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Embora legitimamente brasileira, a língua
portuguesa não nasceu aqui, deste lado do Atlântico; veio
de longe, na bagagem de muitos e diversos viajantes. 

Seu avanço, seu desenvolvimento e sua
consolidação em território brasileiro são fruto de uma
construção coletiva na qual diversos protagonistas tiveram
papel de destaque e outros tantos foram silenciados. 

Esse silenciamento deixou a falsa impressão de que
a língua portuguesa falada no Brasil era uma simples
evolução biológica do português europeu. 

A estrutura das relações sociais que, ao longo do
tempo, legitimaram a dominação de determinados grupos
sobre outros em nosso território autorizou hierarquizações
linguísticas tendenciosas, que dissimularam as evidências
de que a língua portuguesa falada no Brasil já não é a
mesma que se fala em Portugal. 

E não falamos mais como lá falam os portugueses,
porque a nossa língua aqui do Brasil há muito incorporou,
via contato linguístico, inúmeros elementos de línguas e
dialetos indígenas e africanos diversos. 

Nenhum sistema linguístico é homogêneo e
unitário. E, no caso brasileiro, essa homogeneidade seria
quase impossível, haja vista a formação multilíngue de
nossa sociedade e cultura. 

A população colonial e imperial brasileira foi, em
grande parte, bilíngue. Nos anos 500, 600 e 700, as línguas
francas eram amplamente utilizadas pelas comunidades
subalternizadas e até mesmo por alguns segmentos da
sociedade dominante. 

Nos dois primeiros séculos de nossa colonização, os
jesuítas sistematizaram alguns falares regionais, dando
origem a uma língua geral, amplamente adotada pelos
colonos em situações reais de uso. 

Essa “homogeneização” linguística promovida
pelos jesuítas é a primeira tentativa de se estabelecer entre
nós uma língua nacional, e isso foi em parte facilitado pela
dificuldade que muitos tinham em falar o português
“oficial”. 

Com o predomínio da língua geral, no entanto, as
elites se sentiram preteridas e logo se iniciou uma
campanha para a erradicação das línguas nativas e a
imposição do português como língua oficial do Brasil. 

Do ponto de vista social e político, a medida teve
grande impacto. Em termos práticos, no entanto, pouco
efeito teve, uma vez que, até meados do século XVIII, em
diversas regiões do Brasil, ainda se usava a língua geral. 

Essa imposição de um “idioma-padrão” como única
língua legítima e oficial contribuiu para a negação de nosso
pluralismo linguístico e para o crescimento do preconceito
com relação à pluralidade e à diversidade características de
nossa “língua brasileira”. 
 

Abrahão Costa de Freitas. Nossa língua brasileira. In: Conhecimento
Prático Língua Portuguesa e Literatura, ano 8, ed. 83, Editora Escala,

2020 (com adaptações).

QUESTÃO 1 

 
Segundo as ideias do texto, a língua portuguesa que é falada 
no Brasil 
 
(A) é resultado de uma evolução natural do português 

trazido pelos europeus. 
(B) tornou-se uma língua homogênea e única. 
(C) deixou de ser igual ao idioma falado pelos portugueses. 
(D) não pode ser considerada legitimamente brasileira. 
(E) consiste na língua geral sistematizada pelos jesuítas 

ainda na época da colonização. 
 
QUESTÃO 2 

 
Conforme as informações do texto, a imposição do português 
como idioma-padrão do Brasil foi uma medida adotada para 
atender aos anseios 
 
(A) da Coroa portuguesa. 
(B) dos jesuítas. 
(C) de toda a população colonial brasileira. 
(D) das comunidades subalternizadas. 
(E) das elites do Brasil colônia. 
 
QUESTÃO 3 

 
O adjetivo “preteridas” (linha 40) está empregado com o 
mesmo sentido de 
 
(A) privilegiadas. 
(B) menosprezadas. 
(C) abastadas. 
(D) superiores. 
(E) deprimidas. 
 
