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MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL 
 

CARGO: CONTADOR 
EDITAL Nº 01/2017 

DATA: 14/01/2018 - PERÍODO: TARDE 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 50 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 

(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. O candidato, somente poderá levar 
consigo o CADERNO DE QUESTÕES 01 (uma) 
hora antes do horário do término da prova. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 4hs00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Cerveja sem álcool para dormir melhor 
 

 Estudo espanhol aponta que tomar uma 
garrafinha de cerveja na versão sem álcool ajuda 
a embalar o sono. O responsável por essa 
façanha é o lúpulo, planta que dá o tradicional 
amargor à cerveja. Segundo pesquisadores da 
Universidade de Extremadura, na Espanha, o 
ingrediente aumenta a atividade do 
neurotransmissor GABA, conhecido por 
diminuir a ação do sistema nervoso, daí o efeito 
sedativo. Eles comprovaram essa ação em um 
estudo com 30 jovens. 
  Durante 14 dias, o grupo tomou uma garrafa 
de 330 ml de cerveja sem álcool no jantar. A 
ingestão noturna é mais adequada para ter um 
impacto sobre o sono, ensina Rafael Bravo, um 
dos autores da investigação. Ao final do período, 
a loura gelada não decepcionou: os estudantes 
passaram a dormir melhor. 
 A tradicional não vale, apesar de ter lúpulo, 
a cerveja normal não surtirá o mesmo efeito. 
Rafael Bravo diz que, se consumido à noite o 
álcool pode interromper o ciclo do sono: "É que 
as pessoas costumam ficar mais ativas depois 
que o ingerem", afirma. Para evitar mexe-mexe, 
a dica do pesquisador é beber uma dose na hora 
do almoço ou então cerca de duas horas antes de 
cair na cama.  
Disponível em: www.vida-saudavel-e-

ativa.webnode.com/products/cerveja-sem-alcool-para-melhorar-

qualidade-do-sono/ 

  
01 - Segundo o texto, é correto afirmar: 
a) A cerveja pode substituir os remédios para 
dormir. 
b) A cerveja sem álcool pode interromper o ciclo 
do sono. 
c) A cerveja tradicional não faz o mesmo efeito, 
mas o álcool também ajuda embalar o sono. 
d) A cerveja tem o lúpulo, que atua para 
aumentar a atividade do neurotransmissor 
GABA. 
 
02 - O texto acima foi publicado em uma 
revista sobre saúde. O texto é verbal com 
características que dão a ele a função de: 
a) emocionar, falando sobre uma nova 
descoberta. 
b) informar sobre uma descoberta. 
c) simplesmente narrar um fato. 
d) usar a argumentação para aumentar o 
consumo de cerveja. 

03 - As figuras de linguagem são recursos 
semânticos usados em textos, para melhorar a 
expressividade. Qual a figura que 
encontramos na comparação do fragmento 
em destaque, no 3º parágrafo: loura gelada. 
a) hipérbole.  
b) onomatopeia.  
c) metáfora. 
d) antítese. 
 
04 - Observe o período a seguir: "O 
responsável por essa façanha é o lúpulo, 
planta que dá o tradicional amargor à 
cerveja." No período observamos uma 
situação de crase no fragmento em destaque. 
Esse fenômeno fonético acontece com a fusão 
de: 
a) preposição -a com artigo definido feminino -
a. 
b) conjunção -a com o artigo definido feminino -
a. 
c) artigo definido -a com o artigo definido 
feminino -a. 
d) nenhuma das alternativas acima. 
 
05 - Conforme o Novo Acordo Ortográfico 
assinado em 1990, obrigatório no Brasil a 
partir de 2016, pode-se afirmar em relação à 
ausência do acento circunflexo no verbo - ter, 
em destaque na oração: "A cerveja tem uma 
nova função, segundo pesquisa.". O verbo 
está sem acento circunflexo pois obedece a 
regra apresentada na alternativa:  
a) O uso é facultativo. 
b) Não há necessidade de acento, já que tem um 
artigo que antecede o verbo. 
c) O acento só é necessário para fazer a 
distinção entre a 3ª pessoa do singular do 
presente do indicativo e terceira pessoa do plural 
do presente do indicativo dos verbos -ter e -vir. 
d) O acento só poderá ser usado para distinguir a 
3ª pessoa do plural do presente do indicativo do 
verbo -vir. 
 
