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INSTRUÇÕES 

1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material 

transparente, de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno 

de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão Resposta. 

 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (15 

páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 

substituído sob qualquer alegação.   

 

3- A PROVA OBJETIVA contém 50 ( cinquenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 1,80 (um ponto e oitenta centésimos) cada, 

devendo o candidato obter no mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

 

4- No Cartão Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a opção 

de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 

                             

     Exemplo: Questão 01 - A 

 
 

  
 

5- O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 

coordenação do Concurso. 

 

6- NÃO RASURE o Cartão Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA, caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS. Evite 

deixar questões sem respostas. 

 

7- Para o correto preenchimento do Cartão Resposta aguarde a orientação do fiscal. 

 

8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 

 

9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 

 

10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão Resposta. 

 

11- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da Prova. A 

não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 

12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 

 

13- O gabarito será publicado no dia 27/08/2019, e o RESULTADO da Prova Objetiva a 

partir do dia 24/09/2019 no Diário Oficial de Bauru. 

 

Prova Objetiva  

 
Edital nº 13, de 08/06/2019 
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Prefeitura Municipal de Bauru 

 

Concurso Público para o Cargo de ESPECIALISTA EM GESTÃO 

ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – ECONOMISTA 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

01) Uma das consequências visíveis de um processo inflacionário é:   

 

A) Que o PIB em termos reais permanece estacionário. 

B) Que a velocidade de circulação da moeda decresce.  

C) Que a tecnologia da economia tende a mostrar rendimentos crescentes de escala. 

D) Que a classe trabalhadora e, em geral, aqueles que percebem rendas fixas sofrem 

perda de poder aquisitivo. 

 

 

02) Considerando-se os dois grandes agregados macroeconômicos: Produto Interno 

Bruto (a preços de mercado) e Produto Nacional Bruto (a preços de mercado), em um 

sistema econômico aberto como, por exemplo, o brasileiro, se o país remete mais renda 

para o exterior do que ele recebe, teremos:  

 

A) PIBpm = PNBpm. 

B) PIBpm < PNBpm. 

C) PIBpm > PNBpm. 

D) As transações com o exterior não afetam nem o PIB nem o PNB. 

 

 

03) A política monetária e a política fiscal diferem, essencialmente, pelo seguinte fato:  

 

A) A política monetária busca estimular ou não, as despesas de investimento e de 

consumo, influenciando as taxas de juros e o crédito, enquanto a política fiscal funciona 

diretamente sobre as rendas por meio da tributação e dos gastos públicos. 

B) A política fiscal busca estimular ou não, as despesas de investimento e de consumo, 

influenciando as taxas de juros e o crédito, enquanto a política monetária funciona 

diretamente sobre as rendas por meio da tributação e dos gastos públicos. 

C) A política monetária trata dos recursos arrecadados e dos gastos do governo, 

enquanto que a política fiscal trata das taxas de juros. 

D) Não há, essencialmente, diferenças entre as duas, uma vez que os objetivos e as 

técnicas de operação são os mesmos. 

 

 

04) Sobre tributação, o “princípio do benefício” afirma que:  

  

A) Os impostos devem ser distribuídos proporcionalmente ao nível de renda dos 

indivíduos. 

B) As pessoas devem ser tributadas de acordo com a vantagem que recebem das 

despesas governamentais. 

C) Os impostos devem ser distribuídos de modo que o encargo suportado seja igual para 

todos os indivíduos. 

D) Os tributos devem incidir principalmente sobre os mais ricos. 
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05) A carga tributária de um país é considerada progressiva quando:  

 

A) É realizada, principalmente, por meio de impostos incidentes sobre a produção 

industrial. 

B) Onera proporcionalmente mais os segmentos sociais de menor poder aquisitivo. 

C) Onera proporcionalmente mais os segmentos sociais de maior poder aquisitivo. 

D) É realizada, principalmente, por meio de impostos incidentes sobre a 

comercialização da produção. 

