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QUESTÕES 01 A 16 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. No Balanço Patrimonial, as contas serão 
classificadas segundo os elementos do patrimônio 
que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o 
conhecimento e a análise da situação financeira da 
companhia. Em relação a classificação, avaliação e 
registro das contas de acordo com a Lei 6.404/1976, 
considere:

I - No ativo, as contas serão dispostas em ordem 
crescente de grau de liquidez dos elementos nelas 
registrados.
II - No passivo, as obrigações, encargos e riscos, 
conhecidos ou calculáveis, inclusive Imposto 
sobre a Renda a pagar com base no resultado do 
exercício, serão computados pelo valor atualizado 
até a data do balanço.
III - A conta do capital social discriminará o montante 
subscrito e, por dedução, a parcela ainda não 
realizada.
IV - As obrigações, os encargos e os riscos 
classificados no passivo não circulante serão 
ajustados ao seu valor presente, sendo os demais 
ajustados quando houver efeito relevante.  

De acordo com as afirmativas acima, assinale a 
alternativa correta:
a) Somente as afirmativas I e II  e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas II e III  e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

02. A respeito da Lei n. 4.320/1964, assinale a 
alternativa correta:
a) A Demonstração das Variações Patrimoniais 
demonstrará a receita e a despesa orçamentárias 
bem como os recebimentos e os pagamentos de 
natureza extra-orçamentária, conjugados com 
os saldos em espécie provenientes do exercício 
anterior, e os que se transferem para o exercício 
seguinte.
b) O Balanço Patrimonial demonstrará o ativo 
Financeiro, ativo permanente, passivo financeiro, 
passivo permanente, saldo patrimonial e as contas 
de compensação.
c) O Balanço Orçamentário demonstrará o resultado 
patrimonial do exercício.
d) O Balanço Financeiro evidenciará as alterações 
verificadas no patrimônio, resultantes ou 
independentes da execução orçamentária.
________________________________________

03. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, 
são instrumentos de transparência da gestão fiscal, 
aos quais será dada ampla divulgação inclusive em 
meios eletrônicos de acesso público:

I - Relatório Resumido da Execução Orçamentária 
e o Relatório de Gestão Fiscal.
II - As prestações de contas e o respectivo parecer 
prévio.
III - Os planos, orçamentos e leis de diretrizes 
orçamentárias.

De acordo com as afirmativas acima, assinale a 
alternativa correta:
a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
04. De acordo com Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas ao setor público em vigor, 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade:

I - O objetivo principal da maioria das entidades do 
setor público é prestar serviços à sociedade, em 
vez de obter lucros e gerar retorno financeiro aos 
investidores. Consequentemente, o desempenho 
de tais entidades pode ser apenas parcialmente 
avaliado por meio da análise da situação patrimonial, 
do desempenho e dos fluxos de caixa.
II - Os governos geralmente têm amplos poderes, 
incluindo a capacidade de estabelecer e fazer 
cumprir requisitos legais e alterar esses requisitos. 
Globalmente, o setor público varia consideravelmente 
em suas disposições constitucionais e em suas 
metodologias de funcionamento. No entanto, a 
governança no setor público, geralmente, envolve 
a realização de prestação de contas do Poder 
Executivo para o Poder Legislativo.
III - O governo e outras entidades do setor público 
elaboram orçamentos. No Brasil, a Constituição 
exige a elaboração do orçamento anual, a 
sua aprovação pelo poder executivo e a sua 
disponibilização à sociedade. A legislação brasileira 
define o que a peça orçamentária deve conter.
IV - A tributação é uma transação que ocorre 
por força de lei e exige a contraprestação entre 
entidades (ou indivíduos) e o governo. A distribuição 
das competências tributárias entre os níveis de 
governo é uniforme e depende da relação entre as 
competências tributárias do governo federal, dos 
demais entes federativos e de outras entidades do 
setor público.

