
 

 

 

 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse certame. 

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

2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, 

permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata 

exclusão do certame. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e 

E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

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

preenchimento da grade de respostas. 

6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar 

a Ata de Prova. 

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

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

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução desse certame. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. 

 

Como lidar com ambientes tóxicos no trabalho 

 

Por Alexandre Carvalho 
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O uso do termo “tóxico” para designar ambientes hostis de trabalho é coisa recente. Mas 

não é ___ toa. Basta uma olhada no dicionário. A primeira definição que você vai encontrar é 

“que produz efeitos nocivos no organismo”. E é isso mesmo. Trabalhar exposto ___ 

circunstâncias ameaçadoras é viver sob estresse, quando seu cérebro o prepara para uma reação 

de luta ou de fuga – aumentando a sua pressão arterial e a quantidade de açúcar no sangue. O 

problema é isso acontecer todo dia. 

Um estudo publicado em 2016 no Journal of Occupational Health Psychology mostrou que 

altas de pressão arterial após interagir com um chefe agressivo tendem a se manter no pós-

expediente, quando o profissional fica ruminando sobre a conversa desagradável. O resultado, a 

longo prazo, pode ser hipertensão – um quadro característico (e perigoso) de pacientes 

cardíacos. Mas o inferno é traiçoeiro, e conta com vários círculos intermediários de sofrimento 

quando se trata de ambientes tóxicos de trabalho. 

O caso mais recorrente é o dos chefes abomináveis, e aí há diversas categorias de 

demônios para sabotar sua paz de espírito. Há o gestor que grita, o que rosna, o que faz 

escândalo, o que aponta o dedo para você na frente da equipe toda, o que se gaba de triunfos 

que não lhe cabem, o que coloca empregado contra empregado, o que só promove quem puxa 

o saco, o que impõe favores pessoais que nada têm a ver com a empresa (“manda meu carro 

para lavar?”), o que liga ___ 6h da manhã… E esse novo tipo: o “chefe pandêmico”, que faz 

microgerenciamento do seu home office, pedindo para compartilhar sua tela a fim de conferir se 

você está trabalhando de verdade. 

Mas nem tudo é culpa das lideranças. Um ambiente tóxico também pode ser consequência 

de colegas do mal ou da própria cultura da empresa. Nesse caso, os diabinhos são divididos em 

pelo menos quatro espécies peçonhentas: o mais comum é o fofoqueiro do cafezinho, que quer 

saber (e compartilhar) da vida de todo mundo, faz insinuações e vem com ironias quando alguém 

é promovido; o segundo é aquele que só vê a parte vazia do copo em tudo que a empresa faz, 

tentando te atrair para a negatividade que o envolve como uma nuvem que faz as flores 

murcharem; já o terceiro é um caso mais grave: o assediador, que emenda comentários 

inadequados um atrás do outro, diz grosserias com um tom “charmoso”, quer forçar a intimidade 

ou algo mais; e há o colega que quer passar com uma escavadeira por cima do resto do time – 

zero por cento de espírito de equipe, obcecado por seu marketing pessoal. 

Um possível consolo é que chefes ruins podem ir embora um dia, colegas nefastos mudam 

de área – ou é possível evitá-los… Pior é quando a própria empresa é tóxica. “Quando a 

companhia promove um ambiente hostil, a situação é mais complicada”, diz Paulo Sardinha, 

presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH). 

Um ambiente tóxico pode até dar resultado no curto prazo, por conta da pressão, mas é 

um veneno que vai matando a empresa por dentro. Um estudo de universidades da Califórnia e 

da Flórida revelou que profissionais menosprezados por seus chefes tendem a manifestar ideias 

menos criativas que as dos colegas que passaram ilesos por seus superiores. São perdas de 

produtividade e de dinheiro por causa unicamente de maus comportamentos – individuais ou 

coletivos. E há ainda a questão da fuga de talentos. De acordo com o relatório Breathe’s Culture 

Economy 2021, quase um terço dos trabalhadores no Reino Unido pede demissão por causa de 

ambientes tóxicos no trabalho.  

 
(Disponível em: https://vocesa.abril.com.br/carreira/como-lidar-com-ambientes-toxicos-no-trabalho/ – 

texto adaptado especialmente para esta prova). 
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QUESTÃO 01 – De acordo com o texto, analise as assertivas abaixo: 
 

I. O autor acredita que a definição dicionarizada da palavra “tóxico” possa ser aplicada corretamente 

a ambientes de trabalho. 

