
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

M U N I C Í P I O  D E  F A Z E N D A  R I O  G R A N D E  
 E D I T A L  N . º  0 1 / 2 0 1 8  

 

 P R O V A  O B J E T I V A  

C O N C U R S O  P Ú B L I C O  

01  DE JULHO DE 2018  

CONTADOR 
 

L E I A  A T E N T A M E N T E  A S   
I N F O R M A Ç Õ E S  E  I N S T R U Ç Õ E S  A B A I X O :  

 
1. Esta PROVA contém 40 questões numeradas de 01 a 40. 
2. Confira se sua PROVA contém a quantidade de questões 

correta. Caso negativo comunique imediatamente ao fis-
cal de sala para a substituição da prova. 

3. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão 
registrados corretamente. Caso encontre alguma diver-
gência, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

4. Após a conferência, assine seu nome no local indicado.  
5. Para as marcações do CARTÃO-RESPOSTA, utilize apenas 

caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta.  
6. Não será autorizado o uso de lápis, borracha ou lapiseira. 
7. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 

05 opções identificadas com as letras A, B, C, D e E.    
Apenas uma responde corretamente à questão. 

8. Para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, observe: 
 

a. Para  cada  questão,  preencher  apenas  uma  
resposta. 

b. Preencha totalmente o espaço compreendido 
no retângulo correspondente à opção escolhi-
da para resposta. A marcação em mais de uma 
opção anula a questão, mesmo que uma das 
respostas esteja correta. 
 
                 Preenchimento correto; 
                 Preenchimento incorreto; 
                 Preenchimento incorreto. 

 

9. O tempo disponível para esta prova é de 04 (quatro) horas. 
 
10. Você poderá deixar o local de prova somente depois de 

(1) uma hora do início da prova e NÃO poderá levar seu 
CADERNO DE PROVA. 
 

11. Você poderá ser eliminado da PROVA, a qualquer tempo, 
no caso de 

 
a. ausentar-se da sala sem o acompanhamento do 

fiscal; 
b. ausentar-se do local de provas antes de decorrida 

01 (uma) hora do início da PROVA; 
c. ausentar-se da sala de provas levando CARTÃO-

RESPOSTA da Prova Objetiva; 
d. ser surpreendido, durante a realização da PRO-

VA, em comunicação com outras pessoas ou     
utilizando-se de livro ou qualquer material não 
permitido; 

e. fazer uso de qualquer tipo de aparelho eletrô-
nico ou de comunicação, bem como protetores 
auriculares; 

f. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos traba-
lhos, incorrendo em comportamento indevido; 

g. não cumprir com o disposto no edital do Exame. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1. Leia o texto a seguir. 

 
Uma mudança que já vem ocorrendo na prática em nossa língua, inclusive pelos praticantes da norma-padrão, é o  
verbo “namorar”. A raiz desse verbo é “am”, que significa “união”. E sua ação pressupõe algo direto, em um reveza-
mento constante de agente/paciente. É um verbo transitivo direto (claro, quando exigir complemento). Todavia, talvez 
porque psicologicamente nos neguemos a aceitar que a ação de namorar seja individual, o povo juntou certa preposi-
ção a esse verbo, estabelecendo, assim, a companhia. [...] É praticamente impossível que a forma considerada correta 
se mantenha como tal.  

 
Revista Língua Portuguesa. Edição 62, p. 20 (Adaptado). 

 
Certas estruturas linguísticas vão sendo modificadas pelos falantes de acordo com a percepção que eles têm sobre 
elas, ainda que a norma-padrão costume manter suas prescrições. Assim, qual das frases a seguir, retiradas de jornais, 
é fruto da referida mudança na regência do verbo “namorar” e, portanto, está em desacordo com a norma-padrão?  

 
 Cecília supera medo de Rômulo e aceitará namorá-lo em “Orgulho e Paixão”. 
 Conheça os 9 benefícios de se namorar um homem “não tão magro”. 
 Começar a namorar no Ensino Médio: o que pode dar errado?. 
 Trote do “Quer namorar comigo?” expande-se em região metropolitana. 
 Brad Pitt namora escondido e tem vida social após separação. 

                          
2. Observe a figura abaixo. 

 

 

                                                 
 

Disponível em: <http://animais.culturamix.com/criacao/nao-abandone-seu-animal-de-estimacao>. Acesso em: 17/04/2018. 
 

Considere a linguagem verbal e não verbal utilizada pelo autor dessa peça publicitária. Sobre os mecanismos linguísti-
cos empregados, assinale a alternativa CORRETA. 

 

 Em “É de quem os abandonou”, o leitor consegue recuperar, por elipse, o termo “a culpa” do período anterior 
para ocupar a posição de sujeito. 

 Todas as formas verbais do anúncio têm a função de ligar o sujeito a um predicativo, termo sintático responsá-
vel pela caracterização do sujeito. 

