PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM – RS
CONCURSO PÚBLICO 001/2011

CONCURSOS & SERVIÇOS
AVENIDA AMÂNDIO ARAÚJO, 809–EDIFÍCIO
SANTA TEREZINHA – SALA 10 – CEP: 99.680-000
CONSTANTINA–RS

http://www.precisaoconcursos.com.br
Email: precisaoconcursos@hotmail.com

Cargo: CONTADOR

Nº de Inscrição:_____________________

INSTRUÇÕES IMPORTANTES

. Conforme Edital de abertura, este CADERNO DE PROVA tem  (quarenta) questões escritas e
objetivas.
. Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala
que o substitua.
. Preencha corretamente seus dados na GRADE DE RESPOSTAS e no CADERNO DE PROVAS.
. Se houver necessidade de rascunho, utilize o próprio CADERNO DE PROVAS.
. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas cinco opções, identificadas com as letras (a)(b)-(c)-(d)-(e). Apenas uma alternativa responde corretamente cada questão.
". Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião, nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das
provas. Cabe exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. Se o candidato tiver alguma dúvida
nesse sentido, poderá procurar informações com a Coordenação do Concurso, após concluir sua prova.
0. Preencha com cuidado a GRADE DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Não risque, não amasse e não
dobre, pois ela é insubstituível. Veja abaixo o método correto e o método errado para preenchimento da
grade de respostas:

MÉTODO CORRETO

MÉTODO ERRADO

1. Na GRADE DE RESPOSTAS, você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão. Se você
assinalar duas ou mais, mesmo que uma delas esteja correta, a resposta será considerada ERRADA.
2. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal da sala a GRADE DE RESPOSTAS e o CADERNO DE
PROVAS, para serem envelopados e lacrados nos seus respectivos envelopes.
. A duração da prova é de TRÊS HORAS, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da GRADE DE
RESPOSTAS e o CADERNO DE PROVAS.
. O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova depois de transcorrida no mínimo 01 (uma)
hora do seu início.
. Durante a prova, não será permitido ao candidato consultas de qualquer espécie, bem como o uso de
máquina calculadora, telefone celular ou similar.
. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá
implicar na anulação da prova do candidato.
. Os últimos 03 (três) candidatos remanescentes na sala participarão do ato de fechamento e assinatura
dos lacres dos envelopes.
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PROVA DE PORTUGUÊS

Assinale apenas a opção correta de cada questão.
Instrução: As questões de 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.
A Educação no Admirável Mundo Digital
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Afinal, a visão educativa dos novos tempos altamente inovadora e
complexa possibilita a reflexão e a compreensão da realidade que o
mundo virtual oferece? Na era da informação, dos apelos visuais, das
relações virtuais, a inclusão digital na educação ainda é um fato polêmico
e um pouco distante daquilo que se concebe como insofismável
paradigma a serviço dos fins pedagógicos. Tudo leva a crer que não será
........ curto prazo um recurso para reverter o analfabetismo e a qualidade
do ensino em nosso país.
O mundo planetário que escancarou as portas.........redes sociais
produzindo cultura e informação num alcance geográfico sem dimensões
ainda encontra entraves em países com altíssima difusão das tecnologias
digitais, como por exemplo, nos Estados Unidos onde não há um
consenso para o uso em fins pedagógicos por conta da regulamentação
específica a programas educativos. A idolatria...........internet, em
efervescência no universo escolar, não possui uma legislação própria
para o uso consciente da rede. E isso se deve ao excessivo e
diversificado acesso disponível para fins não didáticos.
Virando a página do fantástico mundo novo, a educação pede
passagem. Repensar, pois, a escola, para lidar com as novas ferramentas
digitais e o perfil do aluno que recebe é imposição imediata. Leve-se em
consideração que a criança desde muito cedo explora o computador, o
mais novo brinquedo da infância precocemente induzida a esta
convivência perversa pelos efeitos que produz: individualismo,
sedentarismo, déficit de atenção. São os “nativos digitais” com domínio
absoluto das novas linguagens e das informações obtidas pela internet
sem o adequado controle que agregue conhecimentos positivos.
