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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 

1. Este caderno de provas contém um total de 40 (quarenta) questões objetivas, sendo 5 de 

Língua Portuguesa, 5 de Informática, 5 de Legislação e Direito Administrativo e 25 de Co-

nhecimentos Específicos, e 2 (duas) questões discursivas Confira-o. 

2. Esta prova terá, no máximo, 5 (cinco) horas de duração, incluído o tempo destinado à 

transcrição de suas respostas no gabarito oficial. 

3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas e 

transcrever as respostas das questões discursivas, usando caneta esferográfica azul ou 

preta. 

4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com as folhas de respostas, devi-

damente preenchidos e assinados. 

6. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a par-

tir do efetivo início das mesmas. 

7. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a mesma poderá 

ser destacada. 

8. O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico 

www.fumarc.org.br, dois dias depois da realização da prova. 

9. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova. 

 

 
  

http://www.fumarc.org.br/
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  Prezado(a) candidato(a): 
 
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo: 

 
  Nº de Inscrição Nome 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 

 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – Cad. 23 

 
INSTRUÇÃO: A compreensão de charges exige dos leitores conhecimentos sobre assuntos cotidianos. Considere 

essa afirmação e a charge abaixo para responder ao que se pede nas questões 01 e 02. 

 
Fonte: http://devehaveralgumlugar.blogspot.com.br/ 

 

QUESTÃO 01  

 

Na interpretação da charge, está CORRETO o que se diz em: 

 

(A) A discriminação racial existe apenas em algumas profissões. 

(B) Apesar do fim do apartheid, a discriminação racial ainda é presente em nossos dias. 

(C) O serviço doméstico não é valorizado em países de língua portuguesa. 

(D) Os jornais noticiaram a morte de Mandela como sendo um episódio “chato”. 

 

QUESTÃO 02  

 

O entendimento do humor da charge é possível devido à 

 

(A) fala da personagem no primeiro quadrinho 

(B) fala da personagem no segundo quadrinho. 

(C) representação da personagem feminina. 

(D) representação das personagens feminina e masculina. 

http://devehaveralgumlugar.blogspot.com.br/
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INSTRUÇÃO: As questões 03, 04 e 05 baseiam-se no texto abaixo: 

 

Idosos devem provar ao INSS que estão vivos 

Pelo menos 4,7 milhões de aposentados e pensionistas têm pouco mais de um mês para recadastrar a senha 

bancária, imprescindível para continuarem a receber os benefícios. O prazo termina em 28 de fevereiro. Mesmo 

com os reiterados problemas, o governo e as instituições financeiras insistem na exigência de comparecimento às 

agências.  

Fonte: http://impresso.correioweb.com.br/ 

 

QUESTÃO 03  

 

No contexto em que está inserida, a palavra “reiterados”, em destaque no texto, significa 

 

(A) Enormes. 

(B) Estratégicos. 

(C) Repetidos. 

(D) Significativos. 

 

 

QUESTÃO 04  

 

Na frase “Pelo menos 4,7 milhões de aposentados e pensionistas têm pouco mais de um mês para recadastrar a 

senha bancária”, o acento gráfico do verbo “ter” se justifica pela seguinte regra: 

 

(A) Acentua-se com circunflexo a 3ª pessoa do plural do presente do indicativo do verbo “ter”. 

(B) O verbo "ter", no presente do subjuntivo, assume a forma "têm" (com acento) na terceira pessoa do plural. 

(C) O acento circunflexo é empregado para marcar a oposição entre a 3ª pessoa do singular e a 2ª pessoa do 

plural. 

(D) Todas as palavras oxítonas são acentuadas quando empregadas na terceira pessoa do plural. 

 

 

QUESTÃO 05  

 

Se no trecho 

 

Mesmo com os reiterados problemas, o governo e as instituições financeiras insistem na exigência de compareci-

mento às agências.  

 

a palavra “comparecimento” fosse substituída por “apresentação”, resultaria em: 

 

(A) Adequação vocabular, uma vez que conferiria maior clareza ao texto. 