II. O autor usa comparações entre a pandemia e certo tipo de chefe de maneira positiva. 

III. Mais da metade dos trabalhadores do Reino Unido pediu demissão de empregos considerados 

tóxicos. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 
 

 

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que NÃO se refere a um tipo de colega de trabalho mencionado 

no quarto parágrafo do texto. 
 

A) Pessimista. 

B) Colérico. 

C) Irônico. 

D) Desagradável. 

E) Egoísta.  
 

 

QUESTÃO 03 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que 

completa, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 02, 03 e 18. 
 

A) à – à – às 

B) à – a – as 

C) à – a – às 

D) a – à – as 

E) a – a – às 
 

 

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa na qual a palavra sublinhada NÃO esteja sendo empregada 

como artigo definido. 
 

A) “O uso do termo “tóxico”” (l. 01). 

B) “e a quantidade de açúcar no sangue.” (l. 05). 

C) “quando o profissional fica ruminando” (l. 09). 

D) “o que faz escândalo” (l. 14-15). 

E) “em tudo que a empresa faz” (l. 25). 
 

 

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa na qual NÃO haja o emprego de linguagem conotativa. 
 

A) “A primeira definição que você vai encontrar é “que produz efeitos nocivos no organismo”” (l. 02-

03). 

B) “conta com vários círculos intermediários de sofrimento” (l. 11). 

C) “há diversas categorias de demônios para sabotar sua paz de espírito” (l. 13-14). 

D) “o que rosna” (l. 14). 

E) “o que só promove quem puxa o saco” (l. 16-17). 
 

 

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que indica palavra que poderia substituir o vocábulo “nefastos” 

(l. 31) sem que haja alteração substancial do significado do texto. 
 

A) Propícios. 

B) Promissores. 

C) Vantajosos. 

D) Benignos. 

E) Adversos. 
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QUESTÃO 07 – Considerando o emprego da voz passiva, assinale a alternativa que apresenta uma 

possibilidade de reescrita do trecho a seguir, retirado do texto, que mantenha o significado e que seja 

correta: “São perdas de produtividade e de dinheiro por causa unicamente de maus comportamentos 

– individuais ou coletivos”. 
 

A) São perdas de produtividade e de dinheiro que se causa unicamente por maus comportamentos – 

individuais ou coletivos. 

B) São perdas de produtividade e de dinheiro que é causado unicamente por maus comportamentos 

– individuais ou coletivos. 

C) São perdas de produtividade e de dinheiro que podem causar-se unicamente por maus 

comportamentos – individuais ou coletivos. 

D) São perdas de produtividade e de dinheiro que são causadas unicamente por maus 

comportamentos – individuais ou coletivos. 

E) São perdas de produtividade e de dinheiro que se é causada unicamente por maus comportamentos 

– individuais ou coletivos. 

 

 

QUESTÃO 08 – Nas alternativas a seguir, são apresentados trechos do texto e, logo em seguida, o 

pronome e seu referente, nessa ordem, sendo assim, assinale a alternativa na qual essa relação esteja 

INCORRETA. 

 

A) “A primeira definição que você vai encontrar” (l. 02): que – definição. 

B) “pedindo para compartilhar sua tela” (l. 19): sua – leitor implícito e tela. 

C) “tentando te atrair para a negatividade” (l. 26): te – leitor implícito. 

D) “que o envolve” (l. 26): o – aquele (l. 25). 

E) “um caso mais grave: o assediador, que emenda comentários inadequados um atrás do outro” (l. 

27-28): que – caso (l. 27). 

 

 

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa que indica o número do termo que exerce a função de núcleo 

do objeto direto da seguinte oração, retirada do texto: “E há(1) ainda(2) a questão(3) da fuga(4) de 

talentos(5).”. 

 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

E) 5. 

 

 

QUESTÃO 10 – Considere a palavra “hipertensão”, retirada do texto, e as assertivas que se colocam 

sobre ela: 

 

I. Ela foi formada por composição, juntando-se dois radicais diferentes. 

II. Trata-se de palavra formada por 4 sílabas e, pela posição da sílaba tônica, classifica-se como 

oxítona. 

