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De acordo com o comando a que cada um dos itens de 51 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo

designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.

A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as

devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Na eleição para prefeito de uma cidade de 10.000 eleitores

legalmente aptos a votar, concorrem os candidatos A e B. Uma

pesquisa de opinião revela que 1.500 eleitores não votariam em

nenhum desses candidatos. A pesquisa mostrou ainda que o

número de eleitores indecisos — isto é, que, apesar de não terem

ainda decidido, votarão em algum dos dois candidatos —, que

votariam apenas no candidato A ou que votariam apenas no

candidato B são números diretamente proporcionais a 2, 3 e 5.

Nessa situação, com base nessa pesquisa, escolhendo-se ao acaso

um desses eleitores, é correto afirmar que a probabilidade dele

51 votar em algum dos candidatos é superior a 80%.

52 ser um eleitor indeciso é inferior a 15%.

53 já estar decidido em qual dos candidatos vai votar é superior

a 65% e inferior a 70%. 

Cinco números estão em progressão aritmética crescente, e o

primeiro deles, o segundo e o quinto estão em progressão

geométrica. Supondo que todos esses cinco números são maiores

que  e menores que  e que a razão da progressão

aritmética é um número inteiro, julgue os itens seguintes.

54 A razão da progressão aritmética é o dobro da razão da

progressão geométrica.

55 A soma desses cinco números é superior a 78.

56 O maior desses cinco números é inferior a 25.

A função  representa o lucro ou prejuízo

mensal, em reais, de uma pequena fábrica de calçados na

produção e venda de x milhares de pares de calçados. Com base

nessa informação, julgue os itens subseqüentes.

57 Se 1 < x < 5, então a fábrica terá lucro.

58 O lucro mensal máximo da fábrica é inferior a R$ 14.000,00.

59 Se x e y são tais que x + y = 6, então os lucros ou prejuízos

correspondentes às vendas de x e y milhares de pares de

calçados são iguais.

Uma empresa contratou 10 empregados de nível superior e 15 de

nível médio. Em cada nível, os salários mensais dos empregados

são iguais e a soma do salário mensal de um empregado de nível

superior com o salário mensal de um empregado de nível médio

é igual a R$ 3.500,00. Considerando que a despesa mensal da

empresa com os salários desses 25 empregados é de

R$ 41.000,00, julgue os itens que se seguem.

60 O salário mensal de cada empregado de nível superior é

inferior a R$ 2.400,00.

61 A diferença entre o salário mensal de um empregado de nível

superior e o de um de nível médio é superior a R$ 1.200,00.

Carlos, Paulo e Sérgio fizeram provas de Matemática e Física.

Suas notas em cada uma das duas disciplinas estão entre os

números 8, 9 e 10 e em cada disciplina suas notas foram

diferentes; Carlos foi o único que tirou a mesma nota nas duas

disciplinas; Paulo não tirou nota 8 em nenhuma das disciplinas;

Sérgio tirou nota 10 em Física. Nessa situação, julgue os itens

a seguir.

62 Em Matemática, a nota de Carlos foi superior à nota de

Paulo.

63 A nota de Paulo em Física foi igual à nota de Sérgio em

Matemática.
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Uma equipe de apoio administrativo foi encarregada de fazer o
levantamento de dados visando à organização dos arquivos da
empresa. Sabendo-se que 2 membros da equipe fazem o
levantamento de 9% dos dados necessários em 5 horas de
trabalho e que todos os membros da equipe trabalham no mesmo
ritmo, julgue os itens seguintes.

64 Em 6 horas e 40 minutos de trabalho, 5 membros da equipe
fazem o levantamento de 30% dos dados necessários.

65 Oito membros da equipe, para realizarem o levantamento de
72% dos dados necessários, gastarão mais de 12 horas de
trabalho.

66 Para o levantamento de metade dos dados necessários em
5 horas, 33 minutos e 20 segundos serão necessários menos
de 9 membros da equipe.

Em uma prova de Matemática as notas de 7 alunos tiveram a
seguinte distribuição: 4,0; 4,5; 5,5; 5,5; 7,5; 7,5; 7,5. A respeito
dessa distribuição, julgue os itens que se seguem.

67 A média aritmética desta distribuição é igual a 6.

68 Essa distribuição tem mais de uma moda.

Considere todas as funções f : A ÷ B, distintas, em que o domínio
A possui 2 elementos e o contradomínio B possui 3 elementos.
Nesse caso,

69 existem, no máximo, 8 dessas funções.