A capacitação dos docentes para competir com “esses gênios
digitais” é árdua tarefa para a universidade. Além de laboratórios de
informática, a escola necessita disponibilizar mais tempo para o preparo
de aulas e, aos professores, um contínuo apoio pedagógico. Educar não
é um ato efêmero e como tal pressupõe competências: conhecimento,
informação e inclusão digital, ética, habilidades, compreensão, limites e
afetos. Na verdade, a educação foi atingida em suas competências pelo
poder das redes sociais que agregam conhecimento e informação, mas o
valor educacional não é consensual admitindo-se que pode causar danos
éticos contrastando com a finalidade humana da educação. Para tanto
não se pode menosprezar o jeito tradicional de ensinar nem o jeito
moderno de aprender. Nenhum computador na sala de aula substitui a
presença insubstituível do professor.
O Brasil, que é pródigo em importar modelos educacionais de
outros países, poderia espelhar-se na China, que valoriza e remunera os
docentes da educação básica acima dos docentes universitários, porque,
se a base for sólida, a qualificação dos níveis superiores será
diferenciada.
É fácil contemplar o admirável mundo novo com o olhar de quem vê
a luz no fim do túnel; difícil é direcionar este olhar para aqueles que
cavam o túnel........luz de velas.
Nylza Osório Jorgens Bertoldi
Jornal Zero Hora – 10 de novembro de 2011.
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01-As palavras que completam corretamente as lacunas das linhas 7, 9, 14 e 47, na ordem em que
aparecem, são:
(a) a – às – à – à
(b) à – as – à – a
(c) a – às – a – à
(d) a – as – a – a
(e) à – às – à – à
02-Analise as seguintes afirmativas a respeito do texto:
I. A inclusão digital será a curto prazo um bom recurso para reverter o analfabetismo e a qualidade de ensino
em nosso país.
II. O mundo planetário ainda encontra obstáculos em países com altíssima difusão das tecnologias digitais.
III. É urgente repensar a escola a fim de lidar com as novas ferramentas digitais e o perfil do aluno que recebe.
Está(estão) correta(s):
(a) Somente a afirmativa I.
(b) As afirmativas I e II.
(c) As afirmativas II e III.
(d) As afirmativas I, II e III.
(e) Somente a afirmativa II.
03-Não encontra suporte no texto a alternativa:
(a) É preciso conciliar o jeito tradicional de ensinar com o jeito moderno de aprender.
(b) Não é de consenso que as redes sociais, apesar de agregarem conhecimento e informação, têm valor
educacional.
(c) Cabe às universidades a difícil tarefa de capacitar os docentes para competir com alunos que dominam o
mundo digital.
(d) A China valoriza e remunera melhor os docentes universitários que os da educação básica, a fim de que a
qualificação dos níveis superiores seja diferenciada.
(e) A convivência com o computador começa muito cedo e produz efeitos nocivos à infância.
04- Leia o enunciado extraído das linhas 19 e 20 do texto:
“Repensar, pois, a escola, para lidar com as novas ferramentas digitais e o perfil do aluno que recebe é
imposição imediata”.
Considere abaixo as três propostas de reescrita desse enunciado:
1. É imposição imediata repensar, pois, a escola, para lidar com as novas ferramentas digitais e o perfil do
aluno que recebe.
2. Para lidar com as novas ferramentas digitais e o perfil do aluno que recebe é imposição imediata repensar,
pois, a escola.
3. Repensar, pois, a escola, e o perfil do aluno que recebe para lidar com as novas ferramentas digitais é
imposição imediata.
Qual (quais) proposta(s) é (são) reescrita(s) correta(s) do enunciado acima?
(a) Somente a proposta 1.
(b) Somente a proposta 2 .
(c) Somente a proposta 3.
(d) As propostas 1 e 2.
(e) Nenhuma das propostas.
05-Assinale a opção em que o termo destacado não pertence à mesma classe gramatical dos destacados
nas demais opções:
(a) “O mundo planetário que escancarou as portas...” (l. 9)
(b) “Virando a página do fantástico mundo novo, a educação pede passagem” (l. 18-19).
(c) “A capacitação dos docentes para competir com esses ‘gênios digitais’ é árdua tarefa para as
universidades” (l. 27-28).
