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CARGO: CONTADOR 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00min (três) horas. A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais / Atualidades 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atenção! Os excertos abaixo servirão de subsídio para as questões 1 a 3. O texto A é uma 

composição de Gilberto Gil e o texto B é parte de um texto publicado na revista Superinteressante. 

Texto A: 

A paz 

Invadiu o meu coração 

De repente, me encheu de paz 

Como se o vento de um tufão 

Arrancasse meus pés do chão 

Onde eu já não me enterro mais 

A paz 

Fez o mar da revolução 

Invadir meu destino; a paz 

Como aquela grande explosão 

Uma bomba sobre o Japão 

Fez nascer o Japão da paz 

Eu pensei em mim 

Eu pensei em ti 

Eu chorei por nós 

Que contradição 

Só a guerra faz 

Nosso amor em paz 

Eu vim 

Vim parar na beira do cais 

Onde a estrada chegou ao fim 

Texto B: 

 

O que é um paradoxo? 

 

Paradoxos são expressões numéricas ou verbais 

com uma contradição interna - verdadeiras 

charadas de lógica. É qualquer expressão verbal 

ou numérica que apresente uma contradição 

interna.  

Por exemplo, em um de seus versos mais 

famosos, o poeta Luís de Camões diz: “(O amor) 

é ferida que dói e não se sente”. Mas como é que 

não dá para sentir uma ferida dolorida? Taí um 

paradoxo dos mais clássicos: a gente consegue 

compreender, mas, se analisarmos cada palavra 

(ou conceito) da expressão, a coisa fica confusa. 

Fonte: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-e-

um-paradoxo/ 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-e-um-paradoxo/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-e-um-paradoxo/


ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTÃ – SC 

4 
 

Onde o fim da tarde é lilás 

Onde o mar arrebenta em mim 

O lamento de tantos "ais" 

Fonte: https://www.vagalume.com.br/gilberto-gil/a-

paz.html 

1 - Com relação aos textos A e B é INCORRETO:   

a) Os textos foram redigidos com finalidades comunicativas diversas. O primeiro, uma canção, 

possui uma estrutura em versos e percebe-se a presença de rimas. O segundo, estruturalmente, 

não apresenta versos mesmo que cita o nome do poeta Luís de Camões. 

b) A texto B utiliza o que foi escrito pelo poeta Luís de Camões para exemplificar o tema 

abordado: Paradoxos. 

c) O texto B faz uma explicação mais técnica sobre o tema: paradoxos enquanto que o texto A, 

por meio de vocábulos específicos, cria um enredo também focando o tema paradoxos porém 

de modo mais poético e metafórico.    

d) No texto A há uma informação implícita sobre a bomba de Hiroshima e Nagasaki. 

e) Visando a produção de um sentido semelhante, a palavra “contradição” presente no texto B 

não poderia ser substituída pelo vocábulo “contrassenso”.  

2 - No excerto: “Vim parar na beira do cais / Onde a estrada chegou ao fim/ Onde o fim da tarde é 

lilás / Onde o mar arrebenta em mim”. O vocábulo em destaque retoma: 

a) o cais  

b) o mar  

c) a estrada  

d) o amor 

e) o fim de tarde 

3 - Nos excertos: 

I - É qualquer expressão verbal ou numérica que apresente uma contradição interna.  
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II - Fez o mar da revolução. 

As palavras em destaque, respectivamente, estão exercendo a função morfológica de:  

a) verbo – advérbio – verbo – substantivo  

b) pronome – verbo – verbo – substantivo 

c) verbo – verbo – verbo – substantivo 

d) verbo – verbo – verbo – verbo 

e) advérbio – verbo – verbo – substantivo 

4 - Analise as sentenças apresentadas abaixo e assinale aquela que há um EQUÍVOCO considerando 

a concordância nominal:  

a) Há bastantes revistas na banca. 

b) As meninas ficaram só.  

c) Após a aula permaneceram abertos a apostila e o livro.   

d) No consultório, há menos meninas que meninos. 

e) Após o desastre, os vigias monitoravam as câmeras alerta. 