(B) Adequação vocabular, uma vez que não haveria perda do sentido original. 

(C) Alteração sintática, uma vez que a regência dos nomes é distinta. 

(D) Mudança de sentido, uma vez que apresentação não pode ser sinônimo de comparecimento. 

 

 
 
  

http://impresso.correioweb.com.br/
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PROVA DE INFORMÁTICA – Cad. 23 

 

QUESTÃO 06  

 
Analise as seguintes afirmativas sobre os ícones da barra de ferramentas do Microsoft Excel, versão português do 
Office 2003: 
 

I – O ícone  aplica o estilo de porcentagem a um número. 

II – O ícone  formata um número com zeros à esquerda. 

III – O ícone  aumenta casas decimais em um número. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

(A) I e II, apenas.  

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 07  

 
Selecione a função do Microsoft Excel, versão português do Office 2003, que retorna a data e hora atuais forma-
tadas como data e hora: 

 
(A) AGORA 

(B) DATA 

(C) DATA.VALOR 

(D) HOJE 

 

QUESTÃO 08  

 
Considere a janela abaixo para edição de mensagens eletrônicas no Microsoft Outlook, versão português do Office 
2003, que utiliza o Microsoft Word como editor de e-mails. 
 

 
 
A exibição dos campos “De...” e “Cco...” em uma mensagem pode ser definida no: 

 

(A) Menu “Formatar”. 

(B) Menu “Inserir”. 

(C) Item “Opções...” da barra da barra de ferramentas. 

(D) Ícone  da barra de ferramentas. 
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QUESTÃO 09  

 
Considere a figura a seguir do Windows Explorer do Windows XP, versão português: 
 

 
 
São opções do menu de contexto acionado pelo botão direito sobre o arquivo “arquivo.txt” selecionado, EXCETO: 
 
(A) Copiar 

(B) Excluir 

(C) Imprimir 

(D) Mover 

 
 
 
 

QUESTÃO 10  

 
A opção de menu que pode abrir o painel de tarefas “Mala Direta” para se iniciar um processo de mala direta no 
Microsoft Word, versão português do Office 2003, é: 
 
(A) Ferramentas  Cartas e Correspondências  Mala Direta 

(B) Ferramentas  Mala Direta 

(C) Ferramentas  Envelopes e Etiquetas  Mala Direta 

(D) Formatar  Documento  Mala Direta 
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PROVA DE LEGISLAÇÃO E DIREITO ADMINISTRATIVO – Cad. 23 

 

QUESTÃO 11  

 
A licitação pode ser conceituada como o “procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da 

função administrativa, abre a todos os interessados, que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convo-

catório, a possibilidade de formularem propostas dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a 

celebração de contrato.” (DI PIETRO). A Lei 8.666/1993 que institui normas para licitações e contratos da Adminis-

tração Pública, prevê, dentre outros, como critério de desempate, que será assegurada preferência, sucessiva-

mente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por empresas 

 

(A) brasileiras. 

(B) com maioria de capital nacional. 

(C) que invistam em tecnologia ambiental. 

(D) cuja sede se encontre em território nacional. 

 

QUESTÃO 12  

 

Os bens imóveis da Administração Pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação 

em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observadas as seguintes regras: 

 

(A) avaliação dos bens alienáveis; dispensa de comprovação da necessidade ou utilidade da alienação; adoção 

do procedimento licitatório sob a modalidade de concorrência. 

(B) avaliação dos bens alienáveis; comprovação da necessidade ou utilidade da alienação; adoção do procedi-

mento licitatório sob a modalidade de concorrência ou leilão. 

(C) dispensa de avaliação dos bens alienáveis e/ou comprovação da necessidade ou utilidade da alienação; ado-

ção do procedimento licitatório sob a modalidade de concurso. 

(D) dispensa de avaliação dos bens alienáveis; comprovação da necessidade ou utilidade da alienação; adoção 

do procedimento licitatório sob a modalidade de leilão. 

