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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBAÚ
CONCURSO Nº 001/2010 - DATA: 19/12/2010

INSTRUÇÕES
PROVA TEÓRICA
CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO II
1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartãoresposta. Confira o seu nome. Ao receber o cartão-resposta, o candidato deve assinar no
verso do cartão-resposta. Não haverá substituição desse cartão-resposta e do caderno de
provas, a não ser em caso de defeito em sua impressão.
2. Este caderno de provas contém 50 (cinquenta) questões, todas com 05 (cinco)
alternativas. Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de provas
só será trocado se apresentar problema de impressão.
3. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a
resposta que julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz
parte da prova.
4. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas
(de nº 01 à de nº 50). O cartão-resposta NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado,
manchado, ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. A rasura
implicará na anulação da resposta.
5. A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão-resposta é cobrindo,
fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente,
conforme o exemplo a seguir:
A █ C D E
6. Não serão consideradas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma
resposta, emenda ou rasura.
7. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do
cartão-resposta e sua integridade.
8. A duração da prova é de 04 (quatro) horas. A saída do candidato só será permitida,
após transcorrida 01 (uma) hora do início da mesma. Os dois últimos candidatos a
terminar a prova deverão retirar-se da sala simultaneamente, após verificarem e
assinarem o lacre do envelope que conterá os cartões-resposta. O candidato só poderá
levar consigo o Caderno de Provas, nos últimos 15 (quinze) minutos.
9. Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
10. Proibida a divulgação ou impressão da presente prova. Direitos Reservados IDEJURE.
11. O Gabarito da Prova Objetiva será divulgado e afixado em Mural da Prefeitura
Municipal de IMBAÚ, até 48 horas após a realização das provas. O resultado não será
fornecido por telefone.
BOA SORTE.
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CADERNO DE PROVA
1-De acordo com a norma culta indique a alternativa adequada em relação às frases
abaixo:
I)
II)
III)
IV)

Ele é muito púdico quando se trata de sua filha;
Ou ouço-o ou mando-o ouvir-me;
Gandhi ganhou o prêmio nóbel da paz;
Dormi um sono tranquilíssimo.

a)
b)
c)
d)
e)

Estão corretas a I e a III;
Estão corretas a II e a IV;
Estão incorretas a I, II e III;
Apenas a IV está correta;
Apenas a II está incorreta.

2- Assinale a alternativa em que está INCORRETO quanto à norma culta, o emprego do
pronome oblíquo:

a)
b)
c)
d)
e)

Abracei-o com entusiasmo;
Via-a ontem na esquina do restaurante;
Facilitei-lhe a obrigação;
Devolvi-lhe o documento a ele;
O livro, entreguei-o ao aluno.

3- Qual o significado da palavra macambira:

a)
b)
c)
d)
e)

Animal;
Pedra;
Planta;
Engraçada;
Afetuosa.

4- Diante dos enunciados abaixo, pode-se dizer:

I)
II)
III)

Abjurar tem prefixo “rar”;
Pluvial é locução adjetiva de chuva;
Supremo é o superlativo de Alto;

a)
b)
c)
d)
e)

Que I e III estão corretas;
Que apenas a II está correta;
Que apenas I e II estão incorretas;
Que todas estão corretas;
Que apenas a I está incorreta.
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O texto abaixo se refere às questões 5 e 6:
Leia:
“Amor? Amor é uma coisa que dói dentro do peito. Dói devagarinho, quentinho,
confortável. É a mão que vem da cama vizinha, de noite, e segura na sua, adormecida. E
você prefere ficar com o braço gelado e dormente a puxar sua mão e cortar aquele
contato. Tão precioso que ele é. Amor é ter medo - medo de quase tudo - da morte, da
doença, do desencontro, da fadiga, do costume, das novidades. Amor pode ser uma rosa
e pode ser um bife, um beijo, uma colher de xarope. Mas o que o amor é,
principalmente, são duas pessoas neste mundo.” (Livro: Cenas brasileiras- Raquel de
Queiroz)

5- A primeira frase Amor é uma coisa que dói dentro do peito. Dói devagarinho,
quentinho, confortável, está representada pela figura de linguagem:
a)
b)
c)
d)
e)

Metonímia;
Catacrese;
Sinestesia;
Paradoxo;
Prosopopéia.