 

 

06) A monetização da dívida pública ocorre quando:  

 

A) O Banco Central cria moeda para financiar a dívida do Tesouro Nacional. 

B) O Banco Central cria moeda para financiar a dívida dos bancos públicos. 

C) O Banco Central cria moeda para financiar a dívida de estados e municípios. 

D) O Banco Central cria moeda para financiar a dívida do próprio Banco Central. 

 

 

07) O conceito de Déficit Operacional ou Necessidades de Financiamento do Setor 

Público é medido pelo:  

 

A) Déficit total, excluindo a correção monetária e os juros reais da dívida passada. 

B) Déficit total, incluindo a correção monetária e a cambial. 

C) Déficit primário, incluindo os juros reais da dívida passada. 

D) Déficit primário, excluindo os juros reais da dívida passada. 

 

 

08) Sobre os efeitos da política tributária sobre a atividade econômica, faz-se distinção 

entre impostos progressivos, regressivos e proporcionais. Define-se que um imposto é: 

 

A) Progressivo, quando se retira uma proporção decrescente da renda do contribuinte à 

medida que a renda deste aumenta. 

B) Proporcional, quando se retira uma proporção constante da renda do contribuinte, 

independente da renda que este aufere. 

C) Regressivo, quando se retira uma porção crescente da renda do contribuinte à medida 

que sua renda aumenta. 

D) Regressivo, quando se retira uma porção decrescente da renda do contribuinte à 

medida que sua renda decresce. 

 

 

09) De acordo com o Princípio Orçamentário da Discriminação: 

 

A) O orçamento público deve conter todas as receitas e todas as despesas do Estado. 

B) Todas as parcelas da receita e da despesa devem aparecer no orçamento público em 

seus valores brutos, sem qualquer tipo de dedução. 

C) O orçamento público deve ser apresentado em linguagem clara e compreensível a 

todas aquelas pessoas que, por força de ofício ou por interesse, precisam manipulá-lo. 

D) As receitas e as despesas devem aparecer no orçamento público de maneira 

discriminada, de tal forma que possa saber, detalhadamente, a origem dos recursos e sua 

aplicação. 
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10) Sobre Receita Tributária, é CORRETO afirmar que:  

 

A) Compreende apenas a receita oriunda de tributos conforme o estabelecido na 

legislação tributária brasileira, ou seja, de impostos, taxas e contribuição de melhoria. 

B) Engloba as contribuições sociais e econômicas. 

C) Oriunda da exploração econômica do patrimônio público (juros, aluguéis, 

dividendos, receitas de concessões e permissões, por exemplo). 

D) São os recursos financeiros recebidos de pessoas jurídicas ou físicas e que serão 

aplicados no atendimento de despesas correntes. 

 

 

11) De acordo com o artigo 23 da Lei Complementar Nº 101/2000, se a despesa total 

com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no 

mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente 

terá de ser eliminado: 

 

A) nos dois semestres seguintes. 

B) nos dois quadrimestres seguintes. 

C) nos dois trimestres seguintes. 

D) nos dois bimestres seguintes. 

 

 

12) O limite máximo de despesa total com pessoal, para o Poder Executivo Municipal, 

em cada período de apuração, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 

líquida em: 

 

A) 48% 

B) 51,30% 

C) 54% 

D) 60% 

 

 

13) O Anexo de Metas Fiscais é parte integrante do projeto de: 

 

A) plano plurianual. 

B) lei orçamentária anual. 

C) lei de diretrizes orçamentárias. 

D) lei de metas fiscais. 

 

 

14) A respeito da renúncia de receita, considere as afirmações a seguir: 

 

I - Não é permitida em nenhuma hipótese sob pena de responsabilização do gestor 

público. 

II - É permitida somente em casos específicos, devendo a fazenda pública fazer a 

revisão orçamentária referente ao cancelamento da receita inicialmente prevista. 

III – É permitida devendo estar acompanhada de estimativa de impacto orçamentário-

financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes. 