III. A palavra apresenta 11 letras e 10 fonemas. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 

 

 

 

 

 



612_BASE_CE_01_NS_16/8/202112:21:48 

Execução: Fundatec 
NÍVEL SUPERIOR 

LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 11 – O profissional de contabilidade que atua junto às contas públicas deve ter 

conhecimento do regramento legal acerca da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial do Município de Candelária, este que é tratado pela Lei Orgânica do ente 

federativo em questão (LOM). Dessa forma, analise as alternativas abaixo e assinale aquela que conste 

uma norma INCORRETA sobre fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial do Município de Candelária na LOM. 

 

A) Quanto à fiscalização dos itens expostos no enunciado, esta é exercida pela Câmara Municipal a 

título de controle externo, em conjunto com o controle interno de cada um dos Poderes.  

B) Associações são partes legítimas para denunciar ilegalidades, estas que devem ser apuradas pelo 

controle interno municipal, ao Tribunal de Contas do Estado. 

C) O controle interno municipal deve ser mantido obrigatoriamente pelo Poder Executivo e 

facultativamente pelo Poder Legislativo, tendo em vista sua atuação como controle externo.  

D) As decisões do Tribunal de Contas que resultem imputação de débito ou multa terão eficácia de 

título executivo. 

E) Também se submete aos procedimentos fiscalizatórios acima descritos a pessoa física que guarde 

bens públicos. 

 

 

QUESTÃO 12 – Analise a situação fictícia abaixo narrada: 

 

Durante seu exercício, a comissão mista da Câmara Municipal que, dentre outros temas, é 

especialmente designada para exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, detectou 

indícios de despesas irregulares com relação a determinados subsídios não aprovados. A fim de tornar 

a situação transparente, a comissão solicitou à autoridade governamental esclarecimentos sobre o 

caso. Passado o prazo dado, as informações prestadas foram consideradas insuficientes e, seguindo 

a Lei Orgânica Municipal, solicitou a comissão ao Tribunal de Contas do Estado pronunciamento 

conclusivo, em prazo legalmente especificado. 

 

A partir de tal narrativa, tendo por referência a Lei Orgânica Municipal de Candelária, assinale a 

alternativa que apresente o prazo legalmente previsto para a manifestação do Tribunal. 

 

A) 15 dias.  

B) 30 dias.  

C) 45 dias. 

D) 60 dias.  

E) 90 dias. 

 

 
QUESTÃO 13 – A Lei Municipal nº 63/2003 dispõe sobre o sistema tributário do município de 

Candelária. Como tal, por ser um tributo de competência municipal, a legislação discorre sobre as 

regras do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), bem como dispõe a lista dos serviços 

onde incidem tal tributo, com suas respectivas alíquotas. Considerando a variação das alíquotas do 

imposto acima citado, de acordo com o texto da Lei Municipal nº 63/2003, quais são as alíquotas dos 

serviços de acupuntura, exibições cinematográficas e microfilmagem, respectivamente? 

 

A) 3%; 5%; 2%. 

B) 3%; 3%; 3%. 

C) 3%; 5%; 3%. 

D) 4%; 5%; 2%. 

E) 2%; 4%; 3%. 
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QUESTÃO 14 – Uma empresa que realiza serviços de carpintaria e serralheria iniciou massivamente 

a exportação de seus serviços de manutenção para o exterior do País. Mesmo com seus serviços quase 

completamente ocupados pelo processo de exportação, parte deles ainda se verificava no município, 

para compradores exigentes, com alguns pagamentos feitos por residentes no exterior para itens 

localizados na municipalidade.  

 

A partir de tal narrativa, pelo regramento estabelecido na Lei Municipal nº 63/2003, assinale a 

alternativa correta em relação à incidência ou não incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISS) no caso da empresa acima. 

 

A) Não incidiria, pois o ISS não incide em exportações de serviços para o exterior do País.  

B) Incidiria, pois o fato gerador do ISS é complementado pela origem da prestação do serviço, o que 

caracteriza a incidência neste caso.  

C) Não incidiria, mas apenas se o estabelecimento de origem da prestação dos serviços for reconhecido 

como sede, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de filial, agência, posto de 

atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a 

ser utilizadas para fim de incidência do ISS. 

D) Incidiria, considerando que todos os elementos que caracterizem a prestação de serviços sejam 

objeto de exportação, não cabendo falar de não incidência se os elementos caracterizantes 

restarem influenciados por qualquer fato, produto ou serviço que tenha base o território brasileiro.  