06 - Em fevereiro, uma loja totalizou 975529 
vendas. Para isso o incremento nos meses de 
janeiro e fevereiro foram de 5100 vendas em 
cada. Se o incremento de vendas for sempre o 
mesmo nos seis primeiros meses do ano, 
considerando-se que y representa o número 
de vendas e x os meses (janeiro sendo o 
primeiro, fevereiro, o segundo, março, o 
terceiro e assim por diante) a expressão 
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algébrica que relaciona essas quantidades 
nesses meses é: 
a) y = 965329 + 5100x. 
b) y = 961429 + 5100x. 
c) y = 9755529 + 5100x. 
d) y = 948502 + 5100x. 
 
07 - Se x% de y é 50 quanto é y% de x? 
a) 50. 
b) 40. 
c) 60. 
d) 5. 
 
08 - Considerando a frase “O jogador que 
ataca e defende, ganha o jogo” podemos 
representá-la usando: 
a) . 
b) . 
c) . 
d) . 
 
09 - Uma floricultura possui em seu estoque 
um total de 400 flores, entre elas rosas e 
tulipas. Sabendo que o número de rosas é 8 
vezes maior que a metade do número de 
tulipas. Qual é a porcentagem de tulipas no 
estoque? 
a) 20%. 
b) 80%. 
c) 30%. 
d) 70%. 
 
10 - Dada a função f(x+4)= 2x+5, qual o valor 
de f(5)+f(2)? 
a) 6. 
b) 5. 
c) 7. 
d) 8. 
 
11 - O preço cobrado por um serviço de 
manutenção A de R$520,00 sofreu um 
aumento de R$140,00 e outro serviço B, de 
R$380,00 sofreu um aumento de R$40,00. 
Sobre isso, podemos afirmar que: 
a) O percentual de aumento do serviço A é 
maior que 26%. 
b) O percentual de aumento do serviço B é 
menor que 10%. 
c) O percentual de aumento de A e B são iguais. 
d) O percentual de aumento do serviço B é 
maior que do serviço A. 
 

12 - Há retas onde a função tangente não 
existe, qual delas está listada a seguir? 
a) 0 
 

b)  
 

c)  
d) 2  
 
13 - Quando falo sobre ângulos e suas 
medidas, posso utilizar a medida minuto (’), 
1º corresponde a quantos minutos? 
a) 60’ 
 
b)  
 

c) 360’ 
 
d)  
 
14 - Qual destes não são arcos côngruos? 
a) 0º e 2 . 
b) 60º e 420º. 
c) 90º e 450º. 
d) 12º e 315º. 
 
15 - Tendo como referência o triangulo a 
seguir, qual a medida de AB, sendo  = 30º? 

 
a) 3,25. 
b) 4,8. 
c) 6,5. 
d) 7. 
 
16 - Para que o resultado da função f(x)= 
4x+2x+4 seja igual a 256, qual é o valor de x? 
a) 254. 
b) 6. 
c) 5,2. 
d) 0. 
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17 - Uma taxa de juros simples mensal de 
5,35% equivale a taxa de: 
a) 10,70% bimestral. 
b) 17,05% trimestral. 
c) 33,40% semestral. 
d) 34,20% semestral 
 
18 - Qual a imagem da função f(x)=senx? 
a) [-1,1]. 
b) . 
c) . 
d) ]-6,32]. 
 
19 - Qual a probabilidade de se sortear um 
número múltiplo de quatro em uma urna que 
contenha 36 bolas enumeradas de 2 a 36? 
a) 5 
 
b)  
 
 
c)  
 
 
d)  
 
20 - De quantas maneiras diferentes podemos 
reposicionar as letras da palavra REAL? 
a) 21. 
b) 6. 
c) 24. 
d) 36. 
 
21 - O Internet Explorer 9, apresenta um 
botão em formato de uma “casinha”. Esta 
“casinha” é:  
a) Histórico. 
b) Home Page. 
c) Arquivos. 
d) Pesquisar. 
 