IV – Deve ser demonstrado que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da 

LOA e que não afetará as metas fiscais previstas na LDO. 
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V – Deve estar acompanhada de medidas de compensação, por meio do aumento de 

receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação de base de cálculo, majoração 

ou criação de tributo ou compensação. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens II, IV e V estão corretos. 

C) Apenas os itens III, IV e V estão corretos. 

D) Apenas os itens IV e V estão corretos. 

 

 

15) Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, 

medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação 

legal de sua execução por um período: 

 

A) superior a um exercício. 

B) superior a dois exercícios. 

C) superior a três exercícios. 

D) superior a quatro exercícios. 

 

 

16) De acordo com o artigo 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal, se a dívida 

consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um 

quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subseqüentes, 

reduzindo o excedente em pelo menos _______ do primeiro: 

 

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna: 

 

A) 40% 

B) 35% 

C) 30% 

D) 25% 

 

 

17) As alternativas abaixo apresentam variáveis que interferem no equilíbrio atuarial 

dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) e podem consequentemente gerar 

déficit atuarial, com EXCEÇÃO de: 

 

A) não realização do recadastramento dos inativos. 

B) não atingimento da meta atuarial. 

C) ausência de reposição da massa de servidores. 

D) criação de vantagens pecuniárias sem fonte de custeio. 

 

 

18) Constituem as receitas previdenciárias dos Regimes Próprios de Previdência Social 

(RPPS), EXCETO: 

 

A) Compensação Previdenciária. 

B) Contribuições Patronais. 
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C) Rendimentos das aplicações financeiras. 

D) Recebimentos de impostos. 

 

 

19) Um Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) planeja reduzir sua meta atuarial 

por conta da dificuldade no atingimento da referida meta diante das oscilações do 

mercado financeiro e consequente volatilidade nas aplicações. Considerando que as 

demais variáveis permaneçam inalteradas e considerando uma situação de equilíbrio 

atuarial neste RPPS na última avaliação atuarial, a diminuição proposta na meta 

atuarial: 

 

A) Pode provocar um déficit atuarial tendo em vista que serão necessários mais recursos 

para suprir a diferença da redução da meta. 

B) Pode provocar um superávit atuarial tendo em vista que a redução possibilitará maior 

probabilidade do atingimento da meta no próximo exercício. 

C) Não tem efeito sobre o resultado atuarial, mantendo assim a situação de equilíbrio. 

D) Pode provocar um déficit atuarial somente se a redução no percentual da meta for 

maior que a metade da inicial. 

 

 

20) A avaliação atuarial é um importante instrumento de gestão previdenciária 

possibilitando que o gestor observe as estimativas futuras do plano de benefícios e possa 

propor adequações no curto prazo visando a garantia dos pagamentos dos benefícios no 

futuro. A avaliação atuarial é uma exigência legal e deve ser realizada: 

 

A) Semestralmente. 

B) Anualmente. 

C) Bianualmene. 

D) Plurianualmente. 

 

 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 

 

21) Uma empresa vende seu produto a R$ 3.200,00 e oferece duas opções de pagamento 

ao cliente: à vista com 20% de desconto ou em 30 dias no valor ofertado. Qual é a taxa 

de juros do período? 

 

A) 20% a.m 

B) 25% a.m 

C) 10% a.m 

D) 15% a.m 

 

 

22) Uma dívida acumulou um montante de R$ 66.874,30 durante o período de 4 anos, 

sendo que desse montante R$ 24.374,30 são os juros do período. Qual a taxa de juros 

aplicada sobre a dívida? 

 

A) 12% a.s 

B) 6% a.s 
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C) 5,83% a.s 

D) 8% a.s 

 

 

23) Uma aplicação teve aporte inicial de R$ 12.000,00, ao final de um ano o valor 

resgatado foi de R$ 21.550,28. No mesmo período, a taxa de inflação foi de 6%. Qual a 

taxa real de juros do período? 