E) Incidiria, pois, a despeito da não incidência do imposto em exportações de serviços para o exterior 

do País, não se enquadram nessa hipótese os serviços desenvolvidos no município cujo resultado 

nele se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior. 

 

 

QUESTÃO 15 – Dentro do complexo da teoria que engloba o sistema tributário municipal, a partir da 
luz constitucional, a Lei Municipal nº 63/2003 traz, ao falar de taxas, o detalhamento dos conceitos 

necessários à compreensão do tema. Afirma a lei que as taxas de competência do município decorrem, 

dentre outras, pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, 

prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. 

 

Desta forma, considerando as regras estabelecidas para o sistema tributário municipal de Candelária 

na lei supracitada, assinale a alternativa que apresenta corretamente um dos elementos componentes 

do conceito de serviços públicos, quando aplicados à taxa. 

 

A) Os serviços públicos são considerados utilizados pelo contribuinte, de maneira efetiva, na hipótese 

de usufruto, quando houver ganho real de atividade de interesse público e/ou individual.  

B) São serviços públicos potencialmente utilizados os que sejam postos à sua disposição mediante 

atividade administrativa em efetivo funcionamento, desde que não sejam de utilização compulsória. 

C) Serviços públicos são divisíveis quando suas partes componentes possam ser seccionadas em 

serviços de menor monta. 

D) São classificados serviços públicos específicos quando possam ser destacados em unidades 

autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidade públicas. 

E) Serviços públicos determinados são os taxativamente abordados em legislação específica.  
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QUESTÃO 16 – Uma postagem em uma rede social trouxe a informação de que determinado servidor 

público percebia, a título de remuneração, valores maiores do que os pagos ao Prefeito Municipal, o 

que foi um escândalo, pois, de acordo com a Lei Municipal nº 91/2005, nenhum servidor poderá 

perceber mensalmente, a título de remuneração ou subsídio, importância maior do que a fixada para 

o Chefe do Poder Executivo local. Quando soube da situação, o servidor em questão fez uma postagem 

de resposta, onde disse que o boato veiculado fora feito por alguém que não conhecia a legislação 

municipal, pois os valores que ele recebia à título de remuneração, e que ultrapassavam os valores 

fixados para o Prefeito, eram oriundos de prêmios de assiduidade. 

 

Analisando a seguinte situação narrada, usando por base de interpretação o texto da Lei Municipal                 
nº 91/2005, o que seria correto afirmar sobre o argumento levantado pelo servidor? 

 

A) O argumento do servidor está correto, pois prêmios por assiduidade não são incluídos no teto de 

remuneração baseado nos valores fixados para o Prefeito Municipal.  

B) Não encontra fundamento o argumento do servidor, pois, a despeito de existirem excludentes ao 

teto de remuneração baseado nos valores fixados para o Prefeito Municipal, a figura do prêmio de 

assiduidade não está dentre elas.  

C) Está incorreto o argumento do servidor, pois a hipótese de exceção ao teto de gastos fora revogada 

em modificação anterior do texto do Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de 

Candelária. 

D) Encontra respaldo, sim, o argumento do servidor, considerando que a hipótese de prêmio por 

assiduidade é legalmente prevista, desde que haja autorização legislativa para que a excludente 

seja aplicada. 

E) O argumento do servidor é válido, todavia deverá ser ratificado via processo administrativo, tendo 

em vista os princípios explícitos da Administração Pública.  

 

 

QUESTÃO 17 – Um servidor da Câmara Municipal do município Y recebeu diárias suficientes para 

cobrir as despesas de alimentação e pousada durante uma viagem oficial de interesse do Poder em 

questão. Todavia, o servidor retornou ao município antes do tempo previsto, o que fez com que não 
fosse necessária a utilização de todas as diárias a ele disponibilizadas. Analisando a Lei Municipal nº 

91/2005, qual será o prazo para que o servidor restitua as diárias pagas em excesso? 

 

A) 02 dias. 

B) 03 dias.  

C) 05 dias.  

D) 07 dias.   

E) 10 dias.  

 

 

QUESTÃO 18 – O Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Candelária trata da hipótese 

de concessões, ou seja, quando, sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço. Em 

cada uma das situações previstas na Lei Municipal nº 91/2005, o servidor poderá ausentar-se por um 

período específico. Dessa forma, tendo por referência a legislação supracitada e o tema das concessões, 

relacione os prazos e as situações elencadas abaixo e assinale a INCORRETA. 