22 - São considerados softwares. EXCETO:  
a) Microsoft Powerpoint. 
b) Mouse pad. 
c) Opera. 
d) VLC Media Player. 
 
23 - Significa transferir um ou mais arquivos 
de um servidor remoto para um computador 
local. É um procedimento muito comum e 
necessário quando o objetivo é obter dados 
disponibilizados na internet. Assinale a 

alternativa que corresponde à definição 
acima: 
a) download. 
b) messenger. 
c) quadriband. 
d) copyrigth. 
 
24 - A conexão de rede sem fio no Windows é 
chamada de: 
a) Wi-Fi. 
b) Bluetooth. 
c) Intranet. 
d) Ethernet. 
 
25 - São consideradas mídias moveis, 
EXCETO: 
a) DVD. 
b) Memória ROM. 
c) PENDRIVE. 
d) CD. 
 
26 - De acordo com a Constituição Federal de 
1988, são direitos e deveres individuais e 
coletivos, exceto: 
a) A livre expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença. 
b) O livre exercício de qualquer trabalho, ofício 
ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer. 
c) A livre locomoção no território nacional a 
qualquer tempo, podendo qualquer pessoa, nele 
entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 
d) A criação de associações e, na forma da lei, a 
de cooperativas independem de autorização, 
sendo vedada a interferência estatal em seu 
funcionamento. 
 
27 - A Constituição Federal de 1988, foi 
redigida com objetivo, entre outros, de 
assegurar o livre exercício dos direitos sociais, 
razão pela qual estes encontram-se previstos 
como direito fundamental. Assim, são 
exemplos de direitos sociais, previstos no 
texto constitucional, exceto: 
a) Transporte. 
b) Proteção à maternidade e à infância. 
c) Moradia. 
d) Previdência privada. 
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28 - Acerca da organização político-
administrativa prevista na Constituição 
Federal de 1988, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
exceto: 
a) Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, 
subvencioná-los, embaraçar-lhes o 
funcionamento ou manter com eles ou seus 
representantes relações de dependência ou 
aliança, ressalvada, na forma da lei, a 
colaboração de interesse público. 
b) Recusar fé aos documentos públicos. 
c) Criar distinções entre brasileiros ou 
preferências entre si. 
d) Garantir aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade. 
 
29 - O Estatuto dos Servidores Municipais de 
Caxias do Sul, Lei Complementar nº 3.673/91, 
em suas disposições preliminares versa sobre 
o cargo público. A este respeito, nos termos 
desta lei, não é correto afirmar que: 
a) A nomeação para cargo em comissão depende 
de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, ressalvadas as 
investiduras em cargo público, declarados em lei 
de livre nomeação e exoneração. 
b) Os cargos públicos municipais são acessíveis 
a todos os brasileiros, preenchidos os requisitos 
que a lei estabelecer. 
c) Servidor é a pessoa legalmente investida em 
cargo público. 
d) Os cargos públicos são de provimento efetivo 
ou em comissão. 
 
30 - A Lei Complementar nº 3.673/91, ao 
versar acerca do regime disciplinar dos 
servidores públicos, trata sobre seus deveres. 
Neste sentido, nos termos da lei, são deveres 
do servidor público do Município de Caxias 
do Sul, exceto: 
a) Ser leal às instituições constitucionais e 
administrativas a que servir. 
b) Respeitar e acatar seus superiores 
hierárquicos e obedecer às suas ordens, ainda 
quando manifestamente ilegais. 
c) Manter espírito de cooperação e solidariedade 
com os companheiros de trabalho. 
d) Manter coleção atualizada de leis, 
regulamentos e demais normas necessárias ao 
desempenho de suas atribuições. 

