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Instrução: As questões 01 a 15 referem-se ao texto abaixo. 
 

As novas tecnologias, em particular a Internet, vieram para ficar e já começam a alterar o comportamento da so-
ciedade, como um dia fizeram o telefone, o rádio e a TV. Somos hoje a Sociedade da Informação, tendo em nossas 
mãos uma infinidade de soluções digitais cada vez mais surpreendentes e poderosas.  

No entanto, todos estes avanços ainda não estão disponíveis para toda a população, em função de custos altos, 
falta de infra-estrutura, ausência de capacitação e de uma política definida para a inclusão digital.  

As novas tecnologias de comunicação e informação devem ser compartilhadas o quanto antes; caso contrário, es-
taremos correndo o risco de criarmos uma nova casta: os excluídos digitais.  

A Sociedade da Informação tem que ser para todos: sua democratização deve possibilitar que as pessoas 
tenham acesso .................... novas tecnologias, utilizando-as em todo o seu potencial, incluindo aí o acesso 
.................. rede mundial. O consumidor não precisa mais sair de casa para conferir seu saldo bancário, fazer apli-
cações, pagar suas contas, comprar bens e serviços. Isso faz do computador uma excelente ferramenta comercial.  

O assunto é de relevância mundial.  Diversos organismos internacionais, como o Banco Mundial, o Fórum Econô-
mico Mundial, o G-8 (vide reunião de Okinawa) vêm trabalhando na busca de soluções e no alerta para os perigos 
do analfabetismo digital. O principal documento que ratifica a importância da Inclusão Digital foi publicado pela Or-
ganização das Nações Unidas (ONU), no final do ano passado. Em seu Relatório Anual de Desenvolvimento Humano, 
a Organização não só priorizou as novas tecnologias como as colocou como facilitadoras de avanços sociais.  

Para melhor visualizar a questão, a ONU estabeleceu um novo indicador para o Desenvolvimento Humano: o Ín-
dice de Avanço Tecnológico (IAT), criado para avaliar a produção e disseminação das novas tecnologias e, acima 
disso, seu aproveitamento pela população. Foram analisados 72 países onde houve acesso .......... dados confiáveis. 
O Brasil ficou em 43º lugar. O índice leva em conta a criação e capacidade de inovação em novas tecnologias, difu-
são das mais recentes conquistas, assim como das tecnologias mais antigas (eletricidade e telefonia, por exemplo), 
e habilidade intelectual, ou seja, a taxa de escolaridade. O delicado ranqueamento brasileiro, atrás de países como 
Panamá, Trinidad e Tobago e Romênia, mostra que precisamos investir ainda muito mais tempo e recursos.  

Por isso é importante a mobilização de esforços coordenados de empresas, governo e sociedade civil para a cria-
ção de condições .......... expansão da rede no país, fortalecendo a consciência social entre as empresas de teleco-
municações e tecnologia, e, por que não dizer, através da conexão telefônica gratuita para organizações educacio-
nais e sociedade civil (0800), da infra-estrutura adequada (hoje, um pouco mais de 350, dos 5.507 municípios brasi-
leiros, dispõem de infra-estrutura local para a Internet), de equipamentos mais baratos e de locais públicos de aces-
so à Internet, para que possamos diminuir a exclusão digital. Para um efetivo progresso, é necessário que este as-
sunto também esteja presente na elaboração de uma política de informática equânime e justa. 

 
Adaptado de: O que é Inclusão Digital. http://cidadania.terra.com.br 

 
 
 

01. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas das linhas 09, 10, 19 e 25, respectivamente. 

 
(A) as – à – à – a 
(B) às – a – à – à 
(C) às – à – a – à 
(D) as – a – a – à 
(E) às – à – a – a 

 

02. Assinale a alternativa que NÃO corresponde à idéia 
de inclusão digital presente no texto. 

 

(A) Pode servir como indicador do desenvolvimento 
humano. 

