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CONCURSO PÚBLICO

RIO LARGO (AL) - TARDE SUPERIOR
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

ATENÇÃO!
Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com
o registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário,
notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

INFORMAÇÕES GERAIS:
1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a. este Caderno de Questões Objetivas, com 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deve:
a. conferir seu nome e número de inscrição;
b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
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c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a. qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;
b. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica
ou equivalente.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no
Cartão de Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão
com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro
fora dos locais destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente
preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

NOME:
INSCRIÇÃO:
CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 35
1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O Microsoft Excel impede o usuário de organizar, armazenar ou
filtrar dados através de planilhas e tabelas.
II. Em termos práticos, a aplicação da contabilidade na entidade
tem por finalidade fornecer aos usuários informações sobre
aspectos de natureza econômica, financeira e física do patrimônio
e suas mutações.
III. À luz da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, constitui ato de
improbidade administrativa realizar operação financeira com a
observância das normas legais e regulamentares ou aceitar
garantia suficiente ou idônea.
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5 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Os princípios da Administração Pública estimulam o servidor
público a retirar da repartição pública, sem estar legalmente
autorizado, qualquer documento pertencente ao patrimônio
público.
II. À luz do Código Tributário de Rio Largo, interpreta-se a Lei
municipal nº 1.776, de 29 de dezembro de 2017, de maneira mais
favorável ao infrator, no que se refere à definição de infrações e à
cominação de penalidades, nos casos de dúvida quanto à natureza
da penalidade aplicável ou à sua graduação.
III. À luz do Código Tributário de Rio Largo, quando ocorrer dúvida
quanto à aplicação de dispositivo da Lei municipal nº 1.776, de 29
de dezembro de 2017, o contribuinte será impedido de consultar a
hipótese concreta do fato.
Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
2 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Constituição Federal de 1988, é vedado aos municípios
exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
II. O monitor e o teclado de um computador não são exemplos de
hardware.
III. Denomina-se software o conjunto de componentes físicos de
um computador, como o processador.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz do Código Tributário de Rio Largo, interpreta-se literalmente
a Lei municipal nº 1.776, de 29 de dezembro de 2017, sempre que
dispuser sobre suspensão ou exclusão de crédito tributário.
II. À luz da Constituição Federal de 1988, sempre que possível, os
impostos serão graduados segundo a capacidade econômica do
contribuinte.
III. Uma conexão segura costuma utilizar um protocolo de
criptografia para a transmissão de dados.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

6 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, o
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos
estados, tem como fato gerador a prestação de serviços
constantes da lista anexa da referida Lei, ainda que esses não se
constituam como atividade preponderante do prestador.
II. A atividade contábil se realiza por meio dos registros contábeis
dos fatos e das respectivas demonstrações dos resultados
produzidos, como o Balanço Patrimonial.
III. Através da análise das demonstrações contábeis, os gestores
podem implementar novas práticas, caso as tendências projetadas
sinalizem um cenário condizente com as políticas até então
estabelecidas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
7 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, constitui ato de
improbidade administrativa receber vantagem econômica de
qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício,
providência ou declaração a que esteja obrigado.
II. À luz da Constituição Federal de 1988, cabe à lei complementar
dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre
a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

III. À luz da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, o imposto é o
tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação
dependente da atividade estatal, não sendo relativa ao contribuinte.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O Mozilla Firefox é um programa de envio de e-mails, apenas.
II. À luz da Constituição Federal de 1988, os municípios podem
instituir contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

III. À luz da Constituição Federal de 1988, sempre que possível, os
impostos terão caráter impessoal.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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8 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Constituição Federal de 1988, é dever dos municípios
utilizar tributo com efeito de confisco.

11 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No Microsoft Excel, a função VAMUT.REC1 transforma um texto
qualquer em uma data.

II. Verificar a possibilidade da existência de manipulação das
demonstrações contábeis não é um cuidado que o analista deve
ter antes de dar início a uma análise contábil.

II. À luz da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, o
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza não incide sobre as
exportações de serviços para o exterior do país.

III. Preferir considerar os indicadores isoladamente, nunca em
conjunto, é uma premissa que o analista deve adotar antes de dar
início a qualquer análise contábil.

