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CADERNO DE PROVA
QUESTÕES OBJETIVAS

ASSISTENTE DE 
CONTROLE INTERNO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR:
1. Este caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas, dispostas da seguinte 

forma:

a) De 01 a 10 – Língua Portuguesa;

b) De 11 a 15 – Noções de Informática;

c) De 16 a 25 – Legislação;

d)	De	26	a	40	–	Conhecimentos	Específicos.

2.	Confira	se	a	quantidade	e	a	ordem	das	questões	do	seu	Caderno	de	Prova	estão	de	acordo	
com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente 
qualquer	 divergência,	 comunique	 imediatamente	 ao	 fiscal	 de	 sala	 para	 que	 ele	 tome	 as	
providências	cabíveis.

3.	Para	 cada	 uma	das	 questões	 objetivas,	 são	 apresentadas	 5	 (cinco)	 opções	 de	 resposta.	
Apenas	uma	opção	responde	corretamente	à	questão.

4. O tempo disponível para esta prova é de 3 (três) horas.

5. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar o seu cartão de respostas. Os rascunhos 
e as marcações assinaladas no Caderno de Prova não serão considerados na avaliação.

6.	Quando	 terminar,	chame	o	fiscal	de	sala,	entregue	este	caderno	de	provas	e	o	cartão	de	
respostas.

7. O candidato poderá retirar-se do local da aplicação, levando consigo o caderno de provas, 
somente a partir dos últimos 60 (sessenta) minutos do tempo destinado à realização do 
Concurso Público.
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Língua Portuguesa 

A gente não quer só comida, a gente 
quer postar e quer ganhar like 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

45 

Viva a internet. Antigamente, era preciso berrar, de 
preferência de cima de um montinho, aquilo que você queria 
tornar público. Se fosse um sermão, era preciso descolar uma 
montanha. Ainda assim, não se conseguia angariar muita 
gente. Jesus, por exemplo, foi o "influencer" mais popular da 
era pré-digital e só conseguiu juntar 11 seguidores em vida. 
Parece que tinha um décimo segundo, mas deu unfollow. 

A internet operou uma revolução. Qualquer um consegue 
atingir o mundo inteiro. "Quantos talentos desconhecidos vão 
surgir!", pensou-se. "Quanta ciência! Quanta poesia!" Ledo 
engano. 

"Desde que meu bebê nasceu não consegui tempo pra 
fazer cocô!", postou hoje de manhã a mãe de um recém- 
nascido. "Sem tempo pra nada!" Embora não tenha 
conseguido tempo pra fazer cocô, vale notar que ela conseguiu 
postar essa frase no Facebook e, em seguida, responder aos 
comentários, o que deixa muito claro quais são as prioridades 
da minha geração. 

Sim, faço parte dela, e minhas redes sociais não me deixam 
negar. Acabei de postar no Instagram um pedaço do meu 
sapato pisando sobre um azulejo com a legenda "o chão que 
eu piso". O que eu quero dizer com essa estupidez? Menor 
ideia. Mas acho que tem menos a ver com o que a gente quer 
dizer e mais com o que a gente quer sentir. 

Alguma coisa acontece no meu coração cada vez que eu 
recebo um like. Há quem chame essa coisa de dopamina, o 
hormônio da recompensa. Antes do advento do like, a gente 
recebia raras recompensas. Era preciso tirar uma nota dez, 
fazer um golaço, ganhar uma promoção, enfim, era preciso 
fazer alguma coisa que prestasse. E eis que o demônio 
inventou o like – a dopamina ao alcance dos dedos. Basta um 
clique. 

Todo mundo virou junkie. O like é a nova heroína. Olha pro 
seu lado. Um pai posta que ama passar tempo com o filho 
enquanto o bebê torra ao sol, desesperado. Um espectador 
posta que tá amando ver o show de rock que ele não vê, um 
insone posta que não tá conseguindo dormir sem perceber que 
não dá pra postar e dormir ao mesmo tempo. Não importa. 
Entre dormir e colher like, ela prefere o like. Tudo, Simba, tudo 
o que o sol toca, a comida, o drink, o cachorro, o filho, o chão, 
o teto, tudo passou a ser visto como fonte indireta de 
dopamina. 

Nesses momentos é bom lembrar da frase do cacique 
Seattle: "Quando a última árvore tiver caído, quando o último 
rio tiver secado, quando o último peixe for pescado, vocês vão 
entender que não dava pra comer like”. 

Unflllow : deixar de seguir 
Like : gostar, curtir 
Junkie: viciado 

Gregório Duvivier ( 20/11/2017) 

Questão 01  
“Sim, faço parte dela, e minhas redes sociais não me deixam 
negar.” (L. 19-20) 
O recurso acima, utilizado pelo autor para se referir ao vocábulo 
“geração”, citado no parágrafo anterior, é chamado de 
(A) coesão sequencial. (B) coesão remissiva. 
(C) nominalização. (D) sinônimos. 
(E) elipse. 

Questão 02  
No texto, o autor 
(A) faz uma explanação, com ênfase na vida facilitada pela 

internet, e defende que a vida virtual é mais atraente e, 
sobretudo, fundamental. 

(B) elenca uma série de vantagens da internet, principalmente a 
possibilidade de se tornar famoso e imprescindível na 
sociedade, a partir do número de likes. 

(C) afirma que o advento do like trouxe para o meio social a 
possibilidade de se recriar e renovar, além de dar voz a 
muitos talentos desconhecidos. 

(D) argumenta que o like tornou as pessoas viciadas nessa vida 
de recompensa porque é uma criação divina. 

(E) defende a internet e o like, mas afirma que é uma vida de 
superfícies, pois há valores maiores na sociedade que 
precisam ser retomados. 

Questão 03  
A palavra em que a acentuação ocorre unicamente em vista da 
presença do hiato é 
(A) preferência. (B) público. 
(C) bebê. (D) caído. 
(E) só. 

Questão 04  
No texto, predomina a linguagem 
(A) científica. (B) informativa. 
(C) coloquial. (D) formal. 
(E) chula. 

