
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
DO QUADRO DE PESSOAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES

DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

ASSESSOR CONTADOR

(turno tarde)

Estado do Rio Grande do Sul
Procuradoria-Geral do Estado

Instruções

¾ Verifique se este caderno contém 60 questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro
caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.

¾ Leia cuidadosamente cada uma das questões, escolha a resposta certa (a, b, c, d ou e) e
assinale-a à caneta (azul ou preta) no Cartão de Respostas.

¾ Para cada questão existe apenas uma resposta certa. Responda a todas as questões.
¾ Os candidatos não poderão efetuar qualquer tipo de consulta.
¾ Iniciada a prova, os candidatos não poderão mais fazer perguntas. Qualquer reclamação a

respeito das instruções ou do conteúdo das questões somente será possível posteriormente à
realização da prova, pela via adequada, à autoridade competente.

¾ Os candidatos não poderão retirar-se da sala de prova antes de decorrida 1 (uma) hora de seu
início.

¾ O tempo de duração da prova é de 4 (quatro) horas.



PGE/2008 - Assessor Contador2

Língua Portuguesa

Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens
Jean-Jacques Rousseau

É do homem que tenho de falar; e a questão que examino me ensina que vou falar a homens; com efeito, não se
propõem semelhantes questões quando se teme honrar a verdade. Defenderei, pois, com confiança, a causa da humanidade
perante ___ sábios que a tal me convidam, e não ficarei descontente comigo se me tornar digno do meu assunto e dos
meus juízes.

Concebo na espécie humana duas espécies de desigualdade: uma, que chamo de natural ou física, porque é
estabelecida pela natureza, e que consiste na diferença das idades, da saúde, das forças do corpo e das qualidades do
espírito, ou da alma; a outra, que se pode chamar de desigualdade moral ou política, porque depende de uma espécie de
convenção, e que é estabelecida ou, pelo menos, autorizada pelo consentimento dos homens. Consiste esta nos diferentes
privilégios de que gozam alguns com prejuízo dos outros, como ser mais ricos, mais honrados, mais poderosos do que os
outros, ou mesmo fazerem-se obedecer por eles.

Não se pode perguntar qual é a fonte da desigualdade natural, _____ a resposta se encontraria enunciada na simples
definição da palavra. Ainda menos se pode procurar se haveria alguma ligação essencial entre as duas desigualdades,
pois isso equivaleria a perguntar, por outras palavras, se aqueles que mandam valem necessariamente mais do que os que
obedecem, e se a força do corpo e do espírito, a sabedoria ou a virtude, se encontram sempre nos mesmos indivíduos em
proporção do poder ou da riqueza: questão talvez boa para ser agitada entre escravos ouvidos por seus senhores, mas que
não convém a homens razoáveis e livres, que buscam a verdade.

De que, pois, se trata precisamente neste discurso? De marcar no progresso das coisas o momento em que,
sucedendo o direito à violência, a natureza foi submetida à lei; explicar _____ encadeamento de prodígios o forte pode
resolver-se a servir o fraco, e o povo a procurar um repouso em idéia pelo preço de uma felicidade real.

Os filósofos que examinaram os fundamentos da sociedade sentiram a necessidade de remontar até ao estado de
natureza, mas nenhum deles aí chegou. Uns não vacilaram em supor no homem desse estado a noção do justo e do
injusto, sem se inquietar de mostrar que ele devia ter essa noção, nem mesmo que ela lhe fosse útil. Outros falaram do
direito natural que cada qual tem de conservar o que lhe pertence, sem explicar o que entendiam por pertencer. Outros,
dando primeiro ao mais forte autoridade sobre o mais fraco, fizeram logo nascer o governo, sem pensar no tempo que se
devia ter escoado antes que o sentido das palavras autoridade e governo pudesse existir entre os homens. Enfim, todos,
falando sem cessar de necessidade, de avidez, de opressão, de desejos e de orgulho, transportaram ao estado de
natureza idéias que tomaram na sociedade: falavam do homem selvagem e pintavam o homem civil. Não ocorreu mesmo
ao espírito da maior parte dos nossos duvidar que o estado de natureza tivesse existido, quando é evidente, pela leitura
dos livros sagrados, que o primeiro homem, tendo recebido imediatamente de Deus luzes e preceitos, não estava também
nesse estado, e que, acrescentando aos escritos de Moisés a fé que lhes deve toda filosofia cristã, é preciso negar que,
mesmo antes do dilúvio, os homens jamais se encontrassem no puro estado de natureza, a menos que, não tenham nele
caído de novo por algum acontecimento extraordinário: paradoxo muito embaraçante para ser defendido e absolutamente
impossível de ser provado.

Comecemos, pois, por afastar todos os fatos, pois não se ligam à questão. É preciso não considerar as pesquisas,
nas quais se pode entrar sobre este assunto, como verdades históricas, mas, somente como raciocínios hipotéticos e
condicionais, mais próprios, para esclarecer a natureza das coisas do que para mostrar a sua verdadeira origem, e
semelhantes aos que todos os dias fazem os nossos físicos sobre a formação do mundo. A religião nos ordena a crer que
o próprio Deus, tendo tirado os homens do estado de natureza imediatamente depois da criação, eles são desiguais
porque ele quis que o fossem; proíbe-nos, porém, de formar conjecturas, tiradas somente da natureza do homem e dos
seres que o rodeiam, sobre o que poderia ter acontecido ao gênero humano se tivesse ficado abandonado a si mesmo. Eis
o que me perguntam e o que me proponho examinar neste discurso. Como o meu assunto interessa o homem em geral,
procurarei uma linguagem que convenha a todas as nações; ou antes, esquecendo o tempo e os lugares, para só pensar
nos homens a quem falo, suponho-me no liceu de Atenas, repetindo as lições dos meus mestres, tendo os Platão e os
Xenócrates como juízes e o gênero humano como ouvinte.