(d) “O Brasil, que é pródigo em importar modelos educacionais de outros países...” (l. 41)
(e) “...daquilo que se concebe como um insofismável paradigma a serviços dos fins pedagógicos.” (l. 5-6)
06-Certas palavras, como disponível (l. 17), apresentam o sufixo “-vel” e, ao receberem um novo sufixo,
têm “-vel” substituído por -“bil”. Isso ocorre em todos os casos a seguir, à exceção de:
(a) Possibilidade
(b) Amabilidade
(c) Mobilidade
(d) Habilidade
(e) Vulnerabilidade
07-A alternativa que corresponde à significação correta da conjunção “pois”, no texto (l. 19 ), é:
(a) Consequência
(b) Finalidade
(c) Explicação
(d) Causa
(e) Conclusão
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08-Sobre formação e estrutura das palavras em língua portuguesa, é incorreto o que se afirma na
alternativa:
(a) O olhar (l. 45) nada mais é que o verbo olhar convertido em substantivo, daí a presença do artigo
masculino, o que define uma derivação imprópria.
(b) Precocemente (l. 22 ) é formada por derivação sufixal, sendo o sufixo dessa palavra usado com
frequência para a formação de adjetivos.
(c) Em ensino (l. 8) há derivação regressiva porque se formou um substantivo abstrato a partir de um verbo.
(d) A palavra informação (l. 10) foi formada pelo processo de prefixação, a exemplo de “repensar (l”. 19)
(e) Palavras com o sufixo “-vel”, como insubstituível (l.39) são adjetivos, passíveis de susbtantivação.
09-Sobre acentuação das palavras em língua portuguesa, analise as seguintes afirmativas:
I. A palavra “insofismável” (l.5) também recebe acento em sua forma plural.
II. Se retirássemos o acento gráfico das palavras “específica” (l. 14) e “contínuo” (l.30), elas sofreriam
mudança de classe gramatical, a exemplo da palavra “país” (l. 8).
III. A mesma regra preceitua o emprego de acento gráfico nas palavras “planetário” (l.9), “geográfico” (l.10) e
“efervescência” (l.15).
IV. “polêmico” (l.4) acentua-se pela mesma razão que “básica” (l. 42); e “árdua” (l. 28) pela mesma razão que
“ética” (l. 32).
Está (estão) correta(s):
(a) Apenas a afirmativa I.
(b) Apenas as afirmativas I e II.
(c) Apenas as afirmativas I e IV.
(d) Apenas as afirmativas III e IV.
(e) As afirmativas I, II, III e IV.
10-Considere as seguintes afirmações sobre possibilidades de transformações no texto e seus efeitos.
I. “Afinal”, no início do texto, poderia ser substituída por “Enfim”, sem prejudicar o sentido original.
II. Poderíamos substituir “nenhum” (l. 38) por “nem um”, sem qualquer incorreção ou alteração de sentido da
frase.
III. A expressão “aos professores” (l. 30) poderia ser colocada após o termo “pedagógico” (l. 30), eliminandose as vírgulas, sem acarretar erro, nem alterar o sentido do texto.
Está (estão) correta (s):
(a) Apenas a afirmativa I.
(b) Apenas a afirmativa II.
(c) Apenas a afirmativa III.
(d) As afirmativas I e III.
(e) As afirmativas II e III.
PROVA DE MATEMÁTICA
Assinale apenas a opção correta de cada questão.
11-Na compra de uma máquina, a taxa nominal de juros é de 32% ao ano. Sabendo que as prestações são
trimestrais, qual a taxa efetiva anual?
(a) IE = 36,0489%
(b) EI = 36,0984%
(c) EE = 36,9840%
(d) II = 36,9084%
(e) EI = 36,0849%
12-Um produto recebeu os seguintes reajustes mensais: 6%, 5%, 9% e 10%. Se nesse período, a taxa de
inflação foi de 25%, determine o aumento real no preço do produto no período.
(a) Ica = 33,44487%
(b) Iac = 33,4487%
(c) Iac = 33,8744%
(d) Iac = 33,00874%
(e) Ica = 33,80704%
13-Uma casa de R$ 45.000,00 pode ser paga em 12 prestações mensais, iguais e antecipadas e 2 reforços
quadrimestrais iguais de R$ 5.000,00 cada. Sabendo que a taxa de financiamento é de 3% ao mês.
