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MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL 
 

CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
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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Gaiolas e Asas 
 

 Há escolas que são gaiolas e há escolas 
que são asas. Escolas que são gaiolas existem 
para que os pássaros desaprendam a arte do voo. 
Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. 
Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde 
quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um 
dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a 
essência dos pássaros é o voo. 
 Escolas que são asas não amam pássaros 
engaiolados. O que elas amam são pássaros em 
voo. Existem para dar aos pássaros coragem 
para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem 
fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. 
O voo não pode ser ensinado. Só pode ser 
encorajado.  
  Ao ouvir os relatos das professoras, vi 
uma jaula cheia de tigres famintos, dentes 
arreganhados, garras à mostra – e as domadoras 
com seus chicotes, fazendo ameaças fracas 
demais para a força dos tigres... Sentir alegria 
ao sair de casa para ir à escola? Ter prazer em 
ensinar? Amar os alunos? O sonho é livrar-se de 
tudo aquilo. Mas não podem. A porta de ferro 
que fecha os tigres é a mesma porta que os fecha 
com os tigres. Violento, o pássaro que luta 
contra os arames da gaiola? Ou violenta será a 
imóvel gaiola que o prende? Violentos, os 
adolescentes? Ou serão as escolas que são 
violentas? 
Rubem Alves – Disponível em:www.pensador.com/rubem_alves_textos 

 

01 - Segundo o texto, é correto afirmar: 
a) Que todas as pessoas têm capacidades e só 
precisam ser animadas.   
b) Os pássaros engaiolados podem aprender com 
exemplos. 
c) A escola é uma gaiola, que sempre ajuda o 
aluno. 
d) A escola está para ensinar a voar.  
 
02 - O texto fala de situações cotidianas 
dentro de escolas. Os professores e alunos 
estão inseridos nesse contexto. No período a 
seguir: “Sentir alegria ao sair de casa para ir 
à escola?"-3º parágrafo-, se refere: 
a) aos alunos. 
b) os professores. 
c) aos professores e alunos. 
d) nenhuma das alternativas acima. 
 

03 - No período: "Ensinar o voo, isso elas não 
podem fazer, o voo já nasce dentro dos 
pássaros." O pronome demonstrativo -isso é 
um elemento coesivo que cumpre uma função 
dentro do texto. Qual é a função? 
a) apresentar uma ideia que está fora do texto. 
b) retomar uma ideia fora do período descrito na 
pergunta acima. 
c) retomar uma ideia anterior dentro do próprio 
período. 
d) é um elemento catafórico. 
 
04 - No texto os alunos são comparados aos 
animais: pássaros e tigres.  O autor usou um 
recurso semântico conhecido como figura de 
linguagem, nominada como:  
a) metáfora.  
b) metafisico.  
c) anáfora. 
d) catárora.  
 
05 - Na frase: Pássaros engaiolados sempre 
têm um dono, em destaque no 1º parágrafo, o 
verbo irregular: ter está acentuado. Porque 
isso ocorreu? 
a) o verbo quando conjugado sempre virá com 
acento circunflexo. 
b) o verbo -ter está na terceira pessoa do plural 
do presente do indicativo. 
c) o verbo -ter está na primeira pessoa do 
singular do presente do indicativo. 
d) o sujeito do verbo está no singular. 
 
06 - A frase (terceiro parágafo): "Sentir 
alegria ao sair de casa para ir à escola?" o 
termo em destaque está em uma situação de 
crase. Sobre o uso da crase podemos dizer: 
a) o acento indicador de crase é facultativo. 
b) a crase é a fusão da preposição -a com o 
artigo definido –a. 
c) a crase pode ocorrer antes de palavras 
masculinas ou femininas. 
d) nenhuma das alternativas acima. 
 