 

A) 56%  

B) 5%  

C) 80%  

D) 70% 

 

 

24) Um título de R$ 30.0000,00 foi descontado hoje à taxa de 30% a.a. Se o desconto 

comercial foi de R$ 7.423,42, quantos dias faltam para o seu vencimento? 

 

A) 279 dias. 

B) 290 dias. 

C) 297 dias. 

D) 83 dias. 

 

 

25) Um banco oferece empréstimos à uma taxa anual real de juros de 39%. Sabendo que 

a inflação prevista para o período é de 4,5%, qual é a taxa nomimal de juros? 

 

A) 45,26% a.a 

B) 43,5% a.a 

C) 39% a.a 

D) 33,01% a.a 

 

 

26) Você foi convidado a analisar um projeto que exige o investimento de R$ 1 milhão 

e que gerará uma economia anual de R$ 200 mil durante 10 anos. Você utiliza o método 

de payback simples em sua avaliação e conclui de que o payback simples desse projeto 

é de: 

 

A) 10 anos. 

B) 4 anos. 

C) 5 anos. 

D) 8 anos. 

 

 

27) Uma empresa está considerando investir na construção de uma usina termoelétrica e 

recebeu 4 propostas. Para poder decidir qual a proposta mais vantajosa, você analisa os 

fluxos líquidos de caixa (em R$ milhões) abaixo, considerando uma taxa mínima de 

atratividade de 15% a.a. e indica que: 
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A) O payback da Empresa Z é de 3 anos. 

B) A Empresa Y tem VPL de R$ 171,11. 

C) A Empresa X tem taxa interna de retorno de 15%. 

D) O payback da Empresa α é de 6 anos. 

 

 

28) Qual a taxa de juros acumulados durante 2 anos para uma aplicação que paga 0,85% 

ao mês? 

 

A) 10,59% 

B) 21,39 % 

C) 22,52% 

D) 20,40% 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto: O Homem que Vivia Anedotas 

 

 — Sempre deu tudo errado comigo. Desde criança. 

 — Compreendo. 

 — Na escola, não conseguia prestar atenção em nada. 

 Estava sempre pensando em mulher nua. 

 — Espera aí. Você é… 

 — Sou. O Juquinha. Todo mundo ficou sabendo das minhas histórias, virei anedota. 

 — Mas as histórias até que eram engraçadas. 

 — Engraçadas para quem não foi expulso da escola, como eu. 

 Meus pais me mandaram a um médico para curar minha obsessão. Um psiquiatra. 

 — Não foi esse o médico que... 

 — É. Começou a me mostrar desenhos. Uma cadeira. Um chapéu. Um telefone. Pediu 

para eu me concentrar. 

 — E aí você disse… 

 — Eu disse: "Me concentrar como, se o senhor não para de mostrar figurinha erótica?". 

O senhor está rindo porque não foi com o senhor. Fiquei anos em tratamento. 

 — Desculpa. Eu não estava rindo de você. Continue. 

 — Como não tinha educação, fui ser mecânico. Não deu certo. 

 — Por quê? 

 — Sabe aquela história do cara que acendeu um fósforo dentro do tanque do carro para 

ver se tinha gasolina, e tinha? 

 — Foi você? 

 — Foi. No hospital, tiveram que me reconstituir. 

 Pegaram as partes e juntaram de novo. Tudo bem, só que… 

 — Só que para ouvir direito, você precisava levantar o braço! Essa é ótima. 

 — Ótima porque não foi com o senhor. 

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Empresa X -600 200 250 300 400 450

Empresa Y -500 210 200 150 200 250

Empresa Z -1000 1000 700 900 1100 1500

Empresa α -700 300 350 400 450 500
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 — Desculpe. Foi horrível. 

 — Quando saí do hospital comprei uma motocicleta. 

 Uma noite na estrada, vi os holofotes de duas motocicletas que vinham em sentido 

contrário. Só por farra, resolvi passar com a minha entre as duas. 

 — E era um automóvel. Essa eu conheço. 

 — Voltei para o hospital. Tiraram radiografias. Eu estava péssimo. 