(B) Está relacionada a novas tecnologias e a tecnolo-
gias mais antigas. 

(C) Diz respeito a aspectos do dia-a-dia das pessoas. 

(D) Foi plenamente alcançada por 350 dos 5.507 mu-
nicípios brasileiros. 

(E) Pode ser medida, junto a outros aspectos, pelo 
nível de escolaridade de um país. 

 

 

03. Abaixo são feitas algumas afirmações acerca de idéias 
veiculadas pelo texto. 

 

I. No Brasil, parte significativa da população é ainda 
excluída do mundo digital. 

II. É mais seguro usar os serviços bancários em ca-
sa, através da Internet. 

III. Para a ONU, uma sociedade progride quando pos-
sui mais inclusão digital. 

IV. Segundo o IAT, a inclusão digital depende pri-
mordialmente da criação de novas tecnologias. 

 
Quais são corretas? 

 

(A) Apenas I e II. 

(B) Apenas I e III. 

(C) Apenas II e IV. 

(D) Apenas II, III e IV. 

(E) I, II, III e IV. 
 
 

 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
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04. Assinale a afirmação INCORRETA em relação à pon-
tuação.  

 

(A) Se retirarmos a expressão em particular a In-
ternet (l. 01), uma das vírgulas que isolam a ex-
pressão não poderá ser mantida. 

(B) Os dois pontos empregados na linha 08 poderiam 
ser substituídos pela expressão ou seja, isolada por 
vírgulas. 

(C) As vírgulas empregadas antes e depois de o Fórum 
Econômico Mundial (l. 12-13) são obrigatórias. 

(D) Se separássemos por vírgulas o trecho que ratifica 
a importância da Inclusão Digital (l. 14), esta 
oração passaria de restritiva à explicativa. 

(E) Antes de no final do ano passado (l. 15), o uso 
da vírgula não é obrigatório. 

 

05. Assinale as afirmações abaixo com V (verdadeiro) ou 
F (falso) no que se refere ao significado de vocábulos 
e expressões do texto. 

 

(  ) A expressão soluções digitais (l. 03) refere-se 
às alternativas que os meios digitais oferecem pa-
ra facilitar a execução de uma série de tarefas do 
cotidiano. 

(  ) O vocábulo relevância (l. 12) tem o sentido de 
importância.  

(  ) A expressão analfabetismo  digital (l. 14) refe-
re-se à precária leitura que os usuários fazem dos 
manuais de informática. 

(  ) O vocábulo ratifica (l. 14) tem o sentido de con-
traria. 

(  ) O termo equânime (l. 30) poderia ser substituído 
por transparente, sem prejuízo de significado. 

 
A seqüência correta de preenchimento dos parênte-
ses, de cima para baixo, é 

 

(A) F – V – V – F – F. 

(B) F – F – V – V – V. 

(C) V – F – F – V – F. 

(D) F – V – F – F – V. 

(E) V – V – F – F – F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06. Quanto aos processos de formação de palavras, é 
correto afirmar o que segue sobre palavras extraídas 
do texto. 

 

(A) poderosas (l. 03) - palavra composta; excluí-
dos (l. 07) - palavra prefixada 

(B) inclusão (l. 05) - palavra prefixada; Informação 
(l. 08) - palavra composta 

(C) aproveitamento (l. 19) - palavra sufixada; con-
quistas (l. 21) - palavra prefixada 

(D) intelectual (l. 22) - palavra prefixada; infra-
estrutura (l. 27) - palavra composta 

(E) coordenados (l. 24) - palavra prefixada; tele-
comunicações (l. 25-26) - palavra composta 

 

07. A expressão No entanto (l. 04) NÃO poderia ser 
substituída, no texto, por 

 
(A) Entretanto. 
(B) Ainda que. 
(C) Contudo. 
(D) Todavia. 
(E) Apesar disso. 