Questão 05  
Analise o fragmento de texto a seguir. 
“...tudo que o sol toca, a comida, o drink, o cachorro, o filho, o 
chão, o teto, tudo passou a ser visto como fonte indireta de 
dopamina” (L. 39-42) 
Neste fragmento, as vírgulas utilizadas pelo autor têm a função 
de separar 
(A) termos de uma enumeração. 
(B) orações adjetivas. 
(C) expressões isoladas. 
(D) adjuntos adverbiais. 
(E) apostos. 

Questão 06  
“Se fosse um sermão, era preciso descolar uma montanha: Ainda 
assim, não se conseguia angariar muita gente” (L. 3-5).  
O conectivo destacado no período acima introduz, em relação ao 
que antes se afirmou, uma 
(A) adição. 
(B) oposição. 
(C) condição. 
(D) conclusão. 
(E) alternância. 
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Questão 07  
Em uma frase, as palavras podem exercer as mais diversas 
funções sintáticas. Considerando a classificação sintática dos 
termos destacados, assinale a opção que indica aquele que se 
diferencia dos demais. 
(A) “Viva a internet.” (L. 1) 
(B) “...que eu recebo um like” (L. 25-26). 
(C) “Alguma coisa acontece no meu coração.” (L. 25) 
(D) “A internet operou uma revolução.” (L. 8) 
(E) “...ela conseguiu postar essa frase no Facebook.” (L. 15-16) 

Questão 08  
“Antes do advento do like, a gente recebia raras recompensas.” 
(L. 27-28) A palavra destacada, na frase acima, pode ser 
substituída sem perda de sentido por 
(A) corriqueiras. (B) frequentes. 
(C) habituais. (D) incomuns. 
(E) comuns. 

Questão 09  
“Antigamente, era preciso berrar, de preferência de cima de um 
montinho...” (L. 1-2). O verbo flexionado nos mesmos tempo e 
modo em que está o destacado acima, encontra-se na frase: 
(A) Jesus só conseguiu juntar 11 seguidores. 
(B) Qualquer um consegue atingir o mundo inteiro. 
(C) Se fosse um sermão... 
(D) Quantos talentos desconhecidos vão surgir. 
(E) Antes do advento do like, a gente recebia raras recompensas. 

Questão 10  
Em relação à concordância verbal, assinale a afirmativa correta. 
(A) Havia muitas pessoas recebendo likes por aquela postagem. 
(B) Mais de uma pessoa ficaram viciadas pelo uso do celular. 
(C) As pessoas tem pressa em postar suas viagens. 
(D) Já fazem mais de três horas que ele está entregue às redes 

sociais. 
(E) A gente estamos sempre felizes nas fotos postadas. 
 

Noções de Informática 

Questão 11 
Atualmente, na configuração dos microcomputadores e 
notebooks, tem crescido o emprego de um dispositivo de 
armazenamento de dados, que possui as características listadas a 
seguir. 
I. São dispositivos eletrônicos, fabricados a partir de chips de 

memória flash; o mesmo tipo utilizado na fabricação de 
pendrives, não contendo componentes mecânicos como o 
disco rígido. 

II. São utilizados no armazenamento de dados, apresentam 
maior velocidade e, em consequência, melhor desempenho. 

A sigla pelo qual é conhecido, a tecnologia de conexão e as duas 
capacidades de armazenamento nominais usadas na 
comercialização desse dispositivo no Brasil são, respectivamente, 
(A) VPN, SATA, 240 e 480 MB. 
(B) SSD, SATA, 240 e 480 GB. 
(C) SSD, SATA, 4 e 64 MB. 
(D) SSD, HDMI, 500 e 750 TB. 
(E) VPN, HDMI, 4 e 64 TB. 

Questão 12 
Na Faixa de Opções do MS Word 2019, há 3 (três) ícones que 
executam as funções: 
I. aumentar o tamanho da fonte; 
II. diminuir o recuo, ou seja, mover o parágrafo para mais perto 

da margem; 
III. aplicar subscrito. 
Assinale a opção que indica a relação correta entre essas funções 
e seus respectivos ícones. 

 Funções 

 I II III 

(A) 
       

(B) 
       

(C) 
       

(D) 
       

(E) 
   

 

Questão 13  
A planilha abaixo foi criada no Calc da suíte Libre Office 7.0.0.3, 
versão em português, tendo sido realizados os procedimentos 
listados a seguir: 
I. Duas expressões foram inseridas, $MANG.B10, em B13,  e 

=MOD(B13;5) em B15. 
II. Posteriormente, as células B13 e B15 foram selecionadas e, 

mediante os comandos Ctrl + C e Ctrl + V, essas expressões 
foram copiadas para D13 e D15.   

 

Nessas condições, os valores mostrados nas células B13, B15, D13 
e D15 são, respectivamente, 
(A) 17, 0, 28 e 1. 
(B) 19, 3, 20 e 4. 
(C) 17, 1, 28 e 2. 
(D) 19, 4, 20 e 0. 
(E) 17, 2, 28 e 3. 
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Questão 14  
Nas distribuições Linux, existem diversos comandos que facilitam 
a operação do sistema, para serem utilizados no modo 
prompt/linha de comando. Um se destina a listar todos os 
arquivos gravados em um diretório; enquanto o outro possibilita 
o acesso a um determinado diretório. 
Esses comandos são, respectivamente, 
(A) ls e md. 
(B) ls e ad. 
(C) ls e cd. 
(D) df e ad. 
(E) df e md. 

Questão 15  
Atualmente, são comuns a busca e a pesquisa em sites 
especializados, como o Google. Neste contexto, assinale V para a 
afirmativa verdadeira e F para a afirmativa falsa. 
(   ) Quando se fazem pesquisas no Google, é feita uma varredura 

na internet em busca de páginas que contenham todas as 
palavras-chave digitadas. Utilizando o operador “OR”, o 
usuário informa ao Google para procurar páginas que 
contenham uma palavra-chave ou outra. Exemplo: 
mangaratiba OR itacuruçá. 