31 - O registro contábil deve conter o número 
de identificação do lançamento em ordem 
sequencial relacionado ao respectivo 
documento de origem externa ou interna ou, 
na sua falta, em elementos que comprovem 
ou evidenciem fatos contábeis. Sobre a 
escrituração contábil, analise as seguintes 
afirmativas: 
I - Os documentos em papel podem ser 
digitalizados e armazenados em meio 
magnético, desde que assinados pelo 
responsável pela entidade e pelo profissional 
da contabilidade regularmente habilitado, 
devendo ser submetidos ao registro público 
competente. 
II - Lançamento de estorno é aquele que 
promove a regularização de conta 
indevidamente debitada ou creditada, por 
meio da transposição do registro para a conta 
adequada. 
III - O registro contábil deve conter o número 
de identificação do lançamento em ordem 
sequencial relacionado ao respectivo 
documento de origem externa ou interna ou, 
na sua falta, em elementos que comprovem 
ou evidenciem fatos contábeis. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas I e III. 
c) Apenas as afirmativas II e III. 
d) I, II e III. 
 
32 - Pelo método da equivalência patrimonial, 
o investimento em coligada, em 
empreendimento controlado em conjunto e 
em controlada deve ser inicialmente 
reconhecido pelo custo e o seu valor contábil 
será aumentado ou diminuído pelo 
reconhecimento da participação do investidor 
nos lucros ou prejuízos do período, gerados 
pela investida após a aquisição. Sore o 
método de equivalência patrimonial, é 
Incorreto afirmar que: 
a) As distribuições recebidas da investida 
reduzem o valor contábil do investimento. 
b) A participação do investidor no lucro ou 
prejuízo do período da investida deve ser 
reconhecida no resultado do período do 
investidor. 
c) Ajustes no valor contábil do investimento 
também são necessários pelo reconhecimento da 
participação proporcional do investidor nas 
variações de saldo dos componentes dos outros 
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resultados abrangentes da investida, 
reconhecidos diretamente em seu patrimônio 
líquido, como nos casos decorrentes da 
reavaliação de ativos imobilizados. 
d) A defasagem máxima entre as datas de 
encerramento das demonstrações da investida e 
do investidor não deve ser superior a três meses. 
É vedada a utilização de práticas contábeis 
diferentes daquelas adotadas pelo investidor em 
eventos e transações de mesma natureza em 
circunstâncias semelhantes, bem como a 
realização de ajustes para aplicação do método 
de equivalência patrimonial. 
 
33 - A Demonstração do Valor Adicionado 
deve proporcionar aos usuários das 
demonstrações contábeis informações 
relativas à riqueza criada pela entidade em 
determinado período e a forma como tais 
riquezas foram distribuídas. Sobre a 
Demonstração do Valor Adicionado, analise 
as afirmativas abaixo: 
I - Valor adicionado recebido em 
transferência representa a riqueza que não 
tenha sido criada pela própria entidade, e sim 
por terceiros, e que a ela é transferida, como 
por exemplo receitas financeiras, de 
equivalência patrimonial, dividendos e 
aluguel. 
II - Na Demonstração do Valor Adicionado 
para empresas em geral, o Valor Adicionado 
Bruto é constituído pelas Receitas, pela 
constituição ou reversão da provisão para 
créditos de liquidação duvidosa e dedução 
dos insumos adquiridos de terceiros. 
III - A distribuição do Valor Adicionado deve 
evidenciar, no mínimo, informações 
referentes a pessoal e encargos, custo dos 
produtos, mercadorias ou serviços, prestados, 
impostos taxas e contribuições, materiais, 
serviços de terceiros e remuneração do 
capital de terceiros. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas I e III. 
c) Apenas as afirmativas II e III. 
d) I, II e III. 
 
34 - As demonstrações serão complementadas 
por notas explicativas e outros quadros 
analíticos ou demonstrações contábeis 
necessários para esclarecimento da situação 
patrimonial e dos resultados do exercício. 

Assinale a única alternativa onde consta uma 
informação que não possui obrigatoriedade 
de menção nas notas explicativas: 
a) Os ajustes de exercícios anteriores. 
b) As garantias prestadas a terceiros. 
c) O aumento de valor de elementos do ativo 
resultante de novas avaliações. 
d) A taxa de juros, as datas de vencimento e as 
garantias das obrigações de curto prazo. 
 