QUESTÃO 4 

 
Assinale a alterativa que apresenta a reescrita 
gramaticalmente correta para o trecho  
“500, 600 e 700” (linha 26). 
 
(A) quinhetos, seissentos e setessentos 
(B) quinentos, seicentos e setecentos 
(C) quinhetas, seiscentas e setessentas 
(D) quinhentos, seiscentos e setecentos 
(E) quinhentas, seicentas e setecentas 
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QUESTÃO 5 

 
Uma vez que a concordância verbal é, em regra, estabelecida 
entre o verbo e o(s) núcleo(s) do seu sujeito, é correto afirmar 
que a forma verbal “autorizou” (linha 13) apresenta-se no 
singular porque o núcleo do seu sujeito é o termo 
 
(A) “estrutura” (linha 11). 
(B) “que” (linha 11). 
(C) “dominação” (linha 12). 
(D) “tempo” (linha 12). 
(E) “território” (linha 13). 
 
QUESTÃO 6 

 
Assinale a alternativa que apresenta um trecho do texto que 
poderia ser isolado entre vírgulas, sem prejuízo da coerência 
e da correção gramatical do texto. 
 
(A) “na qual diversos protagonistas” (linha 6) 
(B) “a língua portuguesa falada no Brasil” (linha 15) 
(C) “haja vista” (linha 23) 
(D) “em situações reais” (linha 33) 
(E) “em parte” (linha 36) 
 
QUESTÃO 7 

 
A oração introduzida pela conjunção “porque” (linha 18) 
expressa, no texto, uma 
 
(A) consequência. 
(B) conclusão. 
(C) causa. 
(D) finalidade. 
(E) oposição. 
 
QUESTÃO 8 

 
Os pronomes possessivos empregados na linha 4 têm como 
referente o termo antecedente 
 
(A) “língua portuguesa” (linhas 1 e 2). 
(B) “aqui” (linha 2). 
(C) “deste lado do Atlântico” (linha 2). 
(D) “bagagem” (linha 3). 
(E) “muitos e diversos viajantes” (linha 3). 

QUESTÃO 9 

 

Assinale a alternativa que apresenta o critério que justifica 

corretamente a próclise do pronome “se” no trecho “e logo 

se iniciou uma campanha para a erradicação das línguas 

nativas e a imposição do português como língua oficial do 

Brasil” (linhas de 40 a 42). 

 

(A) O tempo verbal de “iniciou” impede o uso da ênclise. 

(B) O emprego da conjunção aditiva “e”, antes de “logo”, é 

o que obriga o uso da próclise. 

(C) A próclise é imperativa nas orações introduzidas por 

conjunção conclusiva, como é o caso de  

“logo”. 

(D) A palavra “logo” é advérbio de tempo e, por estar 

imediatamente antes do verbo, atrai o pronome. 

(E) A próclise pronominal é sempre obrigatória quando o 

período não é iniciado pelo verbo ao qual o pronome 

se liga. 

 
QUESTÃO 10 

 

O Manual de Redação da Presidência da  

República (3.a edição) estabelece que, em comunicações 

oficiais, o vocativo Ilustríssimo e sua respectiva forma  

abreviada (Ilmo.) 

 

(A) devem ser evitados se o destinatário for particular. 

(B) não devem ser usados em nenhuma hipótese. 

(C) devem, em regra, ser substituídos por Doutor e Dr., 

respectivamente. 

(D) não devem ser usados apenas se o destinatário for o 

presidente da República, chamado pelo vocativo 

Excelentíssimo. 

(E) devem ser usados com moderação, em respeito ao 

caráter impessoal da redação oficial. 
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Nas questões que avaliem conhecimentos de informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considere que: todos os programas mencionados estejam em 
configuração-padrão, em português; o mouse esteja 
configurado para pessoas destras; expressões como clicar, 
clique simples e clique duplo refiram-se a cliques com o 
botão esquerdo do mouse; e teclar corresponda à operação 
de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la,  
acionando-a apenas uma vez. Considere também que não 
haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em 
relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e 
equipamentos mencionados. 
 