(   ) Quando se colocam termos entre aspas duplas na barra de 
busca do Google, é feita a pesquisa por páginas que 
contenham a expressão exatamente como foi digitada. Esse 
comando é útil para buscar letras de música, textos etc. 
Exemplo: “edital do concurso de mangaratiba”. 

(   ) Quando se quer fazer uma pesquisa e excluir uma palavra-
chave, deve-se utilizar o sinal de “asterisco” antes do termo 
que será excluído dos resultados da pesquisa. Exemplo: 
carnaval *salvador. 

As afirmativas são, respectivamente,  
(A) V, V e F. 
(B) F, F e V. 
(C) V, F e V. 
(D) F, V e F. 
(E) V, F e F. 
 

Legislação 

Questão 16  
Todo serviço administrativo interno na Câmara será feito pela 
Secretaria, conforme regulamento próprio expedido pelo 
presidente. 
Diante do exposto, ante o Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Mangaratiba, é correto afirmar que 
(A) a secretaria manterá os livros de atas das sessões e das 

reuniões das Comissões temporárias. 
(B) a secretaria manterá os livros de registro dos projetos de lei e 

dos de atos da Mesa e atos da presidência. 
(C) as despesas miúdas de pronto pagamento, definidas em Lei 

específica, deverão ser pagas mediante a adoção do regime 
de adiantamento. 

(D) os papéis da Câmara serão confeccionados no tamanho 
oficial e timbrados com símbolo identificativo, conforme ato 
da Mesa. 

(E) a secretaria manterá os livros de registro de resoluções e de 
termos de contratos. 

Questão 17  
Conforme o Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Mangaratiba, os integrantes da Câmara Municipal, para 
apreciarem as proposições que tramitam, devem comparecer às 
sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes. 
A esse respeito, assinale a afirmativa correta. 
 (A) O tempo de prorrogação da sessão ordinária será 

previamente estipulado no requerimento e somente será 
apreciado, se apresentado até 15 (quinze) minutos antes do 
encerramento da Ordem do Dia. 

(B) A Câmara poderá realizar sessões secretas, por deliberação 
tomada por 2/3 (dois terços) de seus membros, para tratar de 
assuntos de sua economia interna, quando o sigilo for 
necessário à preservação do decoro parlamentar. 

(C) Na Sessão Legislativa Extraordinária, a Câmara somente 
deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada. 

(D) A ata da última sessão de cada legislatura será redigida e 
submetida à aprovação, na própria sessão, pela maioria 
presente, antes de seu encerramento. 

(E) As sessões extraordinárias serão convocadas na forma 
prevista na Lei Orgânica do Município mediante comunicação 
escrita aos vereadores, com a antecedência de 07 (sete) dias, 
e afixação de edital no átrio edifício da Câmara, o qual poderá 
ser reproduzido pela imprensa local. 

Questão 18  
As matérias discutidas nas sessões deverão ser, posteriormente, 
votadas, conforme o quórum necessário para o caso. 
A esse respeito e conforme o Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Mangaratiba, assinale a afirmativa correta.  
(A) O processo de votação simbólico consiste na simples 

contagem de votos a favor ou contra a proposição, mediante 
convite da Mesa aos vereadores para que permaneçam 
sentados ou se levantem. 

(B) A votação será nominal - no caso de eleição ou destituição de 
membro de Comissão Permanente. 

(C) Não será permitido ao vereador abandonar o plenário no 
curso da votação, salvo se acometido de mal súbito ou caso 
de força maior, sendo considerado o voto que já tiver 
proferido. 

(D) Terão preferência para votação as emendas acrescentadas e  
as emendas substitutivas oriundas das Comissões. 

(E) Antes de iniciar-se a votação, será assegurado a cada uma das 
bancadas partidárias, por um de seus integrantes, o 
pronunciamento, até duas vezes, para propor aos seus co-
partidários a orientação quanto ao mérito da matéria. 

Questão 19  
Cada vereador eleito para determinados cargos dentro da 
Câmara Municipal, passa a ter responsabilidades específicas para 
os trabalhos legislativos. 
Conforme o Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Mangaratiba, o secretário eleito tem a seguinte atribuição: 
(A) exercer o controle da presença dos vereadores. 
(B) ler a ata, as proposições e demais papéis que devam ser de 

conhecimento da Casa. 
(C) permitir que os munícipes presentes possam se manifestar, 

na ordem concedida pelo presidente da Mesa. 
(D) comunicar-se com as outras esferas de poder, seja de outro 

município, estado e União. 
(E) redigir as atas e projetos de lei de iniciativa da Câmara, 

estruturando-os conforme as regras de redação de normas. 
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Questão 20  
A Comissão de inquérito, que tem natureza temporária e visa 
apurar fato determinado, tem um prazo certo para cumprir essa 
tarefa. 
De acordo com o que está disposto no Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Mangaratiba, assinale a afirmativa correta.  
(A) Acusados e testemunhas serão intimados por funcionários da 

Câmara Municipal ou por intermédio dos funcionários da 
Prefeitura, designado pelo prefeito. 

(B) As Comissões de inquérito serão formadas, no mínimo, por 
04 (quatro) membros. 

(C) As Comissões de inquérito serão formadas, no mínimo, por 
03 (três) membros. 

(D) Os resultados dos trabalhos da Comissão de inquérito 
constarão de relatório e se concluirão por um texto final ou 
por pedido de arquivamento. 

(E) Aplica-se subsidiariamente às Comissões de inquérito, no que 
couber, as normas da legislação estadual e do Código de 
Processo Penal. 

Questão 21  
Para administrar de forma com que traga o seu desenvolvimento, 
o município deve praticar ações privativas. 
Conforme a Lei Orgânica do Município de Mangaratiba, é 
competência privativa do município  
(A) elaborar o orçamento anual, o plano plurianual de 

investimentos, a lei de diretrizes orçamentárias e o plano 
diretor. 

(B) instituir e arrecadar os tributos municipais, bem como aplicar 
suas rendas e planejar a iluminação pública, sem prejuízo da 
obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancete nos 
prazos fixados em lei. 

(C) criar, organizar, suprimir distritos e desmembrar bairros, 
observada a legislação estadual. 