Oh homem, de qualquer região que sejas, quaisquer que sejam as tuas opiniões, escuta: eis a tua história, tal como
julguei lê-la, não nos livros dos teus semelhantes, que são mentirosos, mas na natureza, que não mente nunca. Tudo o
que partir dela será verdadeiro; de falso só haverá o que eu acrescentar de meu sem o querer. Os tempos de que vou falar
são bem remotos: como estás diferente do que eras! É, por assim dizer, a vida de tua espécie que te vou descrever
segundo as qualidades que recebeste, que tua educação e teus hábitos puderam depravar, mas que não puderam destruir.
Há, eu o sinto, uma idade na qual o homem individual desejaria parar: tu procurarás a idade na qual desejarias que a tua
espécie parasse. Descontente do teu estado presente pelas razões que anunciam à tua posteridade infeliz maiores
descontentamentos ainda, talvez quisesses retrogradar; e esse sentimento deve constituir o elogio dos teus primeiros
ancestrais, a crítica dos teus contemporâneos e o espanto dos que tiverem a desgraça de viver depois de ti.

Disponível em: http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/desigualdade.pdf. Acesso em: 22 jun. 2008.
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1. Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas do texto.

a) aos – porque – porque
b) aos – por que – por que
c) os – porque – por que
d) os – porquê – por que
e) aos – porque – porquê

2. Assinale a alternativa em que a palavra destacada
pertence à classe dos adjetivos.

a) “Defenderei, pois, com confiança, a causa da
humanidade”

b) “não se propõem semelhantes questões quando
se teme honrar a verdade.”

c) “... que a tal me convidam”
d) “...duas espécies de desigualdade”
e) “...de que gozam alguns com prejuízo de outros”

3. Analise as afirmações a seguir.

I. A forma verbal “examino” (1º parágrafo) poderia ser
substituída corretamente por “analiso”.

II. Em “de que gozam alguns com prejuízo dos outros”
(2º parágrafo), a expressão destacada poderia ser
corretamente substituída por “em detrimento” sem
que houvesse necessidade de qualquer outra
alteração na estrutura da oração.

III. Em “Ainda menos se pode procurar” (3º parágrafo),
a expressão destacada poderia ser corretamente
substituída por “mesmo que”.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a II.
e) I, II e III.

4. Analise as afirmações sobre a formação das palavras
do texto.

I. Desigualdade é palavra formada por derivação.
II. O sufixo de riqueza forma substantivos a partir de

adjetivos.
III. O sufixo de razoáveis significa passível de.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II
c) Apenas a III
d) Apenas a I e a II.
e) I, II e III.

5. Das orações subordinadas a seguir, qual não é
substantiva?

a) “Não se pode perguntar qual é a fonte da
desigualdade natural” (3º parágrafo)

b) “Ainda menos se pode procurar se haveria alguma
ligação essencial entre as duas desigualdades”
(3º parágrafo)

c) “sem se inquietar de mostrar que ele devia ter
essa noção” (5º parágrafo)

d) “transportaram ao estado de natureza idéias que
tomaram na sociedade” (5º parágrafo)

e) “quando é evidente, pela leitura dos livros sagrados,
que o primeiro homem, tendo recebido
imediatamente de Deus luzes e preceitos, não
estava também nesse estado” (5º parágrafo)

6. Analise algumas das ocorrências de “pois” no texto.

I. “Defenderei, pois, com confiança a causa da
humanidade” (1º parágrafo)

II. “Ainda menos se pode procurar se haveria alguma
ligação essencial entre as duas desigualdades, pois
isso equivaleria a perguntar” (3º parágrafo)

III. “De que, pois, se trata precisamente neste
discurso?” (4º parágrafo)

IV. “Comecemos, pois, por afastar todos os fatos” (6º
parágrafo)

Em qual(is) delas o “pois” não tem valor conclusivo?

a) Apenas na I.
b) Apenas na II.
c) Apenas na III.
d) Apenas na I e na IV.
e) Apenas na III e na IV.

7. Assinale a alternativa incorreta sobre a pontuação
empregada no texto.

a) A vírgula empregada antes de “e não ficarei
descontente comigo” (1º parágrafo) pode ser
eliminada porque está entre orações com o mesmo
sujeito.

b) Os dois-pontos depois de “desigualdade” (2º
parágrafo) separam uma oração adjetiva explica-
tiva.

c) As vírgulas em “como ser mais ricos, mais honrados,
mais poderosos do que os outros” (2º parágrafo)
separam itens de uma série.

d) Em “proíbe-nos, porém, de formar conjecturas”
(6º parágrafo), as vírgulas marcam o deslocamento
do nexo adversativo.

e) A vírgula em “Oh homem” (último parágrafo) isola
um vocativo.
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8. A oração “para só pensar nos homens a quem falo” (6º
parágrafo) estabelece relação de

a) causa.
b) conseqüência.
c) finalidade.
d) conformidade.
e) explicação.

9. Analise as afirmações sobre o emprego dos pronomes
no texto.

I. Em “nem mesmo que ela lhe fosse útil” (5º
parágrafo), o pronome destacado substitui “ho-
mem”.

II. Em “acrescentando aos escritos de Moisés a fé que
lhes deve toda filosofia cristã” (5º parágrafo), o
pronome destacado substitui “filósofos”.

