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Prefeitura Municipal de Bauru 

 

Concurso para o cargo efetivo de Especialista em Gestão Administrativa e Serviços 

– CONTADOR 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

01) A Contabilidade é o instrumento 

que fornece o máximo de informações 

úteis para a tomada de decisões dentro e 

fora da empresa. Para tanto, todas as 

movimentações possíveis de 

mensuração monetária são registradas 

pela Contabilidade, que, em seguida, 

resume os dados registrados em forma 

de relatórios que possibilitam aos 

interessados conhecer a situação da 

empresa. O relatório considerado mais 

importante gerado pela Contabilidade é: 

 

A)  Balanço Patrimonial. 

B)  Demonstração do Resultado do 

Exercício. 

C)  Demonstração do Fluxo de Caixa. 

D)  Apuração do Resultado do 

Exercício. 

 

     

02)  Pilares da Contabilidade são regras 

básicas da Contabilidade que podem ser 

chamados genericamente de princípios 

contábeis. A Contabilidade repousa, 

basicamente, em dois pilares da teoria 

contábil: a entidade contábil e a 

continuidade da empresa. É correto 

afirmar que:  

 

A)  Entidade contábil significa o exame 

e a verificação da exatidão dos 

procedimentos contábeis. 

B)  Entidade contábil é o contador 

habilitado a exercer atividades não 

cabíveis ao técnico de Contabilidade.  

C)  Entidade contábil trata-se da pessoa 

para quem é mantida a Contabilidade 

conjunta com a movimentação dos 

proprietários.  

D)  Entidade contábil trata-se da pessoa 

para quem é mantida a Contabilidade, 

podendo ser pessoa jurídica ou física. 

 

 

03) Em sua estrutura o Balanço 

Patrimonial é dividido em Ativo, 

Passivo e Patrimônio Líquido. O termo 

Ativo pressupõe algo positivo, 

dinâmico, que produz, que gera riqueza. 

Já o termo Passivo, ao contrário, dá uma 

idéia de negativo, dívida, obrigações. 

De maneira geral o Ativo é:   

 

A)  Registrado pelo preço de aquisição 

ou fabricação com atualização referente 

ao período compreendido entre a data 

da compra e o efetivo registro na 

Contabilidade. 

B)  Registrado pelo valor da venda a 

ser efetuada ao consumidor final, ou 

seja, pelo valor atualizado. 

C)  Registrado pelo preço de aquisição 

ou fabricação, ou seja, pelo custo 

histórico ou valor original. 

D)  Registrado pelo valor da venda a 

ser efetuada ao consumidor final, ou 

seja, incluso no valor do registro os 

custos de comercialização. 

 

 

A partir dos saldos apresentados nas 

contas da companhia ABC em 

31/12/20xx e elencados no Quadro 1, 

a seguir, responder as questões de 

número 04 a número10: 
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CONTAS 

 

Saldo em 

31/12/20xx 

Ações de outras 

Companhias 

                  

250.000,00  

Adiantamentos a 

Fornecedores 

                  

120.000,00  

Aplicações Financeiras 

de Liquidez Imediata 

                  

250.000,00  

Banco Conta 

Movimento 

                    

35.000,00  

Caixa 

                  

10.000,00  

Capital Social 

                  

950.000,00  

Clientes - Duplicatas a 

Receber 

                  

220.000,00  

Custos dos Produtos 

Fabricados 

                  

600.000,00  

Despesas 

Administrativas 

                  

300.000,00  

Despesas de Vendas 

                    

60.000,00  

Despesas Financeiras 

                      

5.000,00  

Equipamentos de 

Informática 

                    

20.000,00  

Estoques 

                  

230.000,00  

Financiamentos a 

Pagar de Curto Prazo 

                  

130.000,00  

Financiamentos a 

Pagar de Longo Prazo 

                  

180.000,00  

Fornecedores 

                    

80.000,00  

Impostos a Pagar 

                    

82.500,00  

Impostos incidentes 

sobre as vendas 

                  