(D) prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, 
remoção e destino do lixo domiciliar ou não, bem como de 
outros detritos e resíduos de qualquer natureza. 

(E) amparar, de modo especial, os idosos, as gestantes e os 
portadores de deficiência. 

Questão 22  
O prefeito tem o papel de administrar o município, levando em 
conta atribuições que lhe competem. 
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Mangaratiba, 
compete ao prefeito 
(A) criar a ouvidora para os munícipes, a fim de corrigir práticas 

administrativas. 
(B) criar taxas de serviços da administração pública municipal. 
(C) resolver os requerimentos, reclamações ou representações 

que lhe forem dirigidas. 
(D) organizar os serviços internos das repartições criadas por lei, 

a partir de práticas administrativas modernas, com 
observância ao limite das dotações por ele destinadas. 

(E) conceder auxílios, gratificações, adicionais e subvenções, sob 
os limites das respectivas verbas orçamentárias e do plano de 
distribuição, prévia e anualmente aprovado pela Câmara. 

Questão 23  
O município deve não só administrar as obras para a melhoria do 
espaço, como também os serviços públicos para melhor servir 
aos munícipes. 
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Mangaratiba, 
assinale a afirmativa correta. 
(A) As obras públicas poderão ser executadas pela prefeitura, por 

suas entidades da administração indireta, e, por terceiros, 
mediante licitação na modalidade de pregão. 

(B) Incumbe ao Poder Público, na forma da resolução, 
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 

(C) Os serviços permitidos ou concedidos ficarão sempre sujeitos 
à regulamentação e à fiscalização do município, através da 
sua controladoria, incumbindo aos que os executam sua 
permanente atualização e adequação às necessidades dos 
usuários, conforme dados da ouvidoria do município. 

(D) As concorrências ou chamamentos para a autorização ou 
permissão, conforme o caso, de serviço público, deverá ser 
precedido de ampla publicidade em jornais e rádios locais, 
inclusive em órgãos da imprensa da capital do estado. 

(E) O município poderá realizar obras e serviços de interesse 
comum, mediante convênio com o estado, com a União ou 
com entidades particulares, bem como através de consórcio, 
com outros municípios. 

Questão 24  
Através dos tributos, o município pode gerir a administração 
pública e aplicá-los no desenvolvimento local, buscando atender 
os munícipes em suas necessidades, a partir de serviços públicos 
mais eficientes. 
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Mangaratiba, 
assinale a afirmativa correta.  
(A) Compete ao município instituir impostos sobre transmissão, 

inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens 
imóveis e móveis, por natureza ou acessão física, e de direitos 
reais sobre imóveis, exceto ou de garantias, bem como 
cessão de direitos à sua aquisição. 

(B) A contribuição de melhoria poderá ser instituída e cobrada 
em decorrência de obras públicas, nos termos e limites 
definidos na lei complementar a que se refere o art. 146 da 
Constituição Federal. 

(C) O município poderá instituir contribuição, cobrada de seus 
servidores, para custeio, em benefício destes, do sistema de 
previdência e assistência social, que criar e administrar, não 
podendo ultrapassar o limite da contribuição federal. 

(D) As taxas não poderão ter base própria de cálculo para a  
contribuição por melhoria. 

(E) O imposto de transmissão inter vivos será progressivo, nos 
termos da lei, de forma a assegurar o cumprimento da função 
social da propriedade. 
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Questão 20  
A Comissão de inquérito, que tem natureza temporária e visa 
apurar fato determinado, tem um prazo certo para cumprir essa 
tarefa. 
De acordo com o que está disposto no Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Mangaratiba, assinale a afirmativa correta.  
(A) Acusados e testemunhas serão intimados por funcionários da 

Câmara Municipal ou por intermédio dos funcionários da 
Prefeitura, designado pelo prefeito. 

(B) As Comissões de inquérito serão formadas, no mínimo, por 
04 (quatro) membros. 

(C) As Comissões de inquérito serão formadas, no mínimo, por 
03 (três) membros. 

(D) Os resultados dos trabalhos da Comissão de inquérito 
constarão de relatório e se concluirão por um texto final ou 
por pedido de arquivamento. 

(E) Aplica-se subsidiariamente às Comissões de inquérito, no que 
couber, as normas da legislação estadual e do Código de 
Processo Penal. 

Questão 21  
Para administrar de forma com que traga o seu desenvolvimento, 
o município deve praticar ações privativas. 
Conforme a Lei Orgânica do Município de Mangaratiba, é 
competência privativa do município  
(A) elaborar o orçamento anual, o plano plurianual de 

investimentos, a lei de diretrizes orçamentárias e o plano 
diretor. 

(B) instituir e arrecadar os tributos municipais, bem como aplicar 
suas rendas e planejar a iluminação pública, sem prejuízo da 
obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancete nos 
prazos fixados em lei. 

(C) criar, organizar, suprimir distritos e desmembrar bairros, 
observada a legislação estadual. 

(D) prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, 
remoção e destino do lixo domiciliar ou não, bem como de 
outros detritos e resíduos de qualquer natureza. 

(E) amparar, de modo especial, os idosos, as gestantes e os 
portadores de deficiência. 

Questão 22  
O prefeito tem o papel de administrar o município, levando em 
conta atribuições que lhe competem. 
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Mangaratiba, 
compete ao prefeito 
(A) criar a ouvidora para os munícipes, a fim de corrigir práticas 

administrativas. 
(B) criar taxas de serviços da administração pública municipal. 
(C) resolver os requerimentos, reclamações ou representações 

que lhe forem dirigidas. 
(D) organizar os serviços internos das repartições criadas por lei, 

a partir de práticas administrativas modernas, com 
observância ao limite das dotações por ele destinadas. 

(E) conceder auxílios, gratificações, adicionais e subvenções, sob 
os limites das respectivas verbas orçamentárias e do plano de 
distribuição, prévia e anualmente aprovado pela Câmara. 

Questão 23  
O município deve não só administrar as obras para a melhoria do 
espaço, como também os serviços públicos para melhor servir 
aos munícipes. 
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Mangaratiba, 
assinale a afirmativa correta. 
(A) As obras públicas poderão ser executadas pela prefeitura, por 

suas entidades da administração indireta, e, por terceiros, 
mediante licitação na modalidade de pregão. 