Determine o valor a ser pago na data do pagamento da 6º prestação para quitar a dívida.
(a) R$ 27.000,47
(b) R$ 27.490,00
(c) R$ 27.489,00
(d) R$ 27.490,47
(e) R$ 27.520,20
14-Qual das seguintes desigualdades corresponde ao intervalo [-2, 1)?
(a) -2 ≤ x ≥ 1
(b) -2 < x 1
(c) -2≤x < 1
(d) -2 < x ≤1
(e) -2 < x < 1
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15-Uma pessoa quer dirigir 105 km em não mais que duas horas. Qual é a menor velocidade média
necessária para manter enquanto dirige?
(a) 52 km/h
(b) 52,5 km/h
(c) 52,20 km/h
(d) 53 km/h
(e) 54 km/h
16-Um engenheiro deve medir a largura de um rio. Para isso, fixa um ponto A na margem em que se
encontra e um ponto B na margem oposta. A seguir, desloca-se 40m perpendicularmente à reta AB até
o ponto C e mede o ângulo ABC, obtendo 44º . Qual a largura do Rio? (DADOS : sen 44º = 0,69, cos 44º
= 0,71 e tg 44º = 0,96)
(a) 39m
(b) 38,9m
(c) 38,6m
(d) 38,4m
(e) 39,4m
17-Qual o valor de x e y na proporção X/Y = 3/4 sabendo que X+Y = 84.
(a) x= 48 e y = 46
(b) x= 36 e y = 47
(c) y= 48 e x = 35
(d) x= 36 e y = 48
(e) x= 35 e y = 36
18-Dois irmãos tem juntos 80 anos. Se a razão entre essas idades é de 3/2. Qual a idade do irmão mais
velho?
(a) 38 anos
(b) 48 anos
(c) 46 anos
(d) 58 anos
(e) 60 anos
19-A razão entre dois números é de 5 para 3. Se a sua soma é 96, quais são os dois números?
(a) 60 e 36
(b) 60 e 35
(c) 59 e 37
(d) 61 e 36
(e) 62 e 32
20-Com uma área de absorção de raios solares de 1,2m², uma lancha com motor movido a energia solar
consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando-se essa área para 1,5m², qual será a
energia produzida?
(a) 600 watts
(b) 500 watts
(c) 300 watts
(d) 700 watts
(e) 400 watts
PROVA DE INFORMÁTICA
Assinale apenas a opção correta de cada questão.
21-Sobre as funcionalidades do OpenOffice Writer, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.
I.
A função de Zoom é utilizada para se obter uma visualização mais aproximada (mais Zoom) ou mais
afastada do documento (menos Zoom);
II.
A inclusão de uma tabela em um documento só pode ser feita utilizando uma planilha eletrônica como
o Microsoft Excel ou o OpenOffice Calc;
III.
Um documento criado no Microsoft Word não pode ser aberto no OpenOffice Writer;
IV.
A função de "visualização de impressão" imprime o documento no modo rascunho;
V.
As margens dos documentos são pré-fixadas de acordo com padrões internacionais, não podendo ser
alteradas.
(a) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
(b) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
(c) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas.
(d) Somente a afirmativa I está correta.
(e) Todas as afirmativas estão corretas.
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22-Considere a planilha do OpenOffice Calc abaixo.

Para ordenar as cidades em ordem crescente, sem perder seus respectivos números de habitantes, é
necessário selecionar as células:
(a) A1 até B13, escolher a coluna A no campo Classificar por e selecionar opção Crescente.
(b) A1 até A13, escolher a coluna A no campo Classificar por, selecionar opção Crescente e escolher a
coluna B no campo Em seguida por.
(c) A2 até A12, escolher a coluna A no campo Classificar por e selecionar opção Crescente.
(d) A2 até B13, escolher a coluna A no campo Classificar por e selecionar opção Crescente.
(e) A2 até B13, escolher a coluna A no campo Classificar por e selecionar opção Decrescente.