235.000,00  

Máquinas e 

Equipamentos 

                  

170.000,00  

Marcas e Patentes 

                  

150.000,00  

Móveis e Utensílios 

                    

25.000,00  

Participações 

                    

40.000,00  

 

Receita Bruta 

               

1.400.000,00  

Receitas Financeiras 

                    

50.000,00  

Reserva de Lucros 

                  

147.500,00  

Salários a Pagar 

                    

30.000,00  

Veículos de Uso 

                  

120.000,00  
Quadro 1: Saldo das contas da Companhia 

ABC em 31/12/20xx 

 

 

04)  De acordo com os saldos elencados 

no Quadro 1 os valores do Ativo 

Circulante e do Passivo Circulante da 

Companhia ABC respectivamente são: 

 

A)  R$    865.000,00 e R$ 322.500,00. 

B)  R$ 1.115.000,00 e R$ 502.500,00. 

C)  R$    745.000,00 e R$ 502.500,00. 

D)  R$    615.000,00 e R$ 322.500,00. 

 

 

05)  De acordo com os saldos elencados 

no Quadro 1 o valor do Capital 

Circulante Líquido da Companhia ABC 

é:  

 

A)  R$    362.500,00. 

B)  R$    542.500,00. 

C)  R$ 1.097.500,00. 

D)  R$    950.000,00. 

 

 

06)  De acordo com os saldos elencados 

no Quadro 1 os valores totais dos Bens, 

dos Direitos e das Obrigações Exigíveis 

da Companhia ABC respectivamente 

são: 

 

A)  R$ 725.000,00; R$ 875.000,00 e 

R$ 502.500,00. 

B)  R$ 975.000,00; R$ 625.000,00 e 

R$ 502.500,00. 

C)  R$ 725.000,00; R$ 625.000,00 e 

R$ 322.500,00. 

D)  R$ 975.000,00; R$ 875.000,00 e 

R$ 1.452.500,00. 
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07)  De acordo com os saldos elencados 

no Quadro 1 os valores dos Bens 

Tangíveis e dos Bens Intangíveis da 

Companhia ABC respectivamente são: 

 

A)  R$ 565.000,00 e R$ 160.000,00. 

B)  R$ 495.000,00 e R$ 230.000,00. 

C)  R$ 575.000,00 e R$ 150.000,00. 

D)  R$ 485.000,00 e R$ 240.000,00. 

 

 

08)  De acordo com os saldos elencados 

no Quadro 1 o valor do Patrimônio 

Líquido da Companhia ABC é: 

 

A)  R$    950.000,00. 

B)  R$ 1.347.500,00. 

C)  R$ 1.247.500,00. 

D)  R$ 1.097.500,00. 

 

 

09)  De acordo com os saldos elencados 

no Quadro 1 o valor do Lucro Bruto da 

Companhia ABC é: 

 

A)  R$ 1.165.000,00. 

B)  R$    565.000,00. 

C)  R$    205.000,00. 

D)  R$    250.000,00 

 

 

10) De acordo com os saldos elencados 

no Quadro 1 o valor do Lucro 

Operacional da Companhia ABC é: 

 

A)  R$ 187.500,00. 

B)  R$ 147.500,00. 

C)  R$ 565.000,00. 

D)  R$ 250.000,00. 

 

 

11)  De acordo com o artigo 43 da Lei 

4.320/64, a abertura dos créditos 

suplementares e especiais depende da 

existência de recursos disponíveis para 

ocorrer à despesa e será precedida de 

exposição justificativa. Para fins desse 

artigo, assinale abaixo quais recursos, 

desde que não comprometidos, são 

considerados para a abertura de crédito 

suplementar e especial. 

 

A) doações de empresas privadas, 

excesso de arrecadação, anulação 

parcial ou total de dotações e saldos de 

convênios. 

B) superávit financeiro, excesso de 

arrecadação, anulação parcial ou total 

de dotações e saldos de convênios. 