07 - Os porquês podem ser usados nas 
seguintes formas: Por que, porque, por quê e 
porquê. No fragmento: “Ensinar o voo, isso 
elas não podem fazer, porque o voo já nasce 
dentro dos pássaros”. Sobre o termo em 
destaque, ele foi empregado respeitando a 
seguinte regra: 
a) é uma explicação, podendo a palavra - porque 
ser substituída pela conjunção - pois.  
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b) a frase é interrogativa. 
c) a palavra se encontra entre o verbo - fazer e o 
substantivo -voo.  
d) há um verbo no início da frase.  
 
08 - A conjunção adversativa –Mas, em 
destaque no 3º parágrafo, pode ser 
substituída, sem prejuízo ao sentido da 
oração com a emprego das conjunções 
apresentadas nas alternativas a seguir, 
EXCETO em: 
a) todavia. 
b) contudo. 
c) porém.  
d) porquanto. 
 
09 - No período: "Ensinar o voo, isso elas não 
podem fazer, porque o voo já nasce dentro 
dos pássaros”, a oração destacada pode ser 
classificada sintaticamente como:  
a) oração coordenada sindética adversativa.  
b) oração coordenada assindética.  
c) oração subordinada.  
d) oração coordenada sindética explicativa. 
 
10 - A frase: "As escolas são gaiolas" pode ser 
morfologicamente classificada de acordo com 
a ordem apresentada na alternativa: 
a) -artigo definido -substantivo -verbo -adjetivo. 
b) -verbo -sujeito -predicado -adjetivo. 
d) -substantivo -artigo definido -verbo -sujeito. 
d) -predicado -adjetivo -artigo definido -verbo. 
 
11 - Sistemas de equações podem ser 
classificados em SPD, SPI e SI, nesse 
contexto, essas siglas significam 
respectivamente: 
a) Sistema primário divisível, Sistema primário 
indivisível e Sistema impossível. 
b) Sistema primitivo divisível, Sistema primitivo 
e Sistema impossível. 
c) Sistema possível e determinado, Sistema 
possível e indeterminado e Sistema impossível. 
d) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
12 - Qual das seguintes opções equivale a 
representação gráfica do sistema 

? 

a)    

b)  

c)  

d)  
 
13 - O determinante da 

matriz  é: 

a) 32. 
b) -42. 
c) -46. 
d) 42. 
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14 - Danilo aplicou R$ 7500,00 durante 36 
meses a uma taxa de 2% ao ano com o intuito 
de economizar para a compra de uma moto. 
Qual o montante Danilo obteve após essa 
aplicação? 
a) R$ 450,00. 
b) R$ 5400,00. 
c) R$ 540000,00. 
d) R$ 7950,00. 
 
15 - Em seu treino, Ana faz um exercício que 
possui algumas etapas que seguem: 
I - Ana corre do ponto de partida até a 
primeira marcação a 30 metros de distância, 
toca na marca e volta para o ponto de 
partida, totalizando 60 metros. 
II - Na segunda etapa, Ana vai até a primeira 
marcação, ultrapassa e toca na segunda 
marca, a 5 metros de distância da primeira 
depois voltando ao seu ponto de partida, 
totalizando 70 metros.  
Considerando que Ana seguirá o processo até 
alcançar a 10ª marcação, quanto ela andará 
ao todo? 
a) 150m. 
b) 1050m. 
c) 225m. 
d) 1km. 
 
16 - Em uma fábrica de bolinhas de gude, um 
funcionário separou as bolinhas em montes 
da seguinte forma: 

 
Usando a mesma lógica de separação, ao final 
ele terá formado 9 montes, quantas bolinhas 
terá o 9  monte? 
a) 65536 bolinhas. 
b) 65094 bolinhas. 
c) 262144 bolinhas. 
d) 958 bolinhas. 
 