(B) Incumbe ao Poder Público, na forma da resolução, 
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 

(C) Os serviços permitidos ou concedidos ficarão sempre sujeitos 
à regulamentação e à fiscalização do município, através da 
sua controladoria, incumbindo aos que os executam sua 
permanente atualização e adequação às necessidades dos 
usuários, conforme dados da ouvidoria do município. 

(D) As concorrências ou chamamentos para a autorização ou 
permissão, conforme o caso, de serviço público, deverá ser 
precedido de ampla publicidade em jornais e rádios locais, 
inclusive em órgãos da imprensa da capital do estado. 

(E) O município poderá realizar obras e serviços de interesse 
comum, mediante convênio com o estado, com a União ou 
com entidades particulares, bem como através de consórcio, 
com outros municípios. 

Questão 24  
Através dos tributos, o município pode gerir a administração 
pública e aplicá-los no desenvolvimento local, buscando atender 
os munícipes em suas necessidades, a partir de serviços públicos 
mais eficientes. 
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Mangaratiba, 
assinale a afirmativa correta.  
(A) Compete ao município instituir impostos sobre transmissão, 

inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens 
imóveis e móveis, por natureza ou acessão física, e de direitos 
reais sobre imóveis, exceto ou de garantias, bem como 
cessão de direitos à sua aquisição. 

(B) A contribuição de melhoria poderá ser instituída e cobrada 
em decorrência de obras públicas, nos termos e limites 
definidos na lei complementar a que se refere o art. 146 da 
Constituição Federal. 

(C) O município poderá instituir contribuição, cobrada de seus 
servidores, para custeio, em benefício destes, do sistema de 
previdência e assistência social, que criar e administrar, não 
podendo ultrapassar o limite da contribuição federal. 

(D) As taxas não poderão ter base própria de cálculo para a  
contribuição por melhoria. 

(E) O imposto de transmissão inter vivos será progressivo, nos 
termos da lei, de forma a assegurar o cumprimento da função 
social da propriedade. 

Questão 25  
Todo município deve ter a sua política urbanística, a fim de 
organizar a ocupação do solo do seu território, gerar crescimento 
e evitar conflitos entre os munícipes, em relação à forma como 
ocupa a propriedade. 
Diante do exposto, assinale a opção que faz parte da política 
urbana do município de Mangaratiba. 
(A) A política urbana no âmbito municipal constitui sistema 

integrado de política setorial que disciplina o 
desfavelamento. 

(B) Projeto de Plano Diretor regulamentará, segundo as 
peculiaridades locais, a restrição à utilização de área que 
apresente riscos geológicos, biomas e demais interesses 
públicos. 

(C) O Plano Diretor incluirá necessária e expressamente o estudo 
de impacto urbano em determinadas áreas. 

(D) Código de Obras e Edificações conterá as exigências de 
natureza urbanística, espacial, ambiental, sanitária, 
tombamento de imóveis, obedecendo, neste caso, às regras 
do IPHAN. 

(E) O Poder Público facilitará aos ocupantes, com mais de dois 
anos e um dia em posse comprovada da terra, a concessão de 
licença para reforma, construção, reconstrução e acréscimo 
da área construída de suas moradias - assim com procederá 
ao lançamento de cobrança dos tributos incidentes sobre 
suas benfeitorias de forma diferenciada, conforme disposto 
no art. 171, item I, letra “a” e “b”, desta lei orgânica. 

 

Conhecimentos Específicos 

Questão 26  
Com embasamento no conceito sobre os poderes administrativos 
da administração pública, assinale V para a afirmativa verdadeira 
e F para a falsa. 
(   ) Poder discricionário concede à administração, na forma de 

modo implícito ou explícito, a prática de atos administrativos, 
com liberdade de escolha sobre oportunidade, conteúdo e 
conveniência. A discricionariedade somente recorre de 
atribuição da lei; em casos, nos quais sejam utilizados 
conceitos indeterminados, apenas se poderá reconhecer a 
discricionariedade quando a lei autorizar. 

(   ) Poder disciplinar tem a função de punir as infrações dos 
servidores e das demais pessoas que disciplinam órgão e 
outros serviços da administração. É visto que o poder 
disciplinar se correlaciona ao poder hierárquico, mas há 
diferenças entre eles; no poder hierárquico, a administração 
pública distribui as funções executivas; já no poder 
disciplinar, controla o desempenho das funções e as condutas 
dos servidores. 

(   ) Poder hierárquico é o que dispõe o Executivo para distribuir e 
escalonar as funções de seus órgãos, para ordenar e rever a 
atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de 
subordinação entre os servidores dentro do seu quadro de 
pessoal. 

As afirmativas são, respectivamente: 
(A) F, F e V. 
(B) F, V e V. 
(C) F, V e F. 
(D) V, F e V. 
(E) V, V e V. 

Questão 27  
Segundo Hely Lopes Meirelles, “ato administrativo é toda 
manifestação unilateral de vontade da administração pública 
que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, 
resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou 
impor obrigações aos administrados ou a si própria”. 
Quanto à forma, os atos administrativos podem ser classificados 
abaixo e dentre outros: 
1. Decreto – fórmula segundo a qual os chefes dos Poderes 

Executivos veiculam atos administrativos de suas respectivas 
competências. Pelo decreto são instrumentalizados tanto os 
atos concretos quanto os atos abstratos (normativos). 

2. Portaria – fórmula pela qual as autoridades de nível inferior 
ao Chefe do Executivo expedem orientações gerais ou 
especiais aos respectivos subordinados ou designam 
servidores para o desempenho de certas funções ou, ainda, 
determinam a abertura de sindicância e processo 
administrativo. É ato formal de conteúdo muito fluido e 
amplo. 

3. Alvará – fórmula utilizada para expedição de autorizações e 
licenças. 

4. Instrução – fórmula mediante a qual os superiores expedem 
normas gerais, de caráter interno, que prescrevem o modo de 
atuação de seus subordinados em relação a certo serviço. 