C)  superávit financeiro, excesso de 

arrecadação, anulação parcial ou total 

de dotações e produto de operações de 

crédito. 

D)  contingenciamento, excesso de 

arrecadação, anulação parcial ou total 

de dotações e produto de operações de 

crédito. 

 

 

12)  Assinale abaixo, de acordo com a 

Lei 4.320/64, quais os fatos ligados a 

contabilidade pública devem ser 

evidenciados. 

  

A)  Administração orçamentária e 

financeira. 

B)  Administração orçamentária, 

financeira e patrimonial. 

C)  Administração orçamentária, 

financeira, patrimonial e industrial. 

D)  Administração orçamentária, 

financeira, patrimonial, industrial e 

comercial. 

 

 

13) Informe qual das alternativas abaixo 

NÃO compõe a dívida flutuante.  

 

A)  Os débitos de tesouraria. 

B)  Os depósitos. 

C)  Os restos a pagar, incluídos os 

serviços da dívida. 

D)  Os serviços da dívida a pagar. 

 

 

14)  A dívida fundada compreende os 

compromissos de exigibilidade 

contraídos para atender a desequilíbrio 

orçamentário ou financeiro de obras e 
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serviços públicos e será escriturada de 

forma que permitam verificar, a 

qualquer momento, a posição dos 

empréstimos, bem como os respectivos 

serviços de amortização e juros. 

Assinale abaixo qual alternativa 

corresponde ao período de exigibilidade 

dos compromissos mencionado. 

 

A)  Superior a doze meses. 

B)  Doze meses. 

C)  Superior a um mês. 

D)  Um mês. 

 

 

15)  No projeto de lei orçamentária 

anual, que deve ser elaborado de forma 

compatível com o plano plurianual, com 

a lei de diretrizes orçamentárias e com 

as normas da Lei Complementar 

101/2000 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal), não é autorizado alguns 

procedimentos. Indique das alternativas 

abaixo a que se refere esta vedação. 

 

A)  Reserva de contingência. 

B)  Aumento de despesas de caráter 

continuado. 

C)  Medidas de compensação de 

renúncia de receitas. 

D)  Crédito com finalidade imprecisa 

ou com dotação ilimitada. 

 

 

16)  Transferência voluntária é a entrega 

de recursos correntes ou de capital a 

outro ente da Federação, a título de 

cooperação, auxílio ou assistência 

financeira, que não decorra de 

determinação constitucional, legal ou os 

destinados ao Sistema Único de Saúde. 

Assinale abaixo, qual alternativa NÃO é 

exigência para a realização de 

transferência voluntária. 

 

A)  Existência de dotação específica. 

B)  Cumprimento dos limites 

constitucionais relativos à educação e 

saúde. 

C)  Formalização por meio de 

convênio. 

D) Previsão orçamentária de 

contrapartida. 

 

 

17)  Com base na Lei Complementar 

101/2000, NÃO é instrumento de 

transparência da gestão fiscal: 

 

A)  Os planos, orçamentos e leis de 

diretrizes orçamentárias.  

B)  As prestações de contas e o 

respectivo parecer prévio. 

C)  Os decretos de suplementação 

orçamentária ocorrido no período. 

D)  O Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária e o Relatório de Gestão 

Fiscal. 

 

 

18)  Além da declaração do ordenador 

da despesa de que a criação, expansão 

ou aperfeiçoamento de ação 

governamental tem adequação 

orçamentária e financeira com a lei 

orçamentária anual e compatibilidade 

com o plano plurianual e com a lei de 

diretrizes orçamentárias, também deverá 

ser acompanhado de: 

 

A)  Estimativa do impacto 

orçamentário-financeiro no exercício 

em que deva entrar em vigor e no 

subsequente. 

B)  Estimativa do impacto 

orçamentário-financeiro no exercício 

em que deva entrar em vigor e nos dois 

subsequentes.  

C)  Estimativa do impacto 

orçamentário-financeiro no exercício 

em que deva entrar em vigor e nos três 

subsequentes. 