 Quando o médico disse quanto ia custar o tratamento, eu disse que não podia pagar. 

 — E ele? 

 — Ele disse que por um preço módico mandava retocar as radiografias. 

 — Grande! Quer dizer, horrível. E seus pais? 

 — Está vendo esse relógio? Está na família há gerações. 

 — É uma beleza. 

 — No seu leito de morte, poucos minutos antes de expirar, papai me vendeu. 

 — Boa, boa. Quer dizer, triste, triste. 

 — Me casei. Não durou muito. Minha mulher estava convencida de que era um 

refrigerador. 

 — Realmente, não dava para continuar vivendo com uma louca. 

— O pior não era isso. O pior é que ela dormia com a boca aberta e a luz não me 

deixava dormir. O senhor está rindo outra vez. 

 — Não posso me conter. É que você teve uma vida engraçada. 

— Engraçada? Trágica. Tudo comigo deu errado. As pessoas riem de sádicas. 

— Você tem razão. 

 — Para esquecer tudo, fui fazer uma viagem. Quando o avião estava a dez mil metros 

de altura, ouviu-se uma voz que dizia: "Isto é uma gravação. Este avião não tem piloto. 

 É dirigido por um sistema totalmente automático que substitui com vantagem o 

controle humano. Não há com o que se preocupar. O sistema foi exaustivamente testado 

é absolutamente aprova de falhas, de falhas, de falhas…". 

 — O avião caiu e foi assim que você veio parar aqui? 

 — Não, São Pedro. O avião caiu no mar, eu sobrevivi e passei uma temporada numa 

ilha deserta com uma mulher. Só que a mulher era a Betty Friedman. 

 — Acho que já vi esse cartum. 

 — Pois é. Aí fui salvo e ainda passei por várias anedotas até resolver me matar. 

 Não conseguia fazer nada certo. Só restava o suicídio. Dei um tiro na cabeça. 

 — E aqui está você. 

 — Não. Errei o tiro. Depois fiquei tão contente de ainda estar vivo que dei um tiro para 

o ar. 

 Aí acertei na cabeça. E aqui estou eu. Livre, finalmente, das anedotas. O senhor ainda 

está rindo! 

 — Meu filho, você sabe quantas anedotas de São Pedro na porta do céu existem? 

 — Não, São Pedro. Por favor. Não! 

 — O que é que eu posso fazer? Esta é uma delas. Houve um maremoto em 

Copacabana, morreu todo mundo e nós estamos com o céu lotado. 

 — Lotado? Mas só a população de Copacabana lota o céu? 

 — É que tinha os argentinos. 

 Você só vai encontrar lugar no Purgatório, e na lista de espera. 

 

 Luís Fernando Veríssimo. "Sexo na Cabeça", L&PM Editores - Porto Alegre, 1982, pág. 15. 
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Considere o texto para responder as questões de Língua Portuguesa: 

 

29) A respeito do primeiro parágrafo podemos afirmar que há alguns recursos 

linguísticos que nos remetem à espera de um desfecho, descrito na seguinte alternativa: 

 

A) A critério do leitor, ou seja, um final aberto. 

B) Ao contrário do início do texto, um final feliz. 

C) A exemplo do início do texto. 

D) Fictício e próprio dos contos narrativos. 

 

 

As questões de nº 30, nº 31 e nº 32 referem-se à compreensão de vocabulário e uso 

da crase expressos no texto em tela. Para tanto, considere o excerto: 

 

 — Sou. O Juquinha. Todo mundo ficou sabendo das minhas histórias, virei anedota. 

 — Mas as histórias até que eram engraçadas. 

 — Engraçadas para quem não foi expulso da escola, como eu. 

 Meus pais me mandaram a um médico para curar minha obsessão. Um psiquiatra. 

 — Não foi esse o médico que... 

 

 

30) O termo anedota destacado e expresso no excerto tem uma das seguintes 

compreensões: 

 

A) Exposição escrita ou oral sobre ato literário. 