6- Na penúltima frase do texto, estabelece-se uma aproximação entre palavras de
diferentes significados: rosa, bife e colher de xarope. Essas palavras sugerem que o
amor:
a)
b)
c)
d)
e)

É muito doce e um beijo é muito importante;
Procede de cuidados e gestos simples, do dia a dia;
Representa várias palavras ao mesmo tempo;
Está ligado somente ao contato físico;
O amor é um sentimento que dói.

7- A charge representa essencialmente:

blog10.wordpress.com acessado em 25.11.2010
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a)

b)

c)
d)

e)

A violência urbana que assola o país, especialmente a cidade do Rio
de janeiro em relação aos tiros dados à esmo, sem direção que
acabam por minar vidas de inocentes;
A intenção dos governantes de incentivar a população a fim de que não
saia de casa em dias em que a polícia sobe os morros para enfrentar o
tráfico de drogas;
As “emoções” de uma bala de revólver que procura de toda forma
encontrar a sua vítima;
A cidade “maravilhosa” do Rio de Janeiro, apesar da violência que nela
existe e extermina vidas todos os dias;
Literalmente um homem comum que foge “correndo” da violência urbana.

8- Assinale a alternativa que a frase está correta de acordo com a norma culta:
a)
b)
c)
d)
e)

Uma pena que o mendingo estivesse novamente nas ruas, pedindo
esmolas;
Quero um sanduíche de queijo, mortandela e tomate para dar ao mendigo;
O advogado interviu no processo;
Tenho uma dó quando ela pede esmolas!;
Iremos assistir ao jogo no telão do clube.

9- Indique a palavra que NÃO possui flexão de gênero para o feminino:

a)
b)
c)
d)
e)

Embaixador;
Papa;
Prefeito;
Estudante;
Gladiador.

10- Indique a alternativa em que uma das palavras NÃO está de acordo com a norma
culta quanto ao acento gráfico:

a)
b)
c)
d)
e)

Mantem;
Pólen;
Álbuns;
Escarcéu;
Cárie.

11- Calcular o valor da seguinte expressão: -12 + 6 - 3 - 8 + 4 - 3
a)
b)
c)
d)
e)

-8;
-16;
8;
16;
-20.
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12- Quanto à multiplicação é INCORRETO dizer que:

a)
b)
c)
d)
e)

Os termos de uma multiplicação são chamados fatores e o resultado da
operação de multiplicação é denominado produto;
O primeiro fator também pode ser chamado multiplicando enquanto o
segundo fator pode ser chamado multiplicador;
O número 0 é o elemento neutro da multiplicação: 0 x a = a x 0 = a;
Se adicionarmos uma constante k a um dos fatores, o produto será
adicionado de k vezes o outro fator: a x b = c ↔ (a+ k) x b = c + (k x b);
Se multiplicarmos um dos fatores por uma constante k, o produto será
multiplicado por k : a× b = c ↔ (a × k) × b = k × c.

13- Vou trocar o piso e o rodapé da minha sala que é retangular e mede 7,8 m por 4,3
m. O metro do piso custa R$ 8,52 e o metro do rodapé custa R$ 2,15 reais. Não posso
pagar à vista e minha compra sofrerá juros de 5% no total, quanto irei gastar?

a)
b)
c)
d)
e)

R$ 52,03;
R$ 285,76;
R$ 337,79;
R$ 354,68;
R$ 357,71.

14- Diante das afirmações a seguir, pode-se dizer:

I)
II)

III)

a)
b)
c)
d)
e)

Os termos da adição são chamadas parcelas e o resultado da operação de
adição é denominado soma ou total;
O primeiro termo de uma subtração é chamado minuendo, o segundo,
subtraendo e o resultado da operação de subtração é denominado resto ou
diferença;
O Valor absoluto de um número inteiro indica a distância deste número até
o zero quando consideramos a representação dele na reta numérica.

Apenas I e II estão corretas;
Apenas III está correta;
Apenas II está incorreta;
I, II e III estão corretas;
Nenhuma está correta.

15- Observe o gráfico abaixo e aponte a alternativa correta quanto ao crescimento
populacional ocorrido entre 2000 e 2010:
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a)
b)
c)
d)
e)

O crescimento da faixa etária 0-19 foi proporcionalmente menor que o da
faixa etária 20 a 59 entre os pesquisados;
O crescimento da faixa etária 0-19 foi proporcionalmente maior que o da
faixa etária 20 a 59 entre os pesquisados;
O crescimento da faixa etária 20-59 foi proporcionalmente igual ao da faixa
etária 60 ou mais entre os pesquisados;
O crescimento da faixa etária 20 a 59 foi proporcionalmente maior
que o da faixa etária 60 ou mais entre os pesquisados;
O crescimento da faixa etária 20 a 59 foi proporcionalmente menor ao da
faixa etária 60 ou mais entre os pesquisados.