5 - Segundo o Manual de Redação da Presidência da República a redação oficial é a maneira pela 

qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos. A redação oficial não é 

necessariamente árida e contrária à evolução da língua. É que sua finalidade básica – comunicar com 

objetividade e máxima clareza – impõe certos parâmetros ao uso que se faz da língua, de maneira 

diversa daquele da literatura, do texto jornalístico, da correspondência particular etc. Nesse sentido a 

redação oficial deve caracterizar-se por: 

 I – clareza e precisão  

II – objetividade  

III – uso de regionalismos  

IV – coesão e coerência  
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V – impessoalidade  

VI – formalidade e padronização 

VII – uso da norma padrão da língua portuguesa 

VIII – concisão  

IX – emprego do pronome de tratamento Vossa Excelência em todas as correspondências oficiais.  

X – uso de linguagem rebuscada quando a correspondência for dirigida para uma autoridade de 

alto escalão.  

Fonte: Extraído e Adaptado de: http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-

presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf Acesso em 23 jan. 2020. 

a) São corretos apenas os itens I, II, III, V, VI, VIII e IX. 

b) São corretos apenas os itens I, II, IV, V, VI,VIII e X . 

c) São corretos apenas os itens I, II, III, IV, V, VI e VIII. 

d) São corretos apenas os itens I, II, IV, V, VI, VII e VIII. 

e) São corretos apenas os itens I, II, V, VII e X. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - João Carlos foi colocar gasolina em seu carro, cujo tanque estava com 25% de sua capacidade. 

Abasteceu 31,5 litros e encheu o tanque. A capacidade do tanque de combustível do carro de João 

Carlos é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

7 - Um aquário com formato de um prisma reto retangular, tem como dimensões as seguintes 

medidas: 0,50 metros de largura, 0,82 metros de comprimento e 0,40 metros de altura. O aquário 

contém certa quantidade de água e nele foram colocadas pedrinhas com formas irregulares, as quais 

http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf
http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf
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ficaram completamente submersas. Não havendo transbordamento, observou-se que o nível da água 

subiu 5 centímetros. O volume de água deslocado pelas pedrinhas que foram colocadas no aquário foi 

de: 

a) 164 litros 

b) 100 litros 

c) 16,40 litros 

d) 20,50 litros 

e) 205 litros 

8 - Em uma urna existem 10 bolas numeradas de 4 a 13. Uma bola é retirada ao acaso, então a 

probabilidade de a bola retirada apresentar um número primo é de: 

a) 40% 

b) 70% 

c) 50% 

d) 30% 

e) 60% 

9 - Certo dia Duda leu no período da manhã  do total das páginas de um livro em 3 horas de leitura 

ininterrupta e, no período da tarde, leu as páginas restantes do livro. Sabendo-se que neste período o 

desempenho da Duda em leitura cai para 60% em relação ao período da manhã, então quanto tempo 

Duda levou para ler as páginas restantes? 

a) 2h 58min 

b) 3h 35min 

c) 3h 45min 

d) 4h 05min 

e) 4h 15min 

10 - Em uma sala há um grupo de 6 homens e 8 mulheres. Nessa situação, a quantidade de casais 

diferentes que podem ser formados é igual a:   

a) 48 

b) 56 

c) 45 

d) 34 

e) 28 
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CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 

11 - Uma das fontes de energia do Brasil, mesmo que em pequena escala, é a energia nuclear. A 

energia nuclear é derivada da fissão do urânio em reator nuclear.   No Brasil, são duas: as usinas de 

Angra 1 e Angra 2, no Rio de Janeiro. Está em construção a usina Angra 3, também no Rio. Por 

razões de segurança, o governo federal tem monopólio sobre a cadeia de urânio, conforme estabelece 

a Constituição Federal. A Eletronuclear é responsável pela geração de energia nuclear e as Indústrias 

Nucleares Brasileiras (INB) são responsáveis pela extração e beneficiamento do urânio. Pergunta-se: 

Qual é o principal estado brasileiro produtor do urânio utilizado nas usinas nucleares?   

