
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA-RJ
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 01/2020

CADERNO DE PROVA
QUESTÕES OBJETIVAS

CONTADOR

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 20 – Legislação;

d)	De	21	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.

Realização

VESPERTINO

CNS001
C N S 0 0 1

LOGOTIPO E SLOGAN

QUALIDADE E EXPERIÊNCIA
PARA SUA SELEÇÃO
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Língua Portuguesa 

A pobreza impacta o cérebro, que impacta 
a linguagem, que impacta a leitura 
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Não é nenhuma surpresa constatar que a pobreza impacta 
o desempenho escolar das crianças. Inúmeros trabalhos têm 
comprovado essa relação, a começar pelas obras do famoso e 
visionário pensador soviético do século passado Lev Vygotsky 
(1896-1934). A questão é conhecer os mecanismos que 
medeiam essa influência do ambiente sobre a educação.  
Os aspectos socioeconômicos são considerados fatores 
determinantes distais. É necessário conhecer os fatores 
proximais, para que o enfrentamento do problema seja mais 
dirigido: não apenas para superar a pobreza, obra de gerações, 
mas também para mitigar seus efeitos imediatos, no curto 
prazo, beneficiando as gerações atuais que não podem 
esperar. 

Nesse sentido, chamou-me a atenção o trabalho recém 
divulgado de pesquisadores norte-americanos da Universidade 
Columbia, que buscaram esclarecer os fatores mediadores da 
influência do nível socioeconômico das famílias sobre o 
desempenho escolar de suas crianças. 

A hipótese que orientou o trabalho foi de que o nível 
socioeconômico determina a oferta de estímulos linguísticos 
no âmbito da família, que, por sua vez, influencia a plasticidade 
cerebral das suas crianças, e, por meio dela, o desempenho 
linguístico. Por consequência, a aprendizagem da leitura. Uma 
cadeia de fatores influentes uns sobre os outros, impactando 
ao final o desempenho escolar das crianças. 

Os pesquisadores selecionaram crianças entre 5 e 9 anos 
de famílias de Nova York com diferentes níveis de renda 
familiar, e colocaram na roupa das crianças — com autorização 
das famílias, é claro — um minigravador capaz de registrar até 
16 horas das conversas em casa. Gravaram em finais de 
semana, para avaliar por meio de um programa especialmente 
concebido para isso, a oferta linguística doméstica. Tratava-se 
de saber quanto os pais conversavam com as crianças, e, 
especialmente, quanto as crianças respondiam aos pais. 

Além disso, as crianças foram ao laboratório para a 
aquisição de imagens de ressonância magnética de seus 
cérebros, com a finalidade de avaliar a estrutura das regiões 
relevantes para a linguagem e a leitura. Por fim, vários testes 
específicos foram aplicados para avaliar as habilidades de 
linguagem e de leitura dessas crianças. 

(...) 
O espanto com essa situação absurda me levou a investigar 

o quadro atual, após a Covid-19. Preparem-se. A Unesco 
disponibiliza em seu site um mapa interativo de atualização 
diária sobre a quarentena que atingiu mais da metade da 
população escolar em todo o mundo. Ou seja: a maior parte da 
parcela que frequentava a escola no final de 2019 agora está 
em casa. Número total de 3 de abril: 1 bilhão e 600 milhões 
estudantes. Número de 22 de junho: 1 bilhão e 90 milhões de 
estudantes parados. Atenção: números computados sobre os 
alunos matriculados, representando quase 70% do total! A eles 
se somam os 258 milhões sem escola, de antes da pandemia.  
O fechamento das escolas em nível nacional foi adotado em 
144 países. Em outros, as escolas fecharam apenas em algumas 
unidades regionais. O mapa atualiza a situação do Brasil: em  
22 de junho, quase 53 milhões de estudantes sem aulas. 

Obviamente, estamos falando de médias, que geralmente 
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escondem situações ainda mais pavorosas, se considerarmos 
os altos níveis de pobreza e desigualdade em muitos países. A 
África subsaariana, por exemplo, respondia por um terço dos 
números totais de crianças sem escola em todo o mundo em 
2019, sendo a maioria composta de meninas. Outro terço 
vinha da Ásia meridional. A América Latina tinha “melhor” 
desempenho, comparada com essas regiões: 10% das crianças 
do mundo fora da escola. 

A desigualdade social que assola os países — quase todos 
eles — pôde ser captada pelos dados da Unesco de 2019: 32% 
de crianças e jovens fora da escola nos países de baixa renda, e 
outros 30% nos países de renda média, contra apenas 3,5% nos 
países desenvolvidos. 

Um dos grandes desafios após a pandemia já não será mais 
alcançar o Objetivo 4 da Agenda 2030. Será garantir a volta à 
escola dos alunos mais pobres, aqueles cujas famílias 
perderam emprego e renda com a crise econômica que chegou 
com a Covid-19. Haverá a tendência, é natural, de que muitos 
jovens precisem trabalhar para ajudar a família, e fiquem fora 
da escola. Os números da Unesco de 2019 crescerão 
dramaticamente em 2021. E o problema passa a ser conseguir 
que retornem à escola. 

Pobres crianças pobres. 
(Roberto Lent – http://innt.org.br/neurociencia-e-educacao-sao-temas-de-artigos-
de-roberto-lent-publicados-) 

Questão 01  
“A pobreza impacta o cérebro, que impacta a linguagem, que 
impacta a leitura” – o título do artigo possibilita estabelecermos 
uma circularidade coesiva com o seguinte fragmento do texto: 
(A) “A questão é conhecer os mecanismos que medeiam essa 

influência do ambiente sobre a educação.” (L. 5-6) 
(B) “Pobres crianças pobres.” (L. 80) 
(C) “O fechamento das escolas em nível nacional foi adotado em 

144 países.” (L. 53-54) 
(D) “A desigualdade social que assola os países — quase todos 

eles — pôde ser captada pelos dados da Unesco de 2019...” 
(L. 66-67) 

(E) “Por fim, vários testes específicos foram aplicados para 
avaliar as habilidades de linguagem e de leitura dessas 
crianças.” (L. 38-40) 

Questão 02  
Em algumas passagens do artigo de opinião, há a presença do 
travessão, pontuação específica para determinadas estruturas. 
No caso da seguinte passagem: “Os pesquisadores selecionaram 
crianças entre 5 e 9 anos de famílias de Nova York com diferentes 
níveis de renda familiar, e colocaram na roupa das crianças — 
com autorização das famílias, é claro — um minigravador capaz 
de registrar até 16 horas das conversas em casa.” (L. 26-30), os 
travessões 
(A) foram usados para indicar a mudança de interlocutor na 

transcrição de um diálogo. 
(B) foram usados para inserir um discurso direto. 
(C) foram usados para acrescentar uma expressão relevante ao 

período. 
(D) foram usados para substituir ideias no período. 
(E) foram usados para substituir os dois-pontos no período. 



Contador – Vespertino
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Língua Portuguesa 

A pobreza impacta o cérebro, que impacta 
a linguagem, que impacta a leitura 
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Não é nenhuma surpresa constatar que a pobreza impacta 
o desempenho escolar das crianças. Inúmeros trabalhos têm 
comprovado essa relação, a começar pelas obras do famoso e 
visionário pensador soviético do século passado Lev Vygotsky 
(1896-1934). A questão é conhecer os mecanismos que 
medeiam essa influência do ambiente sobre a educação.  
Os aspectos socioeconômicos são considerados fatores 
determinantes distais. É necessário conhecer os fatores 
proximais, para que o enfrentamento do problema seja mais 
dirigido: não apenas para superar a pobreza, obra de gerações, 
mas também para mitigar seus efeitos imediatos, no curto 
prazo, beneficiando as gerações atuais que não podem 
esperar. 

Nesse sentido, chamou-me a atenção o trabalho recém 
divulgado de pesquisadores norte-americanos da Universidade 
Columbia, que buscaram esclarecer os fatores mediadores da 
influência do nível socioeconômico das famílias sobre o 
desempenho escolar de suas crianças. 

A hipótese que orientou o trabalho foi de que o nível 
socioeconômico determina a oferta de estímulos linguísticos 
no âmbito da família, que, por sua vez, influencia a plasticidade 
cerebral das suas crianças, e, por meio dela, o desempenho 
linguístico. Por consequência, a aprendizagem da leitura. Uma 
cadeia de fatores influentes uns sobre os outros, impactando 
ao final o desempenho escolar das crianças. 