 

08. Abaixo são apresentadas propostas de reescrita para 
trechos do texto, indicando-se entre parênteses as li-
nhas em que se encontram as passagens a serem 
substituídas. 

 
I. todos estes avanços ainda não foram disponibili-

zados para toda a população (l. 04)  

II. caso contrário, estaremos correndo o risco ao cri-
armos uma nova casta (l. 06-07) 

III. foi publicado na Organização das Nações Unidas 
(ONU) (l. 14-15) 

IV. para que possa ser diminuída a exclusão digital (l. 
29) 

 
Quais estão corretas e mantêm o sentido do texto? 
 
(A) Apenas I e III. 
(B) Apenas I e IV. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas I, II e III. 
(E) Apenas II, III e IV. 

 

09. Se substituíssemos a expressão pluralizada avanços, 
no parágrafo que se estende da linha 04 à linha 05, 
por avanço, no singular, quantos outros vocábulos 
obrigatoriamente teriam de ser também passados pa-
ra o singular? 

 
(A) Dois. 
(B) Três. 
(C) Quatro. 
(D) Cinco. 
(E) Seis. 
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10. Assinale a alternativa na qual os vocábulos são todos 
acentuados graficamente pela mesma razão. 

 

(A) ausência (l. 05) - excluídos (l. 07) - bancário (l. 
10) 

(B) ausência (l. 05) - relevância (l. 12) - atrás (l. 
22) 

(C) excluídos (l. 07) - aí (l. 09) - países (l. 19) 

(D) aí (l. 09) - relevância (l. 12) - vêm (l. 13) 

(E) Panamá (l. 23) - é (l. 24) - país (l. 25) 
 

11.  Abaixo são apresentadas redações alternativas do 
trecho estaremos correndo o risco de criarmos 
uma nova casta (l. 06-07). Assinale a alternativa 
que substituiria adequadamente este trecho, respeita-
das a idéia por ele veiculada e sua correção gramati-
cal. 

 

(A) vamos estarmos correndo o risco de criar uma 
nova casta 

(B) estaríamos correndo o risco de se criarem uma 
nova casta 

(C) corríamos o risco de criar uma nova casta 

(D) corremos o risco de criar uma nova casta 

(E) correria-se o risco de criar uma nova casta 
 

12. A seguir são apresentados pares de orações do tex-
to, classificados quanto à relação sintática estabele-
cida entre elas. 

 

I. estaremos correndo o risco / de criarmos 
uma nova casta (l. 06-07) - relação de coorde-
nação 

II. O consumidor não precisa mais / sair de ca-
sa (l. 10) - relação de subordinação  

III. a Organização não só priorizou as novas 
tecnologias / como as colocou como facili-
tadoras de avanços sociais (l. 16) - relação de 
coordenação  

IV. Para melhor visualizar a questão, / a ONU 
estabeleceu um novo indicador para o De-
senvolvimento Humano (l. 17) - relação de 
subordinação 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas I, II e III. 
(E) Apenas II, III e IV. 

 
 
 

13. Assinale a alternativa em que a associação entre o 
pronome e o elemento a que ele se refere está IN-
CORRETA.  

 
(A) as em utilizando-as (l. 09) – novas tecnologi-

as (l. 09) 
(B) Isso (l. 11) – sua democratização (l. 08) 
(C) que (l. 14) – principal documento (l. 14) 
(D) seu (l. 15) – a Organização (l. 16) 
(E) seu (l. 19) – novas tecnologias (l. 18) 
 

14. As afirmações que seguem estão relacionadas à grafia 
de palavras do texto. 

 

I. A forma verbal vêm (l. 13) está acentuada por 
estar flexionada no plural. 

II. A expressão Índice de Avanço Tecnológico (l. 
17-18) está grafada com iniciais maiúsculas por 
se tratar de um nome próprio. 