a) Somente as afirmativas I e II  estão corretas.
b) Somente as afirmativas II e III  e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
05. Uma companhia comercial adota o sistema do 
inventário periódico. Os seguintes dados, dos quais 
já estão deduzidos, quando for o caso, os impostos 
recuperáveis, foram extraídos da escrituração 
contábil relativa ao exercício encerrado em 31-12-
2017:
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Estoque inicial em 
01/12/2017 R$   36.200,00

Compras no mês de dezem-
bro R$   22.000,00

Estoque final em 31/12/2017 R$   14.000,00
Total das vendas em dezem-
bro de 2017 R$   54.600,00

Com base nestas informações, o total do custo das 
mercadorias vendidas em 31/12/2017, foi de:
a) R$ 32.600
b) R$ 40.600
c) R$ 28.200
d) R$ 44.200
________________________________________

06. De acordo com a Lei 4.320/64, assinale a 
alternativa correta a respeito de receita e despesa 
pública.
a) São Receitas Correntes as receitas tributária, de 
contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, 
de serviços e outras e, ainda, as provenientes de 
recursos financeiros recebidos de outras pessoas 
de direito público ou privado, quando destinadas a 
atender despesas classificáveis em Despesas de 
Capital.
b) São Receitas de Capital as provenientes da 
realização de recursos financeiros oriundos de 
constituição de dívidas; da conversão, em espécie, 
de bens e direitos; os recursos recebidos de outras 
pessoas de direito público ou privado, destinados 
a atender despesas classificáveis em Despesas 
Correntes e, ainda, o superávit do Orçamento 
Corrente.
c) Classificam-se como Despesas de Custeio 
as dotações para o planejamento e a execução 
de obras, inclusive as destinadas à aquisição de 
imóveis considerados necessários à realização 
destas últimas, bem como para os programas 
especiais de trabalho, aquisição de instalações, 
equipamentos e material permanente e constituição 
ou aumento do capital de empresas que não sejam 
de caráter comercial ou financeiro.
d) Classificam-se como Transferências Correntes 
as dotações para despesas as quais não 
corresponda contraprestação direta em bens ou 
serviços, inclusive para contribuições e subvenções 
destinadas a atender à manutenção de outras 
entidades de direito público ou privado.
________________________________________

07. Analise a seguinte movimentação de contas de 
resultado da empresa Samba Ltda.

01/07/2017
Pagamento do 
aluguel pertinente 
ao mês de junho

R$   1.200,00

06/07/2017 Venda a prazo de 
mercadorias R$   3.640,00

14/07/2017

Pagamento de 
despesas opera-
cionais pertinentes 
ao mês atual.

 R$      420,00

20/07/2017 Venda à vista de 
mercadorias R$   2.000,00

22/07/2017

Recebimento 
de duplicatas 
referente a vendas 
ocorridas no mês 
de Maio

 R$      900,00

Considerando somente a movimentação acima, é 
correto afirmar que em 31/07/2017:
a) Pelo regime de competência houve um lucro de 
R$ 1.280,00.
b) Pelo regime de competência houve um lucro de 
R$ 5.220,00.
c) Pelo regime de caixa houve um lucro de R$ 
4.920,00.
d) Pelo regime de caixa houve um lucro de R$ 
1.580,00.
________________________________________

08. Em relação às Demonstrações Contábeis, 
assinale a alternativa correta.
a) A demonstração dos fluxos de caixa indicará 
o valor da riqueza gerada pela companhia, a sua 
distribuição entre os elementos que contribuíram 
para a geração dessa riqueza, tais como 
empregados, financiadores, acionistas, governo 
e outros, bem como a parcela da riqueza não 
distribuída.
b) A demonstração do valor adicionado discriminará 
as alterações ocorridas, durante o exercício, no 
saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregando-
se essas alterações em, no mínimo, três fluxos.
c) A demonstração de lucros ou prejuízos 
acumulados discriminará as transferências para 
reservas, os dividendos, a parcela dos lucros 
incorporada ao capital e o saldo ao fim do período.
d) A demonstração do resultado do exercício deverá 
indicar o montante do dividendo por ação do capital 
social e poderá ser incluída na demonstração das 
mutações do patrimônio líquido, se elaborada e 
publicada pela companhia.
________________________________________
09. De acordo com o Código Tributário Municipal,  
analise as afirmativas que apresentam as situações 
de aplicação e vigência da legislação tributária.