5. Circular – fórmula pela qual as autoridades superiores 
transmitem ordens uniformes a funcionários subordinados. 
Não veicula regras de caráter abstrato como as instruções, 
mas concreto, ainda que geral, por abranger uma categoria 
de subalternos encarregados de determinadas atividades. 

Suponha que o assessor administrativo do gabinete da Secretaria  
Municipal de Administração deseja determinar o horário do 
intervalo do café da manhã e da tarde dos servidores 
subordinados ao gabinete do presidente, bem como a saída de 
servidores para tratar de outros assuntos fora da repartição 
pública. 
A esse respeito, assinale a opção que indica a forma adequada do 
ato administrativo a ser utilizado. 
(A) Decreto (B) Portaria 
(C) Alvará (D) Instrução 
(E) Circular 

Questão 28  
O conceito de Administração Pública consiste na prestação de 
serviços públicos realizados de forma direta ou indireta por 
pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos, sendo regulada pelo 
ramo do Direito Público, haja vista seu principal escopo seja 
proteger e garantir o interesse da sociedade. 
Carvalho Filho, define em: Administração Direta – Conjunto de 
órgãos que integram as pessoas federativas, aos quais foi 
atribuída a competência para o exercício, de forma centralizada, 
das atividades administrativas do Estado. Pública indireta é 
objeto de descentralização administrativa. 
Dessa forma, suas atribuições só têm valor jurídico que lhes 
empresta o ente central. Todavia, não estão hierarquicamente 
subordinados ao ente central, o qual exerce apenas controle 
finalístico, teleológico. 
Assinale a opção que pertence ao conjunto da Administração 
Direta. 
(A) Unidade administrativa: Secretaria Municipal de Saúde. 
(B) Autarquia Municipal. 
(C) Fundações Públicas (incluído pela Lei nº 7.596/87). 
(D) Empresas Públicas. 
(E) Sociedade de Economia Mista. 
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Questão 29  
Com relação ao tema de serviço público, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. A sua criação é feita por lei e corresponde a uma opção do 

Estado; este assume a execução de determinada atividade 
que, por sua importância para a coletividade, parece não ser 
conveniente ficar dependendo da iniciativa privada. 

II. A sua gestão também incumbe ao Estado, que poderá fazê-lo 
diretamente (por meio dos próprios órgãos que compõem a 
Administração Pública centralizada da União, Estados e 
Municípios) ou indiretamente, por meio de concessão ou 
permissão, ou de pessoas jurídicas criadas pelo Estado com 
essa finalidade. 

III. A Constituição obriga o Estado a assegurar diferentes serviços 
públicos, desde aqueles que se referem a áreas de soberania 
do Estado (defesa, segurança e justiça) à prestação de 
cuidados de saúde, segurança social, disponibilização de 
escolas, e o próprio serviço de rádio e televisão. A qualidade 
de vida das pessoas, em especial das mais desfavorecidas, 
exige ainda que se garanta a prestação universal de certos 
serviços básicos, como energia, transportes e 
telecomunicações, seja a cargo dos próprios poderes 
públicos, seja por empresas privadas que se obrigam a 
fornecê los 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II  estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 30  
A Lei Federal nº 8.666/93 estabelece normas gerais sobre 
licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, 
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações 
no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios. 
Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos 
órgãos da administração direta, os fundos especiais, as 
autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as 
sociedades de economia mista e demais entidades controladas 
direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. 
Suponha que o prefeito queira alienar os veículos inservíveis para 
a administração pública e contratou um profissional da área para 
elaborar os laudos técnicos de avaliação dos veículos. 
A esse respeito, conforme a Lei nº 8.666/93, assinale a opção que 
indica a modalidade de licitação adequada para esse caso. 
(A) Pregão. 
(B) Concorrência. 
(C) Leilão. 
(D) Convite. 
(E) Tomada de preços. 

Questão 31  
A Lei Complementar nº 101/2000 estabelece normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, em 
conformidade com o que prevê a Constituição Federal de 1988.  
“A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada 
e transparente, em que se previnem riscos e corrigem-se desvios 
capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante 
_____ e a obediência a limites e condições no que tange a 
renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da 
seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, 
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, 
concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar”. 
Tendo como base a referida legislação, assinale a opção que 
completa corretamente a lacuna do fragmento acima. 
(A) a previsão de liberação de recursos financeiros. 
(B) o cumprimento de metas de resultados entre receitas e 

despesas. 
(C) a análise estrutural das contas estatais. 
(D) o bloqueio de despesas e gastos com pessoal. 
(E) a alteração de metas financeiras. 

Questão 32  
Conforme dispõe a Lei nº 101/2000, a receita corrente líquida é 
representada pelo somatório das receitas tributárias, de 
contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de 
serviços, transferências correntes e outras receitas também 
correntes, respeitadas as deduções previstas. 
A esse respeito, a receita corrente líquida será apurada 
(A) somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e 

nos onze anteriores, excluídas as duplicidades. 
(B) a partir do somatório das receitas das contribuições 

repassadas aos estados, logo após a dedução do valor que 
ultrapassar a previsão da lei de diretrizes orçamentárias. 

(C) deduzindo-se da receita bruta as despesas semestrais 
apuradas, excluídas as duplicidades. 

(D) somando-se as receitas arrecadadas no mês anterior, mais os 
valores referentes aos doze meses anteriores. 

(E) somando-se as receitas arrecadadas nos últimos doze meses, 
deduzidas as despesas referentes a pessoal dos últimos seis 
meses. 

Questão 33  
Em conformidade com o que prevê a Lei nº 4.320/64, as receitas 
e despesas de capital serão objeto de um Quadro de Recursos e 
de Aplicação de Capital, aprovado por decreto do Poder 
Executivo, abrangendo, no mínimo, um triênio. 
O Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital abrangerá: 
(A) a receita arrecadada nos dois últimos exercícios anteriores, 

em que se elaboraram a proposta orçamentária e a receita 
prevista para o exercício atual, a partir do qual se organiza a 
proposta da lei de diretrizes orçamentárias. 

(B) a exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, 
documentada com demonstração da dívida fundada e 
flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar. 