Fonte: Adaptado de http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2010/05/no-brasil-99-do-uranio-e-usado-para-gerar-

eletricidade-saiba-mais.html. Acesso em: 13 jan.2020. 

a) Ceará  

b) São Paulo  

c) Paraná  

d) Amazonas 

e) Bahia  

12 - O general Qassem Soleimani, morto recentemente em um ataque aéreo americano em Bagdá era 

um dos homens mais poderosos do Irã. O major-general era apontado como o cérebro das estratégias 

militares iranianas e liderava desde 1998 a   unidade especial da Guarda Revolucionária denominada:  

a) Força Quds 

b) Casa Branca  

c)  Al Qaeda 

d) aliados de Teerã  

e) aiatolá Ali Khamenei 

Fonte: Adaptado de https://g1.globo.com  e https://epoca.globo.com  Acesso em:  13 de janeiro de 2020. 

13 - Em 2016, por meio de plebiscito, a população britânica decidiu pela saída da União Europeia 

(UE). Em março de 2017, tal decisão foi notificada ao bloco - e, segundo o Artigo 50 do Tratado de 

Lisboa, uma vez comunicado, o desmembramento se efetivaria dois anos depois. Março de 2019 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/ira/
https://www.bbc.com/portuguese/topics/c404v0kz1qzt
https://g1.globo.com/
https://epoca.globo.com/
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chegou, mas a separação não aconteceu sendo adiada para 31 de outubro de 2019. Agora está prevista 

para 31 de janeiro de 2020, a menos que seja fechado um acordo de saída antes. Acredita-se que será 

a maior mudança política do Reino Unido em mais de 40 anos. A saída do Reino Unido do bloco da 

UE ficou conhecida pela abreviação:  

 Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-46335938 Acesso em 15 jan. 2020. (Adaptado) 

a) NAFTA 

b) BRICS 

c) CEI 

d) BREXIT  

e) EFTA 

14 - Com mais de duas décadas de existência, o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) é a mais 

abrangente iniciativa de integração regional da América Latina, surgida no contexto da 

redemocratização e reaproximação dos países da região ao final da década de 80.  Dos países da 

América Latina existe o status de membros fundadores, efetivos ou então associados. Pergunta-se: 

Quais são os países fundadores do Mercado Comum do Sul? 

Fonte: http://www.mercosul.gov.br Acesso em 15  jan. 2020. 

a) Brasil, Argentina, Paraguai e Chile 

b) Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai  

c) Brasil, Argentina, Uruguai e Chile 

d) Brasil, Argentina, Paraguai e Bolívia  

e) Brasil, Argentina, Paraguai e Venezuela 

15 - Em junho de 2020, a capital do Japão, Tóquio, vai sediar os Jogos Olímpicos de verão. É a 

segunda vez que o evento acontece na cidade. No total, são atletas de 206 nações competindo em 33 

modalidades. Os esportes que antes não entravam como categoria olímpica e que em 2020 entram 

para as disputas são: 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-46335938
http://www.mercosul.gov.br/
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a) skate, escalada esportiva, judô, surfe e beisebol/softbol. 

b) skate, montanhismo, caratê, surfe e tênis de mesa. 

c) skate, escalada esportiva, caratê, surfe e airsoft.  

d) skate, airsoft, Slackline, surfe e beisebol. 

e) skate, escalada esportiva, caratê, surfe e beisebol/softbol. 

Fonte: https://madeinjapan.com.br/2019/02/26/novos-esportes-olimpicos-para-tokyo-2020 e 

https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/olimpiadas-toquio-2020.htm   Acesso em 19 jan. 2020. 