QUESTÃO 11 
 
Assinale a alternativa que apresenta o usuário do sistema 
operacional Linux que é conhecido como superusuário e que 
pode atuar como o proprietário de qualquer arquivo ou 
processo. 
 
(A) administrator 
(B) kernel 
(C) admin 
(D) root 
(E) init 
 
QUESTÃO 12 
 
No LibreOffice Writer 7.1, a barra que contém os painéis 
Propriedades, Página, Estilos e Galeria recebe o nome de 
barra 
 
(A) lateral. 
(B) de ferramentas. 
(C) de menus. 
(D) de status. 
(E) de formatação. 
 
QUESTÃO 13 
 
Assinale a alternativa que apresenta a topologia de rede em 
que há a necessidade de um equipamento concentrador para 
se distribuir o sinal entre os computadores. 
 
(A) ponto a ponto 
(B) estrela 
(C) barramento 
(D) anel 
(E) malha 
 
QUESTÃO 14 
 
O tipo de imagem criado para facilitar a troca de imagens pela 
Internet e que possui como característica a preservação da 
transparência é o 
 
(A) BMP. 
(B) JPG. 
(C) GIF. 
(D) PDF. 
(E) PNG. 

QUESTÃO 15 
 
Assinale a alternativa que apresenta o conjunto de 
tecnologias que permite monitorar, em tempo real, os 
eventos que ocorrem em uma rede de computadores, com a 
finalidade de detectar possíveis intrusões. 
 
(A) phishing 
(B) criptografia 
(C) IDS 
(D) biometria 
(E) proxy 
 
QUESTÃO 16 
 

João, um artista independente, produz quadros para 
vender. João sempre leva a mesma quantidade de tempo 
para produzir um quadro e inicialmente produz 4 quadros a 
cada 2 dias, trabalhando 6 horas por dia.  
 
Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) João produz 1 quadro a cada duas horas de trabalho. 
(B) Se João aumentar a sua carga de trabalho para 8 horas 

diárias, ele passará a produzir 1 quadro completo a 
mais por dia. 

(C) Se João precisar produzir 67 quadros para uma entrega, 
após 16 dias de trabalho, trabalhando 6 horas por dia, 
ele terá produzido mais que 50% dos quadros dessa 
entrega. 

(D) Se João passar a trabalhar 9 horas diárias, em 7 dias ele 
conseguirá produzir mais de 20 quadros. 

(E) Se João passar a trabalhar 4 horas diárias, em duas 
semanas ele conseguirá produzir 19 quadros. 
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QUESTÃO 17 
 

Durante uma campanha de vacinação em uma 
cidade pequena, 7.500 indivíduos foram vacinados com a 
vacina A, 3.750, com a vacina B, 7.890, com a vacina C e 9.435 
não foram vacinados. Todas as pessoas da cidade constam 
nos dados anteriores e cada pessoa só é vacinada com um 
tipo de vacina. 
 
Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A probabilidade de alguém tomar a vacina A e a vacina 

B é de 50%. 
(B) Mais de 33% da população dessa cidade não foi 

vacinada. 
(C) Menos de 65% da população dessa cidade tomou 

alguma vacina. 
(D) Mais de 27% da população dessa cidade tomou a 

vacina A. 
(E) Exatamente 13% da população dessa cidade tomou a 

vacina B. 
 
QUESTÃO 18 
 

Ruan, Isabela e Jorge, três amigos que residem na 
Terra e fazem aniversário no mesmo dia, têm, 
respectivamente, 16, 14 e 13 anos de idade no dia 21 de 
janeiro do ano de 2157. Ruan tem uma máquina de 
teletransporte em casa e decide mudar-se para um planeta 
chamado planeta X, onde o tempo passa de forma diferente: 
um ano na Terra equivale a 3 anos no planeta X.  
 
Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A razão entre as idades de Ruan e Jorge no dia 21 de 

janeiro do ano de 2157 é um número irracional. 
(B) Se Ruan se mudou para o planeta X no momento exato 

em que ele completou 17 anos de idade e os outros 2 
amigos continuaram o resto da sua vida no planeta 
Terra, quando Juan tiver 53 anos, Isabela terá 50 anos 
de idade. 

(C) Se Ruan se mudou para o planeta X no momento exato 
em que ele completou 17 anos de idade e os outros 2 
amigos continuaram o resto da sua vida no planeta 
Terra, quando Juan tiver 53 anos, Jorge terá 25 anos  
de idade. 

(D) Ruan nunca terá o dobro da idade de Isabela. 
(E) A razão entre as idades de Ruan e Isabela no dia 21 de 

janeiro do ano de 2157 é um número natural. 

QUESTÃO 19 
 
 Todo policial tem uma arma de fogo. 
 Joaquim tem uma arma de fogo. 
 Nem todos os policiais gostam de rosquinha. 
 João tem medo de pessoas que não são policiais e 

possuem arma de fogo. 
 Roberto é policial. 
 
Admitindo a veracidade das informações acima, assinale a 
alternativa que apresenta uma conclusão correta. 
 
(A) Roberto tem uma arma de fogo. 
(B) Joaquim é policial. 
(C) Roberto gosta de rosquinha. 
(D) Um policial pode não ter arma de fogo. 
(E) João não tem medo de Joaquim. 
 
QUESTÃO 20 
 

Em uma fábrica de vassouras, cada funcionário 
produz vassouras individualmente e todos os funcionários 
demoram sempre o mesmo tempo para produzir uma 
vassoura. 

 
Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O número de vassouras produzidas na fábrica em um 

dia é inversamente proporcional ao tempo que a 
fábrica funcionou nesse dia. 

(B) O número de vassouras produzidas na fábrica em um 
dia é inversamente proporcional ao número de 
funcionários trabalhando na fábrica nesse dia. 

(C) Dobrar o número de funcionários em um dia é mais 
eficiente que dobrar o número de horas trabalhadas 
em um dia. 

(D) O aumento de vassouras produzidas em um dia não é 
proporcional ao aumento de horas de funcionamento 
diárias. 

(E) O tempo necessário para se produzir uma certa 
quantidade de vassouras é inversamente proporcional 
ao número de funcionários trabalhando para produzir 
essa quantidade de vassouras. 

 

 
 
 



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 6.a REGIÃO INSTITUTO QUADRIX – APLICAÇÃO: 2021 
 

CRBio-6 ASSISTENTE CONTÁBIL/FINANCEIRO 5 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 
 
A contabilidade é a ciência que tem por objeto de estudo o 
patrimônio das entidades, este entendido, de forma simples, 
como o conjunto de seus bens, direitos e obrigações. Sendo 
assim, assinale a alternativa correta a respeito da equação 
fundamental da contabilidade. 
 
(A) O patrimônio líquido representa a diferença, sempre 

positiva, entre o ativo total de uma entidade e suas 
obrigações perante terceiros. 

(B) Haverá passivo a descoberto quando o valor das 
obrigações de uma entidade perante terceiros se 
igualar ao valor do ativo total. 

(C) O passivo total representa a somatória dos bens e 
direitos de uma entidade, enquanto o ativo total 
representa a somatória de suas obrigações perante 
terceiros. 

(D) Se o ativo total for igual ao passivo total, o patrimônio 
líquido será inferior a zero. 

(E) Quando uma entidade apresenta passivo a descoberto, 
o valor do ativo total é menor que o valor de suas 
obrigações perante terceiros. 