III. As duas letras o da seqüência coor, na palavra 
coordenados (l. 24), quando pronunciadas como 
hiato, são consideradas pertencentes à mesma sí-
laba em português.  

IV. O substantivo expansão (l. 25), grafado com x, 
deriva-se de espandir, grafado com s, seguindo 
o mesmo princípio ortográfico de  estender / ex-
tensão. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas I, II e III. 
(E) Apenas II, III e IV. 

 

15. O substantivo ranqueamento (l. 22) pode ser consi-
derado um neologismo em português. A ele corres-
ponderia, por hipótese, o verbo ranquear. Assinale a 
alternativa em que este verbo estaria empregado 
ERRADAMENTE em nossa língua. 

 

(A) A ONU ranqueia o desenvolvimento humano dos 
países através do IAT. 

(B) O Brasil ficou ranqueado no 43o lugar. 

(C) É preciso investimento para que nos ranqueemos 
melhor. 

(D) Não é possível que nos ranqueiem melhor, se 
não investirmos. 

(E) Em minha pesquisa de inclusão digital, ranquiei o 
Brasil na mesma posição. 
 
 
 
 
 



 
 

FAURGS – IPAG – Edital 01/2006  6 08 – TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

 

16. Capital Social, componente do Patrimônio Líquido das 
entidades, corresponde a recursos econômicos inves-
tidos no empreendimento, representando também o 
elemento jurídico que liga os investidores à empresa.  

A partir disso, pode-se dizer que o Capital Social é 
uma riqueza 

 
(A) da empresa. 
(B) dos investidores. 
(C) da pessoa física. 
(D) da empresa e da pessoa física. 
(E) dos sócios. 

 

17. A conta é a representação contábil de elementos pa-
trimoniais de natureza igual ou semelhante. Para me-
lhor estruturação das demonstrações contábeis, exi-
ge-se a classificação das contas. As principais classifi-
cações das contas contábeis são dadas 

I. pela materialidade da operação realizada, que terá 
reflexos na situação patrimonial da entidade. 

II. pelo grau de sintetização de acumulação dos re-
gistros e saldos. 

III. pela natureza dos elementos patrimoniais que as 
representam. 

 
Quais afirmações estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III.  

 

18. É chamado Plano de Contas o conjunto de contas 
criado pelo contador para atender às necessidades de 
registro, de forma a possibilitar a construção dos prin-
cipais relatórios contábeis e servir às necessidades 
dos usuários. 
 
Assinale a alternativa que melhor resume a função 
básica de um Plano de Contas. 

 

(A) Promover o registro dos fatos administrativo-
financeiros de forma a criar condições ótimas de 
classificação e acumulação de informações. 

(B) Prover o registro dos fatos administrativos de 
forma a criar condições ótimas de classificação e 
acumulação de dados. 

(C) Prover o registro dos fatos contábeis de forma a 
criar condições ótimas de classificação e acumula-
ção de informações contábeis. 

(D) Prover o registro dos fatos financeiros de forma a 
criar condições ótimas de classificação e acumula-
ção de dados. 

(E) Promover o registro dos dados contábeis de for-
ma a criar condições ótimas de classificação e 
acumulação de fatos contábeis. 

19. O registro das operações, na contabilidade de uma 
entidade, está diretamente relacionado com o tipo de 
regime contábil que ela pratica. Esses regimes contá-
beis são Caixa e Competência. Qual o tratamento da-
do ao registro em relação ao pagamento de despesas 
e recebimento de receitas?  

Assinale a alternativa que responde corretamente à 
questão formulada. 

 
(A) O regime de Caixa contabiliza a receita por ocasião 

do fato gerador e o regime de Competência contabi-
liza a despesa por ocasião do pagamento. 

(B) O regime de Caixa contabiliza a receita por ocasião 
do recebimento e o regime de Competência contabi-
liza a despesa por ocasião do pagamento. 