35 - A entidade deve apresentar seus fluxos 
de caixa advindos de suas atividades da 
forma que seja mais apropriada aos seus 
negócios. A classificação por atividade 
proporciona informações que permitem aos 
usuários avaliar o impacto de tais atividades 
sobre a posição financeira da entidade e o 
montante de seu caixa e equivalentes de 
caixa. Sobre a Demonstração dos Fluxos de 
Caixa, analise as seguintes afirmativas: 
I - No método direto da Demonstração dos 
Fluxos de caixa o lucro líquido ou o prejuízo é 
ajustado pelos efeitos de transações que não 
envolvem caixa, pelos efeitos de quaisquer 
diferimentos ou apropriações por 
competência sobre recebimentos de caixa ou 
pagamentos em caixa operacionais passados 
ou futuros, e pelos efeitos de itens de receita 
ou despesa associados com fluxos de caixa das 
atividades de investimento ou de 
financiamento. 
II - Atividades de financiamento são aquelas 
que resultam em mudanças no tamanho e na 
composição do capital próprio e no capital de 
terceiros da entidade. 
III - Adiantamentos em caixa e empréstimos 
feitos a terceiros, exceto aqueles 
adiantamentos e empréstimos feitos por 
instituição financeira, são exemplos de 
atividades de investimento. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas I e III. 
c) Apenas as afirmativas II e III. 
d) I, II e III. 
 
36 - A metodologia utilizada para a 
estruturação do Plano de Contas Aplicado ao 
Setor Público foi a segregação das contas 
contábeis em grandes grupos de acordo com 
as características dos atos e fatos nelas 
registrados. Essa metodologia permite o 
registro dos dados contábeis de forma 
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organizada e facilita a análise das 
informações de acordo com sua natureza. A 
natureza da informação que registra, 
processa e evidencia os atos de gestão cujos 
efeitos possam produzir modificações no 
patrimônio da entidade do setor público, é 
chamada de: 
a) De Controle. 
b) De Mutação. 
c) Patrimonial. 
d) Quantitativa. 
 
37 - A Prefeitura de um Município 
pertencente à Unidade da Federação do Rio 
Grande do Sul incorreu nas seguintes 
situações ao longo do exercício financeiro de 
2017: 
- Superávit financeiro apurado em balanço 
patrimonial do exercício anterior: R$ 
370.000,00. 
- Recursos oriundos da venda de bens do 
ativo imobilizado: R$ 680.000,00.  
- Recursos provenientes de excesso de 
arrecadação: R$ 170.000,00. 
- Recursos do cancelamento de restos a pagar 
de exercícios anteriores: R$ 240.000,00. 
- Superávit orçamentário do orçamento 
corrente: R$ 450.000,00. 
- Recursos os resultantes de anulação parcial 
de dotação orçamentária: R$ 330.000,00. 
Com base somente nas informações acima e 
na legislação brasileira que rege a 
contabilidade pública, assinale o montante 
total para abertura de créditos adicionais 
especiais e suplementares do Município:  
a) R$ 740.000,00. 
b) R$ 870.000,00. 
c) R$ 1.020.000,00. 
d) R$ 1.190.000,00. 
 
38 - A Demonstração das Variações 
Patrimoniais (DVP)20 evidenciará as 
alterações verificadas no patrimônio e 
indicará o resultado patrimonial do exercício, 
podendo ser apresentada da forma sintética 
ou analítica. O resultado patrimonial do 
período é apurado pelo confronto entre as 
variações patrimoniais aumentativas e 
diminutivas. Analise as afirmativas abaixo 
que tratam da Demonstração das Variações 
Patrimoniais: 
I - Na Demonstração das Variações 
Patrimoniais serão apresentadas variações 

patrimoniais aumentativas e diminutivas 
resultantes e independentes da execução 
orçamentária. 
II - A inscrição de créditos em dívida ativa e a 
aquisição de bens móveis são exemplos de 
variações ativas na Demonstração das 
Variações Patrimoniais. 
III - Os empréstimos tomados e o 
recebimento de créditos serão evidenciados 
como variações passivas na Demonstração 
das Variações Patrimoniais. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas I e III. 
c) Apenas as afirmativas II e III. 
d) I, II e III. 
 
