Tesoureiro
PORTUGUÊS
Para responder às questões de 01 a 04, leia o texto a
seguir.
Como a pescada...
Casados há três meses, — já o arrufo, já o ciúme, já a
resigna... E Clélia quer que o marido, o Álvaro, lhe ponha
já para ali toda a verdade: se foi de fato noivo de Laura, e
porque é que foi expulso da casa de Laura, e porque não
casou com Laura, e porque é que a família de Laura lhe
tem tanta raiva...
— Mas, filhinha, sê sensata; não nos casamos? Não
somos felizes? Não te amo como um louco? Que queres
mais? Beijemo-nos que me importa a mim a lembrança
de Laura, se é a ti que amo, se te pertenço, se sou o teu
maridinho carinhoso? — suspira Álvaro, procurando com
os lábios ansiosos os lábios da arrufada Clélia...
— Não, senhor! Não, senhor! — diz a teimosa, repelindoo — Não, senhor! quero saber tudo! vamos a isso! foi ou
não foi noivo de Laura?
— Ai! — geme o marido — já que não há remédio... fui,
queridinha, fui...
— Bem! e por que não casou com ela?
— Porque... porque o pai preferiu casá-la com o Borba,
comendador Borba, sabes? aquele muito rico e muito
sujo, sabes?
— Sei... Mas isso não explica o motivo porque o pai de
Laura tem tanto ódio ao senhor...
— É que... é que, compreendes... tinha havido tanta
intimidade entre mim e a filha dele...
— Que intimidade? vamos, diga tudo! o senhor
costumava ficar sozinho com ela?
— Às vezes, às vezes...
— E abraçava-a?
— Às vezes...
— E beijava-a?
— Às vezes...
— E chegava-se muito para ela?
— Sim, sim... Mas não falemos nisso! que temos nós
com o passado, se nos amamos, se estamos casados,
se...
— Nada! nada! — insiste Clélia — quero saber tudo,
tudo! vamos! e depois?
— Depois? mais nada, filhinha, mais nada...
Clélia, porém, com um brilho singular da curiosidade
maliciosa nos grandes olhos azuis, insiste ainda:
— Confesse! Confesse! Ela... ela não lhe resistiu? Não é
assim?
— Diga-o! Confesse! — e abraça o marido, adulando-o...
— Pois bem! é verdade! — responde ele — mas acabou,
passou... Que importa o que houve entre mim e Laura,
se nesse tempo ainda eu não te conhecia, a ti, tão pura,
a ti, tão boa, a ti que, enquanto foste minha noiva, nem
um só beijo me deste?
Clélia, muito séria, reflete... E, de repente:
— Mas, escuta, Álvaro! Como foi que o pai soube?
— Por ela mesma, por ela mesma! A tola contou-lhe
tudo...
— Ah! Ah! Ah! — e Clélia ri como uma louca, mostrando
todas as pérolas da boca — ah! ah! ah! então foi ela
quem... que idiota! Que idiota! ah! ah! ah! Ora já se viu
que pamonha? aí está uma cousa que eu não teria feito!
— uma asneira em que não caí nunca...
— Como? Como? — exclama o marido, aterrado — uma
asneira em que não caíste?!
— Mas, certamente, queridinho, certamente! Há cousas
que se fazem mas não se dizem...