D)  Estimativa do impacto 

orçamentário-financeiro no exercício 

em que deva entrar em vigor e nos 

quatros subsequentes. 
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19) A receita corrente líquida 

corresponde ao somatório das receitas 

tributárias, de contribuições, 

patrimoniais, industriais, agropecuárias, 

de serviços, transferências correntes e 

outras receitas também correntes, 

deduzidos: 

 

A)  A contribuição dos servidores para 

custeio do seu sistema de previdência e 

assistência social e as receitas 

provenientes da compensação financeira 

entre os diversos regimes de 

previdência e receita para formação do 

FUNDEB. 

B)  A contribuição patronal para 

custeio do sistema de previdência e 

assistência social dos servidores. 

C) As receitas correntes da 

administração indireta. 

D) Transferências intergovernamentais. 

 

 

20)  Assinale a alternativa onde as 

receitas apresentadas NÃO compõem as 

receitas correntes. 

 

A)  Receita tributária, receita de 

contribuição e receita patrimonial. 

B)  Receita agropecuária e receita 

industrial. 

C)  Amortização de empréstimos, 

alienação de bens e operações de 

crédito. 

D)  Transferências correntes e receitas 

de serviços. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto 1 

Os estereótipos e os preconceitos 

 

Estereótipos são ideias, imagens, 

concepções a respeito de pessoas, 

objetos, fatos etc., que as pessoas criam, 

aprendem ou simplesmente repetem, 

sem avaliar se são ou não verdadeiros – 

são vícios de raciocínio.  

EXEMPLIFICANDO  

Quando aparece na televisão um 

cozinheiro, o tipo que se constrói dele é 

o de um sujeito de avental branco, com 

um chapéu de “mestre-cuca”, em geral, 

com uma colher de pau na mão. Este é o 

estereótipo do cozinheiro. Uma 

empregada seria um tipo de mulher, em 

geral negra, com avental azul-marinho, 

fazendo limpeza, comida ou cuidando 

do bebê. O leitor poderá imaginar uma 

série de outros estereótipos (o 

mecânico, a vovó, o médico etc.).  

O problema com os estereótipos é que 

essas figuras não são reais, ou seja, elas 

representam ideias que nós temos na 

cabeça, mas ideias fixas, permanentes, 

imutáveis. Há muitos tipos de 

cozinheiros; se nós formos visitar os 

restaurantes, os tipos humanos serão 

bastante diferentes um dos outros. O 

mecanismo do estereótipo age, não para 

criar um personagem que não existe, no 

sentido de fazer que a gente vicie nossa 

observação e reconheça como 

cozinheiro, empregada, médico, 

professor etc. somente aqueles modelos 

prontos, terminados, ou seja, esses 

“modelos oficiais”. Mas qual é o motivo 

dessa discussão toda?  

A questão é que os estereótipos são os 

responsáveis pela criação de 

preconceitos, isto é, racismos, 

segregações e comportamentos dessa 

natureza. O preconceito é algo 

condenável, porque impõe uma ideia de 

uma pessoa que está a minha frente sem 

que eu a conheça. Se me aparecem duas 

candidatas a um emprego, uma bonita e 

sensual outra feia e franzina, minha 

tendência será a de escolher a moça 

bonita, não porque ela seja melhor, mas 

porque ela corresponde ao estereótipo 

da “mulher interessante”. Eu passo a ver 

a segunda candidata como alguém 

incapaz para o serviço, porque sua 

imagem externa me leva a isso. O 

problema é que, se eu contrato a 

primeira sem conhecê-la de fato, mas só 

pela aparência, estarei não só agindo 
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com preconceito (pois o estereótipo 

ocupou o lugar da pessoa, a ideia 

ocupou o lugar do ser humano), como 

terei tomado uma decisão errada, pois 

ela poderá ser uma péssima funcionária.  