(C) O regime de Caixa contabiliza a receita por ocasião 
do recebimento e o regime de Competência contabi-
liza a despesa por ocasião do fato gerador. 

(D) O regime de Caixa contabiliza a receita no período a 
que se refere e o regime de Competência contabiliza 
a despesa no período a que se refere. 

(E) O regime de Caixa contabiliza a receita por ocasião 
do pagamento e o regime de Competência contabili-
za a despesa por ocasião do recebimento. 

 
20. Considere que o esquema abaixo representa a situa-

ção patrimonial de uma entidade num determinado 
momento.  
 

 
 
 
 
 
 

Qual das alternativas abaixo corresponde à equação 
patrimonial que a representa? 

 
(A) Quando A > P  => teremos PL > 0. 
(B) Quando A > P  e P = 0, teremos  PL > 0. 
(C) Quando A = P => teremos PL = 0. 
(D) Quando P > A => teremos PL < 0. 
(E) Quando P > A e A = 0, teremos PL < 0. 

 

21. Em decorrência das operações com mercadorias, che-
gamos aos critérios de valorização dos inventários. Os 
três critérios – pelas primeiras compras, pelas últimas 
compras ou pela média – são avaliações do estoque 
de mercadorias ao preço de custo. Tais critérios são 
aceitos pela contabilidade dentro do princípio de custo 
como base de valor.  
 
A afirmativa “o CMV estará baseado nas compras 
mais recentes e o estoque final nas mais anti-
gas” diz respeito a qual critério de valorização? 
 
(A) Média ponderada móvel. 
(B) Preço específico. 
(C) UEPS. 
(D) PEPS. 
(E) FIFO.  

  A 
 PL 

  P 
 



 
 

FAURGS – IPAG – Edital 01/2006  7 08 – TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

 

22. Para determinação do CMV – Custo da Mercadoria 
Vendida –, são utilizados basicamente dois sistemas 
de inventários. Assinale a alternativa que corresponde 
a eles. 

 

(A) Inventário cíclico e inventário geral. 

(B) Inventário permanente e inventário periódico. 

(C) Inventário pela curva ABC e inventário aleatório. 

(D) Inventário pelo custo e inventário pela curva 
ABCD. 

(E) Inventário inicial e inventário final. 
 

23. Em relação à Demonstração das Origens e Aplicações 
de Recursos, a venda de bens do Ativo Permanente 
recebível a Longo Prazo 

 

(A) representa uma origem de recursos. 

(B) representa uma aplicação de recursos. 

(C) representa uma origem e uma aplicação de recur-
sos. 

(D) não representa nem origem, nem aplicação de re-
cursos, pois não afeta o Capital Circulante Líquido. 

(E) não representa origem de recursos. 
 

24. Em relação à Demonstração de Resultados do Exercí-
cio, as vendas normais de sucatas ou sobra de esto-
ques que sejam inerentes ao processo produtivo são 
classificadas como 

 

(A) redução do custo de produção.  

(B) ganho ou perda na venda de sucata (não opera-
cional). 

(C) ganho ou perda na venda de sucata (operacional). 

(D) receitas de vendas de sucata (não operacional). 

(E) ganho extraordinário. 
 

25. No Balanço Patrimonial, as contas do Ativo são dis-
postas em ordem ___________ dos prazos esperados 
de realização, e as contas do passivo são dispostas 
em ordem __________ dos prazos de exigibilidade, 
estabelecidos ou esperados, observando-se iguais 
procedimentos para grupos ou subgrupos. 

 
Assinale a alternativa que preenche correta e respec-
tivamente as lacunas da frase na ordem em que elas 
aparecem. 

 
(A) crescente – crescente. 
(B) crescente – decrescente. 
(C) decrescente – decrescente. 
(D) decrescente – crescente. 
(E) líquida – exigível. 