Os pesquisadores selecionaram crianças entre 5 e 9 anos 
de famílias de Nova York com diferentes níveis de renda 
familiar, e colocaram na roupa das crianças — com autorização 
das famílias, é claro — um minigravador capaz de registrar até 
16 horas das conversas em casa. Gravaram em finais de 
semana, para avaliar por meio de um programa especialmente 
concebido para isso, a oferta linguística doméstica. Tratava-se 
de saber quanto os pais conversavam com as crianças, e, 
especialmente, quanto as crianças respondiam aos pais. 

Além disso, as crianças foram ao laboratório para a 
aquisição de imagens de ressonância magnética de seus 
cérebros, com a finalidade de avaliar a estrutura das regiões 
relevantes para a linguagem e a leitura. Por fim, vários testes 
específicos foram aplicados para avaliar as habilidades de 
linguagem e de leitura dessas crianças. 

(...) 
O espanto com essa situação absurda me levou a investigar 

o quadro atual, após a Covid-19. Preparem-se. A Unesco 
disponibiliza em seu site um mapa interativo de atualização 
diária sobre a quarentena que atingiu mais da metade da 
população escolar em todo o mundo. Ou seja: a maior parte da 
parcela que frequentava a escola no final de 2019 agora está 
em casa. Número total de 3 de abril: 1 bilhão e 600 milhões 
estudantes. Número de 22 de junho: 1 bilhão e 90 milhões de 
estudantes parados. Atenção: números computados sobre os 
alunos matriculados, representando quase 70% do total! A eles 
se somam os 258 milhões sem escola, de antes da pandemia.  
O fechamento das escolas em nível nacional foi adotado em 
144 países. Em outros, as escolas fecharam apenas em algumas 
unidades regionais. O mapa atualiza a situação do Brasil: em  
22 de junho, quase 53 milhões de estudantes sem aulas. 

Obviamente, estamos falando de médias, que geralmente 
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escondem situações ainda mais pavorosas, se considerarmos 
os altos níveis de pobreza e desigualdade em muitos países. A 
África subsaariana, por exemplo, respondia por um terço dos 
números totais de crianças sem escola em todo o mundo em 
2019, sendo a maioria composta de meninas. Outro terço 
vinha da Ásia meridional. A América Latina tinha “melhor” 
desempenho, comparada com essas regiões: 10% das crianças 
do mundo fora da escola. 

A desigualdade social que assola os países — quase todos 
eles — pôde ser captada pelos dados da Unesco de 2019: 32% 
de crianças e jovens fora da escola nos países de baixa renda, e 
outros 30% nos países de renda média, contra apenas 3,5% nos 
países desenvolvidos. 

Um dos grandes desafios após a pandemia já não será mais 
alcançar o Objetivo 4 da Agenda 2030. Será garantir a volta à 
escola dos alunos mais pobres, aqueles cujas famílias 
perderam emprego e renda com a crise econômica que chegou 
com a Covid-19. Haverá a tendência, é natural, de que muitos 
jovens precisem trabalhar para ajudar a família, e fiquem fora 
da escola. Os números da Unesco de 2019 crescerão 
dramaticamente em 2021. E o problema passa a ser conseguir 
que retornem à escola. 

Pobres crianças pobres. 
(Roberto Lent – http://innt.org.br/neurociencia-e-educacao-sao-temas-de-artigos-
de-roberto-lent-publicados-) 

Questão 01  
“A pobreza impacta o cérebro, que impacta a linguagem, que 
impacta a leitura” – o título do artigo possibilita estabelecermos 
uma circularidade coesiva com o seguinte fragmento do texto: 
(A) “A questão é conhecer os mecanismos que medeiam essa 

influência do ambiente sobre a educação.” (L. 5-6) 
(B) “Pobres crianças pobres.” (L. 80) 
(C) “O fechamento das escolas em nível nacional foi adotado em 

144 países.” (L. 53-54) 
(D) “A desigualdade social que assola os países — quase todos 

eles — pôde ser captada pelos dados da Unesco de 2019...” 
(L. 66-67) 

(E) “Por fim, vários testes específicos foram aplicados para 
avaliar as habilidades de linguagem e de leitura dessas 
crianças.” (L. 38-40) 

Questão 02  
Em algumas passagens do artigo de opinião, há a presença do 
travessão, pontuação específica para determinadas estruturas. 
No caso da seguinte passagem: “Os pesquisadores selecionaram 
crianças entre 5 e 9 anos de famílias de Nova York com diferentes 
níveis de renda familiar, e colocaram na roupa das crianças — 
com autorização das famílias, é claro — um minigravador capaz 
de registrar até 16 horas das conversas em casa.” (L. 26-30), os 
travessões 
(A) foram usados para indicar a mudança de interlocutor na 

transcrição de um diálogo. 
(B) foram usados para inserir um discurso direto. 
(C) foram usados para acrescentar uma expressão relevante ao 

período. 
(D) foram usados para substituir ideias no período. 
(E) foram usados para substituir os dois-pontos no período. 

Questão 03  
Analise o fragmento de  texto a seguir. 
“Os números da Unesco de 2019 crescerão dramaticamente em 
2021. E o problema passa a ser conseguir que retornem à escola.” 
(L. 77-79) 
A utilização do acento grave (crase) no trecho destacado é 
recomendada porque 
(A) houve a fusão do artigo A – regência do verbo retornar – com 

o artigo feminino do substantivo “escola”. 
(B) houve a fusão da preposição A – regência do verbo retornar – 

com o complemento nominal “à escola”. 
(C) houve a predominância do artigo A nas duas estruturas. 
(D) houve a predominância da preposição A – pedida pelo verbo 

e pelo substantivo “escola”. 
(E) houve a fusão da preposição A – regência do verbo retornar – 

com o artigo feminino do substantivo “escola”. 

Questão 04  
Sobre o texto, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a 
falsa. 
(   ) A oração destacada em: “A questão é conhecer os 

mecanismos que medeiam essa influência do ambiente sobre 
a educação.” (L. 5-6) funciona sintaticamente como uma 
subordinada substantiva, exercendo o papel sintático de 
aposto. 

(   ) A oração destacada em: “Gravaram em finais de semana, 
para avaliar por meio de um programa especialmente 
concebido para isso, a oferta linguística doméstica.” (L. 30-32) 
encontra-se subordinada à principal atribuindo-lhe um valor 
adverbial de finalidade. 

(   ) A oração destacada em: “Obviamente, estamos falando de 
médias, que geralmente escondem situações ainda mais 
pavorosas, se considerarmos os altos níveis de pobreza e 
desigualdade em muitos países.” (L. 57-59) deve ser 
classificada como subordinada adjetiva explicativa porque 
exerce a função sintática de adjunto adnominal em relação a 
um termo da oração principal.  

(   ) A oração subordinada destacada em: “É necessário conhecer 
os fatores proximais, para que o enfrentamento do problema 
seja mais dirigido” (L. 8-10) assume um papel substantivo, 
pois exerce a função sintática de objeto direto em relação à 
principal.  

(   ) A oração destacada em: “Haverá a tendência, é natural, de 
que muitos jovens precisem trabalhar para ajudar a família, e 
fiquem fora da escola.” (L. 75-77) deve ser classificada como 
coordenada aditiva por imprimir um valor de adição ao 
período a que pertence. 

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

Questão 05  
Sabe-se que um artigo de opinião é um gênero textual que parte 
da observância de fatos cotidianos para enriquecê-los com 
reflexões predominantemente de caráter social. 
Nesse sentido, e a partir da situação-problema presente no 
artigo, analise as afirmativas a seguir. 
I. A utilização da primeira pessoa do singular confere uma 

abordagem temática evidentemente subjetiva e apelativa em 
muitas passagens do artigo, como se percebe em: “O espanto 
com essa situação absurda me levou a investigar o quadro 
atual, após a Covid-19. Preparem-se.” (L. 42-43) 

II. O argumento a partir de dados estatísticos, como ocorre em: 
“O fechamento das escolas em nível nacional foi adotado em 
144 países. Em outros, as escolas fecharam apenas em 
algumas unidades regionais. O mapa atualiza a situação do 
Brasil: em 22 de junho, quase 53 milhões de estudantes sem 
aulas.” (L. 53-56) corrobora a gravidade das situações 
articuladas sobre o tema. 