INFORMÁTICA 

16 - Com relação aos recursos de armazenamento de dados em um computador, qual das 

características a seguir, NÃO REPRESENTA UMA VANTAGEM do uso de dispositivos SSD (disco 

sólido) com relação ao HD (disco rígido convencional):  

a) Maior velocidade 

b) Menos barulho 

c) Maior resistência 

d) Menor preço 

e) Menor consumo de energia 

17 - Considerando a seguinte planilha do MICROSOFT EXCEL: 

 

https://madeinjapan.com.br/2019/02/26/novos-esportes-olimpicos-para-tokyo-2020
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Qual das opções a seguir não representa uma fórmula utilizada em qualquer uma das células das 

colunas A, B, C e D a partir da linha 03: 

a) =SE(C4=0;1;C4+C3) 

b) =B2+$F$5 

c) = D4/F4+3 

d) =C3+B3+A3 

e) =A2+$F$4 

18 - Qual a função do @ (arroba) nos endereços de e-mail? 

a) Preceder a identificação da origem, local ou domínio (propriedade) de um endereço e-mail. 

b) Indicar que é um endereço de e-mail apenas. 

c) Gerar o endereço IP do e-mail. 

d) Ativar os mecanismos de segurança do e-mail. 

e) Acionar ferramenta de correio eletrônico disponível. 

19 - Dentre as alternativas a seguir, escolha a que define um Cookie e sua utilidade para navegação 

na INTERNET: 

a) São os arquivos de permissão de acesso ao endereço eletrônico ou site. 

b) São pequenos programas para acelerar o funcionamento do navegador. 

c) São arquivos de imagem presentes nas páginas WEB. 

d) São programas que fazem o navegador funcionar. 

e) São pequenos arquivos usados pelo navegador para armazenar dados ou preferencias do 

usuário. 

20 - Dentre as opções a seguir, escolha a que NÃO REPRESENTA alguma utilidade dos arquivos 

com a extensão .POT (versões antigas) ou POTX (versões mais atuais) no MICROSOFT POWER 

PONT? 
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a) Gerar modelos de arquivos para apresentações. 

b) Compactar o tamanho do arquivo de apresentação. 

c) Replicar formatações para novos arquivos de apresentação. 

d) Padronizar formato de apresentações. 

e) Possibilitar o uso de senha para controle de acesso e modificação da estrutura destes 

arquivos. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CONTADOR 

21 - De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição, 

não é considerado um princípio orçamentário: 

a) Transparência 

b) Unidade ou totalidade 

c) Orçamento líquido 

d) Exclusividade 

e) Não-vinculação 

22 - Em relação à classificação da receita Orçamentária por natureza, o § 1º do art. 8º da Lei nº 

4.320/1964 define que os itens da discriminação da receita, mencionados no art. 11 dessa lei, serão 

identificados por números de código decimal. Convencionou-se denominar este código de natureza 

de receita. Para os Municípios, uma nova codificação tornou-se válida a partir do exercício financeiro 

de 2018, inclusive no que se refere à elaboração do respectivo projeto de lei orçamentária, possuindo 

a seguinte estrutura numérica de 8 dígitos, dividida em 5 partes: X.X.X.XXXX.X. Na estrutura da 

codificação, as posições ordinais corretas são: 

a) Categoria Econômica / Espécie / Origem / Desdobramentos para identificação de 

peculiaridades da receita / Tipo. 

b) Categoria Econômica / Origem / Espécie / Desdobramentos para identificação de 

peculiaridades da receita / Tipo. 
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c) Categoria Econômica / Tipo / Espécie / Origem / Desdobramentos para identificação de 

peculiaridades da receita. 

d) Espécie / Categoria Econômica / Origem / Desdobramentos para identificação de 

peculiaridades da receita / Tipo. 

e) Espécie / Origem / Categoria Econômica / Desdobramentos para identificação de 

peculiaridades da receita / Tipo. 

23 - No tocante à receita pública, não é classificada como sendo receita corrente: 

a) Alienação de Bens. 

b) Transferências Correntes. 

c) Receita Patrimonial. 

d) Receita Industrial. 

e) Receita Agropecuária. 