III. Em “de falso só haverá o que eu acrescentar de
meu sem o querer” (último parágrafo), as duas
ocorrências destacadas poderiam ser substituídas
corretamente por “isso”.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a II.
e) I, II e III.

10. Assinale a alternativa correta sobre a análise do trecho
“Como o meu assunto interessa o homem em geral,
procurarei uma linguagem que convenha a todas as
nações” (6º parágrafo).

a) “Como” é um nexo comparativo.
b) Os verbos têm todos a mesma predicação.
c) A oração “que convenha a todas as nações”

determina o substantivo “linguagem”.
d) Em “o meu assunto”, o artigo não poderia ser

eliminado porque causaria quebra da estrutura
sintática da frase.

e) O sujeito das três formas verbais é o mesmo.

11.  A linguagem utilizada no texto é a

a) coloquial.
b) culta padrão.
c) metalingüística.
d) fática.
e) informal.

INSTRUÇÃO: AS QUESTÕES A SEGUIR REFEREM-SE À
REDAÇÃO OFICIAL.

12. Julgue V (verdadeira) ou F (falsa) as afirmações sobre
circular.

É correspondência multidirecional.
O endereçamento vai apenas no envelope.
É correspondência unidirecional.
É um requerimento coletivo.

A seqüência que preenche, correta e respectivamente,
de cima para baixo, os parênteses é

a) F – V – F – V
b) F – F – F – V
c) V – V – F – F
d) F – V – V – V
e) F – V – V – F

13. O pronome de tratamento empregado para juízes é

a) Vossa Excelência.
b) Vossa Senhoria.
c) Vossa Magnificência
d) Vossa Reverendíssima.
e) Vossa Eminência.

14. Assinale a alternativa em que a concordância com a
forma de tratamento esteja correta.

a) Vossa Excelência deve ouvir o povo.
b) Senhor Deputado, estivestes sempre atento à voz

do povo?
c) Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

vós sois o grande líder deste país.
d) Excelentíssimo Senhor Prefeito, tens trabalhado

arduamente.
e) Excelentíssimo Senhor Governador, vossa atitude

para com os pobres é louvável.

15. Preencha os parênteses com o código a seguir:

1. Documento de circulação interna.
2. Documento de circulação externa.

(   ) Informação
(   ) Circular
(   ) Edital
(   ) Ofício

A seqüência que preenche, correta e respectivamente,
de cima para baixo, os parênteses é

a) 2 – 2 – 2 – 1
b) 2 – 1 – 2 – 1
c) 1 – 1 – 2 – 1
d) 2 – 2 – 1 – 1
e) 2 – 1 – 2 – 2

(   )
(   )
(   )
(   )
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Tópicos de Legislação
16. Consoante dispõe a CF/88 - Constituição Federal

de1988,

a) é vedada a acumulação remunerada apenas em se
tratando de cargos públicos, sendo sempre permitido
o acúmulo entre um cargo público e um emprego públi-
co, porque são regidos por regimes jurídicos diversos.

b) é permitida a acumulação remunerada de dois cargos
públicos sempre que houver compatibilidade de
horários.

c) é permitida a acumulação remunerada, havendo
compatibilidade de horários, de um cargo de
professor com outro cargo técnico ou científico.

d) é permitida a acumulação remunerada, havendo com-
patibilidade de horários, apenas nas hipóteses em
que o servidor titular exercer dois cargos de professor.

e) é sempre vedada qualquer espécie de acumulação
no serviço público, o que se estende a empregos e
funções e abrange autarquias, fundações, empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas
subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou
indiretamente, pelo poder público.

17. Considere as assertivas abaixo de acordo com o que
dispõe a CF/88, quanto ao tema “remuneração” e
“subsídio”.

I. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de
cargos, funções e empregos públicos da administra-
ção direta, autárquica e fundacional, dos membros
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os
proventos, pensões ou outra espécie remuneratória,
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as
vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza,
não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie,
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

II. Aplica-se como limite, nos Municípios, o subsídio
do Prefeito, e, nos Estados e no Distrito Federal, o
subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder
Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e
Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio
dos Desembargadores do Tribunal de Justiça,
limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos
por cento do subsídio mensal, em espécie, dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito
do Poder Judiciário, aplicável este limite aos
membros do Ministério Público, aos Procuradores
e aos Defensores Públicos.

III. O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo,
os Ministros de Estado, os Secretários Estaduais
e Municipais e os servidores públicos organizados
em carreira serão remunerados exclusivamente por
subsídio fixado em parcela única, vedado o
acréscimo de qualquer gratificação, adicional,
abono, prêmio, verba de representação ou outra
espécie remuneratória, observados os limites
estabelecidos nas assertivas I e II.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a I e a II.
d) Apenas a II e a III.
e) I, II e III.