 

QUESTÃO 13  

 

É competência privativa da Câmara Municipal, EXCETO: 

 

(A) Solicitar, pela maioria de seus membros, a intervenção do Estado. 

(B) Autorizar, previamente, convênio intermunicipal para modificação de limites. 

(C) Proceder à tomada de contas do Prefeito não apresentadas dentro de sessenta dias da abertura da sessão 

legislativa. 

(D) A criação, transformação e extinção de cargo, emprego e função públicos na administração direta, autárquica 

e fundacional, e fixação de remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orça-

mentárias. 

 

QUESTÃO 14  

 

O ato administrativo unilateral, discricionário e precário, gratuito ou oneroso, pelo qual a Administração Pública 

faculta ao particular a execução de serviço público ou a utilização privativa de bem público denomina-se: 

 

(A) Admissão. 

(B) Autorização. 

(C) Licença. 

(D) Permissão. 
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QUESTÃO 15  

 

Caio Mário Souza Parreira, professor concursado pela Universidade Estadual de Minas Gerais, onde leciona no 

período matutino, submeteu-se a concurso público para o cargo de Técnico Administrativo da Assembleia Legisla-

tiva.  

Em sendo aprovado e, nos termos do que dispõe o artigo 37 da Constituição Federal de 1988, Caio Mário 

 

(A) somente poderia acumular dois cargos públicos de Professor. 

(B) somente poderia acumular dois cargos públicos de Técnico Administrativo. 

(C) poderá acumular o cargo público de Professor com o de Técnico Administrativo, se houver compatibilidade de 

horários. 

(D) deverá optar por um dos cargos, pois é vedada a acumulação de cargos públicos a Professores. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Cad. 23 

 

QUESTÃO 16  

 
A microeconomia estuda como famílias e empresas tomam decisões e como interagem nos mercados e, por essa 

razão, se constitui importante fundamento na análise dos agregados econômicos. A esse respeito, analise os itens 

abaixo. 

 

I. Os economistas empregam a expressão mercado competitivo para descrever um mercado em que há tan-

tos compradores e vendedores que cada um  deles tem impacto significativo sobre o preço do mercado. 

II. Os economistas, quando fazem declarações de natureza normativa, estão agindo mais como assessores 

políticos do que como cientistas. 

III. Quando a tecnologia apresenta retornos decrescentes de escala, para qualquer nível dos preços dos in-

sumos, os custos por unidade se reduzem com o aumento da produção. 

IV. Políticas discriminatórias, com base em raça, gênero ou idade, por exemplo, propiciam o uso eficiente dos 

recursos, permitindo à economia operar em um ponto sobre a Curva de Possibilidades de Produção 

(CPP). 

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 

 

(A) II. 

(B) I e III. 

(C) I, II e IV. 

(D) II, III e IV. 

 

QUESTÃO 17  

 

A função custo de uma firma é representada por  q
2 
+ 4.q + 16, quando ela deseja produzir q unidades de um dado 

produto. Se sua função demanda inversa é dada por  p = 8 – x, o valor da elasticidade da demanda quando ela 

produz no ponto mínimo de sua curva de custo médio é : 

 

(A) 0 

(B) 1 

(C) 1/2 

(D) 1/3 

 

QUESTÃO 18  

 

Dada a função de produção expressa pela equação   Y = A.L
-α

.K
β
, sendo 

 

Y = produção 

K = capital 

L = trabalho 

A, α e β são constantes e a função de produção é considerada homogênea de grau (-α + β) 

 

a produtividade média do fator trabalho (L) e a produtividade marginal do fator capital (K) são, respectivamente: 

 

(A)  ( A.K
-β

 ) / L
(α-1) 

;  ( β.A.K
( β -1)

 ) / L
α
 

(B) ( A.K
β
 ) / L

(α+1) 
;  ( β.A.K

( β +1)
 ) / L

-α
 

(C) ( A.K
-β

) / L
(α-1) 

;  ( β.A.K
( β -1)

 ) / L
-α

 

(D) ( A.K
β
 ) / L

(α+1) 
;  ( β.A.K

( β -1)
 ) / L

α
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QUESTÃO 19  

 