 Os sujeitos das seis orações escritas nas placas são determinados e explícitos e referem-se à terceira pessoa 
do singular, ou seja, a elementos fora da interlocução.  

 No texto à direita, os pronomes “deles”, “quem” e “os” apresentam o mesmo referente, que pode ser compre-
endido pela linguagem não verbal presente na campanha.  

 As seis orações escritas nas placas têm sujeito desinencial de primeira pessoa do singular, o que torna a      
linguagem não verbal imprescindível para definir o referente. 
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3. Leia a tira a seguir. 

                         
O sujeito é o termo da oração com o qual o verbo mantém concordância e sobre o qual o predicado enuncia algo –   
definição mais abrangente que a tradicional “termo que pratica a ação do verbo”. Na tirinha, esse termo aparece de     
maneiras diferentes. Assim, assinale a alternativa CORRETA. 

 

 O apagamento de “eu”, no segundo balãozinho, criaria possibilidade de ambiguidade na compreensão do      
sujeito de “resisto”, que poderia ser duas diferentes pessoas do discurso. 

 A atribuição de sujeito às formas verbais “Colocaram” e “sabem” é feita da mesma maneira, já que ambos os 
verbos estão na terceira pessoal do plural.  

 O pronome “Eles”, no segundo balãozinho, classifica-se como sujeito indeterminado, já que não é possível    
recuperar o referente desse pronome. 

 No último período da tirinha, a flexão verbal é o único indicativo de que o sujeito refere-se à terceira pessoa do 
singular – estrutura conhecida como sujeito oculto.  

 A forma verbal “Colocaram” indica a existência de um sujeito indeterminado, caso em que há um agente para a 
ação verbal que não é, no entanto, definido no contexto.  

 
4. O texto a seguir é referência para a próxima questão. 

 

Quem nunca saudou alegremente um estranho pensando tratar-se de antigo conhecido? Quem nunca tomou uma  
pessoa por outra? Eu mesmo tive um vizinho de bairro, muito cordial, que me cumprimentava com um sonoro “Meu 
professor!” ― até que descobri, por terceiros, que ele estava convencido de que eu tinha sido seu professor de           
Matemática numa cidade em que jamais pus o pé. Essa confusão entre pessoas é o que se pode chamar de quiproquó, 
termo derivado da expressão latina quid pro quo, significando literalmente “uma coisa por outra” (escrito qüiproquó    
antes do Acordo). 

Disponível em: <http://sualingua.com.br/2013/11/23/quiproquos/>. Acesso em: 18/04/2018.  
 

Uma das informações dadas no texto é de maior teor ortográfico-gramatical do que semântico. Assim, de acordo com 
os conhecimentos que você acumulou ao longo de sua formação e com essa informação do texto anterior, é        
CORRETO afirmar que a palavra quiproquó 

 

 mantém-se acentuada por ser uma oxítona terminada em o. 
 deve ter a primeira sílaba lida exatamente como qui em química. 
 sofreu mudança de pronúncia no último Acordo Ortográfico. 
 tem a sílaba tônica em qui, por isso é uma palavra proparoxítona. 
 acabou de perder um de seus acentos gráficos recentemente.  

 
5. Observe a tirinha. 

 

                           
Disponível em: <http://deposito-de-tirinhas.tumblr.com/image/51068250497>. Acesso em: 18/04/2018. 
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O humor da tirinha é percebido quando o autor resolve quebrar certa expectativa ao usar uma oração subordinada que 
 

 impõe uma condição para que o sentido dos objetos diretos de “sou” seja verdadeiro.  
 delimita o eixo temporal de aplicação dos predicativos usados nos primeiros quadrinhos. 
 veicula a finalidade das caracterizações feitas nos predicados nominais anteriores. 
 demonstra a causa da atribuição de todos os adjetivos ao sujeito da forma verbal “sou”. 
 cria uma concessão à relação entre sujeito e predicativo feita pelo verbo de ligação “ser”.   

 
Leia o texto a seguir para responder às questões 6 e 7. 
 
Sempre se falou mal de funcionários, inclusive dos que passam a hora do expediente escrevinhando literatura. Não sei 
se esse tipo de burocrata-escritor existe ainda. A racionalização do serviço público, ou o esforço por essa racionaliza-
ção, trouxe modificações sensíveis ao ambiente de nossas repartições, e é de crer que as vocações literárias manifes-
tadas à sombra de processos se hajam ressentido desses novos métodos de trabalho. Sem embargo, não se terão  
estiolado de todo, tão forte é, no escritor, a necessidade de exprimir-se, dentro da rotina que lhe é imposta. Se não   
escrever no espaço de tempo destinado à produção de ofícios, escreverá na hora do sono ou da comida, escreverá 
debaixo do chuveiro, na fila, ao sol, escreverá até sem papel – no interior do próprio cérebro, como os poetas prisionei-
ros da última guerra, que voltaram ao soneto como uma forma que por si mesma se grava na memória. 