III. A defesa do ponto de vista do autor em: “Um dos grandes 
desafios após a pandemia já não será mais alcançar o 
Objetivo 4 da Agenda 2030. Será garantir a volta à escola dos 
alunos mais pobres, aqueles cujas famílias perderam 
emprego e renda com a crise econômica que chegou com a 
Covid-19.” (L. 71-75) parte de um fato evidentemente 
comprovado para chegar a uma conclusão pertinente sobre o 
tema. 

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 06  
Na passagem: “A questão é conhecer os mecanismos que 
medeiam essa influência do ambiente sobre a educação. Os 
aspectos socioeconômicos são considerados fatores 
determinantes distais.” (L. 5-8) 
A forma verbal destacada no fragmento do texto sinaliza 
(A) que o verbo mediar se conjuga, nas formas rizotônicas, como 

o verbo incendiar. 
(B) que o verbo mediar se conjuga, nas formas rizotônicas, como 

o verbo premiar. 
(C) que o verbo mediar se conjuga, nas formas rizotônicas, como 

o verbo balancear. 
(D) que o verbo mediar se conjuga, nas formas rizotônicas, como 

o verbo sediar. 
(E) que o verbo mediar se conjuga, nas formas rizotônicas, como 

o verbo financiar. 
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Questão 07  
Observe a charge do cartunista Laerte. 

 
(https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmidianinja.) 

A estrutura das vozes verbais sugere relevância ou ênfase a 
determinados termos da oração. No caso da primeira oração, a 
relevância está no interlocutor que é sujeito paciente da ação 
verbal.  
Assinale a opção em que o termo ignorantes seja atuante e 
relevante no contexto apresentado. 
(A) Cerca-se de ignorantes. Saia desse livro com as mãos para 

cima! 
(B) Ignorantes cercam você. Saia desse livro com as mãos para 

cima! 
(C) Cerca aos ignorantes. Saia desse livro com as mãos para cima! 
(D) Você está cercando ignorantes. Saia desse livro com as mãos 

para cima! 
(E) Cerco os ignorantes. Saia desse livro com as mãos para cima! 

Questão 08  
“Saia desse livro com as mãos para cima!” 

Transpondo-se a forma verbal imperativa para a 2ª pessoa do 
discurso, no singular, a forma correta é: 
(A) Sai 
(B) Saias 
(C) Saíeis 
(D) Saí 
(E) Sairdes 

Questão 09  
Leia a frase pronunciada pelo ator Chadwick Boseman no filme 
“Pantera negra.” 

 

Em tempos de crise, os sábios constroem pontes, 
enquanto os tolos constroem muros. 

(www.pensador.com/frase/MjUwMTM5Mw/) 

Sabendo-se que os pressupostos e subentendidos são 
informações implícitas em um texto, não expressas formalmente, 
apenas sugeridas por marcas linguísticas ou pelo contexto, 
analise as afirmações a seguir. 
I. A pressuposição está na ideia de que, em tempo de harmonia 

e paz, os sábios e os tolos não são construtivos para a 
sociedade. E o que está subentendido é que só parecem para 
atuar na sociedade no momento oportuno. 

II. A pressuposição está na ideia de que os sábios e os tolos são 
proativos quando é necessário. E o que está subentendido é 
que os tolos, visto que são tolos, sabotam a sociedade, 
promovendo problemas.  

III. A pressuposição está na ideia de que, em tempos de crise, os 
sábios tentam transformar problemas em soluções; enquanto 
os tolos patrocinam mais problemas. E o que está 
subentendido é que, em uma sociedade, há muitas pessoas 
despreparadas para empreender e outras preparadas para 
conviver. 

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 II e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 10  
Constata-se que o verbo SER concorda com seu predicativo em: 
(A) Era uma vez alguns sábios e muitos tolos na sociedade. 
(B) A maioria dos muros é dos tolos. 
(C) Todos somos um pouco sábios e um pouco tolos. 
(D) Cerca de 90% das pontes é dos sábios. 
(E) Tudo são conjecturas sobre pontes e muros. 
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Questão 07  
Observe a charge do cartunista Laerte. 

 
(https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmidianinja.) 

A estrutura das vozes verbais sugere relevância ou ênfase a 
determinados termos da oração. No caso da primeira oração, a 
relevância está no interlocutor que é sujeito paciente da ação 
verbal.  
Assinale a opção em que o termo ignorantes seja atuante e 
relevante no contexto apresentado. 
(A) Cerca-se de ignorantes. Saia desse livro com as mãos para 

cima! 
(B) Ignorantes cercam você. Saia desse livro com as mãos para 

cima! 
(C) Cerca aos ignorantes. Saia desse livro com as mãos para cima! 
(D) Você está cercando ignorantes. Saia desse livro com as mãos 

para cima! 
(E) Cerco os ignorantes. Saia desse livro com as mãos para cima! 

Questão 08  
“Saia desse livro com as mãos para cima!” 

Transpondo-se a forma verbal imperativa para a 2ª pessoa do 
discurso, no singular, a forma correta é: 
(A) Sai 
(B) Saias 
(C) Saíeis 
(D) Saí 
(E) Sairdes 

Questão 09  
Leia a frase pronunciada pelo ator Chadwick Boseman no filme 
“Pantera negra.” 

 

Em tempos de crise, os sábios constroem pontes, 
enquanto os tolos constroem muros. 

(www.pensador.com/frase/MjUwMTM5Mw/) 

Sabendo-se que os pressupostos e subentendidos são 
informações implícitas em um texto, não expressas formalmente, 
apenas sugeridas por marcas linguísticas ou pelo contexto, 
analise as afirmações a seguir. 
I. A pressuposição está na ideia de que, em tempo de harmonia 

e paz, os sábios e os tolos não são construtivos para a 
sociedade. E o que está subentendido é que só parecem para 
atuar na sociedade no momento oportuno. 

II. A pressuposição está na ideia de que os sábios e os tolos são 
proativos quando é necessário. E o que está subentendido é 
que os tolos, visto que são tolos, sabotam a sociedade, 
promovendo problemas.  

III. A pressuposição está na ideia de que, em tempos de crise, os 
sábios tentam transformar problemas em soluções; enquanto 
os tolos patrocinam mais problemas. E o que está 
subentendido é que, em uma sociedade, há muitas pessoas 
despreparadas para empreender e outras preparadas para 
conviver. 

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 II e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 10  
Constata-se que o verbo SER concorda com seu predicativo em: 
(A) Era uma vez alguns sábios e muitos tolos na sociedade. 
(B) A maioria dos muros é dos tolos. 
(C) Todos somos um pouco sábios e um pouco tolos. 
(D) Cerca de 90% das pontes é dos sábios. 
(E) Tudo são conjecturas sobre pontes e muros. 

 

Noções de Informática 

Questão 11  
O sistema de processamento de dados da Câmara Municipal de 
Mangaratiba opera com base nas premissas listadas a seguir. 
I. De forma análoga ao sistema de cartão de crédito, as 

informações são processadas e as transações alimentam a 
base de dados no momento em que ocorrem.  

II. De forma semelhante aos sistemas de reserva de passagens 
aéreas e de GPS, o dado é processado no momento em que é 
informado, onde o tempo de resposta é pré-requisito básico a 
ser atendido,  as informações são processadas no momento 
em que são registradas, gerando um novo processamento 
subsequente.  

Nessas condições, a modalidade de processamento desse  
sistema é: 
(A) online e batch. (B) online e real time. 
(C) online e time sharing. (D) offline e real time. 
(E) offline e batch. 

Questão 12  
Nos sistemas operacionais Windows 8 e 10 BR, entre os recursos 
que integram as ferramentas de configuração do Windows, 
utilizadas para fazer alterações em quase todos os aspectos do 
sistema, um componente do Windows possibilita a visualização e 
a alteração de diversas configurações do sistema operacional, 
consistindo de um conjunto de opções que incluem - desde 
possibilitar a instalação e a remoção de programas e de hardware  
a gerenciar as contas do usuário, alterar opções de acessibilidade 
e de acesso às configurações de rede, inclusive dos parâmetros 
de áudio e vídeo. 
Esse recurso é conhecido por 
(A) Windows Update. 
(B) Gerenciador de Dispositivos. 
(C) Caixa de Ferramentas. 
(D) Configurações do Sistema. 
(E) Painel de Controle. 