16- Um comerciante comprou 1.340 metros de tecido a R$ 19,90 o metro. Ele vendeu
70% desse material a R$ 28,80 o metro e o restante não pôde ser vendido porque
estava com defeito. Assim é certo afirmar:
a)
b)
c)
d)
e)

O comerciante teve lucro de quase R$ 350,00 com essa negociação;
O comerciante teve prejuízo de quase R$ 350,00 com essa negociação;
O comerciante lucrou R$ 1.200,00 com essa negociação;
O comerciante teve prejuízo de R$ 900,00 com essa negociação;
O comerciante não teve lucro, nem prejuízo com essa negociação.

17- Diante dos enunciados abaixo, pode-se dizer:

I)
II)
III)
IV)

5 elevado a terceira potência é 125;
2.849 km correspondem a 2.849.000 m;
78,83 m correspondem a 78.830 cm;
5,818 kg de carne correspondem a 5.818 g.
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a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I e II estão incorretas;
Apenas a III está incorreta;
Apenas a IV está incorreta;
Apenas a II, III e IV estão corretas;
Todas estão corretas.

18- Uma prova para acesso à universidade foi elaborada contendo 80 questões, sendo
25% de Língua Portuguesa, 1/4 de Matemática, 15% de História, 1/10 de Geografia,
15% de Ciências e 10% de Língua Estrangeira. Assim, é possível dizer que está
INCORRETA a alternativa:

a)
b)
c)
d)
e)

Língua Portuguesa e Matemática correspondem a 40 questões, ou seja,
menos que 3/5 da prova;
As questões de Geografia e Língua Estrangeira representam o mesmo
número de questões;
História + Geografia correspondem a 20 questões, ou seja, 1/4 da prova;
História, Geografia e Língua Estrangeira representam menos da metade da
prova;
Língua Estrangeira representa 8 questões ou 1/8 da prova.

19- Comprei um apartamento 15% mais caro que minha casa! O apartamento novo
custou R$ 120.000,00. Para mobiliá-lo gastei ainda o valor correspondente a 1/3 da
diferença entre o valor da casa e do apartamento. Quanto gastei no total?
a)
b)
c)
d)
e)

123.000,00;
124.000,00;
126.000,00;
132.000,00;
138.000,00.

20- Diante dos enunciados abaixo, assinale a alternativa correta:

I)
II)
III)
IV)

a)
b)
c)
d)
e)

Um número natural é um número primo quando ele tem forma alternada.
Ex: 2,4,6,8... ou 1,3,5,7...;
Os números positivos e negativos designam-se por números relativos;
Os números fracionários são aqueles que passam a idéia de parte de algo,
fração. Ex: Um terço;
Os numerais partitivos são aqueles que passam idéia de partir, não deve se
confundir com fracionários.

Todas as questões estão corretas;
Apenas as alternativas II e III estão corretas;
Apenas as alternativas I e II estão incorretas;
A alternativa I está incorreta;
Apenas as alternativas II e IV estão incorretas.
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21- Três casais moram no Paraná, os homens se chamam Carlos, Luis e Pedro, as
mulheres são Lúcia Patrícia e Maria, e os homens exercem as seguintes profissões
médico, engenheiro e advogado. Com as dicas assinale a alternativa que contenha o
nome do marido, sua respectiva esposa e sua profissão:

1)
2)
3)
4)

O médico é casado com Maria;
Pedro é advogado;
Patrícia não é casada com Paulo;
Carlos não é médico.

a)
b)
c)
d)
e)

Carlos é casado com Patrícia e é advogado;
Carlos é casado com Patrícia e é engenheiro;
Luis é casado com Maria e é engenheiro;
Luis é casado com Lúcia e é médico;
Pedro é casado com Patrícia e é advogado.

22- O valor de x na seqüência 4, 9, 19, 39, x é:

a)
b)
c)
d)
e)

59;
69;
79;
89;
99.

23- O valor de x na seqüência 20, 40, 10, x, 5, 10 é:

a)
b)
c)
d)
e)

5;
10;
15;
20;
25.

