
BREJO DA MADRE DE DEUS
CONCURSO PÚBLICO

ASSISTENTE LEGISLATIVO
Atenção!
Verifique se o cargo descrito neste caderno de provas coincide com o registrado no topo de cada página
e com o seu cartão resposta. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas
providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova;a.
este caderno de prova, com 30 (trinta) questões, sem repetição ou falha.b.

Ao receber a folha de respostas você deve:2.
conferir seu nome e número de inscrição;a.
ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.
assinar a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta esferográfica transparente de cor azulc.
ou preta.

As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,c.
palmtop,  receptor,  gravador,  máquina fotográfica,  controle de alarme de carro etc.,  bem como
relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria,
tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer
espécie.

Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas.6.
Para fins de correção do cartão resposta, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na7.
folha de respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda8.
questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum9.
registro fora dos locais destinados às respostas.
Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a folha de respostas devidamente10.
preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

NOME:

INSCRIÇÃO:
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A3 - PORTUGUÊS

QUESTÃO 1.
Leia as afirmativas a seguir:
I.  No  exemplo  seguinte,  houve  o  emprego  adequado  da
vírgula: “À noite, faço um curso de espanhol”.
II.  No  exemplo  seguinte,  as  vírgulas  foram  empregadas
corretamente: “O Ministério da Justiça,  criou,  um grupo de
trabalho para desenvolver ações de proteção às mulheres”.
III.  No  exemplo  seguinte,  a  supressão  das  vírgulas  causa
mudança de sentido: “Minha irmã, que mora em São Paulo,
virá em poucos dias”.
IV.  No  exemplo  seguinte,  as  vírgulas  foram  empregadas
corretamente:  “A  polícia  federal,  operará,  junto,  a  grupos
militares estaduais”.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 2.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) O verbo “vir” está grafado corretamente no exemplo: “A
eutanásia vêm acompanhada de outras questões para a
família”.

b) As palavras seguintes estão grafadas corretamente:
avaresa; belesa; nobreza.

c) O verbo “vir” está grafado corretamente no exemplo: “A
questão dos direitos femininos vêm acompanhada por
pressões machistas”.

d) O verbo “manter” está grafado corretamente no exemplo:
“Os índices de violência contra a mulher mantém alta”.

e) As palavras seguintes estão grafadas corretamente:
braveza; esperteza; franqueza.

QUESTÃO 3.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) As palavras seguintes estão grafadas corretamente:
delicadesa; belesa; nobreza.

b) As palavras seguintes estão grafadas corretamente:
avaresa; franquesa; nobreza.

c) O verbo “manter” está grafado corretamente no exemplo:
“O feminicídio mantêm um índice absurdo”.

d) O verbo “ter” está grafado corretamente no exemplo: “As
mulheres, hoje, têm acesso à política”.

e) As palavras seguintes estão grafadas corretamente:
sutilesa; belesa; nobreza.

EUTANÁSIA

Todos aqueles que acham a eutanásia um ato necessário
em situações extremas apresentam algumas argumentos a
favor dessa prática. Eles acham que a eutanásia é um modo
de fugir ao sofrimento quando há falta de qualidade de vida
em fase terminal.  Também pensam que morrer de uma
forma pouco dolorosa é significado de morte digna.
Segundo os defensores, cada pessoa tem autonomia para
decidir por si próprio, estando na base da escolha a prática

ou não da eutanásia. Nessa perspectiva, vale dizer que não
se apoia nem se defende a morte em si, mas se convidam
os seres humanos a uma reflexão sobre uma morte mais
suave e menos dolorosa, que algumas pessoas optam por
ter, em vez de viverem uma batalha lenta e sofrida até o
óbito.

( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
https://eutanasia11a.wordpress.com/argumentos-a-favorc
ontra/)

QUESTÃO 4.
Com base no texto 'EUTANÁSIA', marque a opção CORRETA

a) A palavra “óbito” é paroxítona terminada em “o”. Por isso,
recebeu o acento agudo.

b) A palavra “situações” é proparoxítona. Logo, recebeu o
acento gráfico de nasalização na sílaba tônica.

c) A palavra “óbito” é oxítona. Por isso, recebeu o acento
agudo.

d) O vocábulo “eutanásia” é acentuado por ser oxítono
finalizado com ditongo crescente.

e) As palavras “óbito” e “prática” são acentuadas pelo
mesmo motivo.

QUESTÃO 5.
Com base no texto 'EUTANÁSIA', marque a opção CORRETA

a) Em: “Eles acham que a eutanásia é...”, poderíamos
também usar uma vírgula após o verbo “achar”, como
orienta a gramática normativa.

b) Em: “... lenta e sofrida até o óbito.”, o ponto final encerra
o último período do texto.

c) Em: “...cada pessoa tem autonomia...”, poderíamos
também usar uma vírgula após o termo “pessoa”, como
orienta a gramática normativa.

d) Em: “... de morte digna.”, o ponto final encerra o último
período do texto.

e) Em: “... favor dessa prática.”, o ponto final encerra o
terceiro período do texto.

QUESTÃO 6.
Com base no texto 'EUTANÁSIA', marque a opção CORRETA

a) O texto mostra argumentos de pessoas que são contra a
prática da eutanásia.

b) Segundo o texto, os defensores da eutanásia se utilizam
de argumentos baseados na religião para sustentarem seu
posicionamento.

c) O texto apresenta argumentos de pessoas a favor da
eutanásia. Um deles é o de que essa prática é um modo
de fugir ao sofrimento quando há falta de qualidade de
vida em fase terminal.

d) O texto defende que os apoiadores da eutanásia estão
equivocados.

e) De acordo com o texto, os defensores da eutanásia
apoiam a banalização da morte. Ou seja, que a opção pela
eutanásia deve ser feita a qualquer custo.

QUESTÃO 7.
Com base no texto 'EUTANÁSIA', marque a opção CORRETA
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a) No trecho: “Todos aqueles que acham...”, o verbo “achar”
se encontra no presente do subjuntivo.

b) No fragmento: “... estando na base da escolha...”, o verbo
“estar” se encontra no gerúndio.

c) No trecho: “Todos aqueles que acham...”, o verbo “achar”
se encontra no modo imperativo e sugere uma ordem.

d) No fragmento: “... cada pessoa tem autonomia...”, o verbo
“ter” se encontra no futuro do subjuntivo.

e) No fragmento: “... cada pessoa tem autonomia...”, o verbo
“ter” se encontra no imperativo, sugerindo uma instrução.

GOVERNO VAI  APERFEIÇOAR AÇÕES DE PREVENÇÃO À
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

O Ministério da Justiça criou um grupo de trabalho para
desenvolver  ações  de  proteção  às  mulheres  vítimas  de
violência  em  todo  o  País.  O  órgão  também  estuda  um
projeto pedagógico nacional para capacitar profissionais de
policiamento preventivo.
Segundo a secretária nacional de Segurança Pública, Regina
Miki,  o governo federal  quer trabalhar com profissionais
dos  Estados  para  implementar  esse  policiamento
preventivo, que será voltado para a realização de visitas
comunitárias: “queremos ampliar e fortalecer essa política
de enfrentamento à violência de gênero”.
Além de fortalecer  o trabalho preventivo das polícias,  o
governo busca também qualificar a investigação de crimes
de violência contra mulheres. O objetivo é a redução do
feminicídio, definido como a meta para 2016 da Estratégia
Nacional de Justiça e Segurança Pública (Enasp).

( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/02/gove
rno-vai-aperfeicoar-acoes-de-prevencao-a-violencia-contra-
a-mulher)

QUESTÃO 8.
Com base no texto 'GOVERNO VAI APERFEIÇOAR AÇÕES DE
PREVENÇÃO  À  VIOLÊNCIA  CONTRA  A  MULHER',  marque  a
opção CORRETA

a) No trecho: “... o governo federal quer trabalhar...”, o
verbo “querer” está no infinitivo.

b) Em: “queremos ampliar e fortalecer...”, o verbo “querer”
está conjugado na terceira pessoa do plural, pois faz
referência ao Ministério da Justiça.

c) No trecho: “... para desenvolver ações...”, o verbo
“desenvolver” está no infinitivo.

d) No trecho: “O órgão também estuda...”, o verbo “estudar”
se encontra no modo subjuntivo e exprime incerteza.

e) No trecho: “... o governo busca também...”, o verbo
“buscar” apresenta uma desinência modo-temporal que
sugere o pretérito imperfeito do indicativo.

QUESTÃO 9.
Com base no texto 'GOVERNO VAI APERFEIÇOAR AÇÕES DE
PREVENÇÃO  À  VIOLÊNCIA  CONTRA  A  MULHER',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. Os vocábulos “Pública” e “pedagógico” são proparoxítonos.
Logo, receberam acento.
II. As palavras “secretária” e “também” são acentuadas pelo
mesmo motivo.
III.  As  palavras  “órgão”  e  “também”  são  acentuadas  pelo

mesmo motivo.
IV. Os termos “Pública” e “pedagógicos” são proparoxítonos.
Logo, receberam acento.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Apenas três afirmativas estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 10.
Com base no texto 'GOVERNO VAI APERFEIÇOAR AÇÕES DE
PREVENÇÃO  À  VIOLÊNCIA  CONTRA  A  MULHER',  marque  a
opção CORRETA

a) Qualificar a investigação de crimes de violência contra
mulheres é uma das intenções do governo federal,
segundo o texto.

b) De acordo com o texto, o governo federal deseja atuar
sozinho no combate ao feminicídio, já que não há como
promover uma aliança com profissionais dos Estados.

c) O texto afirma que foi criado um órgão para atuar
exclusivamente na capacitação de policiamento
preventivo à violência contra a mulher.

d) É intenção do governo fortalecer a polícia federal e
romper alianças com os Estados, pois estes já possuem
extrema responsabilidade com a segurança pública local.

e) É explicitado, no texto, que o Ministério da Justiça estuda
um projeto pedagógico nacional para capacitar policiais
do sexo feminino para lutar contra o feminicídio.

A1 - INFORMÁTICA

QUESTÃO 11.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) O Windows, em sua versão mais atual, é um sistema
operacional multitarefa e múltiplos usuários.

b) O Windows, em sua versão mais atual, é um sistema
operacional multitarefa, pois permite trabalhar com
diversos programas ao mesmo tempo (Word e Excel
abertos ao mesmo tempo, por exemplo).

c) No Windows, em sua versão mais atual, a barra de tarefas
mostra quais as janelas estão abertas neste momento,
exceto quando algumas estão minimizadas ou ocultas sob
outra janela.

d) O Windows suporta programas como o Microsoft Excel.
e) No Windows, em sua versão mais atual, os ícones são a

representação gráfica de um arquivo, pasta ou programa.

QUESTÃO 12.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) No Microsoft Word o comando Ctrl + U permite salvar o
arquivo e anexar ao e-mail.

b) No Microsoft Word, o comando Ctrl + X habilita o recurso
recortar.

c) No Microsoft Word, o comando Ctrl + N habilita o recurso
negrito.

d) No Microsoft Word 2016, o comando Ctrl + V está
relacionado ao recurso colar.
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e) No Microsoft Word, o Pincel de Formatação permite
aplicar a aparência de uma seleção específica em outro
conteúdo no documento.

QUESTÃO 13.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) No uso de correio eletrônico, deve-se evitar textos
excessivamente longos.

b) No uso de correio eletrônico, deve-se priorizar o envio de
mensagens subjetivas.

c) E-mails muito extensos devem ser evitados, pois podem
irritar os destinatários.

d) E-mails com erros de ortografia e gramática denotam uma
falta de respeito para quem os recebe.

e) E-mails que não têm o tom correto ou são objetos de má
interpretação podem afetar uma relação comercial.