24 - O registro da receita orçamentária deve ocorrer:  

a) No momento da utilização dos recursos. 

b) No momento da previsão orçamentária. 

c) No momento do provisionamento pelo pagador. 

d) No momento da arrecadação. 

e) No momento do empenhamento da despesa.  

25 - Utiliza-se o grupo de despesas 5 – Inversões Financeiras para contabilizar: 

a) Devolução de receitas. 

b) Pagamento de encargos financeiros. 

c) Aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização. 

d) Pagamento de Juros da dívida. 
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e) Pagamento de encargos sociais. 

26 - A abertura dos créditos orçamentários suplementares e especiais depende da existência de 

recursos disponíveis para ocorrer a despesa. Consideram-se recursos para o fim de abertura dos 

citados créditos, com exceção de: 

a) O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. 

b) Os recursos provenientes de excesso de arrecadação. 

c) Os créditos orçamentários decorrentes de anulação de empenhos. 

d) Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos 

adicionais, autorizados em Lei. 

e) O produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao 

poder executivo realiza-las.         

27 - O registro contábil referente a receitas sem efetivo ingresso de caixa será contabilizado: 

a) No Ativo Financeiro. 

b) No Ativo Permanente. 

c) No Passivo Financeiro. 

d) No Passivo Permanente. 

e) Nas Contas de Compensação. 

28 - Em relação à execução orçamentária disciplinada no PCASP, assinale a alternativa incorreta 

quanto às fases: 

a) “Empenho” consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico. 

b) “Empenho” é o ato emanado de autoridade competente, que cria para o Estado obrigação de 

pagamento pendente ou não de implemento de condição. 

c) “Em Liquidação” possibilita a separação entre os empenhos não liquidados que possuem fato 

gerador dos que não possuem, evitando assim a dupla contagem para fins de apuração do 

passivo financeiro. 
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d) “Liquidação” consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os 

títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. 

e) “Pagamento” consiste na entrega de numerário ao credor por meio de cheque nominativo, 

ordens de pagamentos ou crédito em conta, e só pode ser efetuado antes da regular liquidação 

da despesa. 

29 - No fim do exercício, as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas serão inscritas em 

restos a pagar. A inscrição de restos a pagar deve observar as disponibilidades financeiras e 

condições da legislação pertinente, de modo a prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o 

equilíbrio das contas públicas, conforme estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

Assinale a alternativa correta em relação aos restos a pagar: 

a) Restos a Pagar Não Processados: não foram empenhados, pendentes de liquidação e 

pagamento. 

b) Restos a Pagar Processados: foram empenhados e liquidados, pendentes de pagamento. 

c) Restos a Pagar Não Processados: foram empenhados, liquidados e não pagamento. 

d) Restos a Pagar Processados: foram empenhados, não liquidados e pagos. 

e) Restos a Pagar Processados: foram empenhados e não liquidados, pendentes de pagamento. 

30 - Despesas de exercícios anteriores são despesas cujos fatos geradores ocorreram em exercícios 

anteriores àquele em que foram reconhecidas. Considera-se despesas de exercícios anteriores: 

a) Despesas que se tenham processado na época própria.  

b) Restos a pagar com prescrição interrompida, cuja inscrição como restos a pagar tenha sido 

cancelada, mas ainda vigente o direito do credor. 

c) Compromissos reconhecidos orçamentariamente antes do encerramento do exercício. 

d) Despesas cujo empenho tenha sido considerado subsistente e não foi anulado no 

encerramento do exercício correspondente. 

e) Despesas com pagamento de parcelas de empréstimos e financiamentos realizados em 

exercícios anteriores. 
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31 - De acordo com a Lei Complementar 101/2000, além de obedecer às demais normas de 

contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes: 

a) A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados 

a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma agrupada. 

b) A despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, 

apurando-se, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa. 

c) As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e 

operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, e não compreenderão 

transações autárquicas e fundacionais e de empresas estatais dependentes. 

d) As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas nos demonstrativos financeiros e 

orçamentários gerais. 

e) A demonstração dos fluxos de caixa dará destaque à origem e ao destino dos recursos 

provenientes da alienação de ativos. 