 

Fonte: ANDRADE, Carlos Drummond de. Passeios na ilha. In: Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1973, p. 841. 
 

6. Ao escrever, utilizamos certos mecanismos de coesão que garantem a progressão semântica, gramatical e textual 
do conteúdo a ser informado. Assinale a alternativa que trata de um dos elementos de coesão destacados no texto        
explicitando CORRETAMENTE sua função.  

 

 “Os” presente em “dos” é um pronome demonstrativo e retoma um termo anterior. 
 A expressão “Sem embargo”, sinônima de “Portanto”, veicula ideia de conclusão. 
 A conjunção integrante “se”, substituível por “que”, inicia uma oração coordenada. 
 As duas ocorrências de “que” destacadas retomam um termo já apresentado no texto. 
 As duas ocorrências de “como” destacadas veiculam ideia conformativa, como “segundo”. 

 
7. Sobre a estrutura sintática de regência, de concordância e de colocação dos trechos repetidos a seguir, assinale a     

alternativa que faz uma afirmação CORRETA. 
 

 A racionalização do serviço público, ou o esforço por essa racionalização, trouxe [...].  
A forma verbal destacada deveria estar flexionada no plural, já que seu sujeito é composto, com núcleos em 
“racionalização” e “esforço”.  
 

 [...] as vocações literárias [...] se hajam ressentido desses novos métodos de trabalho. 
Há um erro de concordância na forma verbal destacada, já que “haver” é um verbo impessoal, ou seja, não 
concorda com sujeito algum. 
 

 [...] não se terão estiolado de todo [...]. 
O pronome destacado poderia ter sido usado em ênclise a toda a locução verbal “terão estiolado” ainda em 
acordo com a norma culta. 
 

 [...] dentro da rotina que lhe é imposta. 
O pronome destacado substitui um termo preposicionado, motivo pelo qual o emprego de “o” não estaria      
correto.  
 

 [...] uma forma que por si mesma se grava na memória.  
O termo destacado poderia ser usado no masculino singular, já que se trata de um advérbio, classe sempre in-
variável.  
 

8.  Leia o texto. 

 

Temente a Deus 
 

Sou secretária, separada, tenho 50 anos, 1,65 m, olhos e cabelos castanho-escuros. Quero me corresponder com um 
homem de Deus, com idade compatível e estabilizado financeiramente, que more na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele 
deve buscar por um relacionamento sério. Por favor, entre em contato. Peço foto e telefone. 
 

Fonte: Folha Universal. Domingo, 23 de setembro de 2007. Seção Espaço Sentimental (Adaptado). 
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Observe, nesse texto, o emprego dos verbos e dos modos em que estão conjugados e assinale a alternativa CORRETA. 
 

 Se substituída pela segunda pessoa do singular do imperativo, a forma “Peço” seria “Peça” e mudaria o agente 
do evento descrito. 

 O emprego de “entre”, forma do modo imperativo, denota falta de polidez e dá certo tom de incivilidade ao    
pedido feito. 

 O emprego da forma “more” no modo indicativo sugeriria que a autora do anúncio já conhece o homem que 
procura.  

 Substituir “Quero” por “Gostaria de” manteria o sentido, pois as duas formas estão flexionadas no mesmo    
tempo verbal. 

 Se a locução “deve buscar” fosse substituída pelo verbo “buscar” conjugado no presente do subjuntivo, a     
correção seria mantida. 

 

MATEMÁTICA 
 

9. Leia com atenção a frase a seguir. 

 
Gouveia, pesquisador persuasivo, conseguia questionar enunciados incorretos. 

 

Se a palavra INCORRETOS for convenientemente substituída, então as sete palavras da nova frase apresentarão 
um determinado padrão com relação às letras que as compõem. Para que isso ocorra, uma das possibilidades é 
substituir INCORRETOS por 

 
 errados. 
 incoerentes. 
 plagiados. 
 requintados. 
 irregulares. 

 
10. A água contida no interior de um reservatório – que só tem água no seu interior – ocupa exatamente sete oitavos 

de sua capacidade. Se exatamente trezentos e cinquenta litros dessa água fossem consumidos antes de o         
reservatório ser reabastecido com qualquer quantidade de água, então o seu volume não ocupado equivaleria a 
30% de sua capacidade total. 

 

Ao todo, quantos litros de água ainda cabem nesse reservatório?     

 
 250. 
 525. 
 600. 
 1400. 
 1650. 

 
11. As duas afirmações a seguir, a respeito de um número real x, são verdadeiras. 

 
• Se x não é inteiro, então x é positivo; 

 

•  Ou  17x  ou   0x .  

O produto de todos os possíveis valores distintos de x é igual a: 

 
 -24. 
 -12. 
    0. 
  12. 
  24. 
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12.      Considerando N como sendo a inversa da matriz 

8 8 9

M 0,5 0,5 0,5

1 2 2

 
 

   
 
  

, determine a soma dos elementos da 

segunda coluna de N. 