QUESTÃO 14.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) World Wide Web é uma coleção de documentos
partilhados, considerada como páginas, localizada em
computadores chamados de servidores.

b) Para usar o World Wide Web é necessária uma conexão à
internet, além disso o usuário precisa de um software
navegador para acessar uma página eletrônica.

c) Um ambiente virtual pode ser definido como a teia
mundial de redes de computadores e serviços de
informação no ambiente digital.

d) O software navegador oculta a interface gráfica do
usuário com a Internet, bloqueando comandos
importantes para solicitar os dados do servidor e então
formatar a tela que o usuário irá visualizar.

e) Nos dias de hoje, a Internet é considerada como um
sistema de distribuição de informações espalhadas por
diversos países.

QUESTÃO 15.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A partir do navegador, os usuários terão a chance de
localizar e visualizar os documentos armazenados nos
servidores.

b) O ambiente virtual permite às pessoas manter uma
comunicação interativa, solicitar pedidos de compras e
serviços e realizar transações de negócios com
fornecedores, sem a necessidade de estar na mesma
localização.

c) Podemos definir internet como um conglomerado de
redes com abrangência mundial entre milhões de
computadores interligados que possibilita o acesso a
diversos tipos de informações através da transferência de
dados.

d) Sistemas eletrônicos de pagamentos estão se tornando
um fator importante para a evolução do processo do
Comércio Eletrônico, quando as empresas procuram por
soluções mais rápidas e com custo menor para oferecer
aos consumidores.

e) Pagamento eletrônico é qualquer pagamento que utiliza
exclusivamente dinheiro vivo ou cheque em formato de
papel.

QUESTÃO 16.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) No Microsoft Excel, em sua versão mais recente, a
formatação condicional realça dados que atendam a
condições especificadas.

b) O BrOffice.Org Calc é a Planilha Eletrônica do BrOffice.Org
que possibilita, entre outras tarefas, efetuar cálculos
complexos com a utilização de fórmulas matemáticas e
funções embutidas em suas células.

c) No Microsoft Excel, em sua versão mais recente, clicando
2 vezes sobre a barra de título, é possível maximizar ou
minimizar a janela do Microsoft Excel.

d) No Microsoft Excel, em sua versão mais recente, as
tabelas dinâmicas nada mais são do que tabulações
cruzadas de dados.

e) No Microsoft Excel, em sua versão mais recente, a barra
de título fornece um comando direto para a geração de
tabelas dinâmicas.

QUESTÃO 17.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) O BrOffice.Org Calc é a Planilha Eletrônica do BrOffice.Org
que possibilita, entre outras tarefas, organizar, armazenar
e filtrar dados, permitindo que o usuário arraste e solte
tabelas de bancos de dados ou utilize uma planilha como
fonte de dados para a criação de cartas modelo no Writer.

b) No Microsoft Excel, em sua versão mais recente, a
fórmula do SomaSe soma um intervalo de células
mediante uma condição estabelecida.

c) No Microsoft Excel, em sua versão mais recente, a função
comentário serve para que possamos formatar o
ordenamento de dados de modo analítico e preciso.

d) A classificação é um recurso que o Excel fornece para
ordenar uma ou mais colunas na ordem crescente e
decrescente.

e) No Microsoft Excel, em sua versão mais recente, ao ser
inserido um comentário em uma célula, no canto superior
direito aparecerá uma indicação vermelha, representando
o comentário inserido.

QUESTÃO 18.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Um sistema operacional fornece aos programas do
usuário uma interface com o hardware mais simples de
ser utilizada.

b) As distribuições Windows são sistemas operacionais
pagos, nos quais devemos escolher e adquirir as licenças
para uso, conforme cada necessidade.

c) Um sistema operacional pode ser caracterizado como um
conjunto de rotinas executadas pelo processador, de
forma semelhante aos programas dos usuários.

d) Um sistema operacional pode ser caracterizado como um
conjunto de rotinas executadas pelo prompt aberto, de
forma totalmente divergente dos programas dos usuários.

e) Um sistema operacional é capaz de facilitar o acesso aos
recursos do sistema e de viabilizar o compartilhamento de
recursos de forma organizada e protegida.