26. Em relação à Demonstração de Lucros e Prejuízos 
Acumulados, os ajustes dos exercícios anteriores são 
apenas os decorrentes da mudança de __________ , 
ou da retificação de erro imputável a determinado 
exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a 
fatos subseqüentes. 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna da frase. 

 
(A) plano de contas 
(B) sistema de contabilidade informatizado 
(C) contador 
(D) critério contábil 
(E) legislação contábil 

 

27. A Demonstração de Resultados do Exercício, obser-
vando o __________________ , evidenciará a forma-
ção dos vários níveis de resultados mediante confron-
to entre as receitas e os correspondentes custos e 
despesas. 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna da frase. 

 
(A) Princípio da prudência 
(B) Princípio da competência 
(C) Princípio da entidade 
(D) Princípio da atualização monetária 
(E) Princípio da oportunidade 
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Instrução: Para a solução das questões de números 28 a 30, você poderá fazer uso, quando for o caso, das tabelas 
abaixo, nas quais se encontram resultados de cálculos de algumas fórmulas da Matemática Financeira, em 
especial com referência a juros compostos para pagamento único e para séries de pagamentos iguais (ren-
das certas ou anuidades). Escolha a alternativa mais próxima do resultado obtido. Quando for necessário 
converter unidades de tempo, considere que um ano tem 12 meses ou 360 dias e um mês, 30 dias. 

 
 

n 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% n 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00%
1 1,0100   1,0200   1,0300 1,0400 1,0500 1 0,9901 0,9804 0,9709 0,9615 0,9524 
2 1,0201   1,0404   1,0609 1,0816 1,1025 2 0,9803 0,9612 0,9426 0,9246 0,9070 
3 1,0303   1,0612   1,0927 1,1249 1,1576 3 0,9706 0,9423 0,9151 0,8890 0,8638 
4 1,0406   1,0824   1,1255 1,1699 1,2155 4 0,9610 0,9238 0,8885 0,8548 0,8227 
5 1,0510   1,1041   1,1593 1,2167 1,2763 5 0,9515 0,9057 0,8626 0,8219 0,7835 
6 1,0615   1,1262   1,1941 1,2653 1,3401 6 0,9420 0,8880 0,8375 0,7903 0,7462 
7 1,0721   1,1487   1,2299 1,3159 1,4071 7 0,9327 0,8706 0,8131 0,7599 0,7107 
8 1,0829   1,1717   1,2668 1,3686 1,4775 8 0,9235 0,8535 0,7894 0,7307 0,6768 
9 1,0937   1,1951   1,3048 1,4233 1,5513 9 0,9143 0,8368 0,7664 0,7026 0,6446 

10 1,1046   1,2190   1,3439 1,4802 1,6289 10 0,9053 0,8203 0,7441 0,6756 0,6139 
11 1,1157   1,2434   1,3842 1,5395 1,7103 11 0,8963 0,8043 0,7224 0,6496 0,5847 
12 1,1268   1,2682   1,4258 1,6010 1,7959 12 0,8874 0,7885 0,7014 0,6246 0,5568 

Fator de valor futuro ou de capitalização Fator de valor presente ou de atualização
Quantia individual ou pagamento único

Taxa de juros no período Taxa de juros no período

( )ni+1

1
( )ni+1

 
 