 

A) Por motivo de falecimento de avó, poderá o servidor ausentar-se por até dois dias consecutivos.  

B) Caso comprove a necessidade do afastamento, poderá ausentar-se por até dois dias o servidor 

para alistar-se como eleitor.  

C) Em caso do falecimento de enteado, poderá o servidor ausentar-se por até cinco dias consecutivos.  

D) Nas situações de casamento, poderá o servidor ausentar-se por até cinco dias consecutivos.  

E) Caso ocorra o nascimento de um filho, poderá o servidor genitor ausentar-se por até dois dias 

consecutivos.  
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QUESTÃO 19 – Define a Lei Municipal nº 410/2009 que a promoção será realizada dentro da mesma 

categoria funcional. Considerando este tema na legislação supracitada, leia as alternativas abaixo e 

assinale a que trouxer uma afirmativa INCORRETA.  

 

A) Cada categoria funcional terá 5 (cinco) classes designadas pelas letras A, B, C, D, e E, sendo esta 

última final de carreira. 

B) O tempo de exercício exigido na classe imediatamente anterior para fins de promoção para a 

seguinte será sempre de sete anos. 

C) As promoções obedecerão ao critério de tempo de exercício em cada classe, ao merecimento e 

necessidade específica de interesse público. 

D) O exercício de cargo em comissão no próprio município não interfere na caracterização de efetivo 

exercício, para fins de promoção. 

E) A promoção terá vigência a partir do mês seguinte àquele em que o servidor completar o tempo de 

exercício. 

 

 
QUESTÃO 20 – Também trata a Lei Municipal nº 410/2009 sobre o quadro de gratificações por cargo 

de comando exercido, sendo as gratificações de confiança atribuídas a pessoa fora do quadro de 

servidores municipais. A função gratificada, de acordo com a Lei Municipal nº 410/2009, tem um valor 

específico, este que será de quantos por cento do valor do correspondente cargo em comissão? 

 

A) 15%. 

B) 25%. 

C) 30%. 

D) 50%. 

E) 60%. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

QUESTÃO 21 – Dois importantes rios banham o território candelariense: ______________ e 

_____________, ambos são afluentes do Rio Jacuí, servidos por uma riquíssima rede de afluentes, 

formando vales extensos e muito férteis, gerando, assim, riquezas incalculáveis oriundas da produção 

agropecuária. 

 

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

 

A) Rio Pardinho – Lago Dourado 

B) Rio Pardinho – Rio Pardo 

C) Botucaraí – Rio Pardo 

D) Taquari Mirim – Rio Pardo 

E) Vacacaí – Botucaraí 

 

 

QUESTÃO 22 – Conforme o site da Prefeitura 

Municipal de Candelária (candelaria.atende.net), a 

Lei Federal nº 14.017/2020, conhecida como Lei 

Aldir Blanc, tem como objetivo central: 

 

A) Estabelecer ações emergenciais destinadas ao 

setor cultural, a serem adotadas em decorrência 

dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da 

Covid-19. 

B) Estabelecer 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. 

C) Isentar do tributo ICMS os produtos e serviços destinados à exportação.  

D) Proteger os homens que dizem estar sofrendo agressões físicas, psicológicas e financeiras por parte 

de suas ex-mulheres, que se utilizam da Lei Maria da Penha a seu favor. 

E) Tratar sobre as normas de segurança, prevenção e proteção contra incêndio em edificações e áreas 

de risco de incêndio. 
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QUESTÃO 23 – No dia 18 de julho é celebrado o Dia Internacional __________________. A data foi 

instituída em 2009 pela Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), simbolizando o 

dia do nascimento do ex-presidente da África do Sul, um dos maiores ícones que o mundo já teve. Ele 

se tornou referência na luta pelo fim do Apartheid e na defesa por uma sociedade mais justa e 

igualitária. Passou 27 anos preso como prisioneiro político, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, em 

dezembro de 1993, pela sua luta contra o regime de segregação racial e morreu em 2013. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima, sabendo que sua resposta 

se refere ao líder sul-africano descrito no texto. 