III. Deve o servidor público municipal deixar de utilizar os avanços
técnicos e científicos ao seu alcance para atendimento do seu
mister.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

9 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Constituição Federal de 1988, cabe à lei complementar
estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
exceto sobre a definição de tributos e de suas espécies, ou em
relação aos impostos discriminados na Constituição, seus
respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes.

12 • Leia as afirmativas a seguir:
I. É vedado ao servidor público zelar, no exercício do direito de
greve, pelas exigências específicas da defesa da segurança
coletiva.

II. O Explorador de Arquivos (ou Windows Explorer) permite ao
usuário organizar arquivos e pastas no computador pessoal.
III. Através da análise das demonstrações contábeis, é possível
avaliar o desempenho da gestão econômica, financeira e
patrimonial das entidades.

II. À luz da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, é vedado aos
municípios cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base
em lei posterior à data inicial do exercício financeiro a que
corresponda.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

III. À luz da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, o
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza incide sobre a
prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores
avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de
conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sóciosgerentes e dos gerentes-delegados.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

10 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, o
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza incide também
sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação
se tenha iniciado no exterior do País.
II. Ter cuidado com a correta interpretação de índices é um cuidado
que o analista deve ter antes de dar início a qualquer análise
contábil.
III. À luz da Lei municipal nº 1.776, de 29 de dezembro de 2017, o
Código Tributário de Rio Largo tem aplicação obrigatória pelas
autoridades administrativas, não constituindo motivo para deixar
de aplicá-lo no silêncio, na omissão ou na obscuridade de seu
texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
13 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, constitui ato de
improbidade administrativa permitir ou facilitar a aquisição,
permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de
mercado.
II. De maneira ampla, o objetivo da contabilidade é a geração de
informações para serem utilizadas por determinados usuários em
decisões que buscam impedir a realização de interesses e
objetivos próprios das entidades.
III. A contabilidade ocupa-se do estudo e do controle do patrimônio
das entidades.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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14 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Lei municipal nº 1.776, de 29 de dezembro de 2017, o
Código Tributário de Rio Largo tem aplicação em todo o território
do município de Rio Largo e estabelece a relação jurídico-tributária
no momento em que tiver lugar o ato ou fato tributável, salvo
disposição em contrário.
II. À luz do Código Tributário de Rio Largo, interpreta-se a Lei
municipal nº 1.776, de 29 de dezembro de 2017, de maneira mais
favorável ao infrator, no que se refere à definição de infrações e à
cominação de penalidades, nos casos de dúvida quanto à
capitulação legal do fato.
III. A fim de cumprir os princípios éticos do serviço público, o
servidor público não deve prejudicar deliberadamente a reputação
de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
15 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Constituição Federal de 1988, cabe à lei complementar
estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
exceto sobre o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo
praticado pelas sociedades cooperativas.
II. À luz da Constituição Federal de 1988, é vedado à lei
complementar regular as limitações constitucionais ao poder de
tributar.
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17 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz do Código Tributário de Rio Largo, interpreta-se literalmente
a Lei municipal nº 1.776, de 29 de dezembro de 2017, sempre que
dispuser sobre outorga de isenção.
II. O comando F6 + DELETE possibilita criar uma cópia do arquivo
selecionado no Microsoft Windows.
III. Realizar a análise horizontal não é uma forma de analisar as
demonstrações contábeis.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
18 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz do Código Tributário de Rio Largo (Lei municipal nº 1.776,
de 29 de dezembro de 2017), os convênios celebrados pelo
município com a União, o estado, o Distrito Federal ou outros
municípios não são normas complementares das leis e dos
decretos.
II. À luz da Constituição Federal de 1988, compete à União instituir
impostos sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato
oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de
direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como
cessão de direitos a sua aquisição.

III. Ao utilizar computadores de terceiros, o usuário deve evitar
utilizar opções de navegar anonimamente na internet, pois essa
atitude pode aumentar a sua exposição aos riscos virtuais.

III. À luz da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, o
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza não incide sobre os
serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços
públicos explorados economicamente mediante autorização,
permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou
pedágio pelo usuário final do serviço.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

16 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Constituição Federal de 1988, é vedado aos municípios
cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido
publicada a lei que os instituiu ou aumentou.