Num mercado em concorrência perfeita, uma firma, no curto prazo, apresenta uma função custo total (CT) igual a 

5 + 2.q + q
2
, sendo q  a quantidade vendida do produto ao preço de 20 u.m. (unidades monetárias). As quantida-

des ótimas que maximizam o lucro da firma e o respectivo lucro máximo são, respectivamente, 

 

(A) 9 e 76 

(B) 9 e 81 

(C) 10 e 76 

(D) 10 e 81 

 

 

QUESTÃO 20  

 

Tendo como referência a teoria econômica do monopólio e do oligopólio, analise os itens abaixo: 

 

I. O nível de produção que maximiza o lucro do monopolista é alcançado quando a receita marginal excede 

o custo marginal pelo maior valor possível. 

II. Em oligopólio, a curva de demanda é infinitamente elástica. 

III. A elasticidade-preço da demanda afeta o grau de monopólio, porque define a capacidade que o monopo-

lista detém para fixar o preço do produto, ou seja, quanto mais inelástica for a demanda, maior será o po-

der do monopolista de elevar o preço de seu produto sem significativa redução de suas vendas. 

IV. Nos modelos clássicos de oligopólio, o objetivo das empresas é a maximização do mark-up. 

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 

 

(A) I e III. 

(B) I, II e IV. 

(C) III e IV. 

(D) III. 

 

QUESTÃO 21  

 

A partir das informações abaixo, extraídas de um sistema de contas nacionais que segue a metodologia do siste-

ma adotado no Brasil, em unidades monetárias, calcule a formação bruta de capital fixo:  

 

Produção = 1.800 

Importação de bens e serviços = 200 

Impostos sobre produtos = 100 

Consumo Intermediário = 750 

Consumo Final = 850 

Variação de Estoques = 37 

Exportações de bens e serviços = 150 

 

A resposta CORRETA é: 

 

(A) 387 

(B) 337 

(C) 313 

(D) 350 
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QUESTÃO 22  

 

As Contas Nacionais fornecem as seguintes informações para um dado país, em bilhões de dólares: I = 200 (In-

vestimento Agregado); G = 50 (Gastos do Governo); e X = 70 (Exportações). Sabendo-se que o Consumo Agre-

gado é definido pela função C = 50 + 0,7Yd (Yd = Renda Disponível), as Importações pela função M = 30 + 0,2Y   

(Y = Renda Nacional) e a arrecadação de impostos pela função T = 10 + 0,1Y (Y = Renda Nacional), calcule a 

renda nacional de equilíbrio e a variação percentual do incremento da renda nacional de equilíbrio a partir de um 

aumento de 50% no Investimento Agregado. 

 

(A) 584,21 bilhões de reais e 25,03%. 

(B) 584,21 bilhões de reais e 30,03%. 

(C) 576,21 bilhões de reais e 25,03%. 

(D) 596,31 bilhões de reais e 30,03%. 

 

QUESTÃO 23  

 

Políticas monetárias, fiscais e cambiais são instrumentos que o governo utiliza para administrar e controlar a di-

nâmica econômica do país. Analise as seguintes afirmativas: 

 

I. No sistema de câmbio fixo, a política monetária é mais eficiente que a política fiscal. 

II. A ampliação da carga tributária é considerada uma política fiscal restritiva. 

III. A redução dos depósitos compulsórios é considerada uma política monetária restritiva. 

IV. A introdução de um sistema de taxa de câmbio flexível abre a possibilidade de que, nesse sistema, a polí-

tica monetária possa ficar liberada para buscar outros objetivos (exemplo: metas de estabilização de pre-

ços) que não apenas a manutenção da taxa de câmbio. 

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em 

 

(A) II. 

(B) I e II. 

(C) II e III. 

(D) II e IV. 

 

QUESTÃO 24  

 

Com relação à Curva de Phillips, analise as seguintes afirmativas: 

 

I. A Curva de Phillips expressa uma relação inversa entre o nível de salários nominais e a taxa de desem-

prego no curto prazo. 