 

A) Barack Obama 

B) Koffi Annan 

C) Malcolm-X 

D) Nelson Mandela 

E) Martin Luther King Jr 

 

 

QUESTÃO 24 – Nunca se ouviu falar tanto em gênero! As transformações comportamentais e de 

relacionamentos têm motivado reflexões e debates, sendo frequentemente abordados programas de 

TV, novelas, filmes e séries. Por isso, nesse contexto, assinale abaixo a correta definição do termo 

CISGÊNERO. 

 

A) É uma pessoa que nasce com órgãos sexuais femininos, mas possui uma identidade de gênero 

masculina, assim como o papel e expressão de gênero que são socioculturalmente atribuídos aos 

homens. Mesmo nascendo com órgão sexual feminino, este indivíduo se identifica como um 

homem. 

B) Indivíduo que se identifica, em todos os aspectos, com o seu gênero de nascença. Em outras 

palavras: na pessoa existe concordância entre a identidade de gênero (a forma como a pessoa se 

vê) e o gênero que lhe foi conferido ao nascer. 

C) É uma pessoa que nasce com órgãos sexuais masculinos, porém possui uma identidade de gênero 

feminina. Essa pessoa está em desacordo com as características de gênero que são atribuídas aos 

homens. 

D) Refere-se às pessoas que não se percebem como pertencentes a um gênero exclusivamente. Isso 

significa que sua identidade de gênero e expressão de gênero não são limitadas ao masculino e 

feminino. 

E) São as pessoas que não se identificam com o seu sexo biológico, mas sim com um gênero diferente 

daquele que lhe foi atribuído biologicamente. 

 

 

QUESTÃO 25 – Leia a seguinte notícia, divulgada no Jornal Brasil de Fato de 15/12/2021: “O Brasil 

caiu cinco posições no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das Nações Unidas. O 
país passou da 79ª para a 84ª posição, entre 189 países avaliados, com base em dados de 2019. Se 

os índices de desigualdade social forem acrescidos à fórmula, o Brasil perde 20 posições. O Brasil 
agora é o 6º entre os países da América do Sul, atrás de Chile, Argentina, Uruguai, Peru e Colômbia”. 

Em resumo, o IDH é baseado nos indicadores: 

 

I. Saúde (expectativa de vida).  

II. Renda (PIB per capita). 

III. Educação (alfabetização e taxa de matrícula). 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II.  

D) Apenas II e III.  

E) I, II e III. 
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MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 26 – Um contador preencheu, ao longo de 4 dias, todos com o mesmo tempo de trabalho, 

respectivamente, 48, 52, 39 e 47 declarações completas de imposto de renda de pessoa física. A 

média aritmética de declarações preenchidas nesse período é de: 

 

A) 42. 

B) 45. 

C) 47. 

D) 49. 

E) 94. 

 

 

QUESTÃO 27 – Um investidor realizou, na mesma data, duas aplicações remuneradas por taxa de 

juros simples. Na aplicação A, depositou R$ 15.000,00 com uma taxa de juros de 36% a.a. e, na 

aplicação B, depositou R$10.000,00 com uma taxa de juros de 5% a.m.. O prazo para que as duas 

aplicações atinjam o mesmo montante é de quantos meses? 

 

A) 100. 

B) 105. 

C) 110. 

D) 90. 

E) 95. 

 

 

QUESTÃO 28 – O custo de produção de x unidades de um produto em reais é determinado pela 
função 𝐶(𝑥) = 2𝑥2 − 160𝑥 + 20000. O custo mínimo ocorre para uma produção de quantas unidades? 

 

A) 10. 

B) 18. 

C) 20. 

D) 40. 

E) 50. 

 

 
QUESTÃO 29 – A fórmula ¬(𝐴 → (𝐶 ∨ 𝐵)) ↔ (𝐴 ∧ ¬𝐵 ∧ ¬𝐶) é uma: 

 

A) Contradição. 

B) Equivalência lógica. 

C) Contingência. 

D) Implicação lógica. 

E) Indeterminação. 

 

 

QUESTÃO 30 – Assinale a alternativa que apresenta um conjunto no qual é verdadeira a sentença 

aberta: qualquer número é divisível por cinco e maior que dezoito. 

 

A) {10, 12, 20, 22, 30, 32} 

B) {20, 24, 25, 30, 35, 40} 

C) {5, 15, 20, 25, 30, 35} 

D) {5, 10, 15, 25, 30, 35} 

E) {25, 30, 35, 40, 45, 50} 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 31 – A Lei Complementar nº 101/2000 estabelece normas de finanças públicas voltadas 

para a responsabilidade na gestão fiscal. Analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou 

F, se falsas. 
 