18. JOÃO, servidor estável, que ocupava o cargo de
Assessor Contador da PGE, foi demitido e obteve
decisão judicial transitada em julgado (definitiva),
determinando o seu retorno ao serviço. Enquanto
tramitava o processo, PEDRO, servidor também estável,
que antes ocupava o cargo de Agente Administrativo da
PGE, logrou aprovação em concurso público e foi
nomeado para exercer o único cargo vago de Assessor
Contador da PGE. Com o retorno de JOÃO ao serviço,
determinado judicialmente, e não havendo cargo vago
de Assessor Contador da PGE a ser provido, o que
ocorrerá com os servidores, segundo dispõe o Estatuto?

a) JOÃO será reconduzido ao cargo do qual foi demitido
e PEDRO será posto em disponibilidade com remu-
neração integral até que outro cargo de Assessor
Contador da PGE seja criado ou declarado vago.

b) JOÃO é que terá direito a aguardar em disponibili-
dade, percebendo remuneração integral até que
outro cargo de Assessor Contador da PGE seja criado
ou declarado vago, nada ocorrendo com PEDRO.

c) PEDRO será mantido no cargo de Assessor
Contador da PGE e JOÃO será aproveitado em outro
cargo na PGE, ao critério da Administração.

d) JOÃO será reintegrado ao cargo de Assessor
Contador da PGE e PEDRO será reconduzido ao
cargo de Agente Administrativo da PGE, que se
encontra vago.

e) PEDRO permanecerá no cargo de Assessor Conta-
dor da PGE e JOÃO exercerá provisoriamente o ex-
cargo de PEDRO, até que outro cargo de Assessor
Contador da PGE seja criado ou declarado vago.

19. Assinale a afirmação incorreta, considerando o que
dispõe o Estatuto, quanto ao pagamento de vantagens
ao servidor.

a) Constituem indenizações ao servidor: a ajuda de
custo, as gratificações e adicionais e as diárias.

b) A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração
do servidor, conforme se dispuser em regulamento,
não podendo exceder a importância correspondente
a 3 (três) meses de remuneração.

c) A função gratificada será percebida pelo exercício
de chefia, assistência ou assessoramento, cumulativa-
mente ao vencimento do cargo de provimento efetivo.

d) O serviço extraordinário será remunerado com
acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) em relação
à hora normal de trabalho.

e) O valor da hora de serviço extraordinário, prestado
em horário noturno, será acrescido de mais 20%
(vinte por cento).
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20. Segundo dispõe a CF/88, o servidor público da
administração direta, autárquica e fundacional, no
exercício de mandato eletivo,

I. tem assegurado constitucionalmente o direito de
afastar-se do cargo, emprego ou função, sempre
que o afastamento seja exigido para o exercício do
mandato eletivo.

II. terá seu tempo de serviço contado para todos os
efeitos legais, exceto para promoção por
merecimento, em qualquer caso que exija o
afastamento para o exercício de mandato eletivo.

III. investido no mandato de Vereador, não havendo
compatibilidade de horários, será afastado do seu
cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar
pela sua remuneração.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a I e a II.
c) Apenas a II e a III.
d) I, II, III.
e) Nenhuma.

21. Para efeito de aposentadoria e disponibilidade, nos
termos do Estatuto, computar-se-á integralmente o
tempo

I. de serviço prestado pelo servidor em função ou cargo
público federal, estadual ou municipal.

II. correspondente ao desempenho de mandato eletivo
federal, estadual ou municipal, anterior ao ingresso
no serviço público estadual.

III. de serviço prestado em atividade privada, vinculada
à previdência social, observada a compensação
financeira entre os diversos sistemas previdenciários
segundo os critérios estabelecidos em lei.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a I e a II.
d) Apenas a II e a III.
e) I, II e III.

22. Assinale a alternativa que elenca corretamente três
direitos previstos no artigo 7º da CF/88, alcançados
aos trabalhadores urbanos e rurais, que se estendem
aos servidores ocupantes de cargo público, conforme
expressamente prevê o artigo 39, § 3º, da mesma
Constituição.

a) Décimo-terceiro salário com base na remuneração
integral ou no valor da aposentadoria; salário-família
pago em razão dos dependentes do trabalhador de
baixa renda nos termos da lei; e remuneração do
trabalho noturno superior à do diurno.

b) Repouso semanal remunerado, sempre aos
domingos; licença à gestante, sem prejuízo do
emprego e do salário, com duração de 120 dias; e
licença-paternidade, nos termos fixados em lei.

c) Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo
menos, um terço a mais do que o salário normal;
seguro-desemprego, em caso de desemprego
involuntário; garantia de salário, nunca inferior ao
salário-mínimo.

d) Duração do trabalho normal não superior a oito horas
diárias e quarenta e quatro semanais; aviso prévio
proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo
de trinta dias, nos termos da lei; e fundo de garantia
por tempo de serviço.

e) Proteção do mercado de trabalho da mulher,
mediante incentivos específicos, nos termos da lei;
adicional de remuneração para as atividades
penosas, insalubres ou perigosas; pagamento de
horas extras remuneradas com no mínimo 50%
(cinqüenta por cento) a mais do que o valor da hora
normal.

23. Considerando-se o que dispõe o artigo 40 da CF/88
quanto ao tema aposentadoria dos servidores públicos,
assinale a alternativa incorreta.

a) É vedada, em qualquer hipótese, a percepção de
mais de uma aposentadoria à conta do regime de
previdência estabelecido no artigo 40 da CF/88.

b) Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração bem como de outro cargo temporário
ou de emprego público, aplica-se o regime geral de
previdência social.

c) A lei não poderá estabelecer qualquer forma de
contagem de tempo de contribuição fictício.

d) Os servidores abrangidos pelo regime de previdência
estabelecido no artigo 40 da CF/88 serão
aposentados compulsoriamente, aos setenta anos
de idade, com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição.

e) São três as modalidades de aposentadoria
estabelecidas aos servidores titulares de cargos
efetivos: por invalidez, compulsória e voluntária.
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24. O Estatuto, em Capítulo específico, prevê a concessão
de várias espécies de licença ao servidor. Quanto ao
tema, considere as assertivas abaixo.