II. A Curva de Phillips mostra que, se a política econômica parecer consistente, a redução da inflação se da-

rá sem qualquer queda no produto. 

III. A Curva de Phillips expressa uma relação inversa entre a taxa de variação dos salários nominais e a taxa 

de desemprego no curto prazo. 

IV. A Curva de Phillips mostra que a redução da inflação exige um período de desemprego mais alto e redu-

ção da produção, na ausência de um choque de oferta favorável. 

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em 

 

(A) III. 

(B) I e IV. 

(C) III e IV. 

(D) II, III e IV. 
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QUESTÃO 25  

 

Tendo como referência a teoria econômica que estuda os fenômenos do crescimento econômico, analise as afir-

mativas a seguir: 

 

I. No modelo Harrod-Domar, a situação de equilíbrio em “fio da navalha” significa que, uma vez saindo da 

trajetória de crescimento, não é mais possível voltar a ela. 

II. No modelo de crescimento de Solow, quanto maior a taxa de poupança, maior o bem-estar da sociedade. 

III. No modelo Harrod-Domar, os coeficientes da função de produção são variáveis porque a relação produto-

capital é assumida constante. 

IV. No modelo de crescimento de Solow, no equilíbrio de longo prazo, quanto maior a taxa de poupança, mai-

or será o estoque de capital por trabalhador. 

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em 

 

(A) I e II. 

(B) I e III. 

(C) I e IV. 

(D) IV. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 26  

 

Com relação à Teoria das Finanças Públicas analise as afirmativas abaixo: 

 

I. Os bens públicos são aqueles cujo consumo ou uso é indivisível, ou seja, seu consumo por parte de um 

indivíduo ou de um grupo social prejudica o consumo do mesmo bem pelos demais membros da socieda-

de. 

II. O mecanismo de mercado induz os indivíduos a não revelarem suas preferências com relação ao bem 

público. 

III. No caso de ocorrência de monopólio natural, a intervenção do governo se dá pela regulação de tal mono-

pólio ou pela responsabilidade direta da produção do bem ou serviço referente ao setor caracterizado pelo 

monopólio natural. 

IV. Os bens públicos podem ser providos apenas em mercados competitivos. 

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 

 

(A) III. 

(B) I e II. 

(C) I e IV. 

(D) II e III. 
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QUESTÃO 27  

 

Com relação às formas de cálculo dos impostos no Brasil, NÃO é correto afirmar:  

 

(A) No Brasil, os impostos podem ser cobrados pelo método de cálculo “por dentro” ou “por fora”. 

(B) No cálculo do imposto “por fora”, no Brasil, não se exclui o imposto da base de cálculo do valor do mesmo. 

(C) Sabendo-se que a alíquota tributária (t) é de 50% e a base de tributação (B), referente ao valor unitário do 

produto, é de R$ 100,00, na ausência de impostos, o preço do produto quando o imposto é calculado “por fo-

ra” é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 

(D) Sabendo-se que a alíquota tributária (t) é de 50% e a base de tributação (B), referente ao valor unitário do 

produto, é de R$ 100,00, na ausência de impostos, o preço do produto quando o imposto é calculado “por 

dentro” é de R$ 200,00 (duzentos reais). 

 

 

 

QUESTÃO 28  

 

Com relação aos conceitos de déficit público e dívida pública, analise as afirmativas abaixo, tendo como referência 

a Teoria das Finanças Públicas. 

 

I. O método de mensuração do déficit público denominado “acima da linha” expressa esse conceito tendo 

como base a execução orçamentária das entidades que o geram. 

II. A importância do conceito de déficit primário reside no fato de separar o esforço fiscal das variações nas 

taxas de juros e câmbio. 

III. No conceito de setor público não financeiro, exclui-se o sistema público de Previdência Social. 

IV. Se o déficit público for maior que zero, o governo estará contribuindo para reduzir a demanda agregada. 

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 

 

(A) I. 

(B) I e III. 

(C) II, III e IV. 

(D) IV. 