E, enquanto Álvaro, acabrunhado, apalpa a testa — lá
fora, na rua, ao luar, um violão tange o fado e a voz do
fadista canta:
"Homem que casa não sabe
Qual o destino que o espera...
Há gente como a pescada,
Que antes de o ser já o era..."
(In: BILAC, O. Contos para velhos. Disponível em
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua0002
47.pdf. Acesso em 20 set. 2019)
01) Entende-se, pela leitura do texto, que Laura e Álvaro:
a) Eram amigos íntimos.
b) Foram noivos antes de Álvaro se casar com Clélia.
c) Encontram-se às escondidas, para que Clélia não
descubra.
d) Não se conheciam.
e) Eram irmãos.
02) [...] e Clélia ri como uma louca, mostrando todas as
pérolas da boca. Nesse trecho, temos as seguintes
figuras de linguagem, respectivamente:
a) Eufemismo e hipérbato.
b) Metonímia e metáfora.
c) Catacrese e metonímia.
d) Comparação e metáfora.
e) Hipérbole e comparação.
03) O uso do diminutivo no trecho se sou o teu maridinho
carinhoso:
a) Expressa inferioridade do marido em relação à mulher.
b) É afetivo, e denota intimidade e ternura.
c) Significa que a esposa assume uma posição submissa
no relacionamento.
d) Descreve a estatura baixa do marido.
e) Revela que o marido não tem sentimentos.
04) O trecho [...] já o arrufo, já o ciúme, já a resigna...
revela que o relacionamento de Álvaro e Clélia:
a) Já apresentava sinais de um certo desgaste, devido à
desconfiança de Clélia.
b) Tinha a mesma paixão intensa de quando se
conheceram.
c) Estava à beira de uma separação, devido às várias
traições de Álvaro.
d) Rumava para um fim trágico, pois Clélia era agressiva.
e) Era infeliz, pois Álvaro ainda amava Laura.
05) Das sentenças abaixo, apenas uma traz uma locução
prepositiva que expressa lugar:
a) A fim de passar no vestibular, estudou bastante.
b) “Depois da tempestade, vem a bonança.”
c) Ficou sem reação diante do professor.
d) Vá trabalhar, em vez de ficar na TV o dia todo.
e) Por causa de você, todos estão preocupados.
06) Dos trios de palavras abaixo, todas são escritas com
O aquelas que estão na alternativa:
a) B_tequim, expl_dir, emb_tir.
b) Ent_pir, c_rtume, b_lir.
c) M_leque, táb_a, jab_ti.
d) P_leiro, s_petão, lób_lo.
e) C_rtiça, eng_lir, f_cinho.
07) São exemplos de substantivos que, quando
flexionados em número e dependendo do contexto de
uso, podem ter seu significado alterado:
a) Roupa e computador.
b) Copa e costa.
c) Cabeça e filho.
d) Velho e belo.
e) Capital e esperança.

08) Assinale a alternativa na qual o verbo da oração, que
está no modo imperativo, refere-se à segunda pessoa do
singular:
a) Sai daqui agora!
b) Cale a boca, seu mal-educado!
c) Venha cá depressa!
d) Não mexa em nada!
e) Vede que belo o pôr-do-sol!
09) O substantivo coletivo que não corresponde ao
conceito que o acompanha é:
a) Cancioneiro – conjunto de canções populares.
b) Baixela – conjunto de objetos de mesa.
c) Cordilheira – conjunto de montanhas.
d) Antologia – coleção de obras de arte antigas.
e) Cardume – grupo de peixes.
10) Sobre os verbos reaver e abolir, estão corretas as
conjugações em:
a) Eu reavejo e Ele abule.
b) Ele reavê e Ele abole.
c) Eles reavêm e Nós abulimos.
d) Vós reaves e vós aboles.
e) Nós reavemos e Ele abole.
MATEMÁTICA
11) Considere a afirmativa: “Fabio comprou suco e
refrigerante”. Se essa afirmativa é falsa, conclui-se
logicamente que Fabio:
a) comprou suco, mas não comprou refrigerante.
b) comprou refrigerante, mas não comprou suco.
c) Não comprou suco nem refrigerante.
d) Não comprou refrigerante ou não comprou suco.
e) Comprou suco ou refrigerante.
12) “Se a soma dos dígitos de um número inteiro n é
divisível por 5, então n é divisível por 5”. Um valor de n
que mostra ser falsa essa afirmativa é:
a) 55
b) 45
c) 82
d) 72
e) 235
13) “Todo quadrado é também um retângulo”. Assim
sendo:
a) O conjunto dos quadrados contém o conjunto dos
retângulos.
b) O conjunto dos retângulos contém o conjunto dos
quadrados.
c) Todos os retângulos são quadrados.
d) Algum quadrado não é retângulo.
e) O conjunto dos quadrados é disjunto do conjunto dos
retângulos.
14) A negação de: “Hoje é feriado e amanhã não choverá
” é:
a) Hoje não é feriado e amanhã não choverá.
b) Hoje não é feriado ou amanhã choverá.
c) Hoje não é feriado então amanhã choverá.
d) Hoje não é feriado nem amanhã choverá.
e) Hoje é feriado ou amanhã choverá.
15) Considerando os símbolos representativos dos
conectivos, a alternativa que apresenta a proposição
verdadeira é a seguinte:
a) 4 + 10 = 17 ˄ 3 x 8 = 20
b) 4 + 10 = 17 ˅ 3 x 8 = 20
c) 5 + 18 = 24 ˄ 5 x 3 = 15
d) 5 + 18 = 24 ˅ 5 x 3 = 15
e) 2 x 3 = 6 ˄3 x 4 = 10