17 - Para o sorteio de amigo secreto, Maria 
gostaria de tirar uma menina. Sabendo que 
todos os 42 alunos de sua sala participariam e 
que contando com ela, a população de 
meninas era o dobro da população de 
meninos, quais as chances de Maria tirar 
como amigo secreto um menino? 
 

a)  
 
 
b)  
 
 
c)  
 
 
d)  
 
 
18 - Gabriela faltou a aula e pegou o caderno 
de seu amigo emprestado para copiar a 
matéria. No caderno de seu amigo, havia uma 
parte da resolução apagada, fazendo com que 
Gabriela ficasse em dúvida. O exercício se 
tratava da multiplicação de duas matrizes, a 

matriz  e a matriz , que 

também se tratava de uma matriz com 2 
linhas e 2 colunas, mas que estava apagada. 
Sendo que a matriz resultante era 

. Qual das matrizes a 

seguir, era a matriz ? 

a) . 

b) . 

c) . 

d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
19 - No ciclo trigonométrico 440  pertence a 
qual quadrante? 
a) 1º quadrante. 
b) 2º quadrante. 
c) 3º quadrante. 
d) 4º quadrante. 
 
20 - Na função  
quando se modifica a constante A, no que isso 
reflete graficamente? 
a) Amplitude do gráfico. 
b) Comprimento da onda. 
c) Frequência da onda. 
d) Deslocamento no eixo das ordenadas. 
 
21 - O Internet Explorer 9, apresenta um 
botão em formato de uma “casinha”. Esta 
“casinha” é:  
a) Histórico. 
b) Home Page. 
c) Arquivos. 
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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. 
 
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: 
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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 - As demonstrações contábeis retratam os 
efeitos financeiros e não financeiros das 
transações e outros eventos ao agrupá-los em 
classes amplas que compartilham 
características econômicas comuns. Essas 
classes amplas são denominadas elementos 
das demonstrações contábeis. Os elementos 
correspondem às estruturas básicas a partir 
das quais as demonstrações contábeis são 
elaboradas. Assinale a única alternativa que 
apresenta uma definição incorreta dos 
elementos das demonstrações contábeis: 
a) Passivo é uma obrigação presente, derivada 
de evento passado, cuja extinção deva resultar 
na saída de recursos da entidade. 
b) A situação patrimonial líquida é a diferença 
entre os ativos e os passivos após a inclusão de 
outros recursos e a dedução de outras 
obrigações, reconhecida na demonstração que 
evidencia a situação patrimonial como 
patrimônio líquido. A situação patrimonial 
líquida pode ser um montante residual positivo 
ou negativo. 
c) Ativo é um recurso tangível ou intangível 
oriundo das atividades operacionais da entidade 
e que deve ser utilizado para o pagamento de 
seus passivos. 
d) Receita corresponde a aumentos na situação 
patrimonial líquida da entidade não oriundos de 
contribuições dos proprietários. 
 
32 - A importância fornecida para se adquirir 
ou desenvolver um ativo, o qual corresponde 
ao caixa ou equivalentes de caixa ou o valor 
de outra importância fornecida à época de 
sua aquisição ou desenvolvimento, é 
denominada: 
a) Valor justo. 
b) Valor de mercado. 
c) Custo de reposição. 
d) Custo histórico. 
 

33 - Valor líquido contábil é o valor do bem 
registrado na Contabilidade, em determinada 
data, deduzido da correspondente 
depreciação, amortização ou exaustão 
acumulada. Sobre a depreciação de bens do 
ativo, analise as afirmativas abaixo: 
I - Valor residual é o montante líquido que a 
entidade espera, com razoável segurança, 
obter por um ativo no fim de sua vida útil 
econômica, deduzidos os gastos esperados 
para sua alienação. 
II - Vida útil econômica corresponde ao 
período de tempo definido ou estimado 
tecnicamente, durante o qual se espera obter 
fluxos de benefícios futuros de um ativo. 
III - A depreciação cessa quando o ativo 
torna-se obsoleto ou é retirado 
temporariamente de operação. 
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 - Retificação de lançamento é o processo 
técnico de correção de registro realizado com 
erro na escrituração contábil da entidade. A 
retificação que consiste em lançamento 
inverso àquele feito erroneamente, anulando-
o totalmente, é chamada de: 
a) Estorno. 
b) Reversão. 
c) Transferência. 
d) Substituição. 
 