I - A lei tributária tem aplicação em todo o território 
nacional e estabelece a relação jurídico-tributária no 
momento em que tiver lugar o ato ou fato tributável, 
salvo disposição em contrário.
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II - A lei tributária tem aplicação obrigatória pelas 
autoridades administrativas, não constituindo 
motivo para deixar de aplicá-la o silêncio, a omissão 
ou a obscuridade de seu texto.
III - Quando ocorrer dúvida ao contribuinte, quanto 
à aplicação de dispositivo da lei, este poderá, 
mediante processo licitatório, consultar à hipótese 
concreta do fato.
IV - A lei tributária tem aplicação em todo o território 
do Município e não tem aplicação obrigatória pelas 
autoridades administrativas.

a) Somente as afirmativas I e II  estão corretas.
b) Somente a afirmativa II está correta. 
c) Somente a afirmativa III está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

10. Sobre o conceito legal de tributo, descrito no 
Código Tributário Municipal, é correto afirmar:

I - Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato 
gerador uma situação independente de qualquer 
atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.
II - Taxa é o tributo que tem como fato gerador o 
exercício regular do poder de polícia ou a utilização 
efetiva ou potencial de serviço público específico e 
divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua 
disposição.
III - Contribuição de melhoria é o tributo instituído 
para fazer face ao custo de obras públicas de que 
decorra valorização imobiliária.
IV - Contribuição para o custeio do serviço de 
iluminação pública é o tributo instituído para fazer 
face ao custo dos serviços de iluminação pública. 

a) Somente as afirmativas I e II  e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas II e III  e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

11. A expressão “legislação tributária” compreende 
as leis, os tratados e as convenções internacionais, 
os decretos e as normas complementares que 
versem, no todo ou em parte, sobre tributos e 
relações jurídicas a eles pertinentes. Conforme 
disposto no Código Tributário Nacional , o meio 
utilizado para instituir ou extinguir tributos é:
a) Decreto
b) Convenção
c) Norma Complementar
d) Lei 