Taxa de juros no período
n 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% n 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00%
1 0,9901   0,9804   0,9709 0,9615 0,9524 1 1,0100 1,0200 1,0300 1,0400 1,0500 
2 1,9704   1,9416   1,9135 1,8861 1,8594 2 0,5075 0,5150 0,5226 0,5302 0,5378 
3 2,9410   2,8839   2,8286 2,7751 2,7232 3 0,3400 0,3468 0,3535 0,3603 0,3672 
4 3,9020   3,8077   3,7171 3,6299 3,5460 4 0,2563 0,2626 0,2690 0,2755 0,2820 
5 4,8534   4,7135   4,5797 4,4518 4,3295 5 0,2060 0,2122 0,2184 0,2246 0,2310 
6 5,7955   5,6014   5,4172 5,2421 5,0757 6 0,1725 0,1785 0,1846 0,1908 0,1970 
7 6,7282   6,4720   6,2303 6,0021 5,7864 7 0,1486 0,1545 0,1605 0,1666 0,1728 
8 7,6517   7,3255   7,0197 6,7327 6,4632 8 0,1307 0,1365 0,1425 0,1485 0,1547 
9 8,5660   8,1622   7,7861 7,4353 7,1078 9 0,1167 0,1225 0,1284 0,1345 0,1407 

10 9,4713   8,9826   8,5302 8,1109 7,7217 10 0,1056 0,1113 0,1172 0,1233 0,1295 
11 10,3676 9,7868   9,2526 8,7605 8,3064 11 0,0965 0,1022 0,1081 0,1141 0,1204 
12 11,2551 10,5753 9,9540 9,3851 8,8633 12 0,0888 0,0946 0,1005 0,1066 0,1128 

Taxa de juros no período

Série de pagamentos iguais (anuidades ordinárias ou  postecipadas)
Fator de valor presente de uma anuidade ordinária Fator de recuperação de capital

( )
( ) ( )∑
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=
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28. Uma empresa descontou uma duplicata, no valor de 
R$ 15.000,00, 2 meses antes de seu vencimento. Saben-
do-se que foi utilizada uma taxa de desconto comercial 
(bancário) de 3% ao mês, qual foi o valor líquido recebido 
pela empresa? 

 
(A) R$   6.000,00. 
(B) R$ 14.100,00. 
(C) R$ 14.134,50. 
(D) R$ 14.139,00. 
(E) R$ 14.150,00. 

29. Uma pessoa depositou R$ 5.700,00 em um fundo que 
rende 2% de juros compostos ao mês. Qual o saldo 
do referido fundo depois de 9 meses? 

 
(A) R$ 1.026,00. 
(B) R$ 1.112,07. 
(C) R$ 5.814,00. 
(D) R$ 6.726,00. 
(E) R$ 6.812,07. 
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30. Uma loja vende um televisor Plasma, 42 polegadas, pelo 
valor de R$ 6.000,00, à vista, ou financiado em 5 pres-
tações mensais, iguais, sem entrada, isto é, a primeira 
das prestações com vencimento 1 mês após a compra. 
Sabendo que a loja utiliza uma taxa de juros compostos 
de 4% ao mês, qual é o valor da prestação? 

 
(A) R$ 0.986,28. 
(B) R$ 1.200,00. 
(C) R$ 1.347,60. 
(D) R$ 1.440,00. 
(E) R$ 1.460,04. 
 

31. Nos termos da Lei Municipal nº 681/91, qual das se-
guintes hipóteses NÃO é forma de provimento em 
cargo público? 

 
(A) Nomeação. 
(B) Transferência. 
(C) Reversão. 
(D) Transposição.  
(E) Aproveitamento. 

 

32. Segundo o Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos Municipais de Gravataí, o prazo para o ser-
vidor entrar em exercício, contado a partir da data 
da posse, é de 
 
(A) 7 dias. 
(B) 7 dias úteis. 
(C) 10 dias. 
(D) 20 dias. 
(E) 30 dias. 

 

33. Assinale as afirmações abaixo com V (verdadeiro) ou 
F (falso) no que se refere às regras da Lei Municipal 
nº 681/91 acerca do adicional a título de “quebra-
caixa”. 

 
(  ) somente é devido aos servidores ocupantes de 

cargo efetivo 
(  ) é incorporável à remuneração, para efeitos de apo-

sentadoria  
(  ) é devido a servidores que recebem ou paguem 

valores pecuniários 
(  ) está fixado em 10% (dez por cento), incidente 

sobre o vencimento básico 

 
A seqüência correta de preenchimento dos parênte-
ses, de  cima para baixo, é 

 
(A) V – F – V – V. 
(B) F – F – V – F. 
(C) V – V – F – V. 
(D) F – V – F – V. 
(E) V – V – V – F. 