QUESTÃO 19.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:
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a) Os sistemas operacionais evoluíram ao longo do tempo,
muito pela contribuição da evolução do hardware e das
aplicações suportadas por ele.

b) Um sistema operacional gerencia os componentes de
módulo sistemático resultante, como processador, núcleo
binominal, discos e teclado.

c) A principal função de um sistema operacional é controlar
o funcionamento de um computador, gerenciando a
utilização e o compartilhamento dos seus diversos
recursos.

d) Sem um sistema operacional, o usuário deveria ter um
conhecimento aprofundado de diversos comandos e
linguagens em geral para que pudesse manipular o
computador.

e) Os sistemas operacionais para computadores pessoais são
amplamente usados no dia a dia em netbooks, notebooks
e computadores de mesa.

QUESTÃO 20.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) O Windows, em sua versão mais atual, permite tanto aos
administradores quanto aos usuários limitados colocar
senhas de acesso, alterar papel de parede e ter as pastas
Documentos, Imagens, entre outras diferentes pastas.

b) No Windows os ícones de atalho oferecem links para os
programas ou arquivos que eles representam.

c) O Windows é um sistema operacional multiusuário, pois
apresenta a capacidade de criar diversos perfis de
usuários.

d) Os drivers do Windows são arquivos gerados através de
aplicativos como o Microsoft Word.

e) No Windows os ícones de atalho são identificados pela
pequena seta no canto inferior esquerdo da imagem.

A2 - MATEMÁTICA FINANCEIRA

QUESTÃO 21.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Amanda pagou antecipadamente duas duplicatas. Sobre a
primeira, com valor de R$ 121, obteve um desconto de
1%. Sobre a segunda, com valor de R$ 665, obteve um
desconto de 6%. O valor total gasto por Amanda foi de R$
744,89.

b) Juliana pagou antecipadamente duas duplicatas. Sobre a
primeira, com valor de R$ 285,00, obteve um desconto de
3%. Sobre a segunda, com valor de R$ 1.569,00, obteve
um desconto de 4%. O valor total gasto por Juliana foi de
R$ 1.782,69.

c) Aline pagou antecipadamente duas duplicatas. Sobre a
primeira, com valor de R$ 110,00, obteve um desconto de
1%. Sobre a segunda, com valor de R$ 605,00, obteve um
desconto de 4%. O valor total gasto por Aline foi de R$
689,70.

d) Alice pagou antecipadamente duas duplicatas. Sobre a
primeira, com valor de R$ 100,00, obteve um desconto de
2%. Sobre a segunda, com valor de R$ 550,00, obteve um
desconto de 2%. O valor total gasto por Alice foi de R$
757,00.

e) Mariana pagou antecipadamente duas duplicatas. Sobre a
primeira, com valor de R$ 345,00, obteve um desconto de
7%. Sobre a segunda, com valor de R$ 1.898,00, obteve
um desconto de 8%. O valor total gasto por Mariana foi de
R$ 2.067,01.

QUESTÃO 22.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Em juros compostos, a taxa de 1,27% ao trimestre
equivale à taxa de juros compostos de 3% ao mês.

b) O Juro Composto é conhecido popularmente como juros
sobre juros, o que é praticado pelos bancos e cartões de
créditos.

c) A remuneração pelo capital inicial aplicado é diretamente
proporcional ao seu valor e ao tempo de aplicação.

d) Seja um principal de R$ 1.000,00 aplicado à taxa de 20%
ao ano, por um período de 4 anos a juros compostos será
obtido um montante de valor superior a dois mil reais.

e) Os juros são determinados considerando um dado
intervalo de tempo.