12. O crédito tributário regularmente constituído 
somente se modifica ou extingue, ou tem sua 
exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos 
previstos no Código Tributário Nacional, fora dos 
quais não podem ser dispensadas, sob pena de 
responsabilidade funcional na forma da lei, a sua 
efetivação ou as respectivas garantias. São causas 
de extinção do Crédito Tributário previstos no 
Código Tributário Nacional, EXCETO:
a) Parcelamento
b) Pagamento
c) Conversão de depósito em renda
d) Remissão
________________________________________
13. Acerca da seguridade social, de acordo com 
a Constituição Federal e com a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa 
INCORRETA:
a) Admite-se a participação direta ou indireta de 
empresas ou capitais estrangeiros na assistência à 
saúde no País, exceto nos casos vedados em lei.
b) É constitucional a regra que veda, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde – SUS, a internação em 
acomodações superiores, bem como o atendimento 
diferenciado por médico do próprio SUS, ou por 
médico conveniado, mediante o pagamento da 
diferença dos valores correspondentes.
c) O tratamento médico adequado aos necessitados 
se insere no rol dos deveres do Estado, sendo de 
responsabilidade solidária dos entes federados.
d) O sistema único de saúde será financiado com 
recursos do orçamento da seguridade social, 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, além de outras fontes.
________________________________________
14. Sobre os municípios, conforme a Constituição 
Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, é correto afirmar que:
a) A criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de Municípios, far-se-ão por 
leis municipais, dentro do período determinado 
por Lei Complementar Federal, e dependerão de 
consulta prévia, mediante plebiscito, às populações 
dos Municípios envolvidos, após divulgação dos 
Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e 
publicados na forma da lei.
b) A Câmara Municipal não gastará mais de setenta 
por cento de sua receita com folha de pagamento, 
excluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.
c) Compete exclusivamente aos Municípios 
disciplinar a vocação sucessória dos cargos de 
prefeito e vice-prefeito em caso de dupla vacância, 
posto que diz respeito à matéria pertinente à 
autonomia política local.
d)  As contas dos Municípios ficarão, durante 
noventa dias, anualmente, à disposição de qualquer 
contribuinte, para exame e apreciação, o qual 
poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos 
da lei.
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15. NÃO constitui hipótese de dispensa de licitação:
a) Quando houver possibilidade de comprometimento 
da segurança nacional, nos casos estabelecidos 
em decreto do Presidente da República, ouvido o 
Conselho de Defesa Nacional.
b) Compras de materiais de uso pessoal e 
administrativo pelas Forças Armadas, quando 
houver necessidade de manter a padronização 
requerida pela estrutura de apoio logístico dos 
meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer 
de comissão instituída por decreto.
c) Aquisição de bens ou serviços nos termos 
de acordo internacional específico aprovado 
pelo Congresso Nacional, quando as condições 
ofertadas forem manifestamente vantajosas para o 
Poder Público.
d) Compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros 
gêneros perecíveis, no tempo necessário 
para a realização dos processos licitatórios 
correspondentes, realizadas diretamente com base 
no preço do dia.
________________________________________
16. Assinale a alternativa correta, a respeito dos 
atos administrativos.
a) Não  ocorre  a  decadência  do  direito  da 
Administração Pública em adotar  procedimento  
para  equacionar  ilegal  acumulação de cargos 
públicos, uma vez que os atos inconstitucionais 
nunca se convalidam pelo  mero  decurso  do tempo.
b) A anulação do ato administrativo pode ser 
declarada pelo Poder Judiciário e pela própria 
Administração pública, com efeitos “ex nunc”, em 
regra.
c) A Administração pode revogar seus próprios atos, 
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 
ainda que deles se originam direitos; ou anulá-
los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em 
todos os casos, a apreciação judicial.
d) Como não cabe ao Poder Judiciário apreciar o 
mérito dos atos administrativos, não é possível o 
exame de sua discricionariedade para a verificação 
de sua regularidade em relação às causas, aos 
motivos e à finalidade que os ensejam

QUESTÕES 17 A 20 - CONHECIMENTOS GERAIS

17. Analise a seguinte explicação sobre uma 
relevante organização internacional da atualidade e 
assinale a alternativa que indica de qual instituição 
se trata.

“Foi criada em 1945, após o término da Segunda 
Guerra Mundial. Segundo o tratado constitutivo 
da organização, os seus propósitos são manter 
a paz e a segurança internacionais; desenvolver 
relações amistosas entre as nações; conseguir 
uma cooperação internacional para resolver 
problemas internacionais; promover e estimular 
o respeito aos direitos humanos; e ser um centro 

destinado a harmonizar a ação das nações para a 
consecução desses objetivos comuns. Atualmente, 
a organização conta com quase duzentos países”.

a) Organização das Nações Unidas (ONU)
b) Fundo Monetário Internacional (FMI)
c) Organização Mundial do Comércio (OMC)
d) União Europeia (UE)
________________________________________
18. Leia a seguinte notícia sobre um recente 
episódio com repercussões na política brasileira e 
assinale a alternativa que preenche corretamente 
a lacuna.