 
QUESTÃO 22 
 
À luz da Lei n.o 6.404/1976, que trata, em seu Capítulo XV, do 
exercício social e das demonstrações financeiras, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) São demonstrações financeiras obrigatórias para as 

entidades sujeitas às normas da Lei n.o 6.404/1976 o 
balanço patrimonial, o balanço financeiro e o balanço 
orçamentário. 

(B) A escrituração da companhia será mantida em registros 
permanentes, com obediência aos preceitos da 
legislação comercial e da Lei n.o 6.404/1976 e aos 
princípios de contabilidade geralmente aceitos, 
devendo observar métodos ou critérios contábeis 
uniformes no tempo e registrar as mutações 
patrimoniais segundo o regime de competência. 

(C) No passivo, as contas serão dispostas em ordem 
decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas 
registrados. 

(D) O ativo não circulante será composto por ativo 
realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado, 
intangível e diferido. 

(E) No ativo realizável a longo prazo, serão registradas as 
participações permanentes em outras sociedades e os 
direitos de qualquer natureza, não classificáveis no 
ativo circulante. 

Situação hipotética para as questões 23 e 24. 
 

Uma entidade tem as seguintes contas contábeis. 
 
Bancos com movimento 2.125,00 
Férias e 13.o salário a pagar 1.435,00 
Clientes 1.820,00 
Softwares e Patentes 1.145,00 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 355,00 
Juros a pagar 320,00 
Estoques de mercadorias 650,00 
Depreciação acumulada 600,00 
Veículos 2.450,00 
Seguros a apropriar 495,00 
Salários a pagar 1.370,00 
Empréstimos e Financiamentos a pagar 915,00 

 
QUESTÃO 23 
 
A contabilidade tem como objetivo a demonstração 
ordenada dos elementos patrimoniais, de forma a permitir a 
tomada de decisão pelo usuário das informações. 
Considerando essa informação e as contas contábeis 
expostas, assinale a alternativa que apresenta o valor do ativo 
circulante da entidade hipotética. 
 
(A) R$ 4.735,00 
(B) R$ 5.090,00 
(C) R$ 5.445,00 
(D) R$ 7.730,00 
(E) R$ 8.930,00 
 
QUESTÃO 24 
 
Com base nos dados apresentados, assinale a alternativa que 
apresenta, correta e respectivamente, o valor do passivo total 
e o valor do patrimônio líquido da entidade hipotética. 
 
(A) R$ 4.040,00 e R$ 3.335,00  
(B) R$ 4.040,00 e R$ 4.045,00 
(C) R$ 4.040,00 e R$ 3.690,00 
(D) R$ 4.395,00 e R$ 4.535,00 
(E) R$ 4.395,00 e R$ 3.335,00 
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QUESTÃO 25 
 
Os princípios de contabilidade representam a essência das 
doutrinas e das teorias relativas à ciência contábil e sua 
aplicação na escrituração contábil decorre de previsão 
expressa de norma específica do Conselho Federal de 
Contabilidade (ITG 2000 [R1] – item 3). Acerca dessa tema, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) De acordo com o princípio da entidade, a soma ou 

agregação de patrimônios autônomos resulta em nova 
entidade.  

(B) Pelo princípio da continuidade, a expectativa de 
extinção da entidade em um prazo determinado não 
deve influenciar o valor econômico dos ativos e dos 
passivos. 

(C) O princípio da prudência determina a adoção do menor 
valor para os componentes do ativo e do maior valor 
para os do passivo, sempre que se apresentem 
alternativas igualmente válidas para a quantificação 
das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio 
líquido. 

(D) O princípio da oportunidade exige a apreensão, o 
registro e o relato de todas as variações sofridas pelo 
patrimônio de uma entidade, no momento em que elas 
ocorrerem, mas apenas quando houver absoluta 
certeza de sua ocorrência. 

(E) O princípio da competência determina que a 
diminuição ou a extinção do valor econômico de um 
ativo deverá ser registrada como receita do período em 
que ocorrer. 