O estereótipo, portanto, embora seja 

usado em toda a parte (nos anúncios, na 

televisão, no cinema), é algo que fazem 

as pessoas verem errado, raciocinarem 

de forma incorreta, pois tira aos sujeitos 

a capacidade de pensar, ponderar, 

considerar e avaliar pessoas, fatos e 

ideias. Se isto não é feito age-se de 

forma preconceituosa.  

 
1 MARCONDES FILHO, Ciro. O que todo 

cidadão precisa saber sobre ideologia. São 

Paulo: Global, 1989, 5ª ed. pp.24 - 25  

 

 

Considere o texto para responder as 

questões de nº 21 a nº 25: 

 

 

21)  De acordo com as ideias abordadas 

no texto, identifique a alternativa que 

traduz a concepção da palavra 

estereótipo: 

 

A)  Ideia ou conceito equivocado e 

contraditório de um objeto. 

B)  Ideia , conceito ou modelo do que 

se estabelece como moderno. 

C)  Ideia, conceito ou modelo do que se 

estabelece como tradicional. 

D)  Ideia, conceito ou modelo que se 

estabelece como padrão. 

 

 

22)  Repare  no seguinte excerto 

extraído do texto: 

 

EXEMPLIFICANDO: 

  

“Quando aparece na televisão um 

cozinheiro, o tipo que se constrói dele é 

o de um sujeito de avental branco, com 

um chapéu de “mestre-cuca”, em geral, 

com uma colher de pau na mão. Este é 

o estereótipo do cozinheiro. Uma 

empregada seria um tipo de mulher, em 

geral negra, com avental azul-marinho, 

fazendo limpeza, comida ou cuidando 

do bebê. O leitor poderá imaginar uma 

série de outros estereótipos (o 

mecânico, a vovó, o médico etc.).  

 

Um exemplo de conceito estereotipado 

de vovó é: 

 

A) Uma senhora asseada e de má 

índole. 

B) Uma senhora idosa, velhinha, de 

coque no cabelo numa cadeira de 

balanço. 

C)  Uma senhora idônea, de meia idade 

e com boa disposição física. 

D)  Uma jovem senhora moderna e a 

frente de seu tempo. 

 

 

23)  A o lermos o texto e interpretarmos 

seu conteúdo, é clara a abordagem do 

autor na associação do termo 

estereótipo a: 

 

A)  Preconceito. 

B)  Falta de Preconceito. 

C)  Estereótipos. 

D)  Estereotipar coisas. 

 

 

24)  Considere o fragmento;  

 

Se me aparecem duas candidatas a um 

emprego, uma bonita e sensual outra 

feia e franzina, minha tendência será a 

de escolher a moça bonita, não porque 

ela seja melhor, mas porque ela 

corresponde ao estereótipo da “mulher 

interessante”. 

 

A palavra tendência está explicada na 

alternativa: 

 

A)  Situação, condição, associação. 

B)  Propensão, inclinação, disposição, 

propósito. 

C)  Malícia, situação contraditória. 

D)  Essência, eloquência, eficiência. 
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25)  Leia o fragmento: 

 

“O estereótipo, portanto, embora seja 

usado em toda a parte (nos anúncios, 

na televisão, no cinema), é algo que 

fazem as pessoas verem errado, 

raciocinarem de forma incorreta, pois 

tira aos sujeitos a capacidade de 

pensar, ponderar, considerar e avaliar 

pessoas, fatos e ideias. Se isto não é 

feito age-se de forma preconceitos.” 

 

O verbo em destaque pertence: 

 

A)  2ª pessoa do plural – modo 

indicativo. 

B)  1ª pessoal do plural – pretérito 

perfeito. 

C)  3ª pessoal do plural – infinito 

flexionado. 
D)  3ª pessoa do singular – pretérito 

imperfeito. 
 

Texto 2 

Memória 
 

Amar o perdido 

deixa confundido 

este coração. 

 

Nada pode o olvido 

contra o sem sentido 

apelo do Não. 