35 - Uma sociedade por ações elaborou seu 
balancete de verificação ao final do exercício 
financeiro de 2017, onde constam as seguintes 
informações: 
- Custo das mercadorias vendidas: R$ 
3.280.000,00. 
- Outras despesas: R$ 190.000,00. 
- Despesas financeiras: R$ 270.000,00. 
- Impostos sobre as vendas: R$ 1.170.000,00. 
- Despesas gerais e administrativas: R$ 
980.000,00. 
- Receitas financeiras: R$ 80.000,00. 
- Abatimentos de vendas: R$ 130.000,00. 
- Receita bruta de vendas: R$ 7.400.000,00. 
Com base nos dados extraídos da 
contabilidade da companhia, assinale o valor 
do Lucro Bruto no período: 
a) R$ 1.460.000,00. 
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b) R$ 1.650.000,00. 
c) R$ 1.840.000,00. 
d) R$ 2.820.000,00. 
 
36 - Pede-se ao candidato ao Cargo de 
Técnico em Contabilidade que assinale a 
única alternativa que não apresenta uma 
conta do Patrimônio Líquido das sociedades 
por ações: 
a) Ajustes de avaliação patrimonial. 
b) Investimentos em coligadas. 
c) Ações em tesouraria. 
d) Prejuízos acumulados. 
 
37 - O departamento de Contabilidade de 
uma Prefeitura Municipal da serra do Estado 
do Rio Grande do Sul, apresentou as 
seguintes despesas no exercício financeiro de 
2017: 
- Contribuição previdência social: R$ 
1.200.000,00. 
- Amortização da dívida pública: R$ 
380.000,00. 
- Serviços de terceiros: R$ 720.000,00. 
- Pagamento inativos e pensionistas: R$ 
460.000,00. 
- Material permanente: R$ 620.000,00. 
- Subvenções sociais: R$ 190.000,00. 
- Juros da dívida pública: R$ 60.000,00. 
- Despesas com pessoal: R$ 3.200.000,00. 
Segundo as normas brasileiras de 
contabilidade aplicadas ao setor público, 
assinale a alternativa que apresenta o valor 
total das transferências correntes do referido 
Município:  
a) R$ 1.090.000,00. 
b) R$ 1.640.000,00. 
c) R$ 1.910.000,00. 
d) R$ 2.290.000,00. 
 
38 - Nos casos em que o Ente público se 
deparar com situações em que uma dotação 
orçamentária é insuficiente para a realização 
da despesa ou não foi computada 
determinada dotação, devem ser abertos 
créditos adicionais. Sobre os créditos 
adicionais, analise as afirmativas abaixo: 
I - A abertura dos créditos suplementares e 
especiais depende da existência de recursos 
disponíveis para ocorrer a despesa e será 
precedida de exposição justificativa. 
II - O superávit financeiro do exercício 
anterior que poderá ser utilizado para 

abertura de créditos adicionais corresponde à 
diferença positiva entre o ativo financeiro e o 
passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os 
saldos dos créditos adicionais transferidos e 
as operações de credito a eles vinculadas. 
III - Todos os créditos adicionais serão 
autorizados por lei e abertos por decreto 
executivo. 
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 - Assinale a única alternativa correta sobre 
a contabilidade dos Entes públicos: 
a) Somente serão incluídas nos restos a pagar as 
despesas que forem efetivamente liquidadas pelo 
Ente. 
b) Os débitos de tesouraria e serviços da dívida a 
pagar integram a dívida fundada do Ente. 
c) O empenho da despesa cujo montante não se 
possa determinar será realizado pelo seu valor 
global, dispensada a emissão da nota de 
empenho. 
d) Reverte à dotação a importância de despesa 
anulada no exercício, quando a anulação ocorrer 
após o encerramento deste será considerada 
receita do ano em que se efetivar. 
 