 

 
    -2. 
 -1,5. 
     0. 
     1. 
  9,5. 

 
13. Todos os 200 alunos de um determinado curso preparatório prestaram pelo menos um dos concursos públicos B, 

T ou R. Desses alunos, 160 prestaram o concurso B, 120 prestaram o concurso T e 100 o concurso R. Se k alu-
nos, dentre os 200 citados inicialmente, prestaram ambos os concursos B e R, então quantos são, ao todo, os 
possíveis valores de k? 

 
   40. 
   41. 
   80. 
   81. 
 100.                      

 
14. Considere a sequência numérica   K K K K1 2 3( , , , , , ) ( 1, 2, 3, , , ).n na a a a a  Dado que 

    1 2 3n n n na a a a  para   

qualquer número natural n, 4n , determine o valor numérico do termo 2018a  dessa sequência.    

 
 -2. 
 -1. 
  0. 
  3. 
  4. 

 
15. Luiza tem por costume comer um chocolate por dia, e apenas um, sempre logo após o almoço. Em sua cesta de     

guloseimas, ainda restam somente 6 chocolates – um do tipo A, um do tipo B e quatro do tipo C, os únicos três ti-
pos que costuma guardar na sua cesta e também os únicos tipos que consome – que são indistinguíveis pelo tato. 
Ela sempre escolhe de forma aleatória um desses chocolates para comer, o qual, uma vez escolhido, nunca é tro-
cado por outro. Se Luiza reabastece sua cesta antes de ficar totalmente vazia somente se os chocolates do tipo A 
acabarem   antes dos chocolates do tipo B e do tipo C, qual a probabilidade que ela reabasteça essa cesta antes 
mesmo de ter consumido todos os seis chocolates que lá ainda estão?        

 
7

15   
 

   

14

15  
 

1

15  
 

1

6  
 

1

3  
 

 

B) 

D) 

C) 

E) 

A) 
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16.   Suponha que são verdadeiras as sentenças a seguir. 

 
I. Todo grande pensador tem raciocínio lógico perfeito. 
II. Quem tem raciocínio lógico perfeito pensa muito. 
III. Todo estudante pensa muito. 

 
Analise as quatro sentenças que seguem. 

 
1. Quem não tem raciocínio lógico perfeito não é um grande pensador. 

2. Todo grande pensador pensa muito. 

3. Quem pensa muito é um grande pensador. 

4. Algum estudante tem raciocínio lógico perfeito. 

5. Algum estudante não tem raciocínio lógico perfeito e, portanto, não é um grande pensador. 

Dentre as sentenças (1), (2), (3), (4) e (5), exatamente quantas são consequências lógicas de (I), (II) ou (III)? 
 

 Uma.            
 Duas.          
 Três.                
 Quatro.                 
 Cinco. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
17. A imagem abaixo reproduzida representa a grande crise financeira de 2008, cujo símbolo foi a falência do banco 

norte-americano Lehman Brothers. Uma das consequências desse episódio foi uma crise generalizada no sistema 
financeiro e bancário internacional, levando o mundo à maior recessão observada desde a década de 1930. 
Assinale a alternativa que resume corretamente as principais causas da crise de 2008. 

 

                                                 
Paul Krugman (org.). A crise de 2008 e a economia da depressão. Rio de Janeiro, Campus, 2009. 

 

 O aumento exagerado dos gastos públicos na Europa com o chamado welfare state, que levou a déficits       
públicos crônicos, aumento generalizado de preços e desemprego em massa. 

 A agressiva política cambial da China que, ao manter sua moeda artificialmente desvalorizada, passou a       
exportar produtos industriais para todo o mundo a preços competitivos, gerando desemprego e desvalorização 
das empresas norte-americanas e europeias. 

 A existência de uma bolha financeira de produtos financeiros lastreados em hipotecas de imóveis nos EUA,   
cujo estouro contaminou o sistema bancário e gerou enorme incerteza nos mercados ao redor do mundo. 

 A queda generalizada do preço das commodities, que restringiu o crescimento dos países emergentes (como o 
Brasil) e levou a uma crise de pagamentos da dívida desses países com bancos credores norte-americanos e 
europeus, tais como o Lehman Brothers. 

 A ascensão de Barack Obama ao poder nos EUA e seu alinhamento com governos de esquerda na América do 
Sul e Ásia, fato que gerou incerteza nos mercados e derrubou as ações de grandes bancos e empresas           
financeiras ao redor do globo. 
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18. Muamar Kadafi governa a Líbia por 42 anos (1969 - 2011) até ser deposto por uma revolta, dentro do contexto 
mais amplo da chamada Primavera Árabe. Assinale a alternativa que sintetiza CORRETAMENTE as consequên-
cias políticas da deposição e morte de Kadafi. 