Questão 13  
Um texto foi digitado no editor Writer da suíte LibreOffice 7.0.0.3, 
em português, inicialmente com alinhamento à esquerda. 
Posteriormente, para aplicar alinhamento centralizado, todo o 
texto deve ser selecionado e, na sequência, um ícone deve ser 
acionado por meio do ponteiro do mouse ou, de forma 
alternativa, um atalho de teclado deve ser executado. 
O ícone e o atalho de teclado são, respectivamente, 

(A) 
 

e Ctrl + C 

   

(B) 
 

e Ctrl + E 

   

(C) 
 

e AltGr + C 

   

(D) 
 

e Ctrl + E 

   

(E) 
 

e Ctrl + C 

Questão 14  
A planilha da figura abaixo foi criada no Excel 2019 BR. 

 

Nessa planilha, foram executados os seguintes procedimentos: 
I. Em D8, foi inserida uma expressão que determina a média 

aritmética entre todos os números mostrados nas células A6, 
B6, C6 e D6. 

II. Em D8, foi inserida uma expressão para determinar o maior 
número dentre todos nas células A6, B6, C6 e D6, podendo 
ser utilizadas as funções MAIOR e MÁXIMO. 

As expressões inseridas, em D8 e em D10, neste caso usando 
MAIOR / MÁXIMO são, respectivamente 
(A) =MÉDIA(A6:D6) e =MAIOR(A6:D6;1) / =MÁXIMO(A6:D6) 
(B) =MED(A6:D6) e =MAIOR(A6:D6;1) / =MÁXIMO(A6:D6;1) 
(C) =MÉDIA(A6:D6) e =MAIOR(A6:D6) / =MÁXIMO(A6:D6) 
(D) =MED(A6:D6) e =MAIOR(A6:D6;1) / =MÁXIMO(A6:D6) 
(E) =MÉDIA(A6:D6) e =MAIOR(A6:D6) / =MÁXIMO(A6:D6;1) 

Questão 15  
Um funcionário de nível superior da Câmara Municipal de 
Mangaratiba precisa conectar uma impressora a um 
microcomputador e, para isso, precisa usar um cabo com dois 
conectores USB, dos tipos A e B, um em cada extremidade. 
Assinale a opção que indica esses conectores. 

(A) 

   

(B) 

   

(C) 

   

(D) 

   

(E) 
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Legislação 

Questão 16  
Segundo o Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Mangaratiba, a proposição é a matéria a ser discutida e 
deliberada no Plenário, no qual a sua tramitação segue as regras 
estabelecidas no regramento interno e no processo legislativo. 
A esse respeito, assinale a afirmativa correta. 
(A) Os decretos legislativos destinam-se a regular as matérias de 

exclusiva competência da Câmara, sem a sanção do prefeito e 
que tenham efeito externo. 

(B) Substitutivo é o projeto de Lei, de resolução ou de decreto 
legislativo apresentado por um vereador ou comissão 
permanente para substituir outro já apresentado sobre o 
mesmo assunto. 

(C) Será verbal e decidido pelo presidente da Câmara o 
requerimento que solicite a leitura de emenda no Plenário. 

(D) Recurso é toda petição de vereador ao Plenário contra ato da 
Mesa, nos casos expressamente previstos no regimento 
interno. 

(E) Para efeitos regimentais, equipara-se a recurso a denúncia 
contra o prefeito ou vereador, sob a acusação de prática de 
ilícito político-administrativo. 

Questão 17  
A Câmara Municipal de Mangaratiba também possui as suas 
rotinas administrativas para organizar os seus trabalhos internos, 
estando a cargo da secretaria da Câmara, que fixará as regras por 
ato regulamentar próprio. 
A esse respeito, ante o Regimento Interno da Câmara Municipal 
de Mangaratiba, é correto afirmar que 
(A) as determinações do presidente à secretaria, sobre 

expediente, serão objeto de ordem de serviço; e as instruções 
aos servidores sobre o desempenho de suas atribuições 
constarão em atos de mero expediente. 

(B) as despesas da Câmara, dentro dos limites das 
disponibilidades orçamentárias consignadas no orçamento do 
município e dos créditos suplementares, serão ordenadas 
pela Mesa Diretora. 

(C) a contabilidade da Câmara encaminhará as suas 
demonstrações até o dia 20 (vinte) de cada mês, para fins de 
incorporação à contabilidade central da prefeitura. 

(D) são livros obrigatórios a serem mantidos pela secretaria os de 
atas das sessões e de atas das reuniões das comissões 
transitórias. 

(E) as despesas miúdas de pronto pagamento, definidas em Lei 
específica, poderão ser pagas mediante adoção do regime de 
adiantamento. 

Questão 18  
Para que o prefeito possa administrar o município e gerar 
desenvolvimento com as intervenções necessárias, é preciso 
gerar receitas. 
Com base na Lei Orgânica do Município de Mangaratiba, assinale 
a afirmativa correta. 
(A) Pertence ao município 60% (sessenta por cento) da 

arrecadação do imposto da União sobre operações de 
créditos, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários, incidente sobre o ouro. 

(B) A fixação dos preços públicos, devidos pela utilização de 
bens, serviços e atividades municipais, será feita pelo 
prefeito, mediante edição de regulamento. 

(C) O empenho, a liquidação e a ordem de pagamento, nesta 
ordem, são instrumentos e fases essenciais e obrigatórias 
para pagamento de despesas extraordinárias. 

(D) Considera-se notificação para a cobrança do imposto a 
entrega do aviso de lançamento do domicílio fiscal do 
contribuinte, nos termos da lei complementar prevista no  
art. 146 da Constituição Federal. 

(E) Do lançamento do tributo cabe recurso ao prefeito, 
assegurado para sua interposição o prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da notificação. 

Questão 19  
O município de Mangaratiba instituirá o seu Regime Jurídico 
Único para os servidores do Poder Executivo, Legislativo, das 
Autarquias e Fundações Públicas, cujas vagas serão preenchidas 
por meio de concurso público, no qual deverá constar o plano de 
carreira, a remuneração, os benefícios previdenciários, dentre 
outras regras pertinentes. 
Diante do exposto e com base na Lei Orgânica do Município de 
Mangaratiba, assinale a afirmativa correta.  
(A) Aos servidores públicos municipais ficam assegurados, além 

de outros que a lei estabelecer, remuneração do trabalho 
noturno superior à do diurno, com adicional de  
50% (cinquenta por cento). 

(B) Ao servidor público em exercício de mandato eletivo, para 
efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, 
os valores serão determinados como se no exercício 
estivesse.  

(C) A aposentadoria por invalidez poderá, a requerimento do 
servidor, ser transformada em seguro - reabilitação, custeado 
pelo Município, visando reintegrá-lo em novas funções 
compatíveis com suas aptidões, com remuneração 
proporcional ao novo cargo. 

(D) Ocorrendo extinção do cargo, o funcionário estável ficará em 
disponibilidade remunerada, com vencimentos e vantagens 
integrais, pelo prazo máximo de um ano, até seu 
aproveitamento obrigatório em função equivalente no 
serviço público. 

(E) Aos servidores públicos municipais garante-se o direito à 
licença - casamento, sem prejuízo do salário, com duração de 
nove dias. 
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Legislação 

Questão 16  
Segundo o Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Mangaratiba, a proposição é a matéria a ser discutida e 
deliberada no Plenário, no qual a sua tramitação segue as regras 
estabelecidas no regramento interno e no processo legislativo. 
A esse respeito, assinale a afirmativa correta. 
(A) Os decretos legislativos destinam-se a regular as matérias de 

exclusiva competência da Câmara, sem a sanção do prefeito e 
que tenham efeito externo. 

(B) Substitutivo é o projeto de Lei, de resolução ou de decreto 
legislativo apresentado por um vereador ou comissão 
permanente para substituir outro já apresentado sobre o 
mesmo assunto. 

(C) Será verbal e decidido pelo presidente da Câmara o 
requerimento que solicite a leitura de emenda no Plenário. 

(D) Recurso é toda petição de vereador ao Plenário contra ato da 
Mesa, nos casos expressamente previstos no regimento 
interno. 

(E) Para efeitos regimentais, equipara-se a recurso a denúncia 
contra o prefeito ou vereador, sob a acusação de prática de 
ilícito político-administrativo. 

Questão 17  
A Câmara Municipal de Mangaratiba também possui as suas 
rotinas administrativas para organizar os seus trabalhos internos, 
estando a cargo da secretaria da Câmara, que fixará as regras por 
ato regulamentar próprio. 
A esse respeito, ante o Regimento Interno da Câmara Municipal 
de Mangaratiba, é correto afirmar que 
(A) as determinações do presidente à secretaria, sobre 

expediente, serão objeto de ordem de serviço; e as instruções 
aos servidores sobre o desempenho de suas atribuições 
constarão em atos de mero expediente. 