32 - De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, os Municípios têm o seguinte limite percentual 

de despesa com pessoal, em relação à sua receita corrente líquida: 

a) 48,6% 

b) 51,3% 

c) 54% 

d) 57% 

e) 60% 

33 - A renúncia de receita, para ser implementada, dependerá de pelo menos uma das seguintes 

condições, exceto: 

a) Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da 

lei orçamentária. 

b) Demonstração de que a renúncia não afetará as metas de resultados fiscais previstas no 

anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias. 
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c) Estar acompanhada de medidas de compensação. 

d) Compreender anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em 

caráter não geral. 

e) Prever o cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de 

cobrança. 

34 - Ao final do ano de 2019, o município de “Exemplo”, hipoteticamente, apresentava os seguintes 

valores registrados em sua contabilidade, para fins de encerramento de balanço: 

I- Receitas de impostos: R$ 2.500,00. 

II- Receitas de alienação de ativos: R$ 1.000,00. 

III- Despesas empenhadas: R$ 2.000,00. 

IV- Despesas liquidadas não pagas: R$ 1.500,00. 

V- Despesas pagas: R$ 500,00. 

Com base nos valores acima, assinale a alternativa correta: 

a) O valor de restos a pagar processados é R$ 500,00. 

b) O valor de restos a pagar não processados é R$ 1.500,00. 

c) A receita corrente líquida é R$ 3.500,00. 

d) A despesa é R$ 2.000,00. 

e) A receita de capital é R$ 3.500,00. 

35 - O Município possui saldo financeiro aplicado em instituição bancária, relativo ao IPTU 

arrecadado. Os valores referentes aos juros recebidos (rendimentos) constituem receita do Município, 

e devem ser contabilizados de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público. Em 

relação a origem, assinale como tal receita é classificada: 

a) Receita Tributária. 

b) Receita Patrimonial. 
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c) Receita de Serviços. 

d) Transferências Correntes. 

e) Receita de Contribuições. 

36 - O demonstrativo contábil que 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, é: 

a) Balanço orçamentário. 

b) Balanço Financeiro. 

c) Balanço Patrimonial. 

d) Demonstração das variações patrimoniais. 

e) Demonstração dos fluxos de caixa. 

37 - O demonstrativo contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial 

da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos 

potenciais, que são registrados em contas de compensação, é: 

a) Balanço Patrimonial. 

b) Balanço Financeiro. 

c) Demonstração dos fluxos de caixa. 

d) Demonstração das variações patrimoniais. 

e) Demonstração das mutações do patrimônio líquido. 

38 - Os recursos arrecadados pela fazenda pública decorrentes de alienação de ativos não poderão ser 

aplicados em: 

a) Aquisição de imóveis. 

b) Construção de novos imóveis. 

c) Aquisição de veículos 
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d) Pagamento a regime de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. 

e) Pagamento de salários. 

39 - É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a 

divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse 

coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. São, segundo a Lei 12.527/11- Lei de Acesso à 

Informação, informações mínimas que devem constar, à exceção de: 

a) Registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas 

unidades e horários de atendimento ao público. 

b) Registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros. 

c) Registros das despesas. 

d) Dados funcionais individualizados relativos à medicina e segurança do trabalho. 

e) Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. 

40 - De acordo com o Estatuto dos servidores públicos do Município de Arabutã, são requisitos 

básicos para ingresso no serviço público, com exceção de: 

a) A nacionalidade brasileira ou estrangeira, na forma da Lei. 

b) O gozo dos direitos políticos. 

c) Não possuir outro vínculo empregatício ativo. 

d) A idade mínima de 18 (dezoito) anos. 

e) O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 

 