24- Maradona, Pelé e Zico foram disputar uma maratona de 40 km. Sabe-se que
Maradona começou com 1 km na frente de Pelé e que Zico saiu 1 km à frente de
Maradona. Maradona terminou a maratona com uma velocidade média de 15 km/h,
Pelé 17 km/h e Zico 16 km/h. Quem chegou na primeira e segunda classificação
sucessivamente?

a)
b)
c)
d)
e)

Pelé em primeiro e Zico em segundo;
Zico em primeiro e Pelé em segundo;
Zico em primeiro e Maradona em segundo;
Maradona em primeiro e Pelé em segundo;
Maradona em primeiro e Zico em segundo.
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25- A Joaninha Amarela voa da árvore A para a B em 3 segundos. Quantas vezes a
Joaninha Amarela poderá voar da árvore A até a B em um dia?
a)
b)
c)
d)
e)

1.440;
28.800;
43.200;
86.400;
259.200.

26- As garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa são asseguradas nos
processos:
a)
b)
c)
d)
e)

Judiciais e administrativos;
Judiciais, apenas;
Judiciais e administrativos que, em tese, possam acasionar a demissão do
servidor;
De natureza criminal, apenas;
Judiciais e administrativos de cunho disciplinar, apenas.

27- Salvo disposição legal em contrário, o prazo para a interposição de recurso
administrativo, quanto aos processos autuados no âmbito da Administração Pública
Federal Direta, é de:
a)
b)
c)
d)
e)

5 dias;
10 dias;
15 dias;
20 dias;
30 dias.

28- Como é chamado o tipo de organização de arquivos que coloca ou distribui os
documentos em ordem alfanumérica, alfabética ou numérica?
a)
b)
c)
d)
e)

Organização;
Catalogação;
Indexação;
Fluxogramação;
Arranjo.

29- Uma ficha de protocolo deve apresentar, entre outros, os seguintes dados:
a)
b)
c)
d)
e)

Data de entrada e saída, assunto, forma de protocolo e data;
Procedência, o assunto por extenso, data de protocolo feito
eletronicamente, assinatura de 2 testemunhas;
Procedência, procrastinação, data de entrada e de saída, assinatura;
Procedência, data de entrada, código do assunto, espécie, número
de origem, recebido;
Número de origem e de saída, data, assinatura, protocolo manual ou
mecânico, assunto por extenso e seu código.
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30- O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos
Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar certos
percentuais que estão estabelecidos constitucionalmente. Assinale a opção
INCORRETA.

a)
b)
c)
d)
e)

6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 (cem
mil) e 300.000 (trezentos mil) habitantes;
5% (cinco por cento) para Municípios com população entre 300.001
(trezentos mil e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes;
3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com
população acima de 8.000.001 (oito milhões e um) habitantes;
7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem
mil) habitantes;
A Câmara Municipal não gastará mais de sessenta por cento de sua
receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de
seus Vereadores.

31- A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, são:

a)
b)
c)
d)
e)

Direitos sociais, garantidos pela Constituição Federal;
Direitos reais, assegurados pelo estatuto da criança e do adolescente;
Direitos básicos do ser humano, assegurado por lei extraordinária;
Direitos reais, assegurados pelo estatuto do idoso;
As opções A e B estão corretas.

32- São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, EXCETO:

a)
b)

c)
d)
e)

Fundo de garantia por tempo de serviço;
Salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender
a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia,
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e
previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
Seguro-desemprego, em caso de desemprego por justa causa;
Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;
Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.
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33- Assinale a assertiva correta:
a)

b)
c)

d)

e)

É permitida a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer
grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma
base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores
interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;
O aposentado filiado é proibido de ser votado, mas pode votar nas
organizações sindicais;
A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de
sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao
Poder Público a interferência e a intervenção na organização
sindical;
É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da
candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda
que suplente, até um ano após o final do mandato, mesmo que cometa
falta grave;
É facultada a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de
trabalho.

34- A respeito do direito de greve, analise as assertivas:
I)

II)
III)
IV)

Compete aos sindicatos decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre
os interesses que devam por meio dele defender, independentemente da
vontade dos trabalhadores;
Às atividades essenciais, a greve sempre será proibida;
Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei;
A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Agora julgue as assertivas:
a)
b)
c)
d)
e)

Todas as opções estão corretas;
Apenas uma opção está correta;
Todas as opções estão incorretas;
Duas opções estão incorretas;
Três opções estão corretas.