(B) as despesas da Câmara, dentro dos limites das 
disponibilidades orçamentárias consignadas no orçamento do 
município e dos créditos suplementares, serão ordenadas 
pela Mesa Diretora. 

(C) a contabilidade da Câmara encaminhará as suas 
demonstrações até o dia 20 (vinte) de cada mês, para fins de 
incorporação à contabilidade central da prefeitura. 

(D) são livros obrigatórios a serem mantidos pela secretaria os de 
atas das sessões e de atas das reuniões das comissões 
transitórias. 

(E) as despesas miúdas de pronto pagamento, definidas em Lei 
específica, poderão ser pagas mediante adoção do regime de 
adiantamento. 

Questão 18  
Para que o prefeito possa administrar o município e gerar 
desenvolvimento com as intervenções necessárias, é preciso 
gerar receitas. 
Com base na Lei Orgânica do Município de Mangaratiba, assinale 
a afirmativa correta. 
(A) Pertence ao município 60% (sessenta por cento) da 

arrecadação do imposto da União sobre operações de 
créditos, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários, incidente sobre o ouro. 

(B) A fixação dos preços públicos, devidos pela utilização de 
bens, serviços e atividades municipais, será feita pelo 
prefeito, mediante edição de regulamento. 

(C) O empenho, a liquidação e a ordem de pagamento, nesta 
ordem, são instrumentos e fases essenciais e obrigatórias 
para pagamento de despesas extraordinárias. 

(D) Considera-se notificação para a cobrança do imposto a 
entrega do aviso de lançamento do domicílio fiscal do 
contribuinte, nos termos da lei complementar prevista no  
art. 146 da Constituição Federal. 

(E) Do lançamento do tributo cabe recurso ao prefeito, 
assegurado para sua interposição o prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da notificação. 

Questão 19  
O município de Mangaratiba instituirá o seu Regime Jurídico 
Único para os servidores do Poder Executivo, Legislativo, das 
Autarquias e Fundações Públicas, cujas vagas serão preenchidas 
por meio de concurso público, no qual deverá constar o plano de 
carreira, a remuneração, os benefícios previdenciários, dentre 
outras regras pertinentes. 
Diante do exposto e com base na Lei Orgânica do Município de 
Mangaratiba, assinale a afirmativa correta.  
(A) Aos servidores públicos municipais ficam assegurados, além 

de outros que a lei estabelecer, remuneração do trabalho 
noturno superior à do diurno, com adicional de  
50% (cinquenta por cento). 

(B) Ao servidor público em exercício de mandato eletivo, para 
efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, 
os valores serão determinados como se no exercício 
estivesse.  

(C) A aposentadoria por invalidez poderá, a requerimento do 
servidor, ser transformada em seguro - reabilitação, custeado 
pelo Município, visando reintegrá-lo em novas funções 
compatíveis com suas aptidões, com remuneração 
proporcional ao novo cargo. 

(D) Ocorrendo extinção do cargo, o funcionário estável ficará em 
disponibilidade remunerada, com vencimentos e vantagens 
integrais, pelo prazo máximo de um ano, até seu 
aproveitamento obrigatório em função equivalente no 
serviço público. 

(E) Aos servidores públicos municipais garante-se o direito à 
licença - casamento, sem prejuízo do salário, com duração de 
nove dias. 

Questão 20  
A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial sobre o município é efetuada pela Câmara Municipal, 
com base em regras estabelecidas em lei própria, em que 
constarão mecanismos de controle interno do Poder Executivo. A 
previsão legal desse controle está inserida na Lei Orgânica do 
Município de Mangaratiba. 
Tendo em vista o exposto, assinale a afirmativa correta.  
(A) O controle externo da Câmara será exercido com auxílio do 

Conselho Estadual de Contas dos Municípios; este 
compreenderá apreciação das contas do prefeito e do 
presidente da Câmara, o acompanhamento das atividades 
financeiras e orçamentárias, bem como o julgamento das 
contas dos administradores e demais responsáveis por bem e 
valor públicos. 

(B) O controle externo da Câmara será exercido, entre outros 
meios, através do envio de cópias de todos os atos do 
procedimento licitatório, descritivo das obras realizadas e de 
todos os contratos firmados pelo Poder Executivo, em 72 
(setenta e duas) horas de sua efetivação, à Câmara Municipal. 

(C) Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem 
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela 
darão ciência à Câmara e ao Conselho de Contas dos 
Municípios, sob pena de responsabilidade solidária. 

(D) O controle externo da Câmara será exercido, entre outros 
meios, através do envio de cópias de todos os atos do 
procedimento licitatório e de todos os contratos firmados 
pelo Poder Executivo, em 48 (quarenta e oito) horas de sua 
efetivação, à Câmara Municipal, além de outras requisições 
necessárias. 

(E) O parecer emitido pelo Conselho de Contas deixará de 
prevalecer somente por decisão da maioria absoluta dos 
membros da Câmara Municipal. 

 

Conhecimentos Específicos 

Questão 21  
Segundo dispõe a Lei nº 6.404/76, ao final de cada exercício 
social, a diretoria deverá elaborar, com base na escrituração 
mercantil da companhia, determinadas demonstrações 
financeiras, que deverão exprimir, com clareza, a situação do 
patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. 
Sobre as referidas demonstrações, assinale a afirmativa correta. 
(A) Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser 

agrupadas, mas os pequenos saldos não poderão ser 
agregados, sendo autorizada a utilização de designações 
genéricas, como “diversas contas” ou “contas-correntes”. 

(B) As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a 
indicação dos valores correspondentes das demonstrações do 
exercício anterior. 

(C) O balanço Patrimonial e a demonstração dos fluxos de caixa 
são espécies de demonstrações financeiras a serem 
apresentadas semestralmente; sendo que a demonstração do 
valor adicionado deve ser apresentada em caso de 
companhia fechada.  

(D) As demonstrações serão complementadas por notas 
explicativas, as quais não devem fornecer informações 
adicionais, ainda que não indicadas nas próprias 
demonstrações financeiras. 

(E) As demonstrações financeiras registrarão os prejuízos a 
serem computados a cada trimestre, segundo a proposta do 
órgão colegiado, no pressuposto de sua aprovação por uma 
assembleia especial. 

Questão 22  
A Lei Complementar nº 101/2000 ao tratar da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias dispõe que: 
● A Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá dispor, entre outros, 

sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, normas relativas 
ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos 
programas financiados com recursos dos orçamentos e 
demais condições e exigências para transferência de recursos 
a entidades públicas e privadas. 

● O projeto de lei de diretrizes orçamentárias deverá conter 
como parte integrante o Anexo de Metas Fiscais, em que 
serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos 
capazes de afetar as contas públicas, informando as 
providências a serem tomadas, caso se concretizem. 

Considerando a assertiva, analise as afirmativas a seguir. 
I. A assertiva está incorreta na primeira parte, uma vez que o 

equilíbrio de receitas e despesas deve vir disposto no Plano 
Plurianual. 

II. A assertiva está incorreta na segunda parte, uma vez que os 
dados mencionados devem ser avaliados no Anexo de Riscos 
Fiscais. 

III. A assertiva está incorreta na segunda parte, uma vez que, no 
referido anexo, não deve constar as providências a serem 
tomadas, as quais deverão estar previstas em um documento 
específico. 

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 I e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 23  
A escrituração é uma técnica contábil utilizada para registrar a 
ocorrência de fatos que afetam, e atos potenciais que venham a 
afetar, o patrimônio público. 
Em conformidade com o previsto no art. 50 da  
Lei Complementar nº 101/2000, além de obedecer às demais 
normas de contabilidade pública, a escrituração das contas 
públicas observará: 
I. a disponibilidade de caixa que constará de registro próprio, 

de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou 
despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de 
forma individualizada;  

II. a despesa e a assunção de compromisso que serão 
registradas segundo o regime de competência, apurando-se, 
em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros 
pelo regime de caixa;  

III. as receitas e despesas previdenciárias que serão 
apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários 
gerais, em livro de registro particular de cada órgão; 

IV. a demonstração das variações patrimoniais que dará 
destaque à natureza e ao tipo de credor, referente aos 
recursos provenientes da alienação de passivos. 