 

 

 

QUESTÃO 29  

 

As Despesas Orçamentárias, segundo a Lei 4.320/1964, nos artigos 12 e 13, classificam as Despesas em Corren-

tes e de Capital, segundo sua categoria econômica, como também especificam as despesas por elementos.   

São classificadas como Despesas Correntes, EXCETO: 

 

(A) Material de Consumo, Salário-família e Juros e Encargos da Dívida Pública Externa. 

(B) Obrigações Patrimoniais, Serviços de Terceiros e Encargos e Salário-família. 

(C) Remuneração de Pessoal, Material de Consumo e Amortização de Dívida Pública Interna. 

(D) Serviços de Terceiros e Encargos, Sentenças Judiciárias e Juros e Encargos da Dívida Pública Externa. 
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QUESTÃO 30  

 

O orçamento público é caracterizado por incorporar uma multiplicidade de aspectos, destacando-se os aspectos 

político, jurídico, contábil, econômico, financeiro e administrativo. A evolução histórica desse instrumento foi mar-

cada pela busca de refinamento das regras de controle com a finalidade de aumentar sua consistência e capaci-

dade de cumprir sua finalidade precípua, qual seja, auxiliar o controle parlamentar sobre os Executivos. Analise as 

afirmações abaixo sobre os conceitos e princípios orçamentários e sua Validade: 

 

I. No orçamento denominado de tradicional, existe uma preocupação com a clareza dos objetivos econômi-

cos e sociais que motivaram a elaboração da peça orçamentária. 

II. Segundo o Princípio do Orçamento Bruto, todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento 

pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. 

III. O orçamento-programa considera os objetivos que o Governo pretende atingir, num prazo pré-

determinado, ou seja, expressa um plano de trabalho do governo, com a indicação dos programas e das 

ações a serem realizados e seus montantes. 

IV. A grande diferença entre o orçamento de desempenho e o orçamento-programa é que o orçamento de 

desempenho não se relaciona com um sistema de planejamento das políticas públicas.  

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 

 

(A) II. 

(B) I e III. 

(C) III e IV. 

(D) II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 31  

 

Tendo como referência a Lei Federal n. 8.666/1993, que regulamenta o artigo 37, inciso XXI da Constituição Fede-

ral, na qual se instituem normas para licitações e contratos da administração pública e entre outras providências, 

analise as seguintes afirmativas: 

 

I. Segundo a Lei n. 8.666/1993, a diferença básica entre dispensa e inexigibilidade no procedimento licitató-

rio está em que, na dispensa, não existe a possibilidade de competição, enquanto na inexigibilidade tal 

possibilidade existe. 

II. São princípios fundamentais da licitação, entre outros, a igualdade, a publicidade, o julgamento objetivo e 

a adjudicação compulsória. 

III. A Lei n. 8.666/1993 prevê três situações em que poderá ocorre a exclusão do procedimento licitatório, a 

saber: licitação dispensada, a licitação dispensável e a licitação inexigível. 

IV. Com base na Lei n. 8.666/1993, haverá inexigibilidade de licitação quando houver inviabilidade de compe-

tição, como ocorre na aquisição de bens singulares, dos quais é exemplo uma obra de arte específica de 

um determinado artista plástico. 

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 

 

(A) I, II, e III. 

(B) II, III e IV. 

(C) I, II, III e IV. 

(D) IV. 
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QUESTÃO 32  

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, visa a regulamentar a 

Constituição Federal, na parte da Tributação e do Orçamento (Título VI), cujo Capítulo II estabelece as normas 

gerais de finanças públicas a serem observadas pelos três níveis de governo: Federal, Estadual e Municipal.  

Tendo como referência a referida lei, é correto afirmar, EXCETO:  

 

(A) Conforme estabelece a LRF, o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) deverá ser emitido semestralmente pelos 

titulares definidos no artigo 20 da mesma lei. 

(B) Segundo a LRF, será evidenciada no quadro demonstrativo de receitas e despesas, segundo as categorias 

econômicas, as receitas provenientes da alienação de bens públicos. 