I. A licença para tratar de interesses particulares
poderá ser concedida a qualquer servidor estadual
pelo prazo de até dois anos consecutivos e não será
concedida novamente antes de decorridos 2 (dois)
anos do término da anterior, contados desde a data
em que o servidor tenha reassumido o exercício do
cargo, sendo que somente a primeira concessão
ocorrerá sem prejuízo da remuneração.

II. O servidor que, por um qüinqüênio ininterrupto, não
se houver afastado do exercício de suas funções,
terá direito à concessão automática de 3 (três)
meses de licença-prêmio por assiduidade, com
todas as vantagens do cargo, como se nele estivesse
em exercício.

III. Decorridos 30 (trinta) dias da data em que tiver sido
protocolado o requerimento da aposentadoria, salvo
se antes tiver sido cientificado do indeferimento do
pedido, o servidor será considerado em licença
especial para fins de aposentadoria, podendo afastar-
se do exercício de suas atividades, sendo que o
período de duração da licença não será computado
como tempo de efetivo serviço para fins de
concessão de vantagens.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a III.
e) I, II e III.

25. Assinale a alternativa correta, considerando-se o que
dispõe o Estatuto, no Capítulo relativo às Penalida-
des.

a) A aplicação da pena de suspensão não poderá
exceder a 60 (sessenta) dias e implicará a perda de
todas as vantagens e direitos decorrentes do
exercício do cargo.

b) A advertência será aplicada por escrito, nos casos
de faltas funcionais de pequena gravidade.

c) Quando houver conveniência para o serviço, a pena
de suspensão poderá ser convertida em multa na
base de 50% (cinqüenta por cento) por dia de
remuneração, ficando o servidor dispensado de
permanecer em exercício durante o cumprimento
da pena.

d) O servidor será punido com a pena de demissão,
dentre outras hipóteses, quando incorrer em
abandono de cargo em decorrência de mais de 30
(trinta) faltas consecutivas ou 45 (quarenta e cinco)
intercaladas.

e) Será cassada a aposentadoria do servidor que houver
praticado, na atividade, falta punível com a pena de
demissão.

Conhecimentos Específicos

26. Qual o valor de uma prestação apurada pelo siste-
ma Price, tendo como base o valor financiado de
R$ 1.999,86 em 3 parcelas mensais a uma taxa de
juros de 1% ao mês?

a) R$ 680,04
b) R$ 680,00
c) R$ 676,64
d) R$ 676,36
e) R$ 680,38

27. Um poupador aplicou na poupança R$ 1.000,00 por 3
meses. A variação da remuneração da poupança no
período entre 14/04/2008 a 16/06/2008 importou em
1,7744%. Sabendo-se que, no primeiro mês, os juros e
a correção monetária correspondem a 0,05578%; no se-
gundo mês, a 0,5606%; e, no terceiro mês, a 0,6458%,
quanto importa o saldo da conta no segundo mês?

a) R$ 1.011,00
b) R$ 1.017,11
c) R$ 1.011,12
d) R$ 1.011,21
e) R$ 1.017,74

28. A mensalidade de uma academia custa R$ 50,00 ao
mês. Em 12 meses, corresponderia a R$ 600,00.
Porém, foram pagas antecipadamente, à vista, com
desconto de 19%, todas as parcelas contadas do
terceiro mês, inclusive.

Quanto foi pago pelo serviço?

a) R$ 486,00
b) R$ 530,50
c) R$ 524,00
d) R$ 514,00
e) R$ 505,00

29. Para incentivar a venda de um veículo, cujo preço de
tabela corresponde a R$ 30.000,00, a revenda ofereceu
um desconto de 8%. Porém, o imposto sobre a venda,
não incluso no preço, é de 6%. Qual o valor do desconto
que a revenda ofertou e quanto vai ser pago pelo veículo,
com a inclusão do imposto na venda?

a) Desconto igual a R$ 2.396,00 e o Valor Pago
R$ 29.207,24

b) Desconto igual a R$ 2.384,00 e o Valor Pago
R$ 29.060,96

c) Desconto igual a R$ 2.388,00 e o Valor Pago
R$ 29.109,72

d) Desconto igual a R$ 2.400,00 e o Valor Pago
R$ 29.256,00

e) Desconto igual a R$ 2.392,00 e o Valor Pago
R$ 29.158,48
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30. Uma empresa exportou produtos no valor de 3,92
milhões de dólares para os EUA, 2,36 milhões de
dólares para o Japão e 1,67 milhões de dólares para o
outros países. Qual foi a porcentagem das vendas
realizadas para o Japão sobre o total que foi expor-
tado?

a) 29,66%
b) 29,96%
c) 29,69%
d) 26,96%
e) 26,66%

31. Um banco cobra, a título de mora, comissão de
permanência igual a 2,00% ao mês, mais juros de mora
de 1,00% ao mês e multa moratória de 2,00% sobre o
montante da dívida, na forma linear. Quanto o corren-
tista vai pagar, considerando que a dívida corresponde
ao período entre 15/04/2008 a 14/07/2008, a título de
juros?

a) 24,98%
b) 11,15%
c) 10,90%
d) 11,00%
e) 17,46%

32. Quanto aos procedimentos de auditoria previstos na
NBC T 12, assinale a alternativa que apresenta a
redação incorreta.