QUESTÃO 23.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Em juros compostos, a taxa trimestral equivalente a 30%
ao ano é 6,78% ao trimestre.

b) Os juros compostos são os gerados pela aplicação e será
incorporado à mesma, passando a participar da geração
de juros no período seguinte.

c) Define-se como montante de um capital, aplicado à taxa
"i" e pelo prazo de "n" períodos, como sendo a soma dos
juros mais o capital inicial.

d) Se um capital de R$ 1.000,00 puder ser aplicado às taxas
de juros compostos de 10% ao ano ou de 16,1% ao
triênio, então é correto afirmar que ambas as taxas
rendem o mesmo valor de juros, ou seja, são
equivalentes.

e) Desconto Simples é aquele valor que se obtém pelo
cálculo dos juros simples sobre o valor nominal do
compromisso que seja saldado em "n" períodos antes de
seu vencimento.

QUESTÃO 24.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) A taxa de juros não deve estar associada a uma unidade
de tempo (mês, semestre, ano).

b) Capital é o valor monetário que será aplicado ou
emprestado. É também chamado de principal.

c) Taxa de juro é a remuneração do fator capital utilizado
durante certo período de tempo.

d) Em juros compostos, a taxa anual equivalente a 2% ao
mês é 26,82% ao ano.

e) A taxa de juros pode ser representada equivalentemente
de duas maneiras: percentual e unitária.

QUESTÃO 25.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Duas taxas de juros são ditas equivalentes quando, ao
serem aplicadas ao mesmo capital, pelo mesmo tempo,
gerarem o mesmo montante.
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b) O montante é a soma do capital e do total dos juros
devidos na operação.

c) A taxa de juros utilizada não interfere no montante do
capital acumulado.

d) Capitalização é a agregação dos juros gerados em um
período ao saldo inicial desse período, gerando um novo
saldo inicial para o período seguinte, que será a base para
o cálculo dos juros no período.

e) O regime de juros será simples quando o percentual de
juros incidir apenas sobre o valor principal.

QUESTÃO 26.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Em regime de juros simples, a base de cálculo dos juros
não se alteram ao longo do tempo, sendo sempre o
capital inicial.

b) Uma taxa de juros é definida ou entendida como uma taxa
de juros efetiva quando ela estiver expressa em unidade
de tempo igual à unidade de tempo do período de
capitalização.

c) Desconto é a diferença entre o valor nominal do título e o
valor pago por ele numa certa data (anterior à data do
vencimento).

d) São taxas efetivas de juros: 1% a.m. com capitalização
mensal, 3% a.t. com capitalização trimestral, 6% a.s. com
capitalização semestral e 9% a.a. com capitalização anual.

e) Em regime de juros compostos, os juros são calculados
apenas sobre o capital inicial aplicado.

QUESTÃO 27.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Rafael realizou o pagamento antecipado de uma duplicata
com valor de R$ 12.807,00 e recebeu um desconto
equivalente a 14%. Assim, é correto afirmar que o valor
efetivamente pago por Rafael foi de R$ 11.014,02.

b) Manoel realizou o pagamento antecipado de uma
duplicata com valor de R$ 7.657,00 e recebeu um
desconto equivalente a 39,7%. Assim, é correto afirmar
que o valor efetivamente pago por Manoel foi de R$
3008,45.

c) Rafael realizou o pagamento antecipado de uma duplicata
com valor de R$ 398,00 e recebeu um desconto
equivalente a 13%. Assim, é correto afirmar que o valor
efetivamente pago por Rafael foi de R$ 346,26.

d) Antônio realizou o pagamento antecipado de uma
duplicata com valor de R$ 8.760,00 e recebeu um
desconto equivalente a 9,7%. Assim, é correto afirmar que
o valor efetivamente pago por Antônio foi de R$ 7.910,28.

e) Milena realizou o pagamento antecipado de uma
duplicata com valor de R$ 6.500,00 e recebeu um
desconto equivalente a 6,75%. Assim, é correto afirmar
que o valor efetivamente pago por Milena foi de R$
6.061,25.