(C) Na esfera municipal, a despesa total com pessoal em cada período de apuração não poderá exceder os per-

centuais da receita corrente líquida em 54% para o Executivo e 6% para o Legislativo, incluído o Tribunal de 

Contas do município, quando houver. 

(D) A LRF estabelece como elemento obrigatório, entre os demonstrativos financeiros aplicados ao setor público, 

a apresentação do Balanço Orçamentário que é parte integrante do Relatório Resumido da Execução Orça-

mentária. 

 

 

 

QUESTÃO 33  

 

De acordo com o artigo 176 da Lei 6.404/76, com as alterações introduzidas pela Lei n. 11.638/07, ao final de 

cada exercício social, a Diretoria fará elaborar (obrigatoriedade), com base na escrituração mercantil de compa-

nhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da 

companhia e as mutações ocorridas no exercício, EXCETO: 

 

(A) Balanço Patrimonial. 

(B) Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. 

(C) Demonstração do Resultado do Exercício. 

(D) Demonstração dos Fluxos de Caixa (redação da pela Lei n. 11.638/07). 

 

 

 

QUESTÃO 34  

 

O artigo 187 da Lei 6.404/76, com as alterações introduzidas pela Lei n. 11.638/07, apresenta a Demonstração de 

Resultados do Exercício que evidencia, de forma estruturada, os componentes que provocam a alteração na situ-

ação líquida patrimonial em determinado período. Tendo como referência o artigo 187, é correto afirmar, EXCETO: 

 

(A) Não é obrigatório discriminar no demonstrativo o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda, bem 

como a provisão para o imposto. 

(B) O demonstrativo deverá discriminar a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abati-

mentos e os impostos. 

(C) O demonstrativo deverá discriminar a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e servi-

ços vendidos e o lucro bruto. 

(D) O demonstrativo deverá discriminar o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas 

(Redação dada pela Lei n. 11.941, de 2009). 
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QUESTÃO 35  

 

A indústria ABC, em processo de modernização, substitui suas máquinas antigas, que produziam 75.000 unida-

des/mês, por uma nova, que possibilita a produção de 200.000 unidades/mês. O custo de aquisição dessa nova 

máquina foi de R$ 36.000,00 e terá uma vida útil produtiva de 10 anos. Com as antigas máquinas, o custo unitário 

de produção era R$ 0,25. Com a utilização da nova máquina, será de R$ 0,10. Sabendo-se que a produção atin-

giu o máximo e foi completamente vendida no mês de referência ao preço unitário de R$ 0,45 e que não há inci-

dência de impostos sobre as vendas, pode-se afirmar que, após a entrada em funcionamento da nova máquina, o 

lucro bruto sobre as vendas no referido mês será de 

 

(A) R$ 30.000,00 

(B) R$ 40.000,00 

(C) R$ 67.000,00 

(D) R$ 70.000,00 

 

 

 

QUESTÃO 36  

 

Sabe-se que a alavancagem operacional é o uso potencial dos custos operacionais fixos para amplificar os efeitos 

das variações nas vendas sobre o lucro da empresa. Partindo desse contexto e das informações contidas no qua-

dro abaixo, é CORRETO afirmar que a alavancagem operacional da empresa ABC é: 

 

Resultados da Empresa ABC em dois exercícios consecutivos em R$ 

ITENS 2012 2013 

Receita de Vendas 35.000,00 65.000,00 

Custo das Vendas (15.000,00) (25.000,00) 

Lucro Bruto 20.000,00 40.000,00 

Despesas Operacionais (10.000,00) (15.000,00) 

Lucro Operacional (LAJIR) 10.000,00 25.000,00 

  Nota: LAJIR = Lucro antes de Juros e Impostos 

 

(A) 1,50 

(B) 1,65 

(C) 1,75 

(D) 1,80 

 

 

 

QUESTÃO 37  

 

Em regime de juros compostos, uma taxa anual de juros igual a i corresponde a uma taxa trimestral de juros igual 

a 

 