70 existem, no máximo, 6 dessas funções que são injetivas.

Uma empresa quer selecionar entre os seus 12 executivos 3 para
comporem a diretoria geral. Considerando que dos 12 executivos
5 são do sexo masculino, julgue os itens a seguir.

71 O maior número possível de maneiras distintas de se formar
a diretoria composta somente por pessoas do sexo masculino
é igual a 12.

72 O maior número possível de maneiras distintas de se formar
a diretoria composta somente por pessoas do sexo feminino
é igual a 35.

73 Se a diretoria for composta por pessoas de sexos diferentes,
então o maior número possível de maneiras distintas de se
formar essa diretoria é igual a 175.

Acerca da função , definida para todo número
real x, julgue os itens seguintes. 

74 A equação  possui pelo menos uma solução.

75 No intervalo 3 # x # 10, a função é decrescente.

76 No intervalo , a função só assume valores negativos.

No último dia de cada mês, Júlio recebe uma mesada de
R$ 200,00. Em 2007, Júlio economizou a sua mesada para
comprar à vista um computador que valia R$ 1.700,00 assim que
tivesse o capital necessário. Considerando que no início de
2007 Júlio nada possuía, julgue os itens subseqüentes.

77 No início de setembro de 2007, Júlio pode comprar o seu
computador.

78 Terminada a compra do computador, restou para Júlio a
quantia de R$ 100,00.

Julgue os itens que se seguem.

79 Os números 69 e 92 estão, nessa ordem, na proporção
de 3 para 4.

80 Cem mil centímetros cúbicos correspondem a um metro
cúbico.
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Os candidatos a cargos em uma empresa serão avaliados por meio

de uma prova escrita. Haverá um sorteio para escolher, entre três

empregados da empresa, um que irá elaborar a prova e um que irá

efetuar a correção. Com relação a essa escolha, julgue os itens

que se seguem.

81 Se todo empregado que elaborar a prova puder também

corrigi-la, então, nesse caso, há 9 modos distintos de escolha

dos empregados para elaboração e correção da prova.

82 Se o empregado que elaborar a prova não puder corrigi-la,

então, nesse caso, há 6 modos distintos de escolha dos

empregados para a elaboração e correção da prova.

Considerando que os números positivos x, y e x + y estão, nessa

ordem, em progressão geométrica, julgue os itens a seguir.

83 Se x for um número racional, então y também será racional.

84 A razão dessa progressão é superior a .

Uma empresa deseja contratar profissionais de nível médio, com

salário mensal de R$ 1.000,00, e de nível superior, com  salário

mensal de R$ 2.500,00. Considerando que poderão ser gastos,

por mês, até R$ 25.200,00 com os salários desses profissionais,

julgue os itens subseqüentes.

85 Se a empresa contratar 8 profissionais de nível médio,

poderá contratar igual número de profissionais de nível

superior.

86 Se a empresa contratar 6 profissionais de nível médio a mais

que os de nível superior e a quantidade de profissionais de

nível superior  contratados for igual ao número máximo que

o orçamento comporta, então a despesa mensal da empresa

com os salários dos profissionais das duas categorias será

de R$ 23.500,00.

A soma de três números é igual a 150 e eles são diretamente
proporcionais a 3, 5 e 7. Nesse caso,

87 o menor desses números é superior a 25.

88 o maior desses números é inferior a 65.

A partir do terceiro termo, cada termo da seqüência a
1
, a

2
, a

3
, a

4
,

... é a média aritmética dos dois termos imediatamente anteriores.
Nesse caso,

89 se a
1 
= 1 e a

2 
= 17 então a soma dos cinco primeiros termos

dessa seqüência é um número racional não-inteiro.

90 se a
5 
= 12 e a

6 
= 13, então a

1 
= 2.

Na compra de café, em pacotes de 500 g, de açúcar, em pacotes
de 5 kg, e de biscoitos, em pacotes de 200 g, gastaram-se
R$ 220,00. Cada pacote de café custou R$ 5,00, cada pacote de
açúcar, R$ 6,00, e cada pacote de biscoito, R$ 1,50. O peso total
dos produtos comprados foi de 68 kg e o número de pacotes de
biscoitos era 4 vezes o número de pacotes de açúcar. Nesse caso,

91 foram comprados 12 kg de café.