 

As coisas tangíveis 

tornam-se insensíveis 

à palma da mão 

 

Mas as coisas findas 

muito mais que lindas, 

essas ficarão. 

 
Carlos Drummond de Andrade 

 

 

Considere o Texto 2 para responder 

as questões de nº 26 a nº 28: 

 

26)  Ao lermos o poema de Drummond 

é notória a mensagem central, expressa 

na alternativa: 

 

A)  O amor é um sentimento que passa 

ao longo do tempo. 

B)  O amor é um sentimento que fica 

na memória das pessoas de todas as 

formas. 

C)  O amor é um sentimento que pouco 

se intensifica com o tempo. 

D)  O amor é um sentimento passageiro 

quando não é verdadeiro. 

 

 

27)  Quanto a estrutura poética 

apresentada é correto afirmar que a sua 

composição é formada por: 

 

A)  Quatro estrofes com 3 versos cada, 

o que os torna tercetos. 

B)  Três estrofes com 4 versos cada, o 

que os torna quartetos. 

C)  Doze estrofes e 4 versos. 

D)  3 estrofes e 11 versos. 

 

28)  Nos versos:  

 

“As coisas tangíveis  

tornam-se insensíveis  

à palma da mão” 

 

Nestes versos há uma figura de 

linguagem denotada na alternativa: 

 

A)  Metáfora. 

B)  Pleonasmo. 

C)  Sinestesia. 

D)  Hipérbato. 

 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/carlos_drummond_de_andrade/
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29)  Qual o valor de resgate de uma 

aplicação de R$ 15.000,00 após 8 

meses, considerando uma taxa de juros 

de 0,5% ao mês, pelo regime de juros 

compostos? 

 

A)  R$ 15.610,60. 

B)  R$ 15.840,00. 

C)  R$ 15.600,00. 

D)  R$ 16.200,00. 

 

 

30)  Um empréstimo de R$ 10.000,00 

foi realizado, no regime de juros 

simples, para ser quitado após 12 meses. 

Considerando uma taxa de juros mensal 

de 1%, qual o valor futuro a ser pago? 

 

A)  R$ 12.000,00. 

B)  R$ 12.400,00. 

C)  R$ 10.200,00. 

D)  R$ 11.200,00. 

 

 

31)  Qual a taxa trimestral proporcional 

a 12% ao ano? 

 

A)  3,0%. 

B)  1,0%. 

C)  4,0%. 

D)  2,5%. 

 

 

32)  Um indivíduo aplicou em uma 

instituição financeira R$ 18.000,00 

resgatando        R$ 20.880,00 quatro 

meses depois. Qual a taxa de juros 

simples auferida nesta aplicação por 

mês? 

 

A)  5 %. 

B)  4 %. 

C)  20%  

D)  3,6% 

 

 

33)  Se o Sr. José quiser comprar um 

carro no valor de $ 40.000,00, quanto 

deve aplicar hoje para que daqui a 06 

meses possua tal valor? Considere uma 

taxa de 1% ao mês pelo regime de juros 

composto. 

 

A)  R$ 36.539,72. 

B)  R$ 37.681,80. 

C)  R$ 38.800,00. 

D)  R$ 37.600,00. 

 

 

34)  A aplicação financeira em 

poupança rende 0,5% ao mês. Qual a 

taxa equivalente para 12 meses? 

 

A)  6,00%. 

B)  3,00%. 

C)  3,03%. 

D)  6,06%. 

 

 

35)  A empresa Alfa realizou um 

financiamento de R$ 300.000,00 a ser 

pago em 10 prestações mensais no 

Sistema de Amortização Constante 

(SAC). Sabendo que a taxa de juros 

cobrada no financiamento foi de 1% ao 

mês, qual o valor da 1ª prestação? 

 

A)  R$ 33.000,00. 

B)  R$ 30.300,00. 

C)  R$ 30.000,00. 

D)  R$ 33.300,00. 