a) 12.2.3.1 – Os procedimentos de Auditoria Interna
constituem exames e investigações, incluindo
testes de observância e testes substantivos,
que permitem ao auditor interno obter subsídios
suficientes para fundamentar suas conclusões e
recomendações à administração da entidade.

b) 12.2.3.3 – Os testes substantivos visam à obtenção
de evidência quanto à suficiência, exatidão e validade
dos dados produzidos pelos sistemas de
informações da entidade.

c) 12.2.3.4 – As informações que fundamentam os
resultados da Auditoria Externa são denominadas
de “evidências”, que devem ser suficientes,
fidedignas, relevantes e úteis, de modo a fornecerem
base sólida para as conclusões e recomendações
aos Investidores.

d) 12.2.3.6 – O processo deve ser supervisionado
para alcançar razoável segurança de que o objetivo
do trabalho da Auditoria Interna está sendo atingi-
do.

e) 12.2.3.8 – No trabalho de Auditoria Interna, quando
aplicável, deve ser examinada a observância dos
Princípios Fundamentais de Contabilidade, das
Normas Brasileiras de Contabilidade e da legislação
tributária, trabalhista e societária, bem como o
cumprimento das normas reguladoras a que estiver
sujeita a entidade.

33. Segundo a interpretação técnica à NBC T 13 aprovada
pela Resolução CFC nº 940/2002, quanto ao perito-
contador assistente, pode-se afirmar corretamente
que

a) a assinatura em conjunto no laudo pericial contábil,
por parte do perito-contador assistente, exclui a
possibilidade da emissão de parecer pericial contábil
contrário, em separado.

b)  a assinatura em conjunto no laudo pericial contábil,
por parte do perito-contador assistente, exclui a
possibilidade da emissão de parecer pericial contábil
contrário, em conjunto.

c) o perito-contador assistente não poderá emitir
parecer pericial contábil em separado, mesmo se
entender cabível, tendo em vista a comprovação, de
forma técnica, das teses levantadas pela parte que
o contratou.

d) é vedada a participação de mais de um contador,
desempenhando as funções de perito-contador,
perito-contador assistente, no mesmo processo,
pois deve ser entendido como falta de valorização
profissional.

e) o perito-contador assistente pode firmar em laudo
ou emitir parecer sobre este, quando o documento
tiver sido elaborado por leigo ou profissional de outra
área, desde que tecnicamente correto.

34. Quanto ao Parecer Pericial Contábil, assinale a
alternativa que apresenta a redação incorreta do item
da NBC T 13.7.

a) 13.7.1.2 – O Parecer Pericial Contábil deve ser uma
peça escrita, na qual o perito-contador assistente
deve visualizar, de forma abrangente, o conteúdo da
perícia e particularizar os aspectos e as minudências
que envolvam a demanda.

b) 13.7.1.4 – A Norma obriga que o perito-contador
assistente, no encerramento do Parecer Pericial
Contábil, apresente suas conclusões de forma clara
e precisa.

c) 13.7.1.5 – O Parecer Pericial Contábil deve ser uma
peça técnica elaborada de forma seqüencial e
lógica, para que o trabalho do perito-contador
assistente seja reconhecido também pela
padronização estrutural.

d) 13.7.2.2 – Pode o perito-contador assistente utilizar-
se dos espaços marginais ou interlineares para
lançar quaisquer escritos no Parecer Pericial
Contábil.

e) 13.7.3.1 – Omissão de Fatos – o perito-contador
assistente, ao efetuar suas manifestações no
Parecer Pericial Contábil, não pode omitir nenhum
fato relevante encontrado no decorrer de suas
pesquisas ou diligências.
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35. Com relação à aplicação de juros em cálculos de
execuções judiciais, considere as seguintes afirmações.

I. Fixado valor a título de indenização por danos morais
decorrente de responsabilidade extracontratual, os
juros fluem a partir da data da decisão que fixou o
valor.

II. Os juros moratórios em cálculo de execução de
diferenças remuneratórias de servidor serão
calculados pelo sistema de juros simples, vedada a
capitalização.

III. No cálculo do processo trabalhista, os juros de mora
fluem a partir do ajuizamento da ação.

IV. No cálculo da indenização por desapropriação, são
cumuláveis os juros compensatórios e os morató-
rios.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Somente a I.
b) Somente a III.
c) Somente a II e a IV.
d) Somente a II, a III e a IV.
e) Somente a I, a II e a III.

36. Uma decisão transitada em julgado determinou a
aplicação da correção monetária do IGPM até a data
do pagamento (15/07/2008), acrescida de juros de mora
na forma linear de 12% ao ano e multa de 2% sobre o
total devido. O valor da dívida ajuizada foi de R$ 1.500,00,
em 15/04/2008. Qual é o saldo devedor que o perito
deverá informar a título de cálculos de liquidação de
sentença na data de 01/07/2008? (Sabe-se que a
variação acumulada do IGPM importou em 10% no
período)

a) R$ 1.734,05
b) R$ 1.733,49
c) R$ 1.734,61
d) R$ 1.732,93
e) R$ 1.743,39

37. Uma decisão transitada em julgado determinou que o
financiamento objeto da ação fosse apurado através
de juros lineares (juros simples). Os juros previstos no
contrato foram de 12% ao ano, taxa prefixada. Sabendo-
se que as prestações originais do pacto eram de
R$ 302,00 cada, o prazo de financiamento de 12 meses
e o valor financiado de R$ 3.399,00, qual o valor da
dívida do autor, considerando-se que ele não pagou
nenhuma parcela, aplicando juros lineares sobre o
montante pactuado, em vista do vencimento antecipado
da dívida?

a) R$ 3.806,88
b) R$ 3.623,96
c) R$ 3.800,00
d) R$ 3.619,94
e) R$ 3.961,49

38. Um financiamento foi realizado à taxa de juros de 9,86%
ao ano (comercial) na forma de juros simples, para um
período de 12 meses. Sabendo-se que o valor financiado
foi de R$ 5.000,00 e que foram exigidos os juros na
forma do ano civil (365), qual a taxa de juros ao ano
que deve ser utilizada?

a)   9,86% ao ano.
b)   9,72% ao ano.
c) 10,00% ao ano.
d)   9,83% ao ano.
e)   9,89% ao ano.