40 - A contabilidade dos órgãos públicos é 
regida pela Lei Federal nº 4.320/1964 e 
estabelece normas gerais para elaboração da 
proposta orçamentária e define normas e 
classificações para a execução financeira. 
Assinale a única alternativa que está 
apresentada em desacordo com a referida 
legislação: 
a) Exceto nos casos de calamidade pública, é 
vedado aos Municípios empenhar, no último 
mês do mandato do Prefeito, mais do que o 
duodécimo da despesa prevista no orçamento 
vigente. 
b) É vedada a inclusão, na Lei do Orçamento, 
para que o Poder Executivo realize operações de 
crédito por antecipação da receita, para atender a 
insuficiências de caixa. 
c) É vedada a realização de despesa sem prévio 
empenho. 
d) É vedado aos Municípios, no último mês do 
mandato do Prefeito, assumir, por qualquer 
forma, compromissos financeiros para execução 
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depois do término do mandato do Prefeito, 
ressalvados os casos de calamidade pública. 
 
41 - Atributos da conta contábil são 
características próprias que as distinguem de 
outras contas do plano de contas. Os 
atributos podem ser decorrentes de conceitos 
teóricos, da lei ou do sistema operacional 
utilizado. Assinale a única alternativa que 
apresenta uma informação correta sobre os 
atributos das contas contábeis: 
a) Conta Mista ou Híbrida é aquela que pode ser 
classificada tanto no Ativo como no Passivo. 
b) Conta Credora possui saldo 
predominantemente credor. 
c) A função demonstra a estrutura numérica que 
identifica cada uma das contas que compõem o 
plano de contas. 
d) O título representa descrição da natureza dos 
atos e fatos registráveis na conta. 
 
42 - O registro contábil deve ser feito pelo 
método das partidas dobradas e os 
lançamentos devem debitar e creditar contas 
que apresentem a mesma natureza de 
informação. Em se tratando de lançamento 
de natureza orçamentária, quando o fato 
gerador ocorrer simultaneamente à 
liquidação da despesa, não é obrigatório o uso 
da conta: 
a) Crédito empenhado a liquidar. 
b) Crédito empenhado liquidado a pagar. 
c) Crédito empenhado em liquidação. 
d) Crédito disponível. 
 
43 - Assinale a única alternativa que 
apresenta um recebimento extra 
orçamentário na composição do Balanço 
Financeiro:  
a) Inscrição de restos a pagar. 
b) Transferências financeiras recebidas. 
c) Receitas de recursos vinculados. 
d) Receita patrimonial. 
 
44 - No balanço patrimonial, os atos 
potenciais como garantias e recebidas e 
obrigações contratuais deverão constar: 
a) No patrimônio líquido. 
b) Como contas redutoras do Ativo ou Passivo. 
c) Nas contas de compensação. 
d) Como adição ou redução do saldo 
patrimonial. 
 

45 - Demonstração dos Fluxos de Caixa 
(DFC) identificará as fontes de geração dos 
fluxos de entrada de caixa, os itens de 
consumo de caixa durante o período das 
demonstrações contábeis e o saldo do caixa na 
data das demonstrações contábeis. Assinale a 
única alternativa que não apresenta uma 
informação a ser evidenciada na DFC: 
a) Desembolso Amortização de empréstimos. 
b) Ingresso proveniente do resgate de depósitos 
bancários. 
c) Desembolso com aquisição de ativo não 
circulante. 
d) Ingresso decorrente de receitas derivadas. 
 