B) Texto de cunho poético e recursos estilísticos literários. 

C) História que expõe fatos em narração simples. 

D) Breve narração de caso verídico pouco conhecido. 

 

 

31) O vocábulo obsessão em destaque no fragmento, também pode ser compreendido 

como: 

 

A) Insucesso recorrente. 

B) Importunação perseverante. 

C) Espécie de sabotagem. 

D) Situação de constrangimento habitual. 

 

 

32) A respeito do uso da pontuação reticências, é correto afirmar que neste contexto, na 

expressão não fosse o médico... justifica-se, uma vez que se trata de: 

 

A) Deixar o período em aberto, permitindo uma interpretação pessoal do leitor. 

B) Não deixar período em aberto, tratando de fechá-lo com um desfecho. 

C) Causar uma pausa momentânea, interrompendo temporariamente o texto. 

D) Provocar um questionamento, uma dúvida no leitor. 
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33) Em, “— É. Começou a me mostrar desenhos. Uma cadeira. Um chapéu. Um 

telefone. Pediu para eu me concentrar.”  o período é marcado e iniciado pela pontuação 

travessão, representada pelo traço que antecede a oração. A utilização desta pontuação, 

recorrente nos textos, justifica-se neste período para: 

 

A) Sinal gráfico usado para encerrar uma oração com sentido próprio do autor. 

B) Sinal gráfico usado para fechar um período com sentimentos. 

C) Sinal gráfico usado para separar as falas de seus interlocutores. 

D) Sinal gráfico para realizar uma pequena pausa no texto. 

 

 

34) Leia o fragmento “— Engraçadas para quem não foi expulso da escola, como eu”. 

O verbo em destaque tem sua correta conjugação descrita na alternativa:  

 

A) 3ª pessoa do plural – pretérito imperfeito. 

B) 1ª pessoa do singular – pretérito mais que perfeito. 

C) 2ª pessoa do plural – presente do indicativo. 

D) 3ª pessoa do singular – pretérito perfeito. 

 

Considere o fragmento abaixo, extraído do texto para responder as questões de nº 

35 e nº 36 a respeito da Classificação das Palavras - Morfologia: 

 

“— Sabe aquela história do cara que acendeu um fósforo dentro do tanque do carro 

para ver se tinha gasolina, e tinha?” 

 

 

35) O termo do destacado no fragmento tem a correta classificação expressa na seguinte 

alternativa: 

 

A) Interjeição. 

B) Preposição. 

C) Adjetivo. 

D) Pronome. 

 

 

36) O vocábulo aquela, em negrito, no fragmento, está classificado de maneira correta 

em: 

 

A) Artigo. 

B) Preposição. 

C) Verbo. 

D) Pronome. 

 

INFORMÁTICA 

 

37) A planilha seguinte foi montada no Microsoft Excel 2010, com o objetivo de 

calcular médias parciais e finais. A função digitada na célula B8 foi: 
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A) =MÉDIA(B2>E5) 

B) =MÉDIA((B2:B5)+(C2:C5)+(D2:D5)+(E2:E5)) 

C) =MÉDIA(B2:E5) 

D) =MÉDIA(B6+C6+D6+E6) 

 

 

38) A planilha seguinte foi montada no Microsoft Excel 2010, com o objetivo de 

calcular valor futuro. A função digitada na célula B5 foi: 

 

 
 

A) =B1+(B2*B3) 

B) =B1*(B2*B3) 

C) =B1/(1+B2*B3) 

D) =B1*(1+B2*B3) 

 

 

39) Em uma planilha do Excel temos na célula D4 o valor 15, na célula D5 o valor 20, 

na célula D6 o valor 0, na célula D7 o valor 10 e na célula D8 o valor 5. O resultado da 

fórmula =MÉDIA(D4:D8) será: 

 

A) 10. 

B) 12,5. 

C) 20. 

D) 15. 