CONHECIMENTOS GERAIS
16) Em que ano foi iniciada a construção da igreja do
Senhor Bom Jesus em Monte Aprazível?
(História do Município de Monte Aprazível. Disponível em
http://www.monteaprazivel.sp.gov.br/?nid=2&t=historiado-municipio. Acesso em 03 de outubro 2019).
a) 1919.
b) 1850.
c) 1980.
d) 1840.
e) N.D.A.
17) De acordo com a História do Município de Monte
Aprazível, o município é constituído de quatro Distritos:
a) Monte Aprazível, Engenheiro Balduíno, Itaiúba e
Junqueira.
b) Monte Aprazível, Monte Alto, Itaiúba e Junqueira.
c) Monte Aprazível, Engenheiro Balduíno, Buritana e
Junqueira.
d) Monte Aprazível, Monte Alto, Itaiúba e Buritana.
e) N.D.A.
18) Qual o nome do Centro Cultural de Monte Aprazível?
a) Ana Marian Ceneviva Rodrigues.
b) Ana Maria Ceneviva de Almeida.
c) Ana Maria Ceneviva Berardo.
d) Ana Maria Ceneviva Custodio.
e) N.D.A.
19)
Monte
Aprazível
foi
fundada
em
__________________ pelo Capitão Porfírio de Alcântara
Pimentel.
(História do Município de Monte Aprazível. Disponível em
http://www.monteaprazivel.sp.gov.br/centrocultural/pagin
a_abrir.asp?pid=1&t=Hist%F3ria%20de%20Monte%20Ap
raz%EDvel.asp. Acesso em 03 de outubro 2019).
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna acima.
a) 1º de junho de 1989.
b) 1° de julho de 1898.
c) 10 de agosto de 1990.
d) 5 de maio de 1898.
e) N.D.A.
20) Em que mês e ano nasce o município de Monte
Aprazível?
(História do Município de Monte Aprazível. Disponível em
http://www.monteaprazivel.sp.gov.br/centrocultural/pagin
a_abrir.asp?pid=1&t=Hist%F3ria%20de%20Monte%20Ap
raz%EDvel.asp. Acesso em 03 de outubro 2019).
a) Março de 1910.
b) Março de 1925.
c) Abril de 1920.
d) Setembro de 1925.
e) N.D.A.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) O Balanço Patrimonial apresenta as contas que
compõem o patrimônio líquido, entre elas, temos as
contas de reservas. A respeito dessas contas, assinale a
alternativa correta:
a) Serão classificados como reservas de capital as
contas constituídas pela apropriação de lucros da
companhia.
b) O prejuízo do exercício será obrigatoriamente
absorvido pela reserva legal, pelos lucros acumulados,
pelas reservas de lucros, nessa ordem.