QUESTÃO 28.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Miguel realizou o pagamento antecipado de uma
duplicata com valor de R$ 765,00 e recebeu um desconto
equivalente a 17,4%. Assim, é correto afirmar que o valor
efetivamente pago por Miguel foi de R$ 631,89.

b) Maria realizou o pagamento antecipado de uma duplicata
com valor de R$ 2.389,00 e recebeu um desconto
equivalente a 17%. Assim, é correto afirmar que o valor
efetivamente pago por Maria foi de R$ 1.982,87.

c) Leonardo realizou o pagamento antecipado de uma
duplicata com valor de R$ 14.727,00 e recebeu um
desconto equivalente a 15%. Assim, é correto afirmar que
o valor efetivamente pago por Leonardo foi de R$
12.517,95.

d) Igor realizou o pagamento antecipado de uma duplicata
com valor de R$ 3.087,00 e recebeu um desconto
equivalente a 13%. Assim, é correto afirmar que o valor
efetivamente pago por Igor foi de R$ 2.600,69.

e) João realizou o pagamento antecipado de uma duplicata
com valor de R$ 1.280,00 e recebeu um desconto
equivalente a 9,5%. Assim, é correto afirmar que o valor
efetivamente pago por João foi de R$ 1.158,40.

QUESTÃO 29.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Elizabete pagou antecipadamente duas duplicatas. Sobre
a primeira, com valor de R$ 194,00, obteve um desconto
de 15%. Sobre a segunda, com valor de R$ 1.071,00,
obteve um desconto de 6%. O valor total gasto por
Elizabete foi de R$ 1.171,64.

b) Vera pagou antecipadamente duas duplicatas. Sobre a
primeira, com valor de R$ 505,00, obteve um desconto de
9%. Sobre a segunda, com valor de R$ 2.779,00, obteve
um desconto de 13%. O valor total gasto por Vera foi de
R$ 2.877,28.

c) Edilene pagou antecipadamente duas duplicatas. Sobre a
primeira, com valor de R$ 177,00, obteve um desconto de
13%. Sobre a segunda, com valor de R$ 974,00, obteve
um desconto de 4%. O valor total gasto por Edilene foi de
R$ 1.089,03.

d) Ananda pagou antecipadamente duas duplicatas. Sobre a
primeira, com valor de R$ 146,00, obteve um desconto de
11%. Sobre a segunda, com valor de R$ 805,00, obteve
um desconto de 10%. O valor total gasto por Ananda foi
de R$ 854,44.

e) Bruna pagou antecipadamente duas duplicatas. Sobre a
primeira, com valor de R$ 161,00, obteve um desconto de
11%. Sobre a segunda, com valor de R$ 885,00, obteve
um desconto de 2%. O valor total gasto por Bruna foi de
R$ 70,59.

QUESTÃO 30.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção INCORRETA:

a) Fernanda pagou antecipadamente duas duplicatas. Sobre
a primeira, com valor de R$ 214,00, obteve um desconto
de 17%. Sobre a segunda, com valor de R$ 1.178,00,
obteve um desconto de 8%. O valor total gasto por
Fernanda foi de R$ 571,38.

b) Jéssica pagou antecipadamente duas duplicatas. Sobre a
primeira, com valor de R$ 259,00, obteve um desconto de
3%. Sobre a segunda, com valor de R$ 1.426,00, obteve
um desconto de 2%. O valor total gasto por Jéssica foi de
R$ 1.648,71.



Assistente Legislativo

Página 7 de 8

c) Rafaela pagou antecipadamente duas duplicatas. Sobre a
primeira, com valor de R$ 417,00, obteve um desconto de
9%. Sobre a segunda, com valor de R$ 2.297,00, obteve
um desconto de 13%. O valor total gasto por Rafaela foi
de R$ 2.377,86.

d) Roberta pagou antecipadamente duas duplicatas. Sobre a
primeira, com valor de R$ 459,00, obteve um desconto de
9%. Sobre a segunda, com valor de R$ 2.527,00, obteve
um desconto de 13%. O valor total gasto por Roberta foi
de R$ 2.616,18.

e) Jeniffer pagou antecipadamente duas duplicatas. Sobre a
primeira, com valor de R$ 235,00, obteve um desconto de
3%. Sobre a segunda, com valor de R$ 1.296,00, obteve
um desconto de 10%. O valor total gasto por Jeniffer foi
de R$ 1.394,35.
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