(  ) Empresa controlada é a sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direta 

ou indiretamente, a ente da federação. 

(  ) Empresa estatal dependente é a empresa controlada que receba do ente controlador recursos 

financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, 

excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. 

(  ) Ente da Federação é a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município. 
 

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

A) V – F – V. 

B) V – V – V. 

C) F – V – V. 

D) F – F – V. 

E) F – F – F. 
 

 

QUESTÃO 32 – Conforme o Pronunciamento Conceitual Básico para elaboração e apresentação das 

demonstrações contábeis do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, analise as seguintes assertivas: 
 

I. O objetivo das demonstrações contábeis é fornecer informações sobre a posição patrimonial e 

financeira, o desempenho e as mudanças na posição financeira da entidade, que sejam úteis a 

um grande número de usuários em suas avaliações e tomadas de decisão econômica. 

II. A posição patrimonial e financeira da entidade é afetada pelos recursos econômicos que ela 

controla, sua estrutura financeira, sua liquidez e solvência e sua capacidade de adaptação às 

mudanças no ambiente em que opera. 

III. As decisões econômicas que são tomadas pelos usuários das demonstrações contábeis requerem 

uma avaliação da capacidade que a entidade tem para gerar caixa e equivalentes de caixa, e da 

época e grau de certeza dessa geração. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 33 – A Metalúrgica Luz, comprou um veículo a prazo, pelo valor de R$ 50.000,00, para 

pagamento em uma vez, no prazo de 60 dias após a data de emissão da Nota Fiscal de compra. O 

veículo será utilizado em viagens pelos vendedores da empresa. 
 

Considerando somente as informações do enunciado, analise os lançamentos contábeis da Nota Fiscal 

de Compra e assinale a alternativa correta. 
 

A)  Débito: Veículos R$ 50.0000,00 (Ativo Não Circulante/Investimento) 

Crédito: Fornecedores a pagar R$ 50.000,00 (Passivo Circulante) 

B)  Débito: Veículos R$ 50.0000,00 (Ativo Não Circulante/Imobilizado) 

Crédito: Caixa    R$ 50.000,00 (Ativo Circulante) 

C)  Débito: Fornecedores a pagar R$ 50.0000,00 (Passivo Circulante) 

Crédito: Veículos R$ 50.000,00 (Ativo Não Circulante/Investimento) 

D)  Débito: Veículos R$ 50.0000,00 (Ativo Não Circulante/Imobilizado) 

Crédito: Fornecedores a pagar R$ 50.000,00 (Passivo Circulante) 

E)  Débito: Despesas com veículos R$ 50.0000,00 (Conta de Resultado/Despesa) 

Crédito: Fornecedores a pagar R$ 50.000,00 (Passivo Circulante) 
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QUESTÃO 34 – Considerando a movimentação das contas patrimoniais e das contas de resultado em 

determinado período, analise as seguintes assertivas: 
 

I. Os lançamentos efetuados a Débito em contas do Ativo Circulante e, em contrapartida, Crédito 

no Passivo Não Circulante representam aumentos no saldo do Ativo Total e aumentos no Passivo 

Total. 

II. Os lançamentos a Crédito em contas do Passivo Circulante representam diminuições no Saldo do 

Passivo Total. 

III. Os lançamentos a Débito na conta Custo da Mercadoria Vendida (CMV) aumentam o lucro líquido 

da empresa. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 35 – Segundo o Pronunciamento Técnico CPC 03 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, 

que trata dos Fluxos de Caixa, analise as seguintes assertivas: 
 

I. Os fluxos de caixa advindos das atividades operacionais são basicamente derivados das principais 

atividades geradoras de receita da entidade. Portanto, eles geralmente resultam de transações e 

de outros eventos que entram na apuração do lucro líquido ou prejuízo. 

II. Uma única transação pode incluir fluxos de caixa classificados em mais de uma atividade. Por 

exemplo, quando o desembolso de caixa para pagamento de empréstimo inclui tanto os juros 

como o principal, a parte dos juros pode ser classificada como atividade operacional, mas a parte 

do principal deve ser classificada como atividade de financiamento. 

III. Os fluxos de caixa referente a juros, dividendos e juros sobre capital próprio recebidos e pagos 

devem ser apresentados juntos. Unificando as atividades operacionais, de investimento e de 

financiamento. 
 