35- Assinale a opção correta:
a)

b)

c)

d)

É obrigatória a participação dos trabalhadores e empregadores nos
colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou
previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação;
É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos
colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses
profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e
deliberação;
A participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos
órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários
sejam objeto de discussão e deliberação, é proibida;
Os trabalhadores e empregadores dos colegiados dos órgãos públicos em
que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de
discussão e deliberação;

11

InstitutoNacional
Nacionalde
deDireito
DireitoPúblico
PúblicoeeControle
ControleSocial
Social
Instituto
Rua Martim Rua
Afonso,
536, CjTaques,
01, Bairro
Balduíno
159,São
VilaFrancisco
Estrela
CEP:
80410-060
Fone/Fax:
41
3076-5576
CEP: 84040-000 - Fone/Fax: 42 3028-0704
www.idejure.org.br - idejure@pop.com.br
Curitiba- Paraná
- Paraná
Ponta -Grossa
e)

Nenhuma das anteriores.

36- Assinale a opção correta.
a)

b)

c)

d)

e)

Apenas nas empresas de mais de duzentos empregados, é
assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade
exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os
empregadores;
Apenas nas empresas de mais de trezentos empregados, é assegurada a
eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de
promover-lhes o entendimento direto com os empregadores;
Apenas nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a
eleição de um representante destes, com várias finalidades, dentre elas a
de promover o entendimento direto com os empregadores e sindicato;
Apenas nas empresas de mais de quinhentos empregados, é assegurada a
eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de
promover-lhes o entendimento direto com os empregadores;
Apenas nas empresas de mais de trezentos empregados, é assegurada a
eleição de um representante destes, com várias finalidades, dentre elas a
de promover o entendimento direto com os empregadores.

37- O axioma contábil “Não há débito sem crédito correspondente de igual valor”,
corresponde a (o):
a)
b)
c)
d)
e)

Método de Escrituração Contábil;
Método do Balanço Patrimonial;
Método das Partidas Dobradas;
Plano de Contas;
Equação Fundamental do Patrimônio.

38- As assertivas abaixo referem-se a atribuições privativas dos profissionais da
contabilidade, EXCETO uma. Assinale a assertiva que NÃO se refere a uma
atribuição privativa do contabilista:
a)
b)
c)
d)
e)

Designação de perícia contábil;
Avaliação dos fundos de comércio;
Apuração do valor patrimonial de participações, quotas ou ações;
Reavaliações e medição dos efeitos das variações do poder aquisitivo da
moeda sobre o patrimônio e o resultado periódico de quaisquer entidades;
Avaliação de direitos e obrigações, do acervo patrimonial de quaisquer
entidades, em vista de liquidação, fusão, cisão, expropriação no interesse
público, transformação ou incorporação dessas entidades, bem como em
razão de entrada, retirada, exclusão ou falecimento de sócios, quotistas ou
acionistas.

39- No momento de sua ocorrência, NÃO provocam alterações nem nas contas
patrimoniais, nem nas contas de resultado. Trata-se de um:
a)
b)
c)

Fato permutativo;
Fato modificativo;
Ato administrativo;
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d)
e)

40-

Fato administrativo;
Ato permutativo.

Com relação ao plano plurianual, aos orçamentos
orçamentárias, assinale a opção INCORRETA.
a)

b)
c)
d)
e)

anuais

e

às

diretrizes

A finalidade do plano plurianual é a de organizar as ações
governamentais, e assim, alcançar as metas estabelecidas, sendo o
tempo estabelecido para tal, um período de 3 anos;
O projeto da lei orçamentária deve ser encaminhado até, no máximo, 4
meses antes do fechamento do exercício financeiro;
A Lei de diretrizes orçamentárias serve de base para a elaboração dos
orçamentos anuais;
A Lei Orçamentária anual é o que torna viável a concretização do previsto
no plano plurianual;
Nenhuma das anteriores.

41- A Lei Orçamentária obedece aos Princípios:
a)
b)
c)
d)
e)

Da Prudência e Tempestividade;
Do Custo histórico, Entidade e Continuidade;
Do Custo histórico, Universalidade e Continuidade;
Da Universalidade, Historicidade e Anualidade;
Da Unidade, Universalidade e Anualidade.

