diferentes 
tipos de atividades, de entidades. Sobre este assunto, 
assinale a alternativa incorreta. 

a)  O conceito de ente público independe da forma de que 
se revista e da legislação de regência, como 
pertencente, em última instancia, a coletividade, por 
meio do Estado. 

b)  A contabilidade pública atua no campo de pessoas 
jurídicas de Direito Público – União, Estados, Distrito 
Federal, Municípios e suas autarquias, exceto entidades 
vinculadas que utilizam recursos referentes ao 
Orçamento Público. 

c)  As receitas consideram realizadas nas transações com 
terceiros, quando da extinção de um passivo, pela 
geração natural de novos ativos e no recebimento 
efetivo de doações. 

d)  Na determinação do resultado do exercício serão 
computados: as receitas e os rendimentos ganhos no 
período e os custos, despesas, encargos e perdas, pagos 
ou incorridos, correspondentes a essas receitas e 
rendimentos. 

 
30. De acordo com o Código Tributário Nacional, 

assinale a alternativa incorreta. 
a)  Fato gerador da obrigação principal é a situação 

definida em lei como necessária e suficiente à sua 
concorrência. 

b)  Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito 
público titular da competência para exigir o seu 
cumprimento. 

c)  A obrigação tributária é apenas classificada como 
acessória. 

d)  A restituição de tributos que comportem, por sua 
natureza, transferência do respectivo encargo 
financeiro somente será feita a quem prove haver 
assumido o referido encargo. 

 
 

 

 

 

 

 