19 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Constituição Federal de 1988, cabe à lei complementar
estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária.

II. À luz do Código Tributário de Rio Largo (Lei municipal nº 1.776,
de 29 de dezembro de 2017), o sujeito ativo da obrigação tributária
é o município de Rio Largo, estado de Alagoas.
III. Realizar a análise vertical é uma forma de analisar as
demonstrações financeiras, não as contábeis.

II. À luz do Código Tributário de Rio Largo, interpreta-se literalmente
a Lei municipal nº 1.776, de 29 de dezembro de 2017, exceto
quando dispuser sobre dispensa de cumprimento de obrigações
tributárias acessórias.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

III. À luz do Código Tributário de Rio Largo (Lei municipal nº 1.776,
de 29 de dezembro de 2017), o fato gerador da obrigação
acessória é qualquer situação que, na forma da legislação
aplicável, imponha a prática ou a abstenção de ato que não
configure obrigação principal.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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20 • Leia as afirmativas a seguir:
I. As informações prestadas pela contabilidade são apresentadas
geralmente sob a forma de balancetes, balanços, demonstrações
de resultados ou outras demonstrações e relatórios.

23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz do artigo 7º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de
2003, a base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza é o custo do serviço para o prestador do serviço.

II. À luz da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, o
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza não incide sobre o
valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o
valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos
moratórios relativos a operações de crédito realizadas por
instituições financeiras.

II. A mala direta do Microsoft Word é um efeito criado para ajustar
o alinhamento das palavras nesse processador de texto.

III. À luz da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, os
municípios, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada
ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a responsabilidade
a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da
referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos
acréscimos legais.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Constituição Federal de 1988, compete aos municípios
instituir impostos sobre propriedade predial e territorial urbana.
II. À luz do Código Tributário de Rio Largo, o fato gerador da
obrigação tributária principal não é situação necessária e suficiente
para justificar o lançamento e a cobrança de cada um dos tributos
do município.

III. À luz do Código Tributário de Rio Largo (Lei municipal nº 1.776,
de 29 de dezembro de 2017), o valor do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISS) deve ser de 18,45% sobre o valor da nota
fiscal dos serviços de saúde e educação.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
24 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, o tributo é toda
prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída
em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente
vinculada.
II. À luz da Constituição Federal de 1988, os municípios podem
instituir impostos.
III. À luz do Código Tributário de Rio Largo, interpreta-se a Lei
municipal nº 1.776, de 29 de dezembro de 2017, de maneira mais
favorável ao infrator, no que se refere à definição de infrações e à
cominação de penalidades, nos casos de dúvida quanto à autoria,
imputabilidade ou punibilidade.
Marque a alternativa CORRETA:

III. Do ponto de vista ético, o servidor deve ser capaz de respeitar
as diferenças entre as pessoas, sejam elas derivadas de sexo,
cultura, etnia, valores, opiniões ou religiões.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
22 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, não constitui ato de
improbidade administrativa receber dinheiro para facilitar a
incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica,
de bens integrantes do acervo patrimonial de entidades públicas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, o
contribuinte é o ente público municipal.
II. À luz da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, os tributos são
impostos, taxas e contribuições de melhoria.
III. À luz da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, constitui ato de
improbidade administrativa negar-se a receber para si dinheiro a
título de gratificação, de quem tenha interesse direto na ação
decorrente das atribuições do agente público.

II. Para gerenciar bem o e-mail, deve-se evitar o acúmulo
desnecessário de mensagens não lidas na caixa de entrada.

Marque a alternativa CORRETA:

III. No Microsoft Windows, o comando Alt + ENTER exclui o item
selecionado e o envia para a Lixeira.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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26 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Verificar se a entidade opera simultaneamente em vários ramos
de atividade é um cuidado que o analista deve ter antes de dar
início a qualquer análise contábil.
II. O objeto da contabilidade é sempre o patrimônio do indivíduo.
III. À luz da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, constitui ato de
improbidade administrativa liberar verba pública com a
observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma
para a sua aplicação regular.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
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29 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, constitui ato de
improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito,
auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão
do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade
pública.
II. Verificar a necessidade de reclassificação de contas do Balanço
Patrimonial não é um cuidado que o analista deve ter antes de dar
início a qualquer análise contábil.
III. A função SE, do Microsoft Excel, calcula a média dos valores de
uma sequência de textos com mais de dez caracteres.
Marque a alternativa CORRETA:

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

27 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O objetivo científico da contabilidade manifesta-se na correta
apresentação do patrimônio e na apreensão e análise das causas
das suas mutações.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

II. À luz da Constituição Federal de 1988, as taxas não poderão ter
base de cálculo própria de impostos.
III. Verificar se as notas explicativas relatam os fatos que não são
esclarecidos pelas demais demonstrações é um cuidado que o
analista deve ter antes de dar início a qualquer análise contábil.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

30 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, constitui ato de
improbidade administrativa conceder benefício administrativo ou
fiscal sem a observância das formalidades legais ou
regulamentares aplicáveis à espécie.
II. À luz da Constituição Federal de 1988, é vedado à administração
tributária identificar, ainda que respeitados os direitos individuais e
nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.
III. À luz do Código Tributário de Rio Largo, interpreta-se a Lei
municipal nº 1.776, de 29 de dezembro de 2017, de maneira mais
favorável ao município, no que se refere à definição de infrações
dos contribuintes e à cominação de penalidades, nos casos de
dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato,
ou à natureza ou extensão dos seus efeitos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

28 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Constituição Federal de 1988, cabe à lei complementar
estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre a obrigação, o lançamento, o crédito, a
prescrição e a decadência tributários.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

II. À luz da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003,
considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte
desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente
ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional,
sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede,
filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de
representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser
utilizadas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

III. À luz da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, constitui ato de
improbidade administrativa perceber vantagem econômica para
intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer
natureza.
Marque a alternativa CORRETA:

c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.

31 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Realizar a análise da taxa de retorno sobre investimentos é uma
forma de analisar as demonstrações contábeis.
II. À luz da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003,
ressalvadas as exceções expressas na lista anexa dessa Lei, os
serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao Imposto Sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS, ainda que sua prestação envolva
fornecimento de mercadorias.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

III. Do ponto de vista ético, o servidor deve ser capaz de
compreender o conceito de justiça baseado na equidade e
sensibilizar-se pela necessidade da construção de uma sociedade
justa.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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32 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O patrimônio da entidade é definido como um conjunto de bens,
direitos e obrigações para com terceiros, não pertencente à
entidade.
II. A fim de aumentar a segurança na Internet, o usuário deve
sempre preferir utilizar a senha 1234 em todos os serviços digitais.
III. À luz da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, a
incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza não
depende da denominação dada ao serviço prestado.
Marque a alternativa CORRETA:
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Questões de 36 a 50
36 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Ana foi ao supermercado e comprou R$ 39,15 de aveia, R$
121,70 de arroz, R$ 95,40 de feijão, R$ 387,50 de carne e R$ 77,50
de suco. Após realizar o pagamento de suas compras, ela observou
que a nota fiscal trazia a informação de que seria recolhido um
imposto de 2,20% sobre o valor total das compras. Assim,
considerando apenas as informações apresentadas, é correto
afirmar que o valor do imposto a que a nota fiscal se referia é
superior a R$ 16,04 e inferior a R$ 16,81.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Se Ana nasceu em 1988, teria completado 31 anos em 2015.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) No mês de janeiro, um produtor rural vendeu 765 litros de leite a
R$ 1,85 por litro. Nesse mesmo período, ele vendeu 12.455 ovos a
R$ 0,17, cada. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que a receita com a
venda de leite representa mais de 42% e menos de 45% da receita
total com todas as vendas descritas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
33 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No contexto da segurança na Internet, os conceitos de Whitelist,
WLAN e vírus são sinônimos.
II. O termo Whitelist refere-se a um programa de computador
malicioso que pode roubar dados pessoais.
III. À luz da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, constitui ato de
improbidade administrativa ordenar ou permitir a realização de
despesas não autorizadas em lei ou regulamento.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
34 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No Microsoft Word, os parágrafos de um texto podem apenas ser
alinhados à esquerda.
II. À luz da Constituição Federal de 1988, os municípios não podem
instituir taxas pela utilização efetiva de serviços públicos
específicos e divisíveis prestados ao contribuinte.
III. Comparar os índices encontrados com índices-padrão, ou seja,
índices das entidades do mesmo setor, não é um cuidado que o
analista deve ter antes de dar início a qualquer análise contábil.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Uma despesa de R$ 1.030 pode ser paga em 10 parcelas iguais
de R$ 97, cada.
e) No mês de julho, uma loja de bebidas vendeu 456 garrafas de
vinho do tipo "A" a um preço de R$ 38,40, cada. Nesse mesmo
período, também foram vendidas 291 garrafas de vinho do tipo "B"
por R$ 33,70, cada. Sabe-se que essa loja comercializa apenas
esses dois tipos de vinho. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que a arrecadação
com as vendas do vinho “A” representa mais de 61,8% e menos de
66,7% do total arrecadado com as vendas de vinhos nessa loja no
período considerado.
37 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Se Ana comprou 25 cadernos a um preço unitário de R$ 21,
então ela gastou R$ 497 com suas compras.
b) Em uma loja de eletrônicos, no mês de abril, foram vendidos 21
celulares do tipo 1, a um preço de R$ 799,00, cada. Nesse mesmo
período, também foram vendidos 15 celulares do tipo 2, a R$
899,00, cada. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que a receita com as vendas do
celular do tipo 1 representam mais de 57% e menos de 63% do
total arrecadado com as vendas de ambos os modelos no período.
c) Se uma vila de 381 moradores tiver sua população ampliada em
15%, passará a ter 503 habitantes.
d) Um veículo está sendo anunciado pelo preço de R$ 35.987,00
em uma concessionária. Após uma longa negociação, Ana obteve
um desconto de 3,20% sobre o preço. Assim, considerando apenas
as informações apresentadas, é correto afirmar que o preço final
pago por Ana pelo veículo foi superior a R$ 34.935,42 e inferior a R$
35.033,12.
e) Uma empresa de transporte urbano possui 37 ônibus, cada um
com capacidade para 312 litros de combustível em seu tanque.
Sabe-se que o preço do diesel é R$ 3,987 por litro. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas, é
correto afirmar que o custo de encher o tanque de todos esses
veículos com diesel é superior a R$ 45.870,12 e inferior a R$
46.651,10.