 

 

40) Uma empresa deseja montar a planilha abaixo no Microsoft Excel 2010, com o 

objetivo de controlar o tipo do documento. Sendo que documentos maior ou igual a 0 é 

considerado documento do tipo “Entrada”. A função digitada na célula D2 foi: 
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A) =SE(C2#0;"Entrada";"Saída") 

B) =SE(C2>=0;"Entrada";"Saída") 

C) =SE(C2:0;"Entrada";"Saída") 

D) =SE(C2<=0;"Entrada";"Saída") 

 

 

41) NoMicrosoft Excel 2010, caso exista a necessidade de organizar uma tabela em 

ordem crescente, devemos adotar os seguintes passos: 

 

A) Selecionar as células com o conteúdo que se deseja organizar em ordem crescente, 

em seguida clicar na guia “Dados”, em seguida clicar no botão intitulado de “Classificar 

de A a Z”. 

B) Selecionar as células com o conteúdo que se deseja organizar em ordem crescente, 

em seguida clicar na guia “Revisão”, em seguida clicar no botão intitulado de 

“Classificar de A a Z”. 

C) Selecionar as células com o conteúdo que se deseja organizar em ordem crescente, 

em seguida clicar na guia “Inserir”, em seguida clicar no botão intitulado de “Classificar 

de A a Z”. 

D) Selecionar as células com o conteúdo que se deseja organizar em ordem crescente, 

em seguida clicar na guia “Exibição”, em seguida clicar no botão intitulado de 

“Classificar de A a Z”. 

 

 

42) No Microsoft Windows 7, caso exista a necessidade de renomear uma pasta 

devemos realizar os seguintes passos: 

 

A) Selecionar a pasta a ser renomeada e em seguida pressionar a tecla “F2”. 

B) Selecionar a pasta a ser renomeada e em seguida pressionar a tecla “F3”. 

C) Selecionar a pasta a ser renomeada e em seguida pressionar a tecla “F5”. 

D) Selecionar a pasta a ser renomeada e em seguida pressionar a tecla “F1”. 

 

 

43) No Microsoft Windows 7, quando um usuário apaga um arquivo da pasta 

“Documentos” pela opção “DELETE” ou “DEL”, o arquivo é enviado para a lixeira. 

Mas caso o usuário pretenda excluir o arquivo definitivamente, sem movê-los para 

lixeira é necessário realizar os seguintes passos: 
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A) Clicar sobre o arquivo que será excluído e em seguida pressionar Ctrl + Delete (ou 

Ctrl +Del). 

B) Clicar sobre o arquivo que será excluído e em seguida pressionar Shift + Delete (ou 

Shift +Del). 

C) Clicar sobre o arquivo que será excluído e em seguida pressionar Delete (ou Del). 

D) Clicar sobre o arquivo que será excluído e em seguida pressionar Insert + Delete (ou 

Insert +Del). 

 

LEGISLAÇÃO 

 

44) Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e em 

matéria de competência para legislar, aponte a única alternativa CORRETA: 

 

A) Compete privativamente à União legislar sobre direito financeiro. 

B) Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 

política de crédito. 

C) Compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, bem como 

suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. 

D) Compete privativamente à União legislar sobre orçamento. 

 

 

45) Nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964 (Estatui Normas Gerais de Direito 

Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal), e em matéria de créditos adicionais, aponte a 

única alternativa CORRETA: 

 

A) Os créditos suplementares são os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em 

caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. 

B) Os créditos extraordinários são os destinados a despesas para as quais não haja 

dotação orçamentária específica. 

C) Os créditos especiais são os destinados a reforço de dotação orçamentária. 

D) Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto 

executivo. 

 

 

46) Nos termos da Lei Complementar nº 101/2000 (Estabelece normas de finanças 

públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências), e 

em matéria de despesa total com pessoal, aponte a única alternativa CORRETA: 

 

A) A despesa total com pessoal da União, em cada período de apuração, não poderá 

exceder 55% (cinquenta e cinco por cento) da receita corrente líquida, sendo 

computadas as despesas de indenização por demissão de servidores ou empregados. 