 

 

36)  Um empréstimo de R$ 220.000,00 

será quitado em 04 parcelas iguais e 

consecutivas de R$ 56.381,84. Sabendo 

que a taxa de juros aplicada foi de 1% 

ao mês e considerando um regime de 

amortização pelo Sistema Price, qual o 

valor dos juros a ser pago na 1ª 

prestação? 

 

A)  R$ 563,81. 

B)  R$ 2.200,00. 

C)  R$ 8.800,00. 

D)  R$ 2.255,27. 

 

INFORMÁTICA 
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37)  Como a maioria das descobertas 

tecnológicas, os computadores foram 

construídos inicialmente para fins 

militares. O interesse pela construção do 

primeiro computador foi grande. 

Alemanha e E U A  disputavam essa 

acirrada corrida contra o tempo. 

Durante a 2
a
 Guerra Mundial tiveram 

início os projetos para a sua construção, 

motivados principalmente pela 

necessidade de agilizar o processo 

utilizado para codificar e decodificar as 

mensagens trocadas durante a Guerra. 

Mediante esta afirmação é ERRADO 

afirmar que: 

 

A)  A invenção do computador foi um 

fato isolado sem nenhuma relação com 

a atividade social desenvolvida através 

da historia da humanidade. 

B)  Muitas invenções da história 

contribuíram para em época de guerra 

acontecer o desenvolvimento 

tecnológico. 

C)  A atividade que impulsionou o 

desenvolvimento de computadores foi a 

troca de mensagens durante a guerra. 

D)  O inglês Alan Turing ajudou a 

desenvolver várias maquinas físicas 

para quebrar os códigos dos alemães. 

 

 

38)  Qual função devemos usar para que 

os números nas células do Excel 

apareçam com 3 casa decimais. 

 

A)  Pressione a tecla Ctrl e permaneça 

pressionada quando digitar um numero. 

B)  Use a função ARRED e configure 

quantas casas decimais depois da 

vírgula você quer que o Excel exiba. 

C)  O Excel exibe a quantidade de 

casas automaticamente. 

D)  O Hardware corrige sua digitação 

para não haver erros na exibição dos 

números. 

 

 

39) Como calcular o numero de dias 

decorridos entre duas datas no Excel. 

A)  O Excel calcula datas 

automaticamente. 

B)  Somente digitar as datas em alguma 

célula e em outra terceira digitar a 

formula, tudo formatado como numero. 

C)  Exemplo: A1=23/03/1999 e 

A2=17/12/2000. A fórmula =A2-A1 

fornece o período entre as duas datas, em 

dias (635). Atenção para o detalhe: você 

precisa formatar como número a célula 

que contém a fórmula. Caso contrário, o 

Excel fornecerá uma data. 

D)  Exemplo: A1=23/03/1999 e 

A2=17/12/2000. A fórmula =A2/A1 

fornece o período entre as duas datas, em 

dias (635). Atenção para o detalhe: você 

precisa formatar como data todas as 

células que contém a fórmula. Caso 

contrário, o Excel fornecerá uma data. 

 

 

40)  Assinale abaixo a alternativa que 

contem uma instrução para copiar a área 

selecionada em um documento do Word 

ou Excel. 

 

A)  Teclas ESC e TAB. 

B)  Teclas CTRL + ALT + DEL. 

C)  Teclas BACKSPACE E HOME. 

D)  Teclas CTRL + C. 

 

 

41)  Assinale a alternativa que 

corresponda somente a dispositivos de 

entrada e saída. 

 

A)  São programas que cumprem 

finalidades especificas para 

determinados grupos de pessoas ou 

interesses individuais. Uma empresa, 

por exemplo, pode criar um dispositivo 

para controlar o numero de empregados, 

seus endereços e algo mais. 

B)  O teclado, o monitor e a 

impressora. 

C)  O processador associado à 

memória. 

D)  O chipset da maquina controla 

todos os dispositivos de entrada e saída. 
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42)  Assinale a alternativa que 

corresponda a definição da tecla 

backspace. 