 
QUESTÃO 26 
 
A respeito da escrituração, técnica contábil que tem por 
finalidade registrar os fatos, de maneira padronizada, por 
meio de contas contábeis, assinale a alternativa correta. 
 
(A) As contas representativas de bens e direitos possuem 

natureza de saldo credor. 
(B) As contas patrimoniais terão seus saldos encerrados ao 

final do exercício, não se transportando para o 
exercício seguinte. 

(C) As contas de resultado acumulam saldo de um 
exercício financeiro para o outro. 

(D) O método das partidas dobradas determina o registro 
simultâneo dos fatos contábeis em, no mínimo, duas 
contas contábeis. 

(E) As contas representativas das obrigações com terceiros 
possuem natureza de saldo credor. 

QUESTÃO 27 
 
Uma entidade adquiriu determinado equipamento, 

em 31/5/2021, para utilização em suas atividades 
operacionais. O valor do bem é de R$ 100.000,00, sendo 
pagos 50% à vista e 50% em dez parcelas iguais e mensais, 
vencendo a primeira em 30/6/2021. Consta no manual do 
fabricante que a vida útil desse equipamento é de oito anos.  
 
Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que 
apresenta o valor contábil líquido do bem ao final do exercício 
de 2021. 
 
(A) R$ 77.708,33  
(B) R$ 78.750,00  
(C) R$ 85.000,00  
(D) R$ 92.708,33 
(E) R$ 93.750,00 
 
QUESTÃO 28 
 
Assinale a alternativa que apresenta a correta contabilização 
do faturamento de venda de mercadorias a prazo no valor de 
R$ 1.000,00, tributado pelo ICMS à alíquota de 18%, a ser 
recolhido trinta dias após a operação. 
 
(A) D – Duplicatas a receber = R$ 820,00 

D – ICMS sobre vendas = R$ 180,00 
C – Vendas a prazo = R$ 1.000,00 

(B) D – Bancos com movimento = R$ 1.000,00 
C – ICMS sobre vendas = R$ 180,00 
C – Vendas a prazo = R$ 820,00 

(C) D – Duplicatas a receber = R$ 1.000,00 
D – ICMS sobre vendas = R$ 180,00 
C – Vendas a prazo = R$ 1.180,00 

(D) D – Duplicatas a receber = R$ 1.000,00 
D – ICMS sobre vendas = R$ 180,00 
C – Vendas a prazo = R$ 1.000,00 
C – ICMS a recolher = R$ 180,00 

(E) D – Bancos com movimento = R$ 1.000,00 
C – Vendas a prazo = R$ 820,00 
C – ICMS a recolher = R$ 180,00 
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QUESTÃO 29 
 
No que se refere à aplicação das normas de contabilidade 
pública atualmente vigentes aos Conselhos de Fiscalização 
das Atividades Profissionais, assinale a alternativa correta. 
 
(A) No entendimento do Conselho Federal de 

Contabilidade, os Conselhos Profissionais estão 
obrigatoriamente inseridos no campo de aplicação da 
Lei n.o 6.404/1976, sendo dispensável a observação das 
Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor 
Público por essas entidades. 

(B) No entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional, 
os Conselhos Profissionais estão obrigados a adotar a 
contabilidade pública em consonância apenas com as 
regras do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público. 

(C) Os Conselhos Profissionais devem adotar, de forma 
obrigatória e simultânea, as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Técnica do Setor Público, editadas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e as normas 
editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, 
dispostas no Manual de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público. 

(D) Os Conselhos Profissionais devem adotar, de forma 
obrigatória e simultânea, as normas editadas pela 
Secretaria do Tesouro Nacional, dispostas no Manual 
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, e as 
disposições da Lei n.o 4.320/1964. 

(E) No entendimento do Conselho Federal de 
Contabilidade, os Conselhos Profissionais devem, 
obrigatoriamente, aplicar a contabilidade pública em 
conformidade com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Técnica do Setor Público. 