B) A despesa total com pessoal dos Estados, em cada período de apuração, não poderá 

exceder 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida, não sendo computadas as 

despesas de indenização por demissão de servidores ou empregados. 

C) A despesa total com pessoal dos Municípios, em cada período de apuração, não 

poderá exceder 45% (quarenta e cinco por cento) da receita corrente líquida, sendo 

computadas as despesas de indenização por demissão de servidores ou empregados. 
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D) A despesa total com pessoal dos Municípios, em cada período de apuração, não 

poderá exceder 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida, sendo computadas 

as despesas relativas a incentivos à demissão voluntária. 

 

 

47) Nos termos da Lei Federal nº 5.172/1966 (Dispõe sobre o Sistema Tributário 

Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e 

Municípios), e em matéria de capacidade tributária, aponte a única alternativa 

CORRETA: 

 

A) A capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais. 

B) A capacidade tributária passiva depende de estar a pessoa jurídica regularmente 

constituída. 

C) A capacidade tributária passiva depende de achar-se a pessoa natural sujeita a 

medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, 

comerciais ou profissionais. 

D) A capacidade tributária passiva depende de achar-se a pessoa natural sujeita a 

medidas que importem privação ou limitação da administração direta de seus bens ou 

negócios. 

 

 

48) O artigo 105, da Lei Orgânica do Município de Bauru preconiza que a lei 

orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação 

da despesa, permitidas a abertura de créditos suplementares e a contratação de 

operações de crédito, ainda que por antecipação da receita, nos termos da lei. Assim, 

aponte a única alternativa que CORRETAMENTE nomina o princípio que limita o 

conteúdo da lei orçamentária, impedindo que nela se incluam normas pertencentes a 

outros campos jurídicos: 

 

A) Princípio da Unidade. 

B) Princípio da Não Vinculação. 

C) Princípio do Equilíbrio. 

D) Princípio da Exclusividade ou da Pureza Orçamentária. 

 

 

49) Nos termos da Lei Municipal nº 3.781/1994 (Dispõe sobre o Direito de Petição e 

sobre o Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru), e em matéria de 

sindicância, aponte a única alternativa CORRETA: 

 

A) A sindicância deverá ser ultimada dentro de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual 

prazo. 

B) Ao Prefeito Municipal compete determinar a instauração de sindicância, não 

podendo ser delegada ao Corregedor Geral Administrativo e aos Secretários 

Municipais a atribuição para expedição de portaria relativa a instauração de sindicância 

e designação da respectiva comissão.  

C) Da instalação dos trabalhos da Comissão Sindicante é facultada a lavratura de Ata. 

D) A instauração de sindicância é facultativa em casos de acidentes de trânsito 

envolvendo veículos ou máquinas pertencentes à Prefeitura Municipal de Bauru. 
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50) Nos termos da Lei Municipal nº 4.830/2002 (Dispõe sobe a Fundação de 

Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Bauru – FUNPREV), e em matéria 

de beneficiários do regime de previdência social, aponte a única alternativa 

CORRETA: 

 

A) São beneficiários do regime de previdência social, na condição de dependentes do 

segurado e exclusivamente, o cônjuge, o filho não emancipado, de qualquer condição, 

menor de 18 (dezoito anos), e os pais. 

B) São beneficiários do regime de previdência social, na condição de dependentes do 

segurado, o cônjuge, a companheira, o companheiro, o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um anos) ou inválido (equiparando-se ao filho, 

e desde que comprovada a dependência econômica, o enteado e o menor que esteja sob 

sua tutela e não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação), os pais, e 

o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido. 

C) São beneficiários do regime de previdência social, na condição de dependentes do 

segurado e exclusivamente, a companheira, o companheiro, e o irmão não emancipado, 

de qualquer condição, menor de 18 (dezoito anos). 

D) São beneficiários do regime de previdência social, na condição de dependentes do 

segurado e exclusivamente, o cônjuge, a companheira, o companheiro, e os pais. 