23-No OpenOffice Calc:
I. Os sucessivos cliques do mouse, em menu Inserir > Função > Funções > Data & Hora > Agora > Próximo >
OK, inserem uma variável de data na célula selecionada.
II. Numa planilha em branco, os sucessivos cliques do mouse, em menu Inserir > Planilha > Do Arquivo >
Procurar > Arquivos do tipo > Inserir, inserem dados de um arquivo texto (*.txt, *.csv) de campos delimitados.
III. Linhas e colunas que contêm títulos que se pretenda que permaneçam visíveis ao se rolar uma planilha,
são congeladas de maneira idêntica à do Microsoft Excel.
IV. Quando uma seqüência de caracteres "#####" é exibida na célula, significa que a fórmula depositada
naquela célula contém erro.
É correto o que se afirma apenas em
(a) III e IV.
(b) I, II e III.
(c) I, II e IV.
(d) II, III e IV.
(e) I, III e IV.
24-Considere um computador com duas janelas do Windows Explorer abertas, que vamos chamar de
“janela A” e “janela B”. O que acontece quando um usuário seleciona um arquivo da pasta “c:\origem”
da “janela A”, arrasta esse arquivo e tenta soltá-lo na pasta “c:\destino” da “janela B”?
(a) O arquivo sai da pasta “c:\origem” e é movido para a pasta “c:\destino”
(b) É criada uma cópia do arquivo na pasta “c:\destino”, sendo mantido o arquivo original na pasta “c:\origem”.
(c) É exibida uma mensagem informando que não é possível mover arquivos entre janelas distintas.
(d) O arquivo é excluído do computador.
(e) O Windows Explorer é fechado.
25-Assinale entre as alternativas abaixo, aquela que mostra o significado do “.gov” (sem as aspas) de um
site como, por exemplo, www.receita.fazenda.gov.br:
(a) Domínio do Brasil.
(b) Identificador do Ambiente Web.
(c) Servidor FTP.
(d) Tipo de Domínio.
(e) Disponibilidade de acesso somente para o Governo.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Assinale apenas a opção correta de cada questão.
26-Relativamente a Lei 8.666/93, denominada Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública,
examine as afirmativas abaixo:
I – Para a construção de uma obra, cujo valor esteja estimado em R$ 8.000,00 será dispensado o processo
licitatório.
II – Para compras e outros serviços de valor estimado em R$ 700.000,00 será utilizada a modalidade de
licitação denominada Concorrência.
III – Uma obra de engenharia, no valor de R$ 650.000,00, requer a realização de licitação na modalidade
Concorrência.
IV – Para compras e outros serviços de valores até R$ 150.000,00 será utilizada a modalidade de licitação
denominada Convite.
Quais estão ERRADAS:
(a) Apenas III e IV
(b) Apenas I e IV
(c) Apenas I, III e IV
(d) Apenas II e III
(e) Apenas a I
27-Segundo o Código de Ética (Res. CFC 803/1996), o Profissional da Contabilidade deve fixar previamente
o valor dos serviços, por contrato escrito, e deverá levar em consideração os seguintes elementos,
EXCETO:
(a) A relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade do serviço a executar.
(b) O local em que o serviço será executado.
(c) O tempo que será consumido para a realização do trabalho.
(d) A peculiaridade de tratar-se de cliente eventual, habitual ou permanente.
(e) A tabela de honorários profissionais editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade
28-Visando promover a convergência das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público, às normas internacionais, até 2012, o Conselho Federal de Contabilidade expediu as Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. Segundo a NBC T 16.6, os órgãos públicos
deverão elaborar a demonstração de resultado econômico.
Em um determinado período a Escola Municipal Bom Pastor apresentou os seguintes dados:
Receita econômica
R$ 49.000,00
Material de consumo indireto
R$ 2.000,00
Pessoal Civil indireto
R$ 6.000,00
Serviços de terceiros e encargos indiretos
R$ 700,00
Material de consumo direto
R$ 500,00
Pessoal civil direto
R$ 11.000,00
Depreciação dos bens móveis e imóveis da escola
R$ 1.000,00
Com base nos dados apresentados, o valor da Margem Bruta e o Resultado Econômico da Escola
Municipal Bom Pastor, que utiliza o Método de Custeio por Atividades (ABC), respectivamente, são:
(a) R$ 37.500,00 e 27.800,00
(b) R$ 40.300,00 e 28.800,00
(c) R$ 36.500,00 e 27.800,00
(d) R$ 37.500,00 e 28.800,00
(e) R$ 27.800,00 e 36.500,00
29-Os órgãos públicos deverão elaborar as Demonstrações Contábeis que atendam Norma Brasileira de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público 16.6.