c) Será ainda registrado como reserva estatutária o
resultado da correção monetária do capital realizado,
enquanto não capitalizado.
d) O produto da alienação de partes beneficiárias e
bônus de subscrição deve ser registrado como ações de
tesouraria.
e) As reservas de capital são constituídas de valores
recebidos por uma companhia e que não transitam pelo
resultado como receita.
22) A escrituração em forma contábil deve conter certos
elementos, exceto um, assinale-o:
a) Data do registro contábil, ou seja, a data em que o fato
contábil ocorreu.
b) Conta Devedora e Credora.
c) Valor do registro contábil.
d) Cidade e Unidade Federativa (UF).
e) Histórico que represente a essência econômica da
transação ou o código de histórico padronizado, neste
caso baseado em tabela auxiliar inclusa em livro próprio.
Os dados a seguir serão utilizados para responder as
questões de números 23 a 24.
No quadro são apresentadas algumas das contas
referentes ao exercício social de 2018 de uma entidade e
seus respectivos saldos.
Conta

Valor R$

Receita Bruta

1.000.000,00

Custo de Mercadorias Vendidas

430.000,00

Depreciação acumulada

50.000,00

Despesas com água

6.500,00

Reserva de lucros

45.000,00

Despesa com aluguel

20.000,00

Despesa com IR e CSLL

120.000,00

Reserva Estatutária

75.000,00

Empréstimos em longo prazo

300.000,00

Despesa com Salários

95.000,00

Veículos

250.000,00

Despesas com telefone

10.500,00

Despesas com depreciação

15.000,00

Capital Social

500.000,00

Despesas com Juros

9.800,00

Fornecedores

70.000,00

Aplicação financeira - curto prazo

30.000,00

Ajuste de avaliação patrimonial positivo

35.000,00

Receita de Equivalência Patrimonial

125.000,00

Receita de Juros
Ganhos
com
investimento

4.000,00
propriedade

Dividendos a pagar
Ganhos com venda de imobilizado

para
60.000,00
25.000,00
55.000,00

23) O resultado líquido apurado no período totalizou:
a) R$ 522.200,00.
b) R$ 547.200,00.
c) R$ 537.200,00.
d) R$ 655.000,00.
e) R$ 572.200,00.
24) Desconsiderando o resultado do período, o saldo do
Patrimônio Líquido, em R$, é:

a) R$ 745.000,00.
b) R$ 655.000,00.
c) R$ 665.000,00.
d) R$ 785.000,00.
e) R$ 620.000,00.
25) Assinale a alternativa correta sobre a despesa
orçamentária:
a) São estágios da despesa orçamentária: fixação,
empenho, recolhimento e pagamento.
b) O empenho da despesa poderá exceder o limite dos
créditos concedido em Lei Orçamentária Anual.
c) Os estágios da execução da despesa orçamentária
são: Empenho, Liquidação e Pagamento.
d) Em casos especiais previstos na legislação específica
será dispensada a emissão de empenho para realização
de despesas orçamentárias.
e) O empenho da despesa consiste na verificação do
direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e
documentos comprobatórios do respectivo crédito.
26) Considerando as informações extraídas da lei
4.320/1964 sobre despesas públicas, assinale a
alternativa incorreta:
a) Pessoa Civil, Pessoal Militar, Material de Consumo,
Serviços de Terceiros e Encargos Diversos são
exemplos de despesas de capital.
b) Classificam-se como Despesas de Custeio as
dotações para manutenção de serviços anteriormente
criados, inclusive as destinadas a atender a obras de
conservação e adaptação de bens imóveis.
c) Classificam-se como Transferências Correntes as
dotações para despesas as quais não corresponda
contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive
para contribuições e subvenções destinadas a atender à
manutenção de outras entidades de direito público ou
privado.
d) Classificam-se como investimentos as dotações para o
planejamento e a execução de obras, inclusive as
destinadas à aquisição de imóveis considerados
necessários à realização destas últimas, bem como para
os programas especiais de trabalho, aquisição de
instalações, equipamentos e material permanente e
constituição ou aumento do capital de empresas que não
sejam de caráter comercial ou financeiro.
e) Inversões Financeiras são destinadas a aquisição de
imóveis, ou de bens de capital já em utilização; aquisição
de títulos representativos do capital de empresas ou
entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a
operação não importe aumento do capital; constituição
ou aumento do capital de entidades ou empresas que
visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive
operações bancárias ou de seguros.
27) Receitas públicas são ingressos de recursos
financeiros nos cofres públicos, que se desdobram em
receitas orçamentárias e ingressos extraorçamentários,
sobre este tema assinale a alternativa correta:
a) As operações de credito por antecipação da receita,
as emissões de papel moeda e outras entradas
compensatórias, no ativo e passivo financeiros devem
constar na Lei Orçamentária Anual.
b) As cotas de receitas que uma entidade pública deva
transferir a outra incluir-se-ão, como despesa, no
orçamento da entidade obrigada a transferência e, como
receita, no orçamento da que as deva receber.
c)
Depósitos
em
Caução
são
ingressos
extraorçamentários e por esse motivo devem constar na
Lei Orçamentária Anual.
d) Tributo é uma receita originária instituída pelas
entidades de direito privado, compreendendo os
impostos, as taxas e contribuições sociais nos termos da