35 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Utilizar indicadores financeiros e econômicos é uma forma de
impedir a análise das demonstrações contábeis.
II. À luz da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, a natureza
jurídica específica do tributo não é determinada pelo fato gerador
da respectiva obrigação.
III. Apreciar os indicadores em uma série de anos, pelo menos 3
(três), é um cuidado que o analista deve ter antes de dar início a
qualquer análise contábil.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
CONHECIMENTOS GERAIS
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38 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Um fabricante de bebidas vendeu, no mês de maio, 887 litros de
suco do tipo 1 a R$ 5,35 por litro. Também foram vendidos, nesse
período, 2.421 litros de suco do tipo 2, a R$ 3,45 por litro. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas, é
correto afirmar que a receita com as vendas de suco do tipo 1
representam mais de 38% e menos de 41% do total arrecadado.

41 • Leia o texto 'Letras', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O tema central do texto é a redução da criminalidade nos
municípios paranaenses.

b) Uma porção de 980 gramas de farinha pode ser dividida em 35
porções menores com 37 gramas, cada.

c) O tema central do texto é a carreira em Letras.

c) Em um estádio de futebol há 108 torcedores que compraram o
ingresso para o Camarote, no valor de R$ 64,00, cada. Os demais
1.542 torcedores optaram por comprar ingressos para a
arquibancada, no valor de R$ 26,00, cada. Sabe-se que, ao término
do jogo, o time vencedor receberá um prêmio equivalente a 32% da
receita total com as vendas de todos os ingressos. Assim,
considerando apenas as informações apresentadas, é correto
afirmar que o valor do prêmio do vencedor será superior a R$
14.985,00 e inferior a R$ 15.133,00.
d) O resultado da subtração 111 - 5 - 30 é menor que 69.
e) Um imóvel está sendo vendido por R$ 309.450,00. Após uma
longa negociação, Ana obteve um desconto de 8,45% sobre o preço
inicial. Assim, considerando apenas as informações apresentadas,
é correto afirmar que o valor final pago por Ana pelo imóvel é
superior a R$ 281.301,48 e inferior a R$ 282.901,12.
39 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O resultado da expressão 100 - (6 x 7) + (8 : 2) é maior que 98.
b) A Escola Municipal Ana Montessori decidiu fazer um grande bolo
para a festa de comemoração dos 50 anos da sua fundação.
Durante a festa, o bolo foi dividido em 13 partes iguais, cada uma
delas sendo destinada a uma das 13 turmas de alunos da
instituição. Em seguida, cada uma dessas fatias foi novamente
dividida em 35 partes menores, cada uma delas sendo entregue a
um aluno, apenas. Sabe-se que todos os alunos da instituição
receberam apenas 1 fatia desse bolo e que apenas os alunos
comeram o bolo. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que cada aluno
consumiu uma fatia correspondente a mais de 0,31% e a menos de
0,44% do bolo originalmente produzido.
c) Para realizar uma reforma em sua casa, Ana precisou gastar R$
2.891,00 com a compra de tintas, R$ 6.751,00 com materiais de
alvenaria, R$ 9.817,00 com cerâmica e R$ 1.414,00 com materiais
elétricos. Ao optar por realizar o pagamento à vista, ela foi