“Os três desembargadores encarregados de julgar o 
ex-presidente confirmaram, em segunda instância, 
a condenação de Lula por corrupção. O juiz João 
Pedro Gebran Neto foi o primeiro a pronunciar-
se sobre o recurso apresentado pela defesa do 
ex-presidente, confirmando a condenação de 
Lula em primeira instância. O segundo a votar 
pela condenação do ex-presidente foi Leandro 
Paulsen, revisor do processo, que também deu 
como comprovado o pagamento de suborno ao ex-
presidente, em forma de ____________________, 
em troca do favorecimento em contratos na 
Petrobras. O último desembargador a pronunciar-
se foi Victor Laus, que anunciou seu voto em igual 
sentido”. 

(Jornal de Notícias, 24/01/18, com adaptações).

a) nomeação indevida em cargo público.
b) um apartamento triplex no Guarujá.
c) recompensas em dinheiro vivo.
d) um sítio em Mato Grosso do Sul.
________________________________________
19. A explicação a seguir diz respeito a um aspecto 
relevante da cultura artística brasileira do século 
XX. Examine-a e assinale a alternativa que indica o 
movimento de que se trata.

“Trata-se de um movimento da Música Popular Brasileira 
surgido em fins dos anos 50. O seu estilo musical é 
caracterizado, em essência, por um tom coloquial, temas 
do cotidiano e uma voz mais baixa,
permeada de harmonias de samba e invenções 
melódicas de jazz. Assim, uma de suas obras mais 
marcantes, reconhecida internacionalmente, é a música 
‘Garota de Ipanema’, composta por Vinícius de Moraes e 
Antônio Carlos Jobim em 1962”. 

(Toda Matéria, 06/04/17, com adaptações).
a) Bossa Nova.
b) Canção de Protesto.
c) Jovem Guarda.
d) Chorinho.
________________________________________

20. Considere a seguinte explicação sobre uma das 
principais teorias do intelectual canadense Marshall 
McLuhan.
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“De acordo com sua teoria, a abolição das distâncias e do 
tempo, bem como a velocidade cada vez maior com que 
ocorreria o processo de comunicação em escala global, 
nos levaria a um contexto em que barreiras culturais, 
étnicas, geográficas, entre outras, seriam relativizadas, 
conduzindo-nos a uma homogeneização sociocultural. 
Neste caso, ações sociais e políticas, por exemplo, 
poderiam ter início simultaneamente e em escala global, 
e as pessoas seriam guiadas por ideais comuns de uma 
sociedade mundial”. 
(WordPress, Estudos da Semiótica, 18/04/11, com adaptações).
Essa teoria se relaciona diretamente com o conceito 
de:
a) democracia.
b) globalização.
c) direitos humanos.
d) regionalização.

QUESTÕES 21 A 26 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o poema a seguir e responda às questões de 
21 a 26:

Seiscentos e sessenta e seis
 Mário Quintana

A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em 
casa.

Quando se vê, já são 6 horas: há tempo…
Quando se vê, já é 6ª-feira…

Quando se vê, passaram 60 anos!
Agora, é tarde demais para ser reprovado…

E se me dessem – um dia – uma outra oportunidade,
eu nem olhava o relógio

seguia sempre em frente…
E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das 

horas.

21. Assinale a alternativa que apresenta a 
interpretação mais adequada ao sentido central do 
poema.
a) Inútil é a vida, pois nem todos “olham o relógio”, 
nem “é tarde demais para ser reprovado”.
b) É preciso aproveitar a vida, pois o tempo passa 
depressa e, quando percebemos, já “é tarde demais”. 
c) A morte e a vida têm o mesmo valor: “Quando se 
vê, já é sexta-feira”e “há tempo”.
d) A vida, o relógio e a morte são “os deveres de 
casa” da “casca dourada e inútil das horas”.
_________________________________________
22. Analise o termo “deveres”, presente na frase “A 
vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em 
casa”, e assinale a alternativa INCORRETA.
a) Trata-se do substantivo “dever”, como em “dever 
de casa”.
b) É sinônimo de obrigação, tarefa, trabalho e 
encargo.
c) É o verbo “dever” conjugado na segunda pessoa 
do singular (tu deveres).
d) Trata-se do termo “dever” empregado no plural 
(deveres).