constituição e das leis vigentes sobre a matéria,
destinado-se o seu produto ao custeio de atividades
especificas exercidas por essas entidades.
e) O superávit do Orçamento Corrente resulta do
balanceamento dos totais das receitas e despesas de
capital, apurado no Balanço Financeiro e constituirá item
de receita orçamentária.
28) Tendo como base a lei 4.320/1964, marque a
alternativa incorreta com relação as receitas públicas:
a) As receitas de aplicação financeira são receitas
correntes, classificadas na origem como receitas
patrimoniais.
b) Amortização de empréstimos são classificadas na
categoria econômica como receitas de capital.
c) Operações de Crédito por Antecipação de Receita
Orçamentária (ARO) devem constar na Lei Orçamentária
Anual (LOA), pois constituem uma nova receita
orçamentária.
d) Receitas de serviços, patrimoniais, industriais são
exemplos de receitas correntes.
e) A receita classifica-se nas seguintes categorias
econômicas: Receitas Correntes e Receitas de Capital.
29) Assinale a alternativa correta sobre as
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público
(DCASP).
a) O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e
despesas previstas em confronto com as realizadas,
demonstrará as receitas detalhadas por categoria
econômica e origem e as despesas por categoria
econômica e grupo de natureza da despesa.
b) Os resultados gerais do exercício serão demonstrados
no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no
Balanço Patrimonial, na Demonstração do Resultado do
Exercício.
c) O Balanço Patrimonial demonstrará a receita e a
despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os
pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados
com os saldos em espécie provenientes do exercício
anterior, e os que se transferem para o exercício
seguinte.
d) O Balanço Financeiro evidenciará as alterações
verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes
da execução orçamentária, e indicará o resultado
patrimonial do exercício.
e) O Balanço Patrimonial evidenciará os grupos de ativo
e passivo separados em circulante e não circulante de
acordo com a lei federal 4.320/1964.
30) De acordo com a Lei Complementar 101/2000 Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), assinale a alternativa
com o conceito correto sobre Receita Corrente Líquida
(RCL):
a) Receita corrente líquida é o montante bruto de receitas
tributárias, patrimoniais e de serviços, apenas, depois de
efetuadas as deduções legalmente previstas.
b) A receita corrente líquida será apurada somando-se as
receitas lançadas no mês em referência e nos doze
anteriores, excluídas as duplicidades.
c) Serão excluídos no cálculo da receita corrente líquida
os valores pagos e recebidos em decorrência do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação
(FUNDEB).
d) A apuração da receita corrente líquida será a soma
das receitas correntes arrecadadas no mês em
referência e nos onze anteriores, excluídas as
duplicidades.
e) A Receita corrente líquida é o somatório das receitas
tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais,
agropecuárias, de serviços, transferências correntes