39 - Os Entes Púbicos devem elaborar sua 
proposta orçamentária e submete-la à 
apreciação do Poder Legislativo, como forma 
de assegurar planejamento e equilíbrio entre 
as receitas e despesas, prevendo o ingresso e 
dispêndio dos recursos financeiros. O 
Candidato ao Cargo de Contador deve 
assinalar a única alternativa correta em se 
tratando de direito financeiro público: 
a) A Lei do Orçamento poderá conter 
autorização ao Poder Executivo para abertura de 
créditos adicionais especiais e suplementares, 
até determinada importância. 
b) É vedado constar na Lei do Orçamento 
autorização para realização de operação de 
crédito, ainda que por antecipação da receita 
para atendimento de insuficiências de caixa. 
c) A estimativa da receita terá por base a 
arrecadação dos três últimos exercícios 
anteriores àquele em que se elaborou a proposta, 
pelo menos, bem como as circunstâncias de 
ordem conjuntural e outras que possam afetar a 
produtividade de cada fonte de receita.  
d) Ao poder legislativo é permitida a 
apresentação de emendas ao projeto de lei, 
inclusive nas hipóteses de readequação das 
despesas de custeio e investimentos. 
 
40 - O objetivo da mensuração de Ativos e 
Passivos é selecionar bases que reflitam de 
modo mais adequado o custo dos serviços, a 
capacidade operacional e a capacidade 
financeira da entidade de forma que seja útil 
para a prestação de contas e tomada de 
decisão. Na mensuração dos passivos, 
montante que corresponde à baixa imediata 
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da obrigação, ou seja, aquele que o credor 
aceita no cumprimento da sua demanda ou 
que terceiros cobrariam para aceitar a 
transferência do passivo do devedor, é 
denominado: 
a) Valor de mercado. 
b) Preço presumido. 
c) Custo de liberação. 
d) Montante atualizado. 
 
41 - Uma das principais fontes de recursos 
para os Municípios é arrecadação de 
impostos de sua competência. A competência 
tributária é estabelecida pela Constituição 
Federal da República Federativa do Brasil e 
pelo Código Tributário Nacional. Um tributo 
cuja competência para instituição e 
arrecadação cabe aos Municípios é o Imposto 
sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana (IPTU). Sobre o referido tributo, 
assinale a alternativa Incorreta: 
a) A Variação Patrimonial Ativa resultante dos 
impostos somente será registrada no momento 
da arrecadação efetiva dos recursos.  
b) No momento da arrecadação, serão realizados 
os lançamentos de natureza orçamentária e 
patrimonial. 
c) Os recursos de impostos recebidos antes da 
ocorrência do fato gerador são reconhecidos 
como um ativo, pela entrada no caixa, e um 
passivo - recebimentos antecipados – porque o 
evento que origina o direito da entidade aos 
tributos não ocorreu. 
d) O registro contábil de natureza patrimonial 
deverá ser efetuado no primeiro dia do ano a que 
corresponder. 
 
42 - O suprimento de fundos é caracterizado 
por ser um adiantamento de valores a um 
servidor para futura prestação de contas, mas 
não pode efetuar adiantamento a servidor em 
alcance e nem a responsável por dois 
adiantamentos. Cada ente da Federação deve 
regulamentar o seu regime de adiantamento, 
observando as peculiaridades de seu sistema 
de controle interno, de forma a garantir a 
correta aplicação do dinheiro público. Sobre 
o Regime de adiantamento, assinale a única 
alternativa correta: 
a) No momento da entrega dos recursos 
financeiros ao suprido o registro contábil terá 
somente natureza patrimonial, uma vez que não 
ocorre empenho da despesa. 

b) A liquidação da despesa ocorrerá somente no 
momento da prestação de contas. 
c) No caso da devolução de valores não 
utilizados, o registro contábil terá natureza 
exclusivamente patrimonial, uma vez que ainda 
não ocorreu o empenho da despesa. 
d) No momento da prestação de contas do saldo 
utilizado não haverá registro contábil de 
natureza orçamentária, somente no caso de 
devolução de valores não utilizados. 
 