Está correto o que se afirma em: 
(A) I, apenas. 
(B) III, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) I e IV, apenas. 
(E) II e III, apenas. 
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Questão 24  
Na demonstração dos fluxos de caixa, devem constar as 
alterações ocorridas, durante o exercício, no saldo de caixa e 
equivalentes de caixa, segregando-se essas alterações em, no 
mínimo, 3 (três) fluxos, indicados na seguinte opção: 
(A) Das operações, dos investimentos e dos dividendos. 
(B) Dos investimentos, dos lucros e dos prejuízos. 
(C) Dos balanços, dos financiamentos e das operações. 
(D) Dos lucros, dos prejuízos e dos dividendos. 
(E) Das operações, dos financiamentos e dos investimentos. 

Questão 25  
Sabe-se que a Receita Orçamentária divide-se em etapas. 
A esse respeito, assinale a opção que indica a etapa referente à 
entrega dos recursos devidos ao Tesouro pelos contribuintes ou 
devedores, por meio dos agentes arrecadadores ou instituições 
financeiras autorizadas pelo ente. 
(A) Recolhimento. (B) Arrecadação. 
(C) Previsão. (D) Lançamento. 
(E) Destinação. 

Questão 26  
Sabe-se que o Poder Público não poderá efetuar nenhuma 
compra sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação 
dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de 
nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. 
Em conformidade com o que estabelece a Lei de Licitações  
(Lei nº 8.666/93), sobre a compra, assinale a afirmativa correta. 
(A) Submeter-se às condições de aquisição e pagamento opostas 

às estabelecidas no setor privado, dada sua natureza especial. 
(B) Deverá, sempre que possível, atender ao princípio da 

padronização, que imponha compatibilidade de 
especificações técnicas e de desempenho, observadas, 
quando for o caso, as condições de manutenção, de 
assistência técnica e da garantia oferecidas. 

(C) O registro de preços será realizado, conforme adequação do 
Ministério da fazenda, independente de pesquisa de 
mercado. 

(D) O cidadão de per si não é parte legítima para impugnar preço 
constante do quadro geral, sendo que, somente após firmar 
contrato de associação pública, poderá questionar a 
incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado. 

(E) Ser feita por pagamento integral, evitando-se subdivisão em 
parcelas, aproveitando-se, assim, as peculiaridades do 
mercado, visando à economicidade. 

Questão 27  
A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 
interessados e observará, dentre outras, as seguintes regras: 
I. a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, 

vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou 
desnecessárias, limitem a competição. 

II. do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a 
indicação do local, dias e horários em que poderá ser lida ou 
obtida a íntegra do edital. 

III. o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a 
partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias 
úteis. 

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

Questão 28  
Uma determinada empresa apresentou em 31/12/2019 a 
seguinte situação patrimonial: o total de direitos corresponde ao 
dobro do capital próprio, que por sua vez representa 25% do 
capital de terceiros que é de R$ 4.000,00. 
Considerando tais informações, o valor total dos bens da 
empresa é de 
(A) R$ 1.000,00. (B) R$ 2.000,00. 
(C) R$ 3.000,00. (D) R$ 4.000,00. 
(E) R$ 5.000,00. 

Questão 29  
A Cia. Demonstrando apresentou as seguintes informações sobre 
o resultado do ano de 2019: 
▪ Teve uma Receita Bruta de Vendas no valor de  

R$ 120.000,00. 
▪ O ICMS sobre vendas corresponde a 18%. 
▪ O estoque inicial de mercadorias era de R$ 10.700,00; as 

compras líquidas durante o ano corresponderam a  
R$ 65.200,00; o estoque final de mercadorias é de  
R$ 25.300,00. 

▪ As despesas apresentaram os seguintes valores: R$ 11.800,00 
de vendas; R$ 12.500,00 administrativas; R$ 9.700,00 
financeiras. 

▪ Juros recebidos de R$ 4.400,00 por aplicações no mercado 
financeiro. 

▪ A provisão para IR e CS é de 15% sobre o lucro antes dos 
tributos. 

Com base nas informações acima, é correto afirmar que 
(A) o custo da mercadoria vendida corresponde a R$ 65.200,00. 
(B) o resultado antes dos tributos corresponde a R$ 23.500,0. 
(C) o resultado bruto corresponde a R$ 98.400,00. 
(D) a receita líquida corresponde a R$ 50.600,00. 
(E) o resultado líquido corresponde a R$ 15.470,00. 

Questão 30  
Uma empresa apresentou a Demonstração do Resultado do 
Exercício referente ao ano de 2019, conforme a tabela a seguir: 

Receita Bruta com Vendas (em reais) 250.000,00  

(-) Impostos Incidentes sobre vendas (45.000,00) 
(=) Receita Líquida de Vendas 205.000,00 
(-) CMV (110.000,00) 
(=) Lucro Bruto  95.000,00 
(-) Despesas com pessoal (36.500,00) 
(-) Despesas com INSS (12.700,00) 
(-) Despesas com depreciação (9.600,00) 
(=) Lucro Antes das Despesas e Receitas 
Financeiras 36.200,00 

(-) Despesas Financeiras (Juros pagos) (14.400,00) 
(+) Receitas Financeiras (Juros recebidos) 3.200,00 
(=) Lucro Antes dos Tributos 25.000,00 
Tributos sobre o lucro (6.250,00) 
(=) Lucro Líquido do Exercício 18.750,00 

Considerando os dados apresentados na DRE, é correto afirmar 
que o Valor Adicionado a Distribuir apurado da Demonstração do 
Valor Adicionado será de 
(A) R$ 127.200,00. (B) R$ 130.400,00. 
(C) R$ 133.600,00. (D) R$ 140.000,00. 
(E) R$ 149.600,00. 



Contador – Vespertino

Caderno de Prova   |   9

Questão 24  
Na demonstração dos fluxos de caixa, devem constar as 
alterações ocorridas, durante o exercício, no saldo de caixa e 
equivalentes de caixa, segregando-se essas alterações em, no 
mínimo, 3 (três) fluxos, indicados na seguinte opção: 
(A) Das operações, dos investimentos e dos dividendos. 
(B) Dos investimentos, dos lucros e dos prejuízos. 
(C) Dos balanços, dos financiamentos e das operações. 
(D) Dos lucros, dos prejuízos e dos dividendos. 
(E) Das operações, dos financiamentos e dos investimentos. 

Questão 25  
Sabe-se que a Receita Orçamentária divide-se em etapas. 
A esse respeito, assinale a opção que indica a etapa referente à 
entrega dos recursos devidos ao Tesouro pelos contribuintes ou 
devedores, por meio dos agentes arrecadadores ou instituições 
financeiras autorizadas pelo ente. 
(A) Recolhimento. (B) Arrecadação. 
(C) Previsão. (D) Lançamento. 
(E) Destinação. 

Questão 26  
Sabe-se que o Poder Público não poderá efetuar nenhuma 
compra sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação 
dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de 
nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. 
Em conformidade com o que estabelece a Lei de Licitações  
(Lei nº 8.666/93), sobre a compra, assinale a afirmativa correta. 
(A) Submeter-se às condições de aquisição e pagamento opostas 

às estabelecidas no setor privado, dada sua natureza especial. 
(B) Deverá, sempre que possível, atender ao princípio da 

padronização, que imponha compatibilidade de 
especificações técnicas e de desempenho, observadas, 
quando for o caso, as condições de manutenção, de 
assistência técnica e da garantia oferecidas. 

(C) O registro de preços será realizado, conforme adequação do 
Ministério da fazenda, independente de pesquisa de 
mercado. 

(D) O cidadão de per si não é parte legítima para impugnar preço 
constante do quadro geral, sendo que, somente após firmar 
contrato de associação pública, poderá questionar a 
incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado. 

(E) Ser feita por pagamento integral, evitando-se subdivisão em 
parcelas, aproveitando-se, assim, as peculiaridades do 
mercado, visando à economicidade. 

Questão 27  
A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 
interessados e observará, dentre outras, as seguintes regras: 
I. a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, 

vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou 
desnecessárias, limitem a competição. 

II. do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a 
indicação do local, dias e horários em que poderá ser lida ou 
obtida a íntegra do edital. 

III. o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a 
partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias 
úteis. 

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

Questão 28  
Uma determinada empresa apresentou em 31/12/2019 a 
seguinte situação patrimonial: o total de direitos corresponde ao 
dobro do capital próprio, que por sua vez representa 25% do 
capital de terceiros que é de R$ 4.000,00. 
Considerando tais informações, o valor total dos bens da 
empresa é de 
(A) R$ 1.000,00. (B) R$ 2.000,00. 
(C) R$ 3.000,00. (D) R$ 4.000,00. 
(E) R$ 5.000,00. 