lançadas, incluindo nos Estados, as parcelas entregues
aos Municípios por determinação constitucional.
31) Com relação aos demonstrativos fiscais abordados
pela
Lei
Complementar
101/2000
Lei
de
Responsabilidade Fiscal (LRF), marque a alternativa
correta:
a) O anexo de riscos fiscais deve ser obrigatoriamente
incluído na lei de diretrizes orçamentárias (LDO),
entretanto a inclusão do anexo de metas fiscais é
facultativa.
b) Os valores que possam vir a desequilibrar as contas
públicas, a exemplo dos passivos contingentes, assim
como as ações e programas necessários para saná-los,
devem constar no Plano Plurianual (PPA).
c) A lei de diretrizes orçamentárias (LDO) conterá Anexo
de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos
contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas
públicas, informando as providências a serem tomadas,
caso se concretizem.
d) Integrará o projeto de lei orçamentária anual (LOA) o
Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas
metas anuais, em valores correntes e constantes,
relativas a receitas, despesas, resultados nominal e
primário e montante da dívida pública, para o exercício a
que se referirem e para os quatro seguintes.
e) O demonstrativo da estimativa e compensação da
renúncia de receita e da margem de expansão das
despesas obrigatórias de caráter continuado deve
constar no anexo de Riscos Fiscais da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO).
32) Considerando o que disciplina a Lei Complementar
101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), sobre a
geração e aumento de depesa pública, assinale a
alternativa correta:
a) É nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento
da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta
dias anteriores do penúltimo ano do mandato do titular do
respectivo Poder ou órgão.
b) A proposta de aperfeiçoamento da ação
governamental torna facultativa a elaboração de
estimativa de impacto financeiro, mas a estimativa de
impacto orçamentário é obrigatória.
c) Se a despesa total com pessoal exceder a 85%
(oitenta e cinco por cento) do limite, são vedados ao
Poder ou órgão que houver incorrido no excesso: o
provimento de cargo público, admissão ou contratação
de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição
decorrente de aposentadoria ou falecimento de
servidores das áreas de educação, saúde e segurança.
d) Considera-se inadequada com a lei orçamentária
anual, a despesa objeto de dotação específica e
suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico,
de forma que somadas todas as despesas da mesma
espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa
de trabalho e que não ultrapassem os limites
estabelecidos para o exercício.
e) É nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento
da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta
dias anteriores ao final do mandato do titular do
respectivo Poder ou órgão.
33) Conforme dispõe o Código Tributário Nacional o
termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará:
a) Obrigatoriamente a quantia devida, mas a maneira de
calcular os juros de mora acrescidos é facultativa.
b) Obrigatoriamente a origem e natureza do crédito,
mencionada especificamente a disposição da lei em que
seja instituído.