92 a despesa com a compra do açúcar foi inferior a R$ 54,00.

93 a despesa com a compra dos biscoitos foi superior a
R$ 57,00.

Uma equipe de empregados do setor apoio administrativo de uma
empresa foi designada para treinar um grupo de empregados
recém-contratados. Sabe-se que todos os elementos da equipe
treinadora são igualmente eficientes e se um único elemento dessa
equipe fosse treinar todos os empregados novatos, gastaria
16 horas para fazê-lo. Nesse caso,

94 três elementos da equipe treinadora gastariam 5 horas e
20 minutos para treinar todos os novos empregados.

95 em duas horas, seis elementos da equipe treinadora
treinariam todos os novos empregados.
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Acerca da legislação aplicada às microempresas, julgue os

itens a seguir.

96 O SIMPLES Nacional, é um regime tributário simplificado

aplicável às pessoas jurídicas consideradas como

microempresas ou empresas de pequeno porte. Nesse

regime, os tributos são apurados por meio da aplicação de

percentuais favorecidos e progressivos, incidentes sobre uma

única base de cálculo, a receita bruta. Um exemplo de tributo

que compõe esse regime de tributação é a contribuição para

financiamento da seguridade social (COFINS).

97 Apesar de as empresas inscritas no SIMPLES Nacional não

serem obrigadas a efetuar escrituração comercial para fins

fiscais, os sócios terão isenção tributária dos rendimentos

distribuídos na fonte e na declaração de ajuste do

beneficiário, exceto os que corresponderem a pró-labore,

aluguéis e serviços prestados.

98 A pessoa jurídica inscrita no SIMPLES Nacional é

dispensada do recolhimento do salário-educação e da

contribuição sindical patronal, mas deverá recolher

normalmente as contribuições instituídas pela União

destinadas ao SESC, ao SESI, ao SENAI, ao SENAC, ao

SEBRAE e seus congêneres. 

99 Está dispensada da retenção do imposto de renda na fonte

sobre as importâncias pagas ou creditadas a pessoa jurídica

inscrita no SIMPLES Nacional, inclusive o relativo aos

ganhos de capital obtidos na alienação de ativos ou advindos

de aplicações financeiras de renda fixa ou variável.

100 Quando a pessoa jurídica contribuinte do ICMS for excluída

do regime de tributação do SIMPLES Nacional, os créditos

de ICMS remanescentes não poderão ser aproveitados nos

períodos de apuração subseqüentes.

101 As pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às

atividades de creche, pré-escola ou ensino fundamental

poderão optar pelo enquadramento no SIMPLES Nacional.

102 No caso de uma empresa iniciar as suas atividades no início

de janeiro e não exercer a opção pelo SIMPLES Nacional,

quando de sua inscrição no CNPJ, somente poderá fazê-la

mediante alteração cadastral até o último dia útil do ano-

calendário, permitindo-se que a opção comece a vigorar a

partir do início do mês de janeiro do ano subseqüente.

103 Quando uma empresa classificada como empresa de pequeno

porte, já inscrita no SIMPLES Nacional, obtiver

enquadramento como microempresa, essa alteração vigorará

a partir do mês seguinte àquele em que ele obtiver o

enquadramento, no próprio ano-calendário.

104 A microempresa deverá elaborar e manter o livro caixa, no

qual devem ser registradas suas movimentações financeiras

e bancárias.

105 A inscrição da pessoa jurídica no SIMPLES Nacional

implica pagamento mensal unificado de diversos tributos,

entre eles a contribuição para a seguridade social, relativa ao

empregado.

Acerca da legislação aplicada às microempresas, julgue os itens

a seguir.

106 As sociedades enquadradas como microempresas, nos

termos da legislação civil, são dispensadas da publicação de

qualquer ato societário.

107 O protesto de título de microempresas é sujeito a regras

específicas. Desse modo, o cancelamento do registro de

protesto, fundado no pagamento do título, será feito somente

com declaração de anuência do credor, salvo no caso de

impossibilidade de apresentação do original protestado.

108 As microempresas que se encontrem sem movimento há mais

de dois anos poderão dar baixa nos registros dos órgãos

públicos federais, estaduais e municipais, somente após

confirmar a quitação de débitos tributários, taxas ou multas

devidos pelo atraso na entrega das respectivas declarações

nesses períodos.