De acordo com a referida Norma, assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes afirmações
sobre o tema:
( ) O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e
dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se
transferem para o início do exercício seguinte.
( ) O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a
execução.
( ) A Demonstração do Valor Adicionado deve ser elaborada considerando sua interligação com o sistema de
custos e evidencia o resultado econômico das ações do setor público.
( ) O Balanço Patrimonial evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações
qualitativas decorrentes da execução orçamentária.
( ) A Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e
elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento
dos serviços públicos.
( ) A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) indica claramente a formação e a utilização
de todas as reservas do ente público estatal.
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A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
(a) F – V – F – F – V – F
(b) V – V – F – F – V – V
(c) F – V – V – F – V – V
(d) V – F – F – V – V – F
(e) F – F – V – V – F – F
30-De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), o projeto de lei orçamentária anual
deverá ser elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias
e com as normas desta Lei Complementar. Analise as afirmativas abaixo:
I – O projeto de lei orçamentária anual conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação
dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do Anexo de Riscos Fiscais.
II - Será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de
isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.
III – Deverá ser enviado, em anexo, documento que trate de medidas de compensação a renúncias de receita
e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado.
IV - Conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita
corrente líquida, será utilizada para atender desequilíbrios orçamentários.
Quais estão CORRETAS:
(a) Somente I, II e III
(b) Somente I e II
(c) Somente II e III
(d) Somente I e III
(e) A I, a II, a III e a IV
31-A Contabilidade Aplicada ao Setor Público é organizada na forma de sistema de informações, cujos
subsistemas, conquanto possam oferecer produtos diferentes em razão da respectiva especificidade,
convergem para o produto final, que é a informação sobre o patrimônio público. De acordo com a NBC
T 16.2 o sistema contábil está estruturado nos seguintes subsistemas:
(a) Orçamentário, patrimonial, financeiro, custos e compensação
(b) Patrimonial, financeiro, compensação e resultado
(c) Orçamentário, patrimonial, financeiro e compensação
(d) Orçamentário, patrimonial, custos e compensação
(e) Caixa e competência
32-Com a aprovação da Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 16.9, o ente estatal
deverá registrar a depreciação, exaustão e amortização dos bens públicos. De acordo com a referida
norma, NÃO estão sujeitos ao regime de depreciação:
(a) bens móveis de natureza cultural
(b) bens como de uso comum do povo, que absorveram ou absorvem recursos públicos, considerados,
tecnicamente, de vida útil indeterminada;
(c) animais que se destinam à exposição e à preservação
(d) terrenos rurais e urbanos
(e) Bens classificados no Código Civil como de uso especial
33-De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 16.5, são elementos
essenciais do Registro Contábil, EXCETO:
(a) a data da ocorrência da transação;
(b) o nome do credor e o número do processo licitatório, caso tenha sido realizado
(c) a conta debitada e a conta creditada;
(d) o valor da transação;
(e) o número de controle para identificar os registros eletrônicos que integram um mesmo lançamento
contábil.
34-Um ente público, em um determinado mês, realizou as despesas listadas na tabela abaixo. Analise-os:
DESCRIÇÃO
VALOR (R$)
Compra de ferramentas para uso em oficina
600,00
Gastos com conservação de bem dominical
4.000,00
Amortização do principal da Dívida Pública Interna
2.500,00
Asfalto para conservação de vias públicas
5.000,00
Material de construção para uma escola nova
3.200,00
Instalação de um elevador novo em prédio público já existente
900,00
Pagamento de juros da dívida pública interna
1.100,00
Pagamento de INSS cota do servidor
400,00
Das despesas listadas na tabela acima, qual o valor da despesa corrente orçamentária?