43 - As Normas Brasileiras de Contabilidade 
apresentam as bases de mensuração para 
componentes do Ativo das Organizações 
públicas e privadas. Sobre a avaliação dos 
Ativos, analise as afirmativas abaixo: 
I - Quando o custo histórico for utilizado, o 
custo dos serviços reflete o montante dos 
recursos gastos para se adquirir ou 
desenvolver ativos consumidos na prestação 
de serviços. Como os custos utilizados são 
aqueles trazidos de exercícios anteriores sem 
ajuste pelas mudanças do preço, eles não 
refletem o custo dos ativos quando 
consumidos. 
II - Valor líquido contábil é o valor presente, 
para a entidade, do potencial de serviços ou 
da capacidade de gerar benefícios econômicos 
remanescentes do ativo, caso este continue a 
ser utilizado, e do valor líquido que a 
entidade receberá pela sua alienação ao final 
da sua vida útil. 
III - As mensurações a valor corrente 
refletem o ambiente econômico vigente na 
data de apresentação do relatório e para os 
ativos existem quatro bases de mensuração: 
valor de mercado, custo de reposição ou 
substituição, preço líquido de venda e valor 
em uso. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas I e III. 
c) Apenas as afirmativas II e III. 
d) I, II e III. 
 
44 - Depreciação corresponde a redução do 
valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou 
perda de utilidade por uso, ação da natureza 
ou obsolescência. Sobre a depreciação, é 
Incorreto afirmar que: 
a) A depreciação será sempre calculada pelo 
método das quotas constantes ou unidades 
produzidas. 
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b) Bens de uso comum que absorveram ou 
absorvem recursos públicos, considerados 
tecnicamente, de vida útil indeterminada, assim 
como terrenos rurais e urbanos não estão 
sujeitos ao regime de depreciação. 
c) Valor depreciável é o valor original de um 
ativo deduzido do seu valor residual. 
d) A depreciação de bens imóveis deve ser 
calculada com base, exclusivamente, no custo de 
construção, deduzido o valor dos terrenos. 
 
45 - Analisando as alternativas abaixo que 
tratam das provisões, ativos e passivos 
contingentes, o Candidato ao Cargo de 
Contador deve assinalar a única alternativa 
correta: 
a) Passivo contingente é um passivo de prazo ou 
valor incerto. 
b) Provisão corresponde a uma obrigação 
possível resultante de eventos passados e cuja 
existência será confirmada apenas pela 
ocorrência ou não de um ou mais eventos 
futuros incertos que não estão totalmente sob o 
controle da entidade. 
c) Ativos contingentes são ativos que surgem de 
eventos não planejados ou não esperados que 
não estejam totalmente sob o controle da 
entidade e que acarretam a possibilidade de um 
ingresso de recursos sob a forma de benefícios 
econômicos ou potencial prestação de serviços à 
entidade, como uma reivindicação por meio de 
processo judicial cujo resultado é incerto. 
d) Provisões são decorrentes de bens ou serviços 
recebidos, mas que não tenham sido pagos, 
faturados ou formalmente acordados com o 
fornecedor, por exemplo, férias a pagar e 
décimo terceiro salário. 
 
46 - Ao verificar a necessidade de contratar 
uma empresa para realização de obras de 
pavimentação asfáltica nas ruas do 
Município, a Prefeitura Municipal solicitou 
ao departamento de compras a confecção de 
um Edital para o procedimento. Com base na 
legislação brasileira vigente, assinale a única 
alternativa correta sobre o tema: 
a) Administração, nas compras para entrega 
futura e na execução de obras e serviços, poderá 
estabelecer, no instrumento convocatório da 
licitação, a exigência de valores mínimos de 
faturamento anterior, sendo vedada a exigência 
de capital mínimo ou de patrimônio líquido 
mínimo. 

b) Para habilitação dos interessados em 
participar do processo poderá ser exigida 
documentação para habilitação econômico-
financeira, que consiste em garantia, limitada a 
5% (cinco por cento) do valor do contrato e 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, podendo ser 
substituídos por balancetes ou balanços 
provisórios quando encerrados há mais de 3 
(três) meses da data de apresentação da proposta 
e vedada a atualização de valores. 
c) Caso o valor estimado da licitação da obra 
seja de R$ 1.300.000,00 o certame somente 
poderá ocorrer através da modalidade 
Concorrência. 
d) Se o valor estimado da obra for de R$ 
135.000,00 o Edital poderá prever as 
modalidades Convite, Tomada de Preços ou 
Concorrência. 
 