 
QUESTÃO 30 

 
De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público (8.a edição, 2018), assinale a alternativa que 
apresenta uma entidade que está obrigada à observância de 
suas normas de contabilidade pública. 
 
(A) associação com fins religiosos 
(B) partido político 
(C) Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
(D) sindicato dos servidores públicos do estado do 

Amazonas 
(E) empresa estatal dependente 

QUESTÃO 31 
 

Ano Inflação Oficial 
2017 5,60% 
2018 4,15% 
2019 -2,00% 
2020 8,52% 

 
Quando os preços das mercadorias ou dos serviços estão, de 
forma genérica, se elevando, tem-se o processo inflacionário. 
O quadro acima demonstra, de forma hipotética, a inflação 
oficial medida no Brasil, no período de 2017 a 2020. Com base 
nessas informações, é correto afirmar que a inflação 
acumulada no período foi de 
 
(A) 15,67%.  
(B) 16,27%.  
(C) 16,97%. 
(D) 17,15%. 
(E) 17,37%. 
 
QUESTÃO 32 
 

Um cidadão aplica, em 1.o/1/2020, um capital de  
R$ 1.523,73 em determinado produto financeiro que rende 
juros mensais de 1% a. m., capitalizados de forma composta. 
O contrato especifica que o resgate do montante dar-se-á, de 
forma integral, exatos doze meses após a aplicação inicial.  
 
Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa 
que apresenta o valor dos juros recebidos em 1.o/1/2021. 
 
(A) R$ 174,66 
(B) R$ 187,42 
(C) R$ 191,11 
(D) R$ 193,24  
(E) R$ 212,03 
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QUESTÃO 33 
 
A Lei n.o 4.320/1964 é o instrumento legal que atualmente 
estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração 
e o controle dos orçamentos da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios. Segundo seu artigo 35, 
pertencem ao exercício financeiro as receitas nele 
 
(A) fixadas e as despesas nele incorridas. 
(B) previstas e as despesas legalmente empenhadas. 
(C) arrecadadas e as despesas nele legalmente 

empenhadas. 
(D) arrecadadas e as despesas legalmente pagas. 
(E) arrecadadas e as despesas legalmente liquidadas. 
 
QUESTÃO 34 
 
No decorrer da execução orçamentária, o gestor público pode 
se deparar com situações não previstas na elaboração da Lei 
Orçamentária Anual. No entanto, a Lei n.o 4.320/1964 prevê 
meios capazes de servir como instrumentos de ajustamento 
orçamentário: os créditos adicionais. Conforme essa norma 
legal, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os créditos adicionais extraordinários são destinados a 

situações urgentes e imprevistas e necessitam de 
prévia autorização legislativa para sua abertura. 

(B) Os créditos adicionais especiais são os destinados a 
reforço de dotação orçamentária já existente. 

(C) A abertura de créditos suplementares e especiais 
prescinde de autorização do Poder Legislativo. 

(D) A abertura dos créditos suplementares e especiais 
depende da existência de recursos disponíveis para que 
ocorra a despesa e será precedida de exposição 
justificativa. 

(E) Os créditos suplementares são os destinados às 
despesas para as quais não haja dotação orçamentária 
específica. 

 
QUESTÃO 35 
 
Segundo a Lei n.o 4.320/1964, assinale a alternativa correta 
com relação à classificação da receita pública. 
 
(A) Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades 

de direito privado, compreendendo os impostos, as 
taxas e as contribuições, nos termos da Constituição 
Federal e das leis vigentes em matéria financeira, e 
destinando-se o seu produto somente ao pagamento 
dos juros da dívida pública. 

(B) A alienação de bens da Administração Pública constitui 
fonte de receita corrente. 

(C) Entre as receitas de capital, está abrangida a receita 
patrimonial. 

(D) São receitas de capital as provenientes dos recursos 
financeiros recebidos de outras entidades de direito, 
público ou privado, destinadas a despesas com 
remuneração de pessoal e encargos sociais. 