34. A investidura do servidor em cargo de atribuições e 
responsabilidades compatíveis com a limitação que 
tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, ve-
rificada em inspeção médica oficial credenciada, ca-
racteriza 
 
(A) readaptação. 
(B) aproveitamento. 
(C) transposição. 
(D) transferência. 
(E) reversão. 
 

35. As vantagens listadas abaixo encontram amparo no 
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Munici-
pais de Gravataí, EXCETO 
 
(A) gratificação pelo exercício de função gratificada. 

(B) gratificação de permanência em serviço. 

(C) adicional pelo exercício de atividades em condições 
penosas, insalubres ou perigosas. 

(D) adicional pela prestação de serviço extraordinário. 

(E) adicional por dia de repouso trabalhado. 
 

36. A administração básica do Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí – 
IPAG – é composta dos seguintes órgãos: 
 
(A) Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Con-

selho Fiscal. 

(B) Conselho Consultivo, Superintendência-Geral e 
Conselho Fiscal. 

(C) Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Con-
selho Curador. 

(D) Conselho Consultivo, Diretoria Executiva e Conse-
lho Curador. 

(E) Conselho Deliberativo, Superintendência-Geral e 
Conselho Fiscal. 

 

37. Considere as operações abaixo. 

I. aquisição de títulos da dívida pública 

II. empréstimos aos seus associados, praticadas as 
taxas de juros de mercado 

III. aquisição de ações de empresas estatais ou de 
estabelecimentos financeiros vinculados ao poder 
público 

IV. operações em bolsas 
 

Quais delas são permitidas para aplicação financeira das 
disponibilidades do Instituto de Previdência e Assistência 
dos Servidores Municipais de Gravataí – IPAG, nos ter-
mos da Lei Municipal nº 1053/96? 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
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38. O balanço geral do Instituto de Previdência e Assis-
tência dos Servidores Municipais de Gravataí – IPAG – 
deverá ser submetido aos seguintes órgãos: 
 

(A) Poder Executivo Municipal e Ministério Público Es-
tadual. 

(B) Ministério Público Estadual e Tribunal de Contas 
do Município. 

(C) Poder Legislativo Municipal e Tribunal de Contas 
do Estado. 

(D) Poder Executivo Estadual e Tribunal de Contas da 
União. 

(E) Poder Legislativo Estadual e Ministério Público Fe-
deral. 

 

39. As possibilidades abaixo dizem respeito ao enquadra-
mento como beneficiário do segurado do Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de 
Gravataí – IPAG, de acordo com a Lei Municipal nº 
1053/96. 

 

I. o filho inválido, independentemente da idade 

II. o irmão ou a irmã, maior de 18 anos, mesmo não 
sendo inválido ou inválida, desde que não tenham 
meios próprios de subsistência e dependam eco-
nomicamente do segurado 

III. a companheira do segurado ou o companheiro da 
segurada, desde que comprovada a vida em co-
mum, durante no mínimo 5 (cinco) anos, imedia-
tamente anteriores à data do óbito 

IV. a madrasta, desde que não tenha meios próprios 
de subsistência e dependa economicamente do 
segurado 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas I, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 

40. Qual, dentre as seguintes prestações, NÃO está garan-
tida aos beneficiários do segurado do Instituto de Previ-
dência e Assistência dos Servidores Municipais de Grava-
taí – IPAG, nos termos da Lei Municipal nº 1053/96? 

 
(A) Assistência básica à saúde. 
(B) Pensão por morte. 
(C) Auxílio-funeral. 
(D) Auxílio-reclusão. 
(E) Aposentadoria. 
 
 
 
 

 