informada pela vendedora de que receberia um desconto de 18%
sobre o valor total de suas compras. Assim, considerando apenas
as informações apresentadas, é correto afirmar que o desconto
proporcionou a Ana uma economia superior a R$ 3.618,15 e
inferior a R$ 3.741,10.

b) O tema central do texto é o reajuste no valor do salário mínimo
em 2018.
d) O texto traz informações sobre o total de bacharéis em Letras
formados em 2018, no Brasil.
e) O texto traz informações sobre a remuneração média de
profissionais de Letras no Pará.
42 • Leia o texto 'Letras', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O texto inclui informações sobre o aumento da criminalidade no
Brasil.
b) Em 2022, o curso de Letras será extinto no Brasil, de acordo com
o autor.
c) O texto inclui informações sobre o aumento do desemprego no
Brasil.
d) O tema central do texto é o aumento no número de faculdades
privadas no Brasil.
e) Gostar de ler e escrever são características importantes para o
profissional de Letras, de acordo com o texto.
43 • Leia o texto 'Letras', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O texto inclui informações sobre a redução do desemprego no
Brasil.
b) De acordo com o autor, estudar um idioma estrangeiro permite
conhecer a cultura de outros povos.
c) O tema central do texto é a preservação do meio ambiente.
d) Utilizando-se de uma linguagem simples, o autor busca
estimular os jovens a seguir a carreira promissora de Letras.
e) De acordo com o autor, o salário de profissionais de Letras tem
crescido mais de 10% no último ano.
44 • Leia o texto 'Letras', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O profissional de Letras deve ter o desejo de conhecer novas
culturas, de acordo com o texto.

d) O preço inicial do carro X é de R$ 78.990,00. Após uma
demorada negociação, Ana conseguiu obter um desconto da loja e
pôde comprar esse veículo por R$ 73.026,26. Assim, considerando
apenas as informações apresentadas, é correto afirmar que o
desconto concedido foi superior a 7,48% e inferior a 7,91%.

b) No texto, o autor propõe melhorias para a formação de
profissionais de Letras no Brasil.

e) Se em um recipiente de 2L há 200ml de suco, então ele está com
16% da sua capacidade preenchida.

d) O texto traz informações sobre as amplas oportunidades de
emprego para profissionais de Letras na administração pública.

40 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Se em um tanque de 900L há 250L de diesel, então mais de 38%
do seu volume está preenchido com combustível.
b) O resultado da multiplicação 2 x 6 x 2 é maior que 51.
c) Um carro que percorre 12 km com 1L de gasolina percorrerá 392
km com 29L desse combustível.
d) O resultado da divisão 217 / 31 é menor que 14.
e) O resultado da divisão 441/49 é maior que 21.
Letras
Gostar de ler e escrever são características essenciais para
quem deseja seguir carreira em Letras. Ao estudar um idioma
estrangeiro, aprende-se muito sobre a cultura dos povos que
falam aquela língua. Portanto, o profissional de Letras deve ter o
desejo de conhecer novas culturas e ter interesse por literatura.
Fonte: www.guiadacarreira.com.br (com adaptações)
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c) Através de metáforas e figuras de linguagem, o autor expressa
sua frustração na carreira de profissional de Letras.