Questão 29  
A Cia. Demonstrando apresentou as seguintes informações sobre 
o resultado do ano de 2019: 
▪ Teve uma Receita Bruta de Vendas no valor de  

R$ 120.000,00. 
▪ O ICMS sobre vendas corresponde a 18%. 
▪ O estoque inicial de mercadorias era de R$ 10.700,00; as 

compras líquidas durante o ano corresponderam a  
R$ 65.200,00; o estoque final de mercadorias é de  
R$ 25.300,00. 

▪ As despesas apresentaram os seguintes valores: R$ 11.800,00 
de vendas; R$ 12.500,00 administrativas; R$ 9.700,00 
financeiras. 

▪ Juros recebidos de R$ 4.400,00 por aplicações no mercado 
financeiro. 

▪ A provisão para IR e CS é de 15% sobre o lucro antes dos 
tributos. 

Com base nas informações acima, é correto afirmar que 
(A) o custo da mercadoria vendida corresponde a R$ 65.200,00. 
(B) o resultado antes dos tributos corresponde a R$ 23.500,0. 
(C) o resultado bruto corresponde a R$ 98.400,00. 
(D) a receita líquida corresponde a R$ 50.600,00. 
(E) o resultado líquido corresponde a R$ 15.470,00. 

Questão 30  
Uma empresa apresentou a Demonstração do Resultado do 
Exercício referente ao ano de 2019, conforme a tabela a seguir: 

Receita Bruta com Vendas (em reais) 250.000,00  

(-) Impostos Incidentes sobre vendas (45.000,00) 
(=) Receita Líquida de Vendas 205.000,00 
(-) CMV (110.000,00) 
(=) Lucro Bruto  95.000,00 
(-) Despesas com pessoal (36.500,00) 
(-) Despesas com INSS (12.700,00) 
(-) Despesas com depreciação (9.600,00) 
(=) Lucro Antes das Despesas e Receitas 
Financeiras 36.200,00 

(-) Despesas Financeiras (Juros pagos) (14.400,00) 
(+) Receitas Financeiras (Juros recebidos) 3.200,00 
(=) Lucro Antes dos Tributos 25.000,00 
Tributos sobre o lucro (6.250,00) 
(=) Lucro Líquido do Exercício 18.750,00 

Considerando os dados apresentados na DRE, é correto afirmar 
que o Valor Adicionado a Distribuir apurado da Demonstração do 
Valor Adicionado será de 
(A) R$ 127.200,00. (B) R$ 130.400,00. 
(C) R$ 133.600,00. (D) R$ 140.000,00. 
(E) R$ 149.600,00. 

Questão 31  
Em 01/01/2019 uma empresa apresentava um saldo de 
R$ 12.000,00 em Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação 
Duvidosa (PECLD). Durante o exercício de 2019, após se 
esgotarem todas as possibilidades de recebimento, um cliente foi 
considerado incobrável no valor de R$ 3.500,00 e a duplicata 
baixada; a PECLD para o exercício seguinte deverá ser constituída 
ao final de 2019 no valor de R$ 15.000,00. 
Considerando somente as informações apresentadas, os 
lançamentos que representam as operações, em reais, ao final do 
exercício de 2019, são: 

(A) 

D -  Despesa com perda efetiva   3.500,00  

C -  Duplicatas a Receber    3.500,00  

   D -  Despesa com PECLD 3.000,00 

C -  PECLD 3.000,00 
   

(B) 

D -  Despesa com PECLD   3.500,00  

C -  Duplicatas a Receber    3.500,00  

   D -  Despesa com PECLD   15.000,00  

C -  PECLD   15.000,00  
   

(C) 

D -  Duplicatas a Receber   3.500,00  

C -  Receita de Reversão da PECLD   3.500,00  

   D -  Despesa com perda efetiva    8.500,00  

C -  PECLD   8.500,00  
   

(D) 

D -  Despesa com perda efetiva   12.000,00  

C -  Duplicatas a Receber   12.000,00  

   D -  Despesa com PECLD   15.000,00  

C -  PECLD   15.000,00  
   

(E) 

D -  Despesa com PECLD   3.500,00  

C -  Despesa com perda efetiva    3.500,00  

   D -  PECLD   12.000,00  

C -  Despesa com PECLD   12.000,00  
 

 

Questão 32  
Uma empresa fabrica dois tipos de peças: A e B, e apresentou as 
seguintes informações de custos referentes ao exercício de 2019, 
em reais: 

Matéria-prima consumida 220.000,00 

Mão-de-obra Direta 100.000,00 

Outros custos diretos Peça A 14.500,00 

Outros custos diretos Peça B 20.000,00 

Custos Fixos 90.000,00 

Despesas Fixas 10.000,00 

Sabe-se que a matéria-prima é distribuída com percentuais de 
50% para cada tipo de peça e a mão-de-obra direta com 
percentuais de 40% para a peça A e 60% para a peça B; foram 
produzidas e vendidas 70.000 peças A ao preço unitário de  
R$ 4,00 e 50.000 peças B ao preço unitário de R$ 6,00; a empresa 
utiliza o custeio variável como método de controle de custos. 
Considerando somente as informações apresentadas, pode-se 
afirmar que a margem de contribuição unitária das peças A e B 
são, respectivamente de: 
(A) R$ 1,80 e R$ 2,50. (B) R$ 1,65 e R$ 2,20. 
(C) R$ 2,94 e R$ 4,00. (D) R$ 1,79 e R$ 2,40. 
(E) R$ 2,36 e R$ 3,20. 

Questão 33  
Uma empresa fabrica três tipos de produtos: X, Y e Z. As 
informações de custos referentes ao mês de outubro/2020, em 
reais, estão apresentadas a seguir: 

Itens/Produtos 
Produto 

Total 
X Y Z 

Matéria-prima 
consumida 3.000,00 6.250,00 5.250,00 14.500,00 

Mão-de-obra 
direta 1.000,00 5.000,00 4.500,00 10.500,00 

Depreciação da 
fábrica    

950,00 

Aluguel da 
fábrica    

3.000,00 

Mão-de-obra 
indireta    

2.000,00 

Outros custos 
indiretos    

1.250,00 

Quantidade 
produzida e 
vendida 
(unidades) 

200 250 150 600 

Sabendo que a empresa rateia os custos indiretos com base no 
valor total dos Custos Diretos, assinale a opção que indica o custo 
unitário de cada produto em reais. 

 Produto 

 A B C 

(A) 20,00 45,00 65,00 

(B) 5,76 12,96 18,72 

(C) 23,42 58,71 85,57 

(D) 25,76 57,96 83,72 

(E) 27,44 57,40 82,37 
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As informações a seguir referem-se às questões 34 e 35 
Uma empresa apresentou o seguinte Balanço Patrimonial 
referente ao exercício de 2018, em reais: 

Ativo 

 

AH 
(%) 

AV 
(%) 

Ativo Circulante 3.000,00  100 30 

Ativo Não Circulante 7.000,00  100 70 

Ativo Total 10.000,00    
    

Passivo 

 

AH 
(%) 

AV 
(%) 

Passivo Circulante  2.000,00  100 20 

Passivo Não Circulante  3.000,00  100 30 

Patrimônio Líquido  5.000,00  100 50 

Passivo Total 10.000,00    

No exercício de 2019, a empresa adquiriu Mercadorias a prazo no 
valor de R$ 1.000,00; efetuou um financiamento de longo prazo 
para aquisição de Imóvel no valor de R$ 2.500,00. 

Questão 34  
Considerando as informações acima, analise as afirmativas a 
seguir: 
I. Em 2019, houve um aumento de 33% do Ativo Circulante em 

relação a 2018. 
II. Em 2019, houve um aumento de 50% do Passivo Circulante 

em relação a 2018. 
III. O Ativo não Circulante passou a representar 36% do Ativo 

Total em 2019. 
IV. O Passivo não Circulante passou a representar 41% do 

Passivo total em 2019. 
V. Houve um aumento de 13% na participação do Patrimônio 

Líquido no Passivo Total em 2019. 
Está correto o que se afirma em: 
(A) I e II apenas. 
(B) III e V, apenas 
(C) I, II e IV, apenas. 
(D) II, III e V, apenas. 
(E) III, IV e V, apenas. 