 

A) Funciona de forma semelhante à 
tecla CTRL . 

B)  Funciona como a barra de espaço 
da máquina de escrever. 

C)  Serve para mover o cursor (que 

indica onde a próxima ação do usuário 

vai ter efeito na tela do programa). 

D)  Apaga o caractere que estiver à 

esquerda do cursor. 

 

 

43)  Caso o usuário em um sistema 

operacional Windows deseje capturar a 

tela do computador, qual tecla deverá 

ser acionada. 

 

A)  PAGE DOWN. 

B)  DELETE. 

C)  PRINT SCREEN. 

D)  SCROLL LOCK. 

 

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

44)  Assinale abaixo qual imposto NÃO 

integra o Sistema Tributário do 

Município de Bauru. 

 

A)  Imposto Sobre a Propriedade 

Predial Urbana. 

B)  Imposto Sobre a Propriedade 

Territorial Urbana. 

C)  Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços. 

D)  Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza. 

 

 

45)  Assinale a alternativa CORRETA. 

O Imposto Predial Urbana tem como 

fato gerador. 

 

A)  A prestação de serviços ainda que 

esses não se constituam como atividade 

preponderante do prestador. 

B)  A propriedade, o domínio útil ou a 

posse de qualquer bem imóvel não 

edificado, por natureza ou acessão física 

tal como definido na Lei Civil, 

localizado nas zonas urbanas do 

Município. 

C)  A propriedade, o domínio útil ou a 

posse, de imóveis edificados, situados 

na zona urbana do Município ou as 

áreas urbanizáveis, ou de expansão 

urbana, constantes de loteamentos 

aprovados pela Prefeitura, destinados à 

habitação, à indústria ou ao comércio, 

mesmo que localizados fora das zonas 

definidas. 

D)  A propriedade ou a locação de 

qualquer imóvel situado na área urbana 

do Município. 

 

 

46)  O Imposto Predial Urbano é 

calculado através da aplicação de uma 

alíquota, incidente sobre o valor venal 

do imóvel. Assinale abaixo qual o valor 

desta alíquota. 

 

A)  0,5%. 

B)  0,8%%. 

C)  1,00%. 

D)  2,00%. 

 

 

47)  A afirmação: “a propriedade, o 

domínio útil ou a posse de qualquer 

bem imóvel não edificado, por natureza 

ou acessão física tal como definido na 

Lei Civil, localizado nas zonas urbanas 

do Município” refere-se ao fato gerador 

de qual Imposto: 

 

A)  Territorial Urbano. 

B)  Predial Urbano. 

C)  Sobre a Transmissão de Bens 

Imóveis. 

D)  Circulação de Mercadorias e 

Prestação de Serviços. 
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48)  Assinale qual alíquota incide sobre 

o valor venal do imóvel para cálculo do 

Imposto Territorial Urbano.  

 

A)  0,5%. 

B)  0,8%. 

C)  1,00%. 

D)  2,00%. 

 

 

49)  Assinale qual é a forma de 

lançamento dos Impostos Territorial 

Urbano e Predial Urbano. 

 

A)  Por Decreto. 

B)  Por Portaria. 

C)  De ofício. 

D)  Por homologação. 

 

 

50)  Assinale a alternativa que 

corresponde ao fato gerador do Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 

 

A)  A prestação de serviços ainda que 

esses não se constituam como atividade 

preponderante do prestador. 

B)  A propriedade, o domínio útil ou a 

posse de qualquer bem imóvel não 

edificado, por natureza ou acessão física 

tal como definido na Lei Civil, 

localizado nas zonas urbanas do 

Município. 

C)  A propriedade, o domínio útil ou a 

posse, de imóveis edificados, situados 

na zona urbana do Município ou as 

áreas urbanizáveis, ou de expansão 

urbana, constantes de loteamentos 

aprovados pela Prefeitura, destinados à 

habitação, à indústria ou ao comércio, 

mesmo que localizados fora das zonas 

definidas. 

D)  A 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