(E) A receita orçamentária classificar-se-á nas seguintes 
categorias econômicas: receitas correntes; e receitas 
de capital. 

QUESTÃO 36 
 
À luz da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa 
correta a respeito da Lei Orçamentária Anual de certo 
município brasileiro. 
 
(A) Não poderá conter autorização para a abertura de 

créditos suplementares. 
(B) A proposta da Lei é de iniciativa privativa do prefeito 

municipal. 
(C) Compreenderá as metas e as prioridades da 

Administração, incluindo as despesas de capital para o 
exercício subsequente. 

(D) Estabelecerá as diretrizes, os objetivos e as metas da 
Administração para as despesas de capital e outras 
delas decorrentes. 

(E) Poderá conter dispositivo que aumenta a alíquota do 
imposto sobre serviços de qualquer natureza, se 
verificada a necessidade de caixa para o município. 

 
QUESTÃO 37 
 
A definição de tributo tem origem legal, constando do 
art. 3.o da Lei n.o 5.172/1966 (Código Tributário Nacional). De 
acordo com essa norma, assinale a alternativa correta quanto 
às características essenciais do tributo. 
 
(A) O tributo é uma prestação pecuniária compulsória. 
(B) O tributo pode ser cobrado mediante atividade 

administrativa vinculada ou discricionária. 
(C) O tributo poder ser instituído por decreto do Poder 

Executivo. 
(D) O tributo pode ser utilizado para a punição de atos 

ilícitos. 
(E) A instituição de tributo prescinde da participação do 

Poder Legislativo. 
 
QUESTÃO 38 
 
No que se refere às competências tributárias dos entes 
federativos, expressamente dispostas nos artigos de 145 a 
156 da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Os municípios não poderão instituir contribuição para 

o custeio do serviço de iluminação pública. 
(B) Os municípios poderão instituir contribuições de 

intervenção em seu domínio econômico. 
(C) Compete aos estados a instituição do imposto sobre a 

propriedade predial e territorial urbana. 
(D) Os municípios não poderão, em nenhuma hipótese, 

instituir empréstimos compulsórios. 
(E) Os municípios poderão instituir taxas sobre o exercício 

de poder de polícia, as quais poderão ter base de 
cálculo própria para impostos. 
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QUESTÃO 39 
 
Acerca das infrações à legislação de trânsito brasileira, 
previstas no Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.o 9.503/1997), 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou 

Permissão para Dirigir de categoria diferente da do 
veículo que esteja conduzindo constitui infração grave, 
punível com multa. 

(B) Dirigir veículo com validade da Carteira Nacional de 
Habilitação vencida há mais de trinta dias constitui 
infração leve, punível com multa. 

(C) Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de 
Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para 
Conduzir Ciclomotor constitui infração gravíssima, 
punível com multa. 

(D) Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência 
constitui infração grave, punível com multa e 
suspensão do direito de dirigir por doze meses. 

(E) Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação, 
Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir 
Ciclomotor cassada ou com suspensão do direito de 
dirigir constitui infração média, punível com 
advertência. 

 
QUESTÃO 40 
 
Descrição Dotação 

Inicial 
Empenhado Liquidado Pago Saldo 

da 
Dotação 

Pessoal e 
Encargos 
Sociais 

5.000,00 4.880,00 4.620,00 4.550,00 120,00 

Juros e 
Encargos 
da Dívida 

2.550,00 2.340,00 2.280,00 2.120,00 210,00 

Outras 
Despesas 
Correntes 

8.750,00 7.990,00 7.770,00 7.690,00 760,00 

 
O quadro acima informa acerca da execução orçamentária de 
determinada entidade pública. Com base nele, é correto 
afirmar que o valor total inscrito em restos a pagar ao final do 
exercício financeiro foi de 
 
(A) R$ 1.090,00. 
(B) R$ 850,00. 
(C) R$ 540,00. 
(D) R$ 310,00. 
(E) R$ 275,00. 

 
 
 