Questão 35  
Considerando os dados da questão anterior e após as operações 
ocorridas em 2019, o índice de Liquidez Corrente será de 
(A) 0,62. 
(B) 1,00. 
(C) 1,33. 
(D) 1,50. 
(E) 2,00. 

Questão 36  
No mês de outubro/2020 uma empresa efetuou compra de 
mercadorias para revenda no valor de R$ 68.000,00 e vendeu 
mercadorias no valor total de R$ 103.000,00. 
Considerando que todas as operações estão sujeitas à alíquota de 
ICMS de 18%, assinale a opção que indica o valor do imposto a 
ser pago. 
(A) R$ 6.300,00. 
(B) R$ 12.240,00. 
(C) R$ 18.540,00. 
(D) R$ 35.000,00. 
(E) R$ 42.500,00. 

Questão 37  
Assinale a opção que indica o registro contábil referente à 
liquidação de empenho para aquisição de material de consumo, 
sob o enfoque orçamentário. 

(A) 
D – Crédito empenhado a liquidar 
C – Crédito empenhado liquidado a pagar 

  

(B) 
D – Variação patrimonial diminutiva 
C – Fornecedores 

  

(C) 
D – DDR comprometida por empenho 
C – DDR comprometida por liquidação 

  

(D) 
D – Crédito disponível 
C – Crédito empenhado a liquidar 

  

(E) 
D – Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) 
C – DDR comprometida por empenho 

Questão 38  
O Balanço Orçamentário - referente ao exercício de 2019 - de um 
ente público apresentava as seguintes informações em reais: 

Receita Prevista 50.000,00  

Receita Realizada 58.000,00  

Despesa Fixada 50.000,00  

Despesa Empenhada 49.750,00  

Despesa Liquidada  43.200,00  

Despesa Paga  40.000,00  

Considerando apenas as informações apresentadas, é correto 
afirmar que o resultado 
(A) orçamentário de 2019 foi um superávit de R$ 8.250,00. 
(B) da execução da receita foi um excesso de R$ 250,00. 
(C) de execução da despesa foi uma economia de R$ 8.000,00. 
(D) orçamentário foi um déficit de R$ 250,00. 
(E) de execução da receita foi uma insuficiência de R$ 8.250,00. 
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As informações a seguir referem-se às questões 34 e 35 
Uma empresa apresentou o seguinte Balanço Patrimonial 
referente ao exercício de 2018, em reais: 

Ativo 

 

AH 
(%) 

AV 
(%) 

Ativo Circulante 3.000,00  100 30 

Ativo Não Circulante 7.000,00  100 70 

Ativo Total 10.000,00    
    

Passivo 

 

AH 
(%) 

AV 
(%) 

Passivo Circulante  2.000,00  100 20 

Passivo Não Circulante  3.000,00  100 30 

Patrimônio Líquido  5.000,00  100 50 

Passivo Total 10.000,00    

No exercício de 2019, a empresa adquiriu Mercadorias a prazo no 
valor de R$ 1.000,00; efetuou um financiamento de longo prazo 
para aquisição de Imóvel no valor de R$ 2.500,00. 

Questão 34  
Considerando as informações acima, analise as afirmativas a 
seguir: 
I. Em 2019, houve um aumento de 33% do Ativo Circulante em 

relação a 2018. 
II. Em 2019, houve um aumento de 50% do Passivo Circulante 

em relação a 2018. 
III. O Ativo não Circulante passou a representar 36% do Ativo 

Total em 2019. 
IV. O Passivo não Circulante passou a representar 41% do 

Passivo total em 2019. 
V. Houve um aumento de 13% na participação do Patrimônio 

Líquido no Passivo Total em 2019. 
Está correto o que se afirma em: 
(A) I e II apenas. 
(B) III e V, apenas 
(C) I, II e IV, apenas. 
(D) II, III e V, apenas. 
(E) III, IV e V, apenas. 

Questão 35  
Considerando os dados da questão anterior e após as operações 
ocorridas em 2019, o índice de Liquidez Corrente será de 
(A) 0,62. 
(B) 1,00. 
(C) 1,33. 
(D) 1,50. 
(E) 2,00. 

Questão 36  
No mês de outubro/2020 uma empresa efetuou compra de 
mercadorias para revenda no valor de R$ 68.000,00 e vendeu 
mercadorias no valor total de R$ 103.000,00. 
Considerando que todas as operações estão sujeitas à alíquota de 
ICMS de 18%, assinale a opção que indica o valor do imposto a 
ser pago. 
(A) R$ 6.300,00. 
(B) R$ 12.240,00. 
(C) R$ 18.540,00. 
(D) R$ 35.000,00. 
(E) R$ 42.500,00. 

Questão 37  
Assinale a opção que indica o registro contábil referente à 
liquidação de empenho para aquisição de material de consumo, 
sob o enfoque orçamentário. 

(A) 
D – Crédito empenhado a liquidar 
C – Crédito empenhado liquidado a pagar 

  

(B) 
D – Variação patrimonial diminutiva 
C – Fornecedores 

  

(C) 
D – DDR comprometida por empenho 
C – DDR comprometida por liquidação 

  

(D) 
D – Crédito disponível 
C – Crédito empenhado a liquidar 

  

(E) 
D – Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR) 
C – DDR comprometida por empenho 

Questão 38  
O Balanço Orçamentário - referente ao exercício de 2019 - de um 
ente público apresentava as seguintes informações em reais: 

Receita Prevista 50.000,00  

Receita Realizada 58.000,00  

Despesa Fixada 50.000,00  

Despesa Empenhada 49.750,00  

Despesa Liquidada  43.200,00  

Despesa Paga  40.000,00  

Considerando apenas as informações apresentadas, é correto 
afirmar que o resultado 
(A) orçamentário de 2019 foi um superávit de R$ 8.250,00. 
(B) da execução da receita foi um excesso de R$ 250,00. 
(C) de execução da despesa foi uma economia de R$ 8.000,00. 
(D) orçamentário foi um déficit de R$ 250,00. 
(E) de execução da receita foi uma insuficiência de R$ 8.250,00. 

Questão 39  
A metodologia utilizada para a estruturação do Plano de Contas 
Aplicado ao Setor Público (PCASP) foi a segregação das contas 
contábeis em grandes grupos, de acordo com as características 
dos atos e fatos nelas registrados, permitindo o registro dos 
dados contábeis de forma organizada e facilitando a análise das 
informações de acordo com sua natureza (MCASP, 2018, p. 383). 
Em relação à estrutura do PCASP, relacione os grupos às 
informações apresentadas. 

1. Natureza de 
Informação 
Orçamentária. 

2. Natureza de 
Informação 
Patrimonial. 

3. Natureza de 
Informação de 
Controle.  

(   ) Registra, processa e evidencia os atos 
de gestão cujos efeitos possam 
produzir modificações no patrimônio 
da entidade do setor público, bem 
como aqueles com funções específicas 
de controle. 

(   ) Registra, processa e evidencia os fatos 
financeiros e não financeiros 
relacionados com a composição do 
patrimônio público e suas variações 
qualitativas e quantitativas. 

(   ) Registra, processa e evidencia os atos 
e os fatos relacionados ao 
planejamento e à execução 
orçamentária. 

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

Questão 40  
A demonstração dos fluxos de caixa deve apresentar os fluxos de 
caixa do período classificados por atividades operacionais, de 
investimento e de financiamento (CFC, NBC TSP 12 – 
Demonstração dos Fluxos de Caixa). 
Constitui-se em um fluxo de caixa relacionado às atividades 
operacionais de um ente público: 
(A) pagamentos em caixa para aquisição de ativo imobilizado, 

intangível e outros ativos de longo prazo. Esses pagamentos 
incluem os custos de desenvolvimento ativados e ativos 
imobilizados de construção própria. 

(B) recebimentos de caixa resultantes da venda de ativo 
imobilizado, intangível e outros ativos de longo prazo. 

(C) caixa recebido proveniente da emissão de debêntures, 
empréstimos contraídos, notas promissórias, títulos e valores, 
hipotecas e outros empréstimos contraídos de curto e de 
longo prazos. 

(D) pagamentos em caixa por arrendatário, para redução do 
passivo relativo a arrendamento mercantil financeiro. 

(E) recebimentos de caixa de concessões ou transferências e 
outras dotações ou autorizações orçamentárias realizadas 
pelo governo central e subnacionais ou outras entidades do 
setor público.  

 