39. A sucumbência de determinado processo judicial foi
distribuída na proporção do decaimento dos pedidos,
ou seja, de 1/3 a ser pago pelo autor e de 2/3 a serem
suportados pelo réu. Sabendo-se que o valor a ser
rateado das custas corresponde a R$ 1.000,00, quais
valores são devidos pelas partes relativos às custas do
processo?

a) o autor pagará R$ 666,67, e o réu pagará R$ 333,33.
b) o autor pagará R$ 333,33, e o réu pgará R$ 666,67.
c) o autor pagará R$ 500,00, e o réu pagará R$ 500,00.
d) o autor pagará R$ 666,67, e o réu pagará R$ 333,33.
e) o réu pagará os R$ 1.000,00.

40. Os juros legais, segundo o Novo Código Civil Brasileiro
(Lei nº 10.406, art. 405), correspondem a juros de 12%
a contar de que data?

a) 11/01/2002.
b) 10/01/2002.
c) 10/01/2003.
d) 15/01/2004.
e) 01/01/2003.

41. Os juros de mora são contados, segundo o Novo Código
Civil Brasileiro (Lei nº 10.406, art. 405), a partir de que
momento específico?

a) Do ajuizamento da ação.
b) Da data do débito.
c) Não se contam juros.
d) Da citação inicial.
e) Do trânsito em julgado.

42. A multa moratória, nos processos cíveis, quando devida,
tem sua aplicabilidade prevista em qual(is) percen-
tual(is)?

a) 5% até a vigência do Novo Código Civil e depois
10%.

b) 2,00%.
c) 10,00% até a vigência do Novo Código Civil e depois

2%.
d) 10,00%.
e) 20,00%.
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43. “É a peça escrita na qual o perito-contador expressa,
de forma circunstanciada, clara e objetiva, as sínteses
do objeto da perícia, os estudos e as observações
que realizou, as diligências efetuadas, os critérios
adotados, os resultados fundamentados e suas
conclusões.”

Assinale a alternativa que identifica corretamente a
definição acima.

a) Laudo pericial.
b) Relatório contábil.
c) Demonstrativo pericial.
d) Notificação pericial.
e) Quesito pericial.

44. “Consideram-se _________  __  _________ as
despesas empenhadas mas não pagas até 31 de
dezembro, distinguindo-se as processadas das não
processadas.”

Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna do trecho acima, que reproduz parágrafo extraído
da obra de Kohama.

a) contas a receber.
b) restos a pagar.
c) restos a receber.
d) contas a pagar.
e) empréstimos a pagar.

45. Em um processo trabalhista, em relação ao FGTS, e
de acordo com a Lei Complementar nº 110/2001, deve-
se acrescentar o percentual de 0,5% sobre a
remuneração dos empregados com menos de quantos
anos de empresa na aplicação dos 8% do recolhimento
do FGTS?

a) Um ano.
b) Dois anos.
c) Três anos.
d) Quatro anos.
e) Cinco anos.

46. O perito contador está analisando um processo em que
o empregado foi contratado para trabalhar 44 horas
semanais. Qual a quantidade de horas que este
empregado deve fazer por dia, sabendo-se que o
domingo é dia de repouso e que a base mensal é de
220 horas?

a) 7 horas e 20 minutos por dia.
b) 8 horas por dia.
c) 6 horas e 48 minutos por dia.
d) 8 horas e 48 minutos por dia.
e) 7 horas por dia.

47. A sentença de um determinado processo mandou pagar
horas extras, tomando-se por base todo o período em
que o reclamante trabalhou: admitido em 01/01/2000,
demitido em 20/12/2007. A ação foi ajuizada em
01/02/2008. A citação ocorreu em 16/02/2008. Qual o
período correto a ser utilizado nos cálculos?

a) De 01/01/2000 a 20/12/2007.
b) De 01/02/2003 a 01/02/2008.
c) De 01/01/2000 a 16/02/2008.
d) De 01/02/2003 a 20/12/2007.
e) De 20/12/2003 a 20/12/2007.

48. Uma empresa industrial, tributada apenas pelo ICMS
em 12%, apresentou a seguinte movimentação em seu
controle de estoque da matéria-prima Green:

DATA DESCRIÇÃO QUANTIDADE
CUSTO

UNITÁRIO

31/12/2007

REQUISIÇÃO PARA PRODUÇÃO

5/1/2008

10/1/2008

15/1/2008

20/1/2008

SALDO INICIAL

COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA

COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA

COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA

183

155

138

176

297

21,24

26,7

28,5

29,89

-

Qual é o saldo do estoque da matéria-prima Green,
sabendo-se que a indústria utiliza controle de estoque
permanente e o custo médio ponderado como critério
de atribuição de valor?

a) R$ 10.611,84.
b) R$ 15.619,26.
c) R$   9.375,29.
d) R$   7.955,78.
e) R$   7.663,48.