(A) (1 + i
1/3

) - 1 

(B) (1 + i)
1/3 

- 1 

(C) i/3 

(D) i
1/3
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QUESTÃO 38  

 

Sr. Silva fez um empréstimo de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para ser pago em 4 (quatro) prestações mensais, 

sendo a primeira delas paga 30 dias após o empréstimo. A operação foi realizada pelo Sistema de Amortização 

Constante (SAC), com juros de 5% ao mês sobre o saldo devedor. O valor da terceira prestação será igual a  

 

(A) R$ 250,00 

(B) R$ 262,50 

(C) R$ 267,50 

(D) R$ 275,00 

 

 

QUESTÃO 39  

 

A empresa CBA deseja ampliar suas operações. Ela deverá escolher um entre dois projetos K e W, mutuamente 

excludentes, que apresentam os fluxos de caixa abaixo. 

 

Ano Projeto K – R$ Projeto W – R$ 

0 -86.365,00 -D 

1 33.000,00 40.500,00 

2 36.300,00 44.550,00 

 

Sabe-se que a taxa mínima de atratividade é 10% ao ano (capitalização anual), bem como que os valores atuais 

líquidos dos dois projetos são iguais.  

A partir desse contexto, o valor do desembolso (D) correspondente ao projeto W é: 

 

(A) R$ 98.057,02 

(B) R$ 99.002,57  

(C) R$ 100.002,57 

(D) R$ 110.057,02 

 

 

QUESTÃO 40  

 

Tendo como referência a Teoria de Análise de Investimentos, julgue as afirmativas abaixo: 

 

I. O método de Pay Back, que expressa o tempo de recuperação do capital, leva em consideração o que 

acontece com o projeto depois que o capital é recuperado. 

II. Na análise de projetos mutuamente excludentes, se os Valores Presentes Líquidos (VPLs) são positivos, 

deverá ser selecionado o projeto de maior VPL. 

III. Enquanto método de análise de investimento, a Taxa Interna de Retorno (TIR) é superior ao método do 

Valor Presente Líquido (VPL) quando empregado na comparação de projetos excludentes. 

IV. O método do VPL favorece projetos com entradas de caixa maiores nos primeiros períodos à medida que 

a taxa de desconto (juro) aumenta. 

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 

 

(A) II e IV. 

(B) I e IV. 

(C) I e II. 

(D) IV.  
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PROVA DISCURSIVA – Cad. 23 

 

QUESTÃO 41  

 
O sistema de contas nacionais, de um dado país, apresenta as seguintes informações: (valores hipotéticos, em 

milhões de unidades monetárias (u.m): 

Renda Nacional Líquida a custo de fatores: 7.000 u.m 

Impostos Indiretos: 1.500 u.m 

Impostos Diretos:  1.000 u.m 

Subsídios: 250 u.m 

Transferências: 300 u.m 

Depreciação: 500 u.m 

Renda Líquida Enviada ao Exterior: 250 u.m 

 

a) Determine os Índices de Carga Tributária Bruta e Líquida. 

 

b) Na hipótese de as Transferências do Governo ao setor Privado aumentarem em 50%, qual será o impacto so-

bre a Carga Tributária Líquida (variação percentual)? 

 

 Faça abaixo o rascunho de sua resposta e, depois, transcreva-o para a folha própria, à caneta, com 
letra legível. 

 Não use corretivo. Se necessário, coloque entre parênteses e passe um traço sobre o que não deve 
ser considerado. 

 

RASCUNHO DA RESPOSTA 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  



 19 

 

QUESTÃO 42  

 
CARACTERIZE as condições econômicas e tecnológicas básicas que propiciam a formação da estrutura de mo-

nopólio. 

 

 Faça abaixo o rascunho do seu texto e, depois, transcreva-o para a folha própria, à cane-
ta, com letra legível. 

 Não use corretivo. Se necessário, coloque entre parênteses e passe um traço sobre o que 
não deve ser considerado. 

 Seu texto deverá ter, no máximo, 20 linhas. 

 

RASCUNHO DA RESPOSTA 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
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