47 - Assinale a única alternativa que, segundo 
a Lei Complementar Federal nº 101/2000 - 
Lei de Responsabilidade Fiscal, não 
apresenta informações que devem constar na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias: 
a) Medidas de compensação a renúncias de 
receita e ao aumento de despesas obrigatórias de 
caráter continuado.  
b) Evolução do patrimônio líquido, também nos 
últimos três exercícios, destacando a origem e a 
aplicação dos recursos obtidos com a alienação 
de ativos.  
c) Avaliação da situação financeira e atuarial do 
regime próprio de previdência social dos 
servidores públicos. 
d) Anexo de Riscos Fiscais, onde serão 
avaliados os passivos contingentes e outros 
riscos capazes de afetar as contas públicas, 
informando as providências a serem tomadas, 
caso se concretizem. 
 
48 - A Lei de Responsabilidade Fiscal aborda 
com certa prioridade o tema dos gastos com 
pessoal, visto consumirem uma parcela 
relevante dos recursos públicos, mas de 
caráter fundamental para a prestação de 
serviços para a sociedade. A relevância do 
tema tem como base nortear os gestores 
públicos na condução da gestão fiscal. Analise 
as afirmativas abaixo que tratam das normas 
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de responsabilidade fiscal que versam sobre 
gastos com pessoal: 
I - Se um Município obtiver Receita Corrente 
Líquida de R$ 100.000.000,00 e o seu gasto 
com pessoal representando o montante de R$ 
56.000.000,00 ele estará proibido de criar de 
cargo, emprego ou função ou alterar a 
estrutura de carreira que implique aumento 
de despesa. 
II - Supondo que um Município tenha 
auferido uma Receita Corrente Líquida de 
R$ 50.000.000,00 no período encerrado em 
dezembro de 2017 e tenha destinado R$ 
30.000.000,00 para despesas com pessoal do 
Poder Executivo no mesmo período, o 
excedente terá que ser eliminado até agosto 
de 2018, eliminando, no mínimo, um terço do 
excesso até abril de 2018. 
III - Expirado o prazo legal para redução do 
excesso de gastos com pessoal sem que o Ente 
Público tenha voltado aos percentuais 
permitidos, não poderá receber 
transferências voluntárias ou obter garantia, 
direta ou indireta, de outro ente, mas poderá 
contratar operações de crédito que visem à 
redução das despesas com pessoal. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas I e III. 
c) Apenas as afirmativas II e III. 
d) I, II e III. 
 
49 - Assinale a única alternativa que, segundo 
a Lei de Responsabilidade Fiscal, está vedada 
ao Prefeito Municipal no último ano do seu 
mandato: 
a) Alienação de bens imóveis. 
b) Operação de crédito por antecipação da 
receita. 
c) Contratação de servidores públicos. 
d) Concessão de isenção fiscal. 
 
50 - Segundo o Regimento Interno do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande 
do Sul – TCE-RS, para fins de elaboração do 
parecer prévio conclusivo sobre as contas de 
governo que os Prefeitos Municipais devem 
prestar anualmente às respectivas Câmaras e 
avaliação do desempenho da Administração, 
serão consideradas as análises da gestão fiscal 
e da aplicação dos recursos vinculados à 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e 
às Ações e Serviços Públicos de Saúde. 

Assinale a única alternativa que, segundo as 
normas do TCE-RS, não enseja emissão de 
parecer desfavorável à aprovação das contas 
ou julgamento pela irregularidade das contas 
dos agentes públicos: 
a) Não atingimento das metas estabelecidas pelo 
Plano Nacional de Educação. 
b) Empenho de despesas por conta de dotações 
criadas ou suplementadas por créditos adicionais 
abertos sem autorização legislativa. 
c) Ausência de Plano de Saneamento Básico 
elaborado em conformidade com a Política 
Nacional de Saneamento Básico. 
d) Prática isolada de falhas administrativas ou de 
inconformidades que não comprometam as 
contas do agente público, em seu conjunto. 
 
 
 
 