(C) as despesas e, como couber, também as receitas previstas em 
planos especiais aprovados em lei e destinados a atender a 
regiões ou a setores da administração ou da economia. 

(D) a justificação pormenorizada de cada dotação solicitada, com 
a indicação dos atos de aprovação de projetos e orçamentos 
de obras públicas, a cujo início ou prosseguimento ela se 
destina. 

(E) a despesa realizada no exercício imediatamente anterior e a 
despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta 
de orçamento mais os dois posteriores. 
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Questão 29  
Com relação ao tema de serviço público, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. A sua criação é feita por lei e corresponde a uma opção do 

Estado; este assume a execução de determinada atividade 
que, por sua importância para a coletividade, parece não ser 
conveniente ficar dependendo da iniciativa privada. 

II. A sua gestão também incumbe ao Estado, que poderá fazê-lo 
diretamente (por meio dos próprios órgãos que compõem a 
Administração Pública centralizada da União, Estados e 
Municípios) ou indiretamente, por meio de concessão ou 
permissão, ou de pessoas jurídicas criadas pelo Estado com 
essa finalidade. 

III. A Constituição obriga o Estado a assegurar diferentes serviços 
públicos, desde aqueles que se referem a áreas de soberania 
do Estado (defesa, segurança e justiça) à prestação de 
cuidados de saúde, segurança social, disponibilização de 
escolas, e o próprio serviço de rádio e televisão. A qualidade 
de vida das pessoas, em especial das mais desfavorecidas, 
exige ainda que se garanta a prestação universal de certos 
serviços básicos, como energia, transportes e 
telecomunicações, seja a cargo dos próprios poderes 
públicos, seja por empresas privadas que se obrigam a 
fornecê los 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II  estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 30  
A Lei Federal nº 8.666/93 estabelece normas gerais sobre 
licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, 
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações 
no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios. 
Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos 
órgãos da administração direta, os fundos especiais, as 
autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as 
sociedades de economia mista e demais entidades controladas 
direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. 
Suponha que o prefeito queira alienar os veículos inservíveis para 
a administração pública e contratou um profissional da área para 
elaborar os laudos técnicos de avaliação dos veículos. 
A esse respeito, conforme a Lei nº 8.666/93, assinale a opção que 
indica a modalidade de licitação adequada para esse caso. 
(A) Pregão. 
(B) Concorrência. 
(C) Leilão. 
(D) Convite. 
(E) Tomada de preços. 

Questão 31  
A Lei Complementar nº 101/2000 estabelece normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, em 
conformidade com o que prevê a Constituição Federal de 1988.  
“A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada 
e transparente, em que se previnem riscos e corrigem-se desvios 
capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante 
_____ e a obediência a limites e condições no que tange a 
renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da 
seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, 
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, 
concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar”. 
Tendo como base a referida legislação, assinale a opção que 
completa corretamente a lacuna do fragmento acima. 
(A) a previsão de liberação de recursos financeiros. 
(B) o cumprimento de metas de resultados entre receitas e 

despesas. 
(C) a análise estrutural das contas estatais. 
(D) o bloqueio de despesas e gastos com pessoal. 
(E) a alteração de metas financeiras. 

Questão 32  
Conforme dispõe a Lei nº 101/2000, a receita corrente líquida é 
representada pelo somatório das receitas tributárias, de 
contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de 
serviços, transferências correntes e outras receitas também 
correntes, respeitadas as deduções previstas. 
A esse respeito, a receita corrente líquida será apurada 
(A) somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e 

nos onze anteriores, excluídas as duplicidades. 
(B) a partir do somatório das receitas das contribuições 

repassadas aos estados, logo após a dedução do valor que 
ultrapassar a previsão da lei de diretrizes orçamentárias. 

(C) deduzindo-se da receita bruta as despesas semestrais 
apuradas, excluídas as duplicidades. 

(D) somando-se as receitas arrecadadas no mês anterior, mais os 
valores referentes aos doze meses anteriores. 

(E) somando-se as receitas arrecadadas nos últimos doze meses, 
deduzidas as despesas referentes a pessoal dos últimos seis 
meses. 

Questão 33  
Em conformidade com o que prevê a Lei nº 4.320/64, as receitas 
e despesas de capital serão objeto de um Quadro de Recursos e 
de Aplicação de Capital, aprovado por decreto do Poder 
Executivo, abrangendo, no mínimo, um triênio. 
O Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital abrangerá: 
(A) a receita arrecadada nos dois últimos exercícios anteriores, 

em que se elaboraram a proposta orçamentária e a receita 
prevista para o exercício atual, a partir do qual se organiza a 
proposta da lei de diretrizes orçamentárias. 

(B) a exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, 
documentada com demonstração da dívida fundada e 
flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar. 

(C) as despesas e, como couber, também as receitas previstas em 
planos especiais aprovados em lei e destinados a atender a 
regiões ou a setores da administração ou da economia. 

(D) a justificação pormenorizada de cada dotação solicitada, com 
a indicação dos atos de aprovação de projetos e orçamentos 
de obras públicas, a cujo início ou prosseguimento ela se 
destina. 

(E) a despesa realizada no exercício imediatamente anterior e a 
despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta 
de orçamento mais os dois posteriores. 

Questão 34  
A Portaria STN nº. 448/2002 define material de consumo e 
material permanente em seu art. 2º: 
I. Material de Consumo, aquele que, em razão de seu uso 

corrente e da definição da Lei nº 4.320/64, perde 
normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização 
limitada a dois anos. 

II. Material Permanente, aquele que, em razão de seu uso 
corrente, não perde a sua identidade física, e/ou tem uma 
durabilidade superior a dois anos. 

Relacione os parâmetros excludentes, segundo o referido 
instituto legal, para identificação do material permanente com 
seus respectivos conceitos: 

1. Durabilidade 

2. Fragilidade 

3. Incorporabilidade 

4. Perecibilidade 

5. Transformabilidade 

(   ) A estrutura esteja sujeita à 
modificação, por ser quebradiço 
ou deformável, caracterizando-se 
pela irrecuperabilidade e/ou perda 
de sua identidade. 