42- Os registros de escrituração contábil permanentes são:
a)
b)
c)
d)
e)

Caixa e registro diário de duplicatas;
Diário e registro de duplicatas;
Caixa, diário e registro de duplicatas;
Diário e razão;
Caixa e razão.

43- Com relação às finalidades para as quais se usa a informação contábil, marque a
alternativa INCORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

Planejamento;
Como meio de verificação;
Como meio de comunicação;
Controle;
Apenas para apuração do crédito negativo.

44- Quanto à Contabilidade como um todo, verifique as assertivas, e assinale a opção
verdadeira:
a)
b)
c)

É o único meio utilizado para o planejamento eficaz, sendo assim a única
maneira para que uma empresa obtenha sucesso ou fracasso;
Crédito é sinônimo de resultado e este pode ser positivo ou
negativo, conforme lucro ou prejuízo;
As leis que relacionadas à sua eficácia são veiculadas pelo Conselho
Estadual de Contabilidade;
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d)
e)

Não é eficaz para evitar a perda de tempo e dinheiro;
As Aziendas de gestão aplicada servem para obtenção de crédito positivo,
enquanto que Administração está voltada para créditos beneficentes.

45- O campo de aplicação e o objeto da Contabilidade:
a)
b)
c)
d)
e)

São distintos, pois o primeiro é o patrimônio e o segundo é a azienda;
Podem, ocasionalmente, ser dissociados, pois o primeiro independe da
existência do segundo;
Confundem-se, pois têm conceitos e campos de aplicação que se
completam;
São distintos, pois o primeiro é a azienda e o segundo é o
patrimônio;
Nenhuma das anteriores.

46- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que é competência comum do Município, juntamente com a União e o Estado:
I)

IV)

Zelar pela guarda da Constituição, das Leis e das Instituições democráticas
e conservar o patrimônio público;
Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e a ciência;
Proteger o meio ambiente e incentivar a poluição em qualquer de suas
formas;
Preservar as florestas, opor-se à fauna e à flora.

a)
b)
c)
d)
e)

Os itens I e III estão corretos;
Os itens II e IV estão corretos;
Os itens I e II estão corretos;
Somente o item IV está correto;
Nenhum item está correto.

II)
III)

47- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:
a)

b)
c)
d)
e)

O Governo Municipal é exercido pelo Prefeito e pela Câmara
Municipal de Vereadores os quais constituem o Poder Executivo e o
Poder Legislativo, harmônicos entre si e independentes;
O Poder Executivo é constituído pelo Prefeito Municipal e pela Câmara
Municipal de Vereadores;
A Câmara Municipal é exercida pelo Prefeito e pelos Vereadores os quais
constituem o Poder Executivo;
O Poder Legislativo é constituído pelo Prefeito Municipal e exercido pelos
Secretários Municipais que são auxiliares diretos do Prefeito Municipal;
Nenhuma das alternativas está correta.

48- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que o Processo Legislativo compreende a elaboração de:
a)
b)
c)

Emendas à Lei Orgânica do Município, Memorandos, Leis Ordinárias,
Decretos Legislativos e Portaria;
Leis Complementares, Leis Ordinárias, Ato Administrativo e Portaria;
Leis Complementares, Leis Ordinárias, Portaria e Memorandos;
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d)
e)

Emendas à Lei Orgânica do Município, Leis Complementares, Leis
Ordinárias, Decretos Legislativos e Resoluções;
Nenhuma das alternativas está correta.

49- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:
I)
II)
III)

O Vereador poderá ter domicílio e residência fixa no Município;
O Vereador deverá ter domicílio e residência fixa no Município;
O Vereador deverá ter domicílio no Município, mas poderá ter sua
residência em Município circunvizinho.

a)
b)
c)
d)
e)

O item I está correto;
O item II está correto;
O item III está correto;
Nenhum item está correto;
As alternativas A, B e C estão corretas.

50- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:
a)

b)
c)

d)
e)

Toda alienação onerosa de bens imóveis municipais só poderá ser realizada
mediante autorização do Juiz de Direito da Comarca, avaliação prévia e
licitação;
Toda alienação onerosa de bens imóveis municipais só poderá ser realizada
mediante autorização do Juiz de Paz, avaliação prévia e licitação;
Toda alienação onerosa de bens imóveis municipais só poderá ser
realizada mediante autorização por Lei Municipal, avaliação prévia
e licitação;
As alternativas A, B e C estão corretas;
Nenhuma das alternativas está correta.

BOA SORTE!
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