23. A respeito do termo “há”, presente na frase “há 
tempo”, analise as assertivas a seguir e assinale a 
alternativa correta.
I. Trata-se do verbo “haver”, utilizado no sentido de 
“ter”, como em “tem tempo”.
II. O verbo está conjugado no singular, por isso seu 
uso está incorreto.
III.  O objeto direto “tempo” deveria estar no plural, 
para ficar gramaticalmente certo.
IV. Trata-se do verbo “haver”, utilizado no texto 
com o sentido de “fazer”, como em “faz tempo”.

a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
c) Todas as afirmativas estão corretas.
d) Nenhuma afirmativa está correta.
________________________________________
24. A respeito do título do poema, “Seiscentos 
e sessenta e seis”, assinale a alternativa 
INCORRETA.
a) Os termos “seiscentos”, “sessenta” e “seis” são 
classificados como numerais.
b) Os termos “seiscentos” e “sessenta” são 
formados a partir do termo “seis”.
c) O termo “seiscentos” está ortograficamente 
incorreto, pois o correto é “seisentos”.
d) O termo “e” classifica-se gramaticalmente como 
uma conjunção. 
________________________________________
25. Na última frase do poema, “E iria jogando 
pelo caminho a casca dourada e inútil das horas”, 
o autor lança mão de uma figura de linguagem. 
Assinale a alternativa que apresenta esta figura de 
linguagem e explica corretamente seu uso.
a) Ao se referir às horas como a “casca”, o autor 
realiza uma metáfora, comparando implicitamente 
a oportunidade da vida a um fruto, que deve ser 
saboreado, enquanto as horas, sendo a casca do 
fruto, para ele, devem ser jogadas “pelo caminho”.
b) Ao utilizar, na frase, termos com o repetido 
uso da letra B, o autor lança mão da aliteração, 
recurso poético que traz para o poema a sensação 
palpável de que o tempo passa depressa demais.
c) Ao interpor os termos contrários “caminho” e 
“casca”, o poeta traz para o texto a sensação de 
dubiedade e ambiguidade, realizados pela figura 
de linguagem denominada pleonasmo.
d) Ao lançar mão do uso repetido de vírgulas na 
frase, o poeta demonstra as pausas que o tempo 
dá, por meio da figura de linguagem denominada 
gradação.
________________________________________
26. Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente o sujeito da oração “nós trouxemos 
para fazer em casa”.
a) fazer em casa.
b) trouxemos.
c) trouxemos para fazer em casa.
d) nós.
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 19/02/2018.

QUESTÕES 27 A 30 - MATEMÁTICA

27. Qual a área sombreada da figura a seguir?

a) 40 cm².
b) 80 cm².
c) 320 cm².
d) 400 cm².
________________________________________

28. Considere a seguinte sequência: 
3,6,9,12,15,18,21 e 24. 

Quais termos devem ser removidos para que essa 
sequência se torne uma progressão geométrica, 
de razão 2 e termo inicial 3?
a) 3, 6, 12 e 21.
b) 15,18 e 21.
c) 6, 15 e 24.
d) 9, 15, 18 e 21.

29. Quantas soluções possui a seguinte equação: 
x2 - 2x - 8 = 0

a) Uma solução apenas.
b) Duas soluções iguais.
c) Duas soluções distintas.
d) Nenhuma solução.
________________________________________

30. Considere um sorteio em que sete colegas 
devem definir em que dia cada um irá folgar em 
uma semana. Cada um folgará em um dia, sem 
que duas pessoas folguem no mesmo dia. Qual 
a probabilidade mais aproximada de uma pessoa 
específica folgar no final de semana (sábado ou 
domingo)?
a) 15%.
b) 30%.
c) 70%.
d) 50%.