(   ) Destina-se à incorporação a outro 
bem, não podendo ser retirado 
sem prejuízo das características do 
principal. 

(   ) Está sujeito a modificações 
(químicas ou físicas) ou que se 
deteriora ou perde sua 
característica normal de uso. 

(   ) É adquirido para fins de 
transformação. 

(   ) O material em uso normal perde, 
ou tem reduzidas as suas 
condições de funcionamento, no 
prazo máximo de dois anos. 

Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo. 
(A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 
(B) 2 – 3 – 4 – 5 – 1. 
(C) 3 – 4 – 5 – 1 – 2. 
(D) 4 – 1 – 2 – 3 – 5. 
(E) 5 – 3 – 1 – 2 – 4. 

Questão 35  
Um ente público adquiriu um bem classificado no Ativo 
Imobilizado em 02/01/2015. Sabendo-se que calcula a 
depreciação pelo método de cotas constantes, analise as 
informações a seguir. 
▪ Data de aquisição: 02/01/2015 
▪ Valor de aquisição: R$ 50.000,00 
▪ Valor residual: R$ 5.000,00 
▪ Tempo de vida útil: 10 anos 
Com base nessas informações, assinale a opção que indica o valor 
da depreciação acumulada em 31/12/2020. 
(A) R$ 17.185,00. 
(B) R$ 23.427,95. 
(C) R$ 27.000,00. 
(D) R$ 30.000,00. 
(E) R$ 33.000,00. 

Questão 36  
Um determinado ente público possui conta corrente no Banco X. 
Ao final do exercício de 2019, o extrato bancário apresentava um 
saldo credor de R$ 2.900,00, entretanto do razão analítico da 
conta apresentava um saldo devedor de R$ 3.700,00. 
Diante da divergência realizou-se a conciliação bancária e para tal 
foram constatados os seguintes fatos: 
▪ Devolução de cheque de contribuinte por insuficiência de 

fundos não contabilizada = R$ 800,00. 
▪ Despesas bancárias debitadas pelo banco não contabilizadas 

= R$ 500,00 
▪ Depósito 2 contabilizado e não compensado pelo banco  

= R$ 900,00. 
▪ Cheque 003 emitido e não apresentado ao banco  

= R$ 1.400,00. 
Após a conciliação bancária, o saldo contábil do razão analítico da 
conta Banco X deverá apresentar um saldo de 
(A) R$ 2.400,00. (B) R$ 3.400,00. 
(C) R$ 4.400,00. (D) R$ 4.000,00. 
(E) R$ 5.000,00. 

Questão 37  
Considerando os componentes patrimoniais e suas variações, 
assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 
(   ) A venda de um veículo a vista pelo valor líquido de  

R$ 50.000,00 aumenta o Ativo em R$ 50.000,00. 
(   ) O pagamento de Fornecedores no valor de R$ 10.100,00, 

sendo R$ 10.000,00 da obrigação e R$ 100,00 de juros por 
atraso, reduz o Ativo em R$ 10.100,00, o Passivo em  
R$ 10.000,00 e o Patrimônio Líquido em R$ 100,00. 

(   ) A obtenção de Empréstimos no valor de R$ 20.000,00, sendo 
o valor depositado na conta corrente, aumenta o Passivo e o 
Patrimônio Líquido em R$ 10.000,00 e diminui o Ativo em  
R$ 10.000,00. 

(   ) O Ativo representa 75% a mais que o Patrimônio Líquido, e o 
Passivo Total é de R$ 105.000,00, portanto, o valor do 
Patrimônio Líquido é de R$ 60.000,00. 

(   ) O Capital de Terceiros corresponde a 70% do Patrimônio 
Líquido e o Ativo Total é de R$ 120.000,00, o valor do Capital 
Próprio é de R$ 36.000,00. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) F, V, F, V e F. (B) F, V, F, V e V. 
(C) F, F, V, F e F. (D) V, F, V, F e F. 
(E) V, V, F, V e V. 

Questão 38  
Em relação à escrituração contábil, analise as afirmativas a seguir. 
I. Escrituração contábil constitui-se em uma técnica contábil 

operacionalizada por meio de lançamentos contábeis feitos 
pelo método das partidas dobradas no Livro Diário. 

II. Lançamento é o registro dos fatos contábeis de acordo com o 
método das partidas dobradas, feito nas contas patrimoniais 
e nas contas de resultado. 

III. Método das partidas dobradas é a forma de registro dos fatos 
contábeis por meio de débitos e créditos, de maneira que a 
soma dos valores debitados deve ser sempre igual à soma dos 
valores creditados. 

Assinale 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
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Os dados a seguir referem-se às questões 39 e 40 

Uma entidade apresentou em 31/12/2019 o seguinte Balancete 
de Verificação em reais: 

Contas 
Saldos 

Devedor Credor 

Caixa 1.900,00  

 Bancos 4.700,00  

 Estoques 41.100,00  

 Imóveis 79.300,00  

 Depreciação Acumulada 

 

5.000,00  

Fornecedores 

 

35.000,00  

Capital Social 

 

100.000,00  

Receita de Vendas 

 

180.000,00  

Custo da Mercadoria Vendida 105.000,00  

 Despesas Gerais 98.000,00  

 Lucros Acumulados 

 

10.000,00  

Total 330.000,00  330.000,00  

Questão 39  

Considerando apenas os dados apresentados, após a apuração, o 
resultado em reais foi de 
(A) R$ 75.000,00. 
(B) R$ 77.000,00. 
(C) R$ (13.000,00). 
(D) R$ (23.000,00). 
(E) R$ (33.000,00). 

Questão 40  
Considerando os dados da questão anterior, após a apuração do 
resultado, os valores do Ativo e do Patrimônio Líquido serão, em 
reais, de 

 Ativo Patrimônio 
Líquido 

(A) 122.000,00 87.000,00 

(B) 132.000,00 87.000,00 

(C) 122.000,00 133.000,00 

(D) 99.000,00 87.000,00 

(E) 122.000,00 88.900,00 
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