Quais estão INCORRETAS? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 36 – A Lei nº 11.079/2004 institui normas gerais para licitação e contratação de parceria 

público-privada no âmbito da Administração Pública. De acordo com essa Lei, analise as seguintes 

assertivas: 
 

I. Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública 

seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação 

de bens. 

II. Antes da celebração do contrato, deverá ser constituída sociedade de propósito específico, 

incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria. A sociedade de propósito específico poderá 

assumir a forma de companhia aberta, com valores mobiliários admitidos à negociação no 

mercado. 

III. A sociedade de propósito específico deverá obedecer a padrões de governança corporativa e 

adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, conforme regulamento. Fica 

vedado à Administração Pública ser titular da maioria do capital votante das sociedades de 

propósito específico. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 37 – Conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, NBCT 

16, analise as seguintes assertivas: 

 

I. Patrimônio Público é o conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, 

adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor 

público, que seja portador ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerente à 

prestação de serviços públicos ou à exploração econômica por entidades do setor público e suas 

obrigações. 

II. O Patrimônio Público é estruturado em dois grupos. (1) Ativos são recursos controlados pela 

entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem para a entidade 

benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços; (2) Passivos são obrigações presentes da 

entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a 

entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços. 

III. O sistema contábil representa a estrutura de informações sobre identificação, mensuração, 

avaliação, registro, controle e evidenciação dos atos e dos fatos da gestão do patrimônio público, 

com o objetivo de orientar e suprir o processo de decisão, a prestação de contas e a 

instrumentalização do controle social. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 38 – Além de ser uma ferramenta para a consolidação das contas nacionais e instrumento 

para a adoção das normas internacionais de contabilidade, o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público 

(PCASP) permitiu diversas inovações. De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público, analise as seguintes assertivas: 

 

I. Segregação das informações orçamentárias e patrimoniais: no PCASP, as contas contábeis são 

classificadas segundo a natureza das informações que evidenciam – orçamentária, patrimonial e 

de controle –, de modo que os registros orçamentários não influenciem ou alterem os registros 

patrimoniais, e vice-versa. 

II. Registro dos fatos que afetam o patrimônio público segundo o regime de competência: as 

variações patrimoniais aumentativas (VPA) e as variações patrimoniais diminutivas (VPD) 

registram as transações que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, devendo ser 

reconhecidas nos períodos a que se referem, segundo seu fato gerador, sejam elas dependentes 

ou independentes da execução orçamentária. 

III. Registro de procedimentos contábeis gerais em observância às normas internacionais: como as 

provisões, os créditos tributários e não tributários, os estoques, os ativos imobilizados e 

intangíveis, dentre outros. Incluem-se também os procedimentos de mensuração após o 

reconhecimento, tais como a reavaliação, a depreciação, a amortização, a exaustão e a redução 

ao valor recuperável (impairment), dentre outros. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 39 – Conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, analise as seguintes 

assertivas sobre as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público: 

 

I. As Notas Explicativas contêm informação adicional em relação àquela apresentada nas 

demonstrações contábeis. As Notas Explicativas oferecem descrições narrativas ou detalhamentos 

de itens divulgados nessas demonstrações e informação sobre itens que não se enquadram nos 

critérios de reconhecimento nas demonstrações contábeis. 

II. Uma omissão ou distorção é considerada material quando, individual ou coletivamente, puder 

influenciar as decisões econômicas que os usuários das demonstrações contábeis tomam com 

base nessas demonstrações. A materialidade depende da dimensão e da natureza da omissão ou 

da distorção e deve ser avaliada à luz das circunstâncias a que está sujeita. 

III. As demonstrações contábeis devem ser apresentadas pelo menos trimestralmente (inclusive 

informação comparativa). 

 

Quais estão INCORRETAS? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

 

 
QUESTÃO 40 – De acordo com a Lei do Orçamento, Lei nº 4.320/1964, analise as seguintes assertivas:   

 

I. A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política 

econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, 

universalidade e anualidade. 

II. As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão, como despesa, 

no orçamento da entidade obrigada à transferência e, como receita, no orçamento da que as deva 

receber. 

III. Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os 

impostos, as taxas e contribuições nos termos da constituição e das leis vigentes em matéria 

financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas 

por essas entidades. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

 

 

 

 


