
Prefeitura de Florianópolis
Concurso Público • Edital 002/2019

  http://florianopolis.fepese.org.br

Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

17 de novembro

8 às 12h

45 questões

4h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 
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Língua Portuguesa 10 questões

Leia o texto.

Sempre fora invejosa; com a idade aquele sentimento 
exagerou-se de um modo áspero, invejava tudo na 
casa: a sobremesas que os amos comiam, a roupa 
branca que vestiam. As noites de soirée*, de teatro, 
exasperavam-na. Quando havia passeios projetados, 
se chovia de repente, que felicidade! O aspecto das 
senhoras vestidas e de chapéu, olhando por dentro 
das vidraças com um tédio infeliz, deliciava-a, fazia-a 
loquaz:

— Ai, minha senhora! É um temporal desfeito! 
É a cântaros, está para todo o dia! Olha o ferro!

E muito curiosa; era fácil encontrá-la, de repente, 
cosida por detrás de uma porta com a vassoura a 
prumo, o olhar aguçado. Qualquer carta que vinha era 
revirada, cheirada… Remexia sutilmente em todas as 
gavetas abertas; vasculhava em todos os papéis atira-
dos. Tinha um modo de andar ligeiro e surpreendedor. 
Examinava as visitas. Andava à busca de um segredo, 
de um bom segredo! Se lhe caía um nas mãos!

Era muito gulosa. Nutria o desejo insatisfeito de comer 
bem, de petiscos, de sobremesas. Nas casas em que 
servia ao jantar, o seu olho avermelhado seguia avida-