49. Considere o seguinte resumo do cálculo de liquidação
de sentença para responder à questão abaixo.

Sabendo-se que o ente público que irá pagar a referida
sentença necessita atualizar o cálculo para 01/06/2007,
o valor correto devidamente atualizado pelo índice de
correção monetária de 1,01670 e juros de 12% ao ano
corresponde a

a) R$ 13.835,25.
b) R$ 12.514,90.
c) R$ 12.701,17.
d) R$ 13.971,34.
e) R$ 14.225,31.

Atualizado para Principal corrigido juros de mora Total Atualizado

1/6/2006 R$ 11.154,06 R$ 1.115,45 R$ 12.269,51
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50. Férias - abono pecuniário concedido em virtude de con-
trato de trabalho, do regulamento da empresa, de con-
venção ou acordo coletivo de trabalho, cujo valor não
exceda a 20 (vinte) dias do salário (art. 144 da CLT).
Incide INSS, FGTS, IRRF, nesta ordem?

a) NÃO – NÃO – SIM.
b) SIM – NÃO – NÃO.
c) NÃO – NÃO – NÃO.
d) SIM – SIM – SIM.
e) SIM – NÃO – SIM.

Instrução: A partir das informações abaixo, responda às
questões de nº 51 até 55.

51. Qual o valor do Ativo Imobilizado?

a) R$ 1.665.731,00.
b) R$ 1.509.256,00.
c) R$ 1.421.371,00.
d) R$ 1.400.832,00.
e) R$ 1.244.357,00.

52. Qual a lucratividade operacional da atividade realizada
pela empresa no exercício apresentado?

a) 35,157%.
b) 16,225%.
c) 17,602%.
d) 13,695%.
e) 16,112%.

53. Qual o valor do lucro líquido apurado no exercício social
apresentado?

a) R$ 164.945,00.
b) R$ 194.053,00.
c) R$ 195.417,00.
d) R$ 211.997,00.
e) R$ 166.309,00.

54. Ao se analisar o capital de giro líquido, pode-se concluir
que é

a) nulo.
b) R$ 1.656.055,00.
c) de terceiros.
d) R$ 1.299.576,00.
e) próprio.

55. O coeficiente de liquidez seca do exercício social do
balanço patrimonial apresentado é

a) 1,258.
b) 1,395.
c) 1,011.
d) 1,356.
e) 1,161.

Conhecimentos de Microinformática

Para resolver as questões de Informática, leve em con-
sideração as seguintes informações:

1. os programas, menus, submenus e atalhos estão
com a configuração padrão;

2. o mouse está configurado para destros;
3. a versão está em português.

56. As teclas de atalho CTRL+P e CTRL+B do Word 2003,
respectivamente, têm a função de

a) Deletar e Salvar um documento.
b) Negritar e Salvar um documento.
c) Restaurar e Salvar um documento.
d) Imprimir e Salvar um documento.
e) Maximizar e Salvar um documento.

VALORES

(276.113)

(210.500)

(273.151)

15% s/lucro

(780.960)

25.315

3.591

1.625.170

(319.820)

(25.500)

(1.364)

(185.930)

721.512

275.723,00

418.387

(16.580)

1.517.508

934.543

457.635

apurar no exercício

264.899

156.475

1.480.500

958.062

145.055

55.617

72.250,00

84.294

CONTAS

Tributos sobre vendas

Capital Social a Integralizar

Depreciação Acumulada Equipamentos

Provisão para Tributos sobre lucro

Custo das Mercadorias Vendidas

Banco conta movimento

Caixa

Capital Social Subscrito

Comissões sobre Vendas

Despesa c/IPTU

Perda na venda de imobilizado

Despesas com Salários do setor Administrativo

Duplicatas a receber

Empréstimo à controlada

Empréstimo da Controladora

Encargos financeiros s/Empréstimo

Equipamentos

Estoque

Fornecedores a pagar

Lucro Líquido do Exercício

Marcas Comerciais

Participações Societárias Permanentes

Receita de Vendas de Mercadorias

Reserva de Lucros

Salários a pagar

Seguros a pagar

Seguros a vencer

Tributos a Pagar
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57. O botão                  do Excel 2003 executa a função

a) AutoSoma.
b) Média.
c) Máximo.
d) Minimo.
e) Se.

58. Analiase as afirmativas relativas ao processador de texto
Word 2003.

I. O menu Arquivo apresenta o comando Proprieda-
des, que fornece o número de linhas e o número de
palavras do documento.

II. Para selecionar todo o documento, é suficiente pres-
sionar simultaneamente as teclas CTRL+A do te-
clado.

III. Através da régua do Word, é possível selecionar
parágrafos intercalados do documento.

IV. O menu Formatar apresenta o comando Fonte, que
permite definir o estilo, o tamanho e a cor da fonte.

Estão corretas

a) somente as afirmações III e IV.
b) somente as afirmações I, II e III.
c) somente as afirmações I, III e IV.
d) somente as afirmações I e IV.
e) somente as afirmações I, II e IV.

59. No Word 2003, para acessar as configurações de
AutoCorreção, que menu deverá  ser acessado?

a) Inserir
b) Formatar
c) Ajuda
d) Tabela
e) Ferramentas

Figura 1 - Representa uma tela do Excel 2003

60. Utilizando-se a função MÉDIA, conforme mostra a Barra
de Fórmulas, na Figura 1, obtém-se que resultado?

a) 10
b) 15
c) 20
d) 25
e) 30