46 - A Resolução nº 766/2007 do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio Grande do Sul 
dispõe sobre a entrega, envio e 
disponibilização dos dados e informações em 
meio informatizado, que os responsáveis 
pelos órgãos ou entidades da administração 
direta e indireta municipal. A referida 
Resolução determina que os Municípios 
utilizem o Plano de Contas padrão 
estabelecido pelo órgão de controle (TCE-
RS). Assinale a alternativa que apresenta o 
grupo onde deve constar os valores 
dispendidos a título de prêmios de seguros a 
apropriar, uma vez que foram pagos 
antecipadamente e estão pendentes de 
apropriação: 
a) Passivo. 
b) Patrimônio Líquido. 
c) Conta de resultado – despesa. 
d) Ativo. 
 
47 - Segundo a Lei Federal nº 8.666/1993, que 
estabelece normas de licitação e contratos a 
serem observadas pelos Entes públicos e 
entidades que recebem recursos públicos, a 
licitação pode ser dispensada no caso de: 
a) Contratação de associação de portadores de 
deficiência física, sem fins lucrativos e de 
comprovada idoneidade, por órgãos ou 
entidades da Administração Pública, para a 
prestação de serviços ou fornecimento de mão-
de-obra, desde que o preço contratado seja 
compatível com o praticado no mercado.  
b) Contratação de serviço terceirizados de 
limpeza e conservação, cujo valor estimado seja 
de R$ 115.000,00.  
c) Contratação de serviços técnicos de 
publicidade, de natureza singular, com 
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profissionais ou empresas de notória 
especialização. 
d) Para aquisição de veículos específicos para as 
áreas de saúde ou educação, desde que o preço 
seja compatível com o valor de mercado. 
 
48 - A Lei Federal nº 101/2000 inseriu normas 
e critérios para transparência e controle da 
gestão fiscal dos Entes públicos, assegurando 
uma utilização eficaz e qualificação do gasto 
público. Sobre a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, assinale as afirmativas abaixo: 
I - Para fins de verificação do limite de gastos 
com pessoal, entende-se como despesa total 
com pessoal: o somatório dos gastos do ente 
da Federação com os ativos, os inativos e os 
pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 
cargos, funções ou empregos, civis, militares e 
de membros de Poder, com quaisquer 
espécies remuneratórias, tais como 
vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, 
subsídios, proventos da aposentadoria, 
reformas e pensões, inclusive adicionais, 
gratificações, horas extras e vantagens 
pessoais de qualquer natureza, bem como 
encargos sociais e contribuições recolhidas 
pelo ente às entidades de previdência. 
II - Para um Município com Receita Corrente 
Líquida de R$ 200.000.000,00 o valor máximo 
que pode ser utilizado para despesa de 
pessoal do Poder Executivo é de R$ 
110.000.000,00. 
III - Na verificação do atendimento dos 
limites de gastos com pessoal, não serão 
computadas as despesas de indenização por 
demissão de servidores ou empregados, 
relativas a incentivos à demissão voluntária e 
decorrentes de decisão judicial e da 
competência de período anterior ao da 
apuração. 
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 alternativa que, segundo a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, apresenta uma 
informação correta no que se refere às 
operações de crédito por antecipação da 
receita: 

a) Poderão ser realizadas, no máximo, duas 
operações de crédito por antecipação da receita 
em cada ano. 
b) Deverá ser liquidada, com juros e outros 
encargos incidentes, até o dia vinte de dezembro 
de cada ano. 
c) Não será autorizada se forem cobrados outros 
encargos que não a taxa de juros da operação, 
limitada a remuneração da poupança ou outra 
que venha a substituí-la. 
d) Poderá ser realizada somente a partir do 
décimo dia do início do exercício. 
 
50 - A apuração de Receita Corrente Líquida 
e o comparativo da dívida consolidada do 
Ente com os limites previstos na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, deverão constar, 
respectivamente: 
a) No balanço financeiro e no Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária. 
b) No Balanço Orçamentário e no Relatório de 
Gestão Fiscal. 
c) No Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária e no Relatório de Gestão Fiscal. 
d) No Balanço Financeiro e no Balanço 
Orçamentário. 
 
 