c) Facultativamente o nome do devedor e, sendo o caso,
o dos corresponsáveis, e impreterivelmente, o domicílio
ou a residência de um e de outros.
d) Facultativamente a data em que foi inscrita.
e) Facultativamente a origem e natureza do crédito,
porém mencionar a disposição da lei em que seja
fundado é obrigatório.
34) Em conformidade com o previsto no Código
Tributário Nacional, assinale a alternativa que apresenta
uma hipótese de exclusão do crédito tributário:
a) Prescrição e a decadência.
b) Parcelamento.
c) Moratória.
d) Isenção.
e) Depósito do montante integral.
35) De acordo com legislação tributária vigente, compete
aos municípios instituir impostos sobre:
a) Transmissão causa mortis e doação, de quaisquer
bens ou direitos (ITCMD).
b) Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).
c) Propriedade Territorial Rural (ITR).
d) Operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a
títulos ou valores mobiliários (IOF).
e) Operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de transporte interestadual
e intermunicipal e de comunicação, ainda que as
operações e as prestações se iniciem no exterior (ICMS).
36) Tendo como base a legislação em vigência sobre o
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN),
assinale a alternativa correta:
a) O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISSQN) não incide sobre o serviço proveniente do
exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no
exterior do País.
b) O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISSQN) não incide sobre a prestação de serviços em
relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos
diretores e membros de conselho administrativos ou de
conselho fiscal de sociedades e autarquias, bem como
dos gerentes gerais e dos gerentes-delegados.
c) O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISSQN) incide sobre o valor intermediado no mercado
de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos
bancários, o principal, exceto, juros e acréscimos
moratórios relativos a operações de crédito realizadas
por instituições financeiras.
d) A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISSQN) é de 3% (três por cento).
e) O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISSQN), de competência dos Municípios e do Distrito
Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços
constantes da lista anexa a lei complementar, ainda que
esses não se constituam como atividade preponderante
do prestador.
37) Um investidor aplicou R$ 60.000,00 por 3 (três)
meses com taxa de juros simples de 5% ao mês. Ao final
do período, aplicou esse primeiro montante, agora a
juros compostos e à mesma taxa de 5% ao mês por 2
(dois) meses, obtendo esse segundo montante. Qual a
diferença entre os juros obtidos na primeira operação e
na segunda operação, aproximadamente:
a) R$ 9.000,00.
b) R$ 7.072,50
c) R$ 2.338,11
d) R$ 1.927,50.
e) R$ 2.100,00
38) A empresa Alpha contrata a empresa Beta para
prestação de um serviço cujo valor à vista é V. Pelo

contrato, Alpha vai pagar Beta no prazo de 3 anos, em
uma única parcela que incluirá o valor à vista mais juros
contratuais de 10% ao ano. Se o contrato firmado entre
as partes prevê taxa de juros compostos para a quitação
da prestação de serviços, então o valor mais próximo do
total de juros que Beta pagará a Alpha no prazo
mencionado é de, aproximadamente:
a) 0,30V.
b) 0,23V.
c) 0,33V.
d) 0,40V.
e) 0,35V.
39) Com base na Lei Nº 7.357, de 2 de Setembro de
1985 que dispõe sobre o cheque, assinale a alternativa
correta:
a) O pagamento se fará à medida em que forem
apresentados os cheques e se 2 (dois) ou mais forem
apresentados simultaneamente, sem que os fundos
disponíveis bastem para o pagamento de todos, terão
preferência os de emissão mais antiga e, se da mesma
data, os de número inferior.
b) O pagamento se fará à medida em que forem
apresentados os cheques e se 2 (dois) ou mais forem
apresentados simultaneamente, sem que os fundos
disponíveis bastem para o pagamento de todos, terão
preferência os de emissão mais próxima e, se da mesma
data, os de número mais elevado.
c) O cheque é pagável à vista ou a prazo, considerandose não escrita qualquer menção em contrário. Assim, o
cheque apresentado para pagamento antes do dia
indicado como data de emissão, não deve ser pago pelo
banco sacado, devendo ser devolvido por apresentação
fora do prazo.
d) O cheque admite aceite, considerando-se escrita
qualquer declaração com esse sentido, pois não é
obrigatória a aceitação de cheque.
e) O prazo prescricional do cheque é de 6 (seis) anos
contados da expiração do prazo de apresentação que é
de 30 (trinta) meses, quando emitido no lugar onde
houver de ser pago.
40) base na Lei Nº 7.357, de 2 de Setembro de 1985 que
dispõe sobre o cheque, assinale a alternativa correta:
a) O emitente ou o portador podem cruzar o cheque,
mediante a aposição de três traços paralelos no verso do
título.
b) O cruzamento especial pode ser convertido em geral,
mas este não pode converter-se naquele.
c) O cheque com vários cruzamentos gerais só pode ser
pago pelo avalista no caso de dois cruzamentos, um dos
quais para cobrança por câmara de compensação.
d) O cheque sendo pago após o protesto, pode este ser
cancelado, a pedido exclusivo do credor, mediante
arquivamento do original do título com a perfeita
identificação de sua quitação pelo credor.
e) O cheque deve ser apresentado para pagamento, a
contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias,
quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de
60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do
País ou no exterior.