109 As microempresas são estimuladas a utilizar os institutos de

conciliação prévia, mediação e arbitragem para tentar

solucionar seus conflitos com empregados demitidos. Porém,

esses somente serão reconhecidos de pleno direito após

homologação no respectivo sindicato.

110 Para a determinação da alíquota que será utilizada pela

microempresa enquadrada no SIMPLES Nacional, a empresa

deverá utilizar como referência a receita bruta acumulada

nos doze meses anteriores ao período de apuração.
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111 As microempresas optantes pelo SIMPLES Nacional não

poderão apropriar nem transferir créditos relativos a

impostos ou contribuições abrangidos pelo SIMPLES

Nacional às empresas que adquirirem seus produtos.

112 Para as microempresas optantes do SIMPLES Nacional é

facultada a apresentação anual, à Receita Federal do Brasil,

da declaração única e simplificada de informações

socioeconômicas e fiscais.

113 As microempresas estão sujeitas à entrega de declaração

eletrônica que contenha os dados referentes aos serviços

prestados ou tomados de terceiros, na conformidade do que

dispuser o Comitê Gestor.

114 Aos impostos e contribuições devidos pela microempresa

inscritos no SIMPLES Nacional serão aplicadas normas

especiais relativas a apuração e pagamento de juros e multa

de mora e de ofício previstas para o imposto de renda,

inclusive, quando for o caso, em relação ao ICMS e ao ISS.

O tratamento diferenciado também será aplicado aos casos

de emissão de nota fiscal em desacordo com a operação

efetivamente praticada.

115 As microempresas excluídas do SIMPLES Nacional sujeitar-

se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos

da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às

demais pessoas jurídicas, podendo, então, optar pelo

recolhimento do imposto de renda e da contribuição social

sobre o lucro líquido na forma do lucro presumido, lucro real

trimestral ou anual.

116 Caberá à Receita Federal do Brasil responder consultas

relativas ao SIMPLES Nacional formuladas pelas

microempresas, excluindo-se as referentes a tributos e

contribuições de competência estadual ou municipal, que

serão solucionadas conforme a respectiva competência

tributária, na forma disciplinada pelo Comitê Gestor.

117 A microempresa inscrita no SIMPLES nacional somente será

desenquadrada desse regime quando o limite de sua receita

bruta anual ultrapassar os limites fixados em lei.

118 O contencioso administrativo relativo ao SIMPLES Nacional

será de competência da Receita Federal do Brasil,

independentemente do órgão que efetuar o lançamento ou a

exclusão de ofício.

119 A microempresa titular de direitos creditórios decorrentes de

empenhos liquidados por órgãos e entidades da União, dos

estados, do Distrito Federal e dos municípios não pagos em

até trinta dias contados da data prevista para  liquidação

poderão emitir cédula de crédito microempresarial. Essa

cédula é um título de crédito regido, subsidiariamente, pela

legislação prevista para as cédulas de crédito comercial,

tendo como lastro o empenho do poder público.

120 As microempresas optantes pelo SIMPLES Nacional

poderão realizar negócios de compra e venda de bens

e serviços tanto para o mercado nacional quanto para

o internacional por meio de consórcio. O consórcio

poderá ser composto apenas por empresas nacionais,

independentemente do regime de tributação adotado pelas

outras empresas participantes. 
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PROVA DE REDAÇÃO

C Nesta prova, que vale dez pontos, faça o que se pede, usando o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida,

transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DE REDAÇÃO, no local apropriado, pois não será

avaliado fragmento de texto escrito em local indevido.

• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de trinta linhas será desconsiderado.

• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha

qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

A pequena empresa Delta Engenharia Ltda. foi contactada por um órgão da administração

pública federal para realizar uma obra, cujo valor total foi orçado em R$ 10.0000,00. O

administrador público informou à empresa Delta Engenharia que a contratação ocorreria na forma

direta, ou seja, sem realização de prévia licitação. A empresa ficou em dúvida quanto à legalidade

do procedimento e ao critério que permitiria a realização do contrato sem licitação.

Tendo por base o caso hipotético acima, redija um texto dissertativo, que atenda às seguintes determinações:

< defina qual critério permite, no caso, a contratação direta;

< esclareça se a contratação direta ocorre por dispensa ou inexigibilidade de licitação;

< conceitue e diferencie a dispensa de licitação da inexigibilidade de licitação.
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