e) O tema central do texto é o aumento no número de imigrantes
colombianos em 2018.
45 • Leia o texto 'Letras', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) De acordo com o autor, o curso de Letras forma profissionais
para atuar em clínicas e hospitais.
b) O texto inclui informações sobre a redução da criminalidade no
Brasil.
c) O profissional de Letras deve ter interesse por literatura, de
acordo com o autor.
d) De acordo com o autor, o profissional de Letras não deve
expressar opiniões políticas.
e) De acordo com o autor, o curso de Letras tem duração de seis
anos.
Energia solar
Energia solar é um termo que se refere à energia proveniente da
luz e do calor do Sol. É utilizada por meio de diferentes
v.914/2019
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tecnologias em constante evolução, como o aquecimento solar,
a energia solar fotovoltaica, a energia heliotérmica, a arquitetura
solar e a fotossíntese artificial. Atualmente, muitos especialistas
consideram que o desenvolvimento de tecnologias de fontes de
energia solar acessíveis, inesgotáveis  e limpas terá enormes
benefícios a longo prazo.
Fonte: pt.wikipedia.org (com adaptações)
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48 • Leia o texto 'Energia solar', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) A energia proveniente da luz e do calor do Sol é denominada
energia cósmica, de acordo com o texto.
b) O tema central do texto é o aumento da poluição sonora nas
grandes cidades.
c) Na opinião do autor, a energia solar deve substituir
completamente as hidrelétricas no Brasil até 2028.

46 • Leia o texto 'Energia solar', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) O tema central do texto é o aumento do consumo de drogas nas
periferias das cidades brasileiras.
b) A energia proveniente da luz e do calor do Sol é denominada
energia atômica, de acordo com o texto.
c) O tema central do texto está relacionado com o uso de
tecnologias renováveis.

d) A fotossíntese artificial é um exemplo de tecnologia que utiliza a
energia solar, de acordo com o autor.
e) A fotossíntese artificial é uma tecnologia ainda inacessível para
países com população inferior a 200 milhões de habitantes, de
acordo com o autor.

d) No texto, o autor deixa claro o seu posicionamento contrário ao
uso de energia solar em hospitais e unidades de saúde.

49 • Leia o texto 'Energia solar', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) A energia solar fotovoltaica é obtida através da queima de
combustíveis fósseis, de acordo com o texto.

e) Na opinião do autor, o custo de produção de energia solar, no
Brasil, é significativamente inferior ao da energia eólica.

b) Na opinião do autor, o uso de energia solar apresenta menos
riscos ao meio ambiente quando comparada com a energia eólica.

47 • Leia o texto 'Energia solar', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) A fotossíntese artificial é uma tecnologia que pode trazer graves
danos ao meio ambiente, de acordo com o texto.
b) No texto, o autor deixa claro o seu posicionamento contrário ao
uso de energia solar em instituições de ensino público.
c) A energia proveniente da luz e do calor do Sol é denominada
energia eólica, de acordo com o texto.
d) De acordo com o autor, muitos especialistas acreditam que as
tecnologias de fontes de energia solar podem trazer benefícios a
longo prazo.
e) O tema central do texto é a redução da área de mata atlântica no
Brasil.

c) O aquecimento solar e a energia solar fotovoltaica são exemplos
de tecnologias baseadas em energia solar, de acordo com o texto.
d) No texto, o autor procura defender a legalização do
desmatamento de florestas no cerrado brasileiro.
e) Na opinião do autor, o governo federal deve estimular o uso da
energia solar através da isenção de impostos.
50 • Leia o texto 'Energia solar', analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) O tema central do texto está relacionado à necessidade de
reflorestamento da mata ciliar nos principais rios brasileiros.
b) A energia proveniente da luz e do calor do Sol é denominada
energia solar, de acordo com o texto.
c) A energia solar fotovoltaica é um exemplo de tecnologia
baseada em energia eólica, de acordo com o texto.
d) A proibição do uso de energia solar no Brasil é o tema principal
do texto.
e) O tema central do texto está relacionado à utilização de
automóveis movidos a energia elétrica nas grandes cidades.
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