 

ONG apresenta provas de execução do ditador líbio Muamar Kadafi 
 

A Human Rights Watch apresentou [...] novas provas do assassinato do líder líbio Muamar Kadafi após sua captura, e 
da execução de dezenas de seus seguidores em poder dos rebeldes, no relatório intitulado "Morte de um ditador:    
Vingança sangrenta em Sirte". 
 
No documento, de 50 páginas, a HRW detalha as últimas horas de Kadafi, as circunstâncias de sua morte e a execu-
ção de vários membros de seu comboio, com base em testemunhos e imagens gravadas com telefones celulares. 

 

     Fonte: GaúchaZH, 17/10/2002. Disponível em https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2012/10/ong-apresenta-provas-de-execucao-do-ditador-
libio-muamar-kadafi-3920565.html. Acesso em 18/04/2018. 

 

 A morte de Kadafi significou o restabelecimento dos direitos humanos e do Estado democrático de direito na  
Líbia, hoje uma das poucas democracias estáveis no mundo árabe. 

 A Líbia, assim como outros países da região, enfrenta atualmente a dissolução de fato das instituições          
governamentais, mergulhada numa guerra civil que ameaça a própria integridade territorial do país. 

 A estabilização política decorrente da execução de Kadafi normalizou a produção de petróleo do país, um dos 
principais fornecedores mundiais, derrubando os preços internacionais dos combustíveis e favorecendo a      
retomada do crescimento econômico mundial. 

 A retirada de Kadafi permitiu a constituição de um governo de união nacional que reúne atualmente grupos    
sunitas, xiitas e não mulçumanos e que é reconhecido por toda a comunidade local e internacional. 

 A morte de Kadafi teve poucos resultados práticos em termos políticos na Líbia, pois seus descendentes       
reprimiram fortemente os grupos rebeldes e governam hoje com base na sharia (o código de leis do islamismo). 

 

 

INFORMÁTICA 
 

19. Utilizando a função do Microsoft Excel 2003 =CONT.SE(A2:A12;"????el") em C2, é CORRETO afirmar que  
 

 

 

 
 
 
 

 o valor em C2 será 5. 
 o valor em C2 será 0. 
 o valor em C2 será ERRO. 
 o caractere “?” não é reconhecido pela função. 
 o valor em C2 será 4. 

 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2012/10/ong-apresenta-provas-de-execucao-do-ditador-libio-muamar-kadafi-3920565.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2012/10/ong-apresenta-provas-de-execucao-do-ditador-libio-muamar-kadafi-3920565.html
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20. Um comerciante deseja calcular o valor total de laranjas utilizando o Microsoft Excel 2003. Qual alternativa repre-
senta a função que o comerciante deverá utilizar? O valor resultante da função está contido na célula E2. 

 

 
 

 =SOMA(A2:A7;C2:C7; "Laranja"). 
 =CONT.SE(A2:A7;"Laranja";C2:C7). 
 =SOMA(A2:A7;"Laranja"). 
 =SOMASE(A2:A7;"Laranja";C2:C7). 
 =SOMASE(A2:A7;C2:C7; "Laranja").  

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Com base na Lei 8.666/93, Capítulo I das disposições gerais, Seção II das definições, para os fins desta Lei,    
considera-se 

 

1. Obra 

2. Serviço 

3. Compra 

4. Alienação 

5. Execução direta 

(    ) a que é feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos próprios meios 
(    ) toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta 
(    ) toda transferência de domínio de bens a terceiros 
(   ) toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, 
conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de 
bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnicos-profissionais. 
(    ) toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

 2 – 5 – 3 – 1 – 4. 
 3 – 4 – 2 – 5 – 1. 
 1 – 2 – 5 – 3 – 4. 
 4 – 3 – 1 – 5 – 2. 
 5 – 1 – 4 – 2 – 3. 

 
22. Com base na Lei 8.666/93, Capítulo II da licitação, Seção I das modalidades, limites e dispensa, para os fins desta 

Lei. Art. 22 – São modalidades de licitação 
 

1) Concorrência 

2) Tomada de preços 

3) Convite 

4) Concurso 

5) Leilão 
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(   ) é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, 
mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado 
na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 
(   ) é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a Adminis-
tração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao da 
avaliação. 
(   ) é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem 
possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. 
(   ) é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições 
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação. 
(   ) é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e 
convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do 
instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem 
seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
 1 – 2 – 3 – 4 – 5.  
 2 – 3 – 4 – 5 – 1.  
 4 – 5 – 1 – 2 – 3.  
 3 – 4 – 5 – 1 – 2.  
 5 – 1 – 2 – 3 – 4.  

 
23. Na Lei de Responsabilidade Fiscal para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total 

com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da 
receita corrente líquida e a repartição dos limites globais não poderá exceder os seguintes percentuais. 

 

Assinale ”V” para as alternativas verdadeiras e “F” para as alternativas falsas. 
 

(   ) União: 50% (cinquenta por cento). 
(   ) Estados: 60% (sessenta por cento). 
(   ) Municípios: 60% (sessenta por cento). 
(   ) Na esfera federal: a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Con-
tas da União; b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento) para o 
Executivo, destacando-se 3% (três por cento) para as despesas com pessoal decorrentes do que dispõem os incisos 
XIII e XIV do art. 21 da Constituição e o art.31 da Emenda Constitucional 19, repartidos de forma proporcional à média 
das despesas relativas a cada um destes dispositivos, em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos três 
exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei Complementar; 0,6% (seis décimos por 
cento) para o Ministério Público da União. 
(   ) Na esfera estadual: a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado; b) 6% (seis 
por cento) para o Judiciário; c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo; d) 2% (dois por cento) para o Minis-
tério Público dos Estados. 
(   ) Na esfera municipal: a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando 
houver; b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

 F – F – F – F – F – F. 
 V – V – V – V – V – V.  
 V – V – V – F – V – V. 
 V – V – F – F – V – V. 
 F – V – F – V – V – F. 
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24. Faça a correlação. 

 
1. Decreto Municipal nº 4628/2017 de 1º de dezembro de 2017. 
2. Lei Municipal 260/2005, de 01 de abril de 2005. 
3. Decreto Municipal nº 1254/2006, de 09 de fevereiro de 2006. 
4. Decreto Municipal nº 1095/2005, de 19 de setembro de 2005. 
5. Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011. 

 
(     ) Regulamenta o Procedimento Interno no Município para o trâmite de Licitações e Contratos Administrativos. 
(    ) Regulamenta a lei 260/2005, que institui a modalidade de licitação denominada pregão no âmbito da administra-
ção direta do município de Fazenda Rio Grande, e revoga o decreto nº 956/2005. 
(    ) Institui, no âmbito do Município da Fazenda Rio Grande, nos termos do art. 37,inciso XXI, da Constituição Federal 
e da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e ser-
viços comuns, e dá outras providências. 
(     ) Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 
216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio 
de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. 
(    ) Dispõe sobre o sistema de registro de preços no âmbito do município Fazenda Rio Grande. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
 1 – 3 – 2 – 5 – 4. 
 2 – 4 – 3 – 1 – 5. 
 3 – 5 – 4 – 2 – 1. 
 4 – 1 – 5 – 3 – 2. 
 5 – 2 – 1 – 4 – 3. 

 
25. De acordo com a Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 – Manual de Contabilidade Apli-

cada ao Setor Público (MCASP) – 7ª Edição, classifique as etapas em Receita Orçamentária e etapas em Despe-
sa Orçamentária. 

 
      1) Etapa da Receita Orçamentária. 
      2) Etapa da Despesa Orçamentária. 

 
     (     ) Previsão. 
     (     ) Planejamento. 
     (     ) Lançamento. 
     (     ) Execução. 
     (     ) Arrecadação. 
     (     ) Recolhimento. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

 2 – 1 – 2 – 1 – 2 – 2.  
 1 – 2 – 1 – 2 – 1 – 2.  
 1 – 2 – 1 – 2 – 1 – 1.  
 2 – 1 – 2 – 1 – 2 – 1.  
 1 – 1 – 1 – 1 – 2 – 2.  

 
26. A Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurí-

dicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providencias. No 
capítulo II dos atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira, art. 5º : constituem atos lesivos à ad-
ministração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídi-
cas mencionadas no parágrafo único do art. 1º, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, 
contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim 
definidos, no tocante a licitações e contratos. 
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Assinale as afirmações com “V” para verdadeiras ou “F” para falsas. 
 

(    ) O processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por comissão   
designada pela autoridade instauradora e composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis. 
(     ) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedi-
mento licitatório público. 
(      ) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público. 
(      ) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. 
(      ) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente. 
(     ) Instauração de processo administrativo específico de reparação integral do dano não prejudica a aplicação imedi-
ata das sanções estabelecidas nesta Lei. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

 F – V – V – V – V – F. 
 V – F – F – F – F – V. 
 V – V – V – F – F – F. 
 F – F – F – V – V – V. 
 F – V – F – V – F – V. 

 
27. Conforme o art. 12 da Lei Federal 4.320 de 17/03/1964 e atualizações, a despesa será classificada nas seguintes   

categorias:  despesas correntes (despesas de custeio e transferenciais correntes); despesas de capital (Investi-
mentos, inversões financeiras e transferências de capital). Faça a correlação com os respectivos exemplos. 

 

1 - Despesas de Custeio 
2 - Transferências Correntes 
3 - Investimentos 
4 - Inversões financeiras 
5 - Transferências de capital 

 

(    ) Serviços de terceiros 
(    ) Obras Públicas 
(    ) Auxílios para obras públicas 
(    ) Material de consumo 
(    ) Aquisição de imóveis 
(    ) Juros da dívida pública 
(    ) Equipamentos e Instalações 
(    ) Amortização da dívida pública 
(    ) Subvenções sociais 
(    ) Concessão de empréstimos 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

 2 – 4 – 1 – 2 – 5 – 3 – 4 – 1 – 3 – 5. 
 1 – 3 – 5 – 1 – 4 – 2 – 3 – 5 – 2 – 4.  
 3 – 5 – 2 – 3 – 1 – 4 – 5 – 2 – 4 – 1.  
 4 – 1 – 3 – 4 – 2 – 5 – 1 – 3 – 5 – 2.  
 5 – 2 – 4 – 5 – 3 – 1 – 2 – 4 – 1 – 3.  

 
28. A Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 

Penal, a Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, e o Decreto-Lei no 201, de 27 de fevereiro de 1967. De acordo com 
o Art. 5º, constitui infração administrativa contra as leis de finanças públicas 

 

I. deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão fiscal, nos prazos 
e condições estabelecidos em lei. 

II. propor lei de diretrizes orçamentárias anual que não contenha as metas fiscais na forma da lei. 
III. deixar de expedir ato determinando limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições     

estabelecidos em lei. 
IV. deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos prazos da lei, a execução de medida para a redução do montan-

te da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por Poder do limite máximo. 
§ 1º A infração prevista nesse artigo é punida com multa de trinta por cento dos vencimentos anuais do agente que 
lhe der causa, sendo o pagamento da multa de sua responsabilidade pessoal. 
§ 2º A infração a que se refere esse artigo será processada e julgada pelo Tribunal de Contas a que competir a   
fiscalização contábil, financeira e orçamentária da pessoa jurídica de direito público envolvida. 
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Assinale a alternativa CORRETA. 
 

 Os incisos III-IV e o 2º parágrafo estão corretos. 
 Os incisos I-II-III estão corretos. 
 Os incisos II-III e o 1º parágrafo estão corretos. 
 O inciso I e o 2º parágrafo estão corretos. 
 Os incisos I-II-III-IV e os 1º e 2º parágrafos estão corretos. 

 
29. De acordo com a Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 – Manual de Contabilidade   

Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 7ª Edição, faça a correlação. 
 

(1) Balanço Orçamentário 
(2) Balanço Financeiro 
(3) Balanço Patrimonial 
(4) Demonstração das Variações Patrimoniais 
(5) Demonstração dos Fluxos de Caixa 

 

(    ) Apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimentos e de financiamen-
to. Permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos   
próprios e de terceiros em suas atividades. 
(   ) É a demonstração 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 (natureza de informação de controle). 
(    ) Demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão 
atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. 
Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa. 
(   ) Evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e  
indicará o resultado patrimonial do exercício. 
(   ) Evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários,      
conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.   

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

 1 – 4 – 2 – 5 – 3.  
 2 – 5 – 3 – 1 – 4.  
 5 – 3 – 1 – 4 – 2.  
 3 – 1 – 4 – 2 – 5.  
 4 – 2 – 5 – 3 – 1.  

 
30. Com base na Lei nº 8.429/92 (Lei da Improbidade Administrativa), faça a correlação. 

 

(1) Dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. 
(2) Dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. 
(3) Dos atos de improbidade administrativa decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou 
tributário. 

 

(    ) Praticar ato visando a fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência. 
(    ) Permitir ou facilitar aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. 
(   ) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar alienação, permuta ou locação de bem público ou  
fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. 
(   ) Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua 
aplicação irregular. 
(    ) Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer 
natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. 
(    ) Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medi-
da política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

 3 – 2 – 1 – 2 – 1 – 3.  
 2 – 1 – 2 – 1 – 3 – 3.  
 1 – 3 – 3 – 2 – 1 – 2.  
 1 – 1 – 2 – 2 – 3 – 3.  
 3 – 2 – 3 – 2 – 1 – 1.  
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31. De acordo com NBC TSP Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação da Informação Contábil de Propósito 
Geral para Entidades do Setor Público, julgue as afirmações a seguir. 

 

I. As características qualitativas da informação contábil-financeira, para serem úteis, precisam ser relevantes e repre-
sentar com fidedignidade o que se propõem a representar. 

II. Para ser representação perfeitamente fidedigna, a realidade retratada precisa ter três atributos: ser completa, neu-
tra e livre de erro. 

III. É recomendável que a informação contábil-financeira seja única, verificável, tempestiva e compreensível. 
 

Está CORRETO o que ser afirma apenas em 

 
 II e III.           
 I e III.             
 I. 
 I, II e III.     
 I e II.           

 
32. Conforme a NBC TSP Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação da Informação Contábil de Propósito 

Geral para Entidades do Setor Público, a necessidade de uma informação contábil representar fidedignamente o 
fenômeno econômico que se propõe representar, contribuindo para que diferentes usuários cheguem ao mesmo 
consenso, embora não cheguem necessariamente a um completo acordo, está correlacionada à característica 
qualitativa da 

 
 Verificabilidade. 
 Relevância. 
 Materialidade. 
 Comparabilidade. 
 Confiabilidade. 

 
33. A respeito dos elementos das demonstrações contábeis, julgue as afirmações a seguir. 

 

I. As demonstrações contábeis retratam os efeitos financeiros e não financeiros das transações por meio do agrupa-
mento de elementos em classes amplas de acordo com as suas características econômicas comuns. 

II. Os elementos diretamente relacionados à mensuração da posição patrimonial e financeira no balanço patrimonial 
são os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. 

III. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração do desempenho na demonstração do resultado são as 
receitas e as despesas. 

IV. A demonstração das mutações na posição financeira usualmente reflete somente os elementos da demonstração 
do resultado. 

 
Está CORRETO o que ser afirma apenas em 

 
 I e II. 
 I, II e III. 
 II e III. 
 III e IV. 
 I, II, III e IV. 

 
34. Os benefícios econômicos incorporados a um ativo podem influir para a entidade de diversas maneiras. O ativo 

pode ser 
 

I. usado isoladamente ou em conjunto com outros ativos na produção de bens ou na prestação de serviços a serem 
vendidos pela entidade. 

II. usado para liquidar um passivo. 
III. trocado por outros passivos. 
IV. trocado por caixa ou por outros recursos. 
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Está CORRETO o que ser afirma apenas em: 
 

 I e II. 
 II e III. 
 III e IV. 
 I, II e IV. 
 I, II, III e IV. 

 

35. De acordo com NBC TSP 08 - Ativo Intangível, o ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura gerado            
internamente 

 

 não deve ser reconhecido como ativo. 
 deve ser reconhecido como ativo. 
 não deve ser reconhecido como ativo, a menos que seja avaliado por empresa especializada e amortizado pelo 

prazo que vier a ser definido no laudo de avaliação. 
 deve ser reconhecido como ativo, porém não deverá ser amortizado. 
 não deve ser reconhecido como ativo, mas deverá constar nas notas explicativas. 

 
36. Analise as afirmações a seguir sobre a NBC TSP 03 - Provisões, Passivos Contingente e Ativos Contingentes. 

 

I. A entidade ter uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de um evento passado. 
II. É possível que seja necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a   

obrigação. 
Pode ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação. 

III. É provável que seja necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a   
obrigação. 

 

São necessários, para o reconhecimento de uma provisão, os itens 
 

 I e II. 
 II e III. 
 I, III e IV.  
 III e IV. 
 II, III e IV. 

 
37. Um imobilizado foi adquirido em 15/04/2017 por R$ 80.000,00, com valor residual de 10% e vida útil de 12 anos. 

Em 31/12/2017, as despesas com a depreciação, conforme NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado, serão de 

 
 R$ 4.500,00. 
 R$ 5.000.00. 
 R$ 5.500,00. 
 R$ 6.000,00. 
 R$ 8.500,00. 

 
38. De acordo com a NBC TSP 07 – Imobilizado, a depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de ativo 

ao longo de sua vida útil. A respeito do tema, leia as afirmações que seguem. 
 

I. Não deve ser controlada e depreciada separadamente parte de um ativo que tenha o custo significativo em relação 
ao item como um todo e vida útil diferente. 

II. A entidade pode decidir por depreciar separadamente partes de um ativo que não tenham custo significativo em  
relação ao custo total. 

III. A não ser que seja incluída no valor contábil de outro ativo, a despesa de depreciação deverá ser reconhecida no 
resultado do exercício. 

IV. Uma parte significativa de um item não pode ter a mesma vida útil e método de depreciação de outra parte signifi-
cativa desse mesmo item. 

 

Estão CORRETAS apenas as afirmações 
 

 I e II. 
 II e III. 
 III e IV. 
 I, III e IV. 
 II, III e IV. 
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39. De acordo com a NBC T 16.11 – Sistema de Informação de Custos do Setor Público, os métodos de custeio se  
referem ao método de apropriação de custos e estão associados ao processo de identificação e associação do 
custo ao objeto que está sendo custeado. Os principais métodos de custeio são: 

 

 direto; variável; contínuo; por ordem de serviço; pleno. 
 absorção; variável; de oportunidade; por atividade; padrão. 
 absorção; variável; contínuo; padrão; pleno. 
 direto; variável; por absorção; por atividade; pleno. 
 variável; por absorção; de oportunidade; por ordem serviço; pleno. 

 
40. Os princípios orçamentários visam a estabelecer linhas norteadoras de ação, a fim de estabelecer racionalidade, 

eficiência e transparência para os processos de elaboração, execução e controle do orçamento público. De acordo 
com Lei 4.320/1964 e da Constituição Federal, qual princípio orçamentário orienta que devem ser previstas no   
orçamento todas as receitas e despesas a serem realizadas no exercício financeiro? 

 
 Princípio da Anualidade. 
 Princípio da Unidade. 
 Princípio da Universalidade. 
 Princípio da Legalidade. 
 Princípio da programação. 
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