(a) R$ 10.100,00
(b) R$ 9.400,00
(c) R$ 10.500,00
(d) R$ 11.100,00
(e) R$ 12.000,00
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35-De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), a receita corrente líquida será apurada
somando-se as receitas __________________ no mês em referência e nos _____________ anteriores,
excluídas as duplicidades.
Assinale a alternativa que preenche correta e adequadamente as lacunas da frase acima:
(a) lançadas - onze
(b) correntes – onze
(c) arrecadadas – onze
(d) lançadas – doze
(e) correntes – doze
36-Considere as afirmativas abaixo quanto ao critério de desempate utilizado em licitações onde ocorra
igualdade de condições para os participantes, e assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as
falsas.
( ) Os bens produzidos ou prestados por empresas brasileiras que invistam em pesquisa e em
desenvolvimento no país terão preferência sobre os bens e serviços produzidos ou prestados por empresas
brasileiras.
( ) Os bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras terão preferência sobre os bens
produzidos no Brasil
( ) Os bens produzidos no país ficarão em última posição na ordem de preferência.
A sequencia correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
(a) F – V – V
(b) F – F – F
(c) V – F – F
(d) V – V – F
(e) F – V - F
37-A abertura de créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para
ocorrer a despesa. Consideram-se recursos, desde que não comprometidos, para abertura de créditos
suplementares e especiais, EXCETO:
(a) O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.
(b) Aquele proveniente de excesso de arrecadação.
(c) O resultante da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos autorizados em lei.
(d) Produtos de operações de crédito autorizadas.
(e) Aquele proveniente de recebimento de consignações.
38-Relativamente à despesa com pessoal prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000),
examine as afirmativas abaixo:
I - Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e
empregados públicos serão contabilizados como "Serviços de Terceiro – Pessoa Física”
II - A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze
imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.
III – Nos municípios, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração não poderá exceder a 60%
(sessenta por cento) da receita corrente, compreendendo a receita tributária, de contribuições, patrimonial,
agropecuária, industrial, de serviços, as transferências correntes e outras receitas correntes.
IV - Na verificação do atendimento dos limites da despesa com pessoal, definidos na LRF, não serão
computadas as despesas de indenização por demissão de servidores ou empregados e relativas a incentivos à
demissão voluntária.
Quais estão CORRETAS:
(a) Apenas I, II e III
(b) Apenas I, II e IV
(c) Apenas I e IV
(d) Apenas II e IV
(e) Apenas I e II
39-De acordo com a Lei 4320/64, o controle da execução orçamentária compreenderá:
I- A legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento
ou a extinção de direitos e obrigações.
II- A fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos.
III- O cumprimento de programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de
obras e prestação de serviços.
IV- A prestação de contas ao Poder Legislativo, no prazo estabelecido na Constituição ou nas Leis Orgânicas
Municipais.
V- A escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais pelo método das partidas dobradas.
Analisadas as afirmativas acima, é CORRETO afirmar que:
(a) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
(b) Apenas a afirmativa I e III estão corretas.
(c) Apenas a afirmativa V está errada.
(d) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
(e) Todas as afirmativas estão corretas.
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40-A lei 4320/64 estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes afirmações sobre o tema:
( ) Será considerado Restos a Pagar Processados o montante de despesas empenhadas, mas não pagas até
o dia 31 de dezembro, e que ainda depende da fase de liquidação.
( ) Dívida fundada ou consolidada é aquela que representa um compromisso de exigibilidade inferior a doze
meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financiamento de obras e serviços públicos.
( ) Os créditos adicionais classificam-se em suplementares, especiais e extraordinários.
( ) As despesas com juros e encargos da dívida interna ou externa contratadas, bem como da dívida pública
mobiliária, devem ser classificadas contabilmente como despesas correntes.
( ) A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo nos prazos
estabelecidos nas Constituições e nas Leis Orgânicas dos Municípios, compor-se-á de Projeto de Lei de
Orçamento e mensagem com exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, documentada com
demonstração da dívida fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros
compromissos financeiros exigíveis; exposição e justificação da política econômica-financeira do Governo;
justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
(a) F – F – V – F – V
(b) F – F – V – V – F
(c) V – F – V – V – V
(d) V – V – V – F – F
(e) F – F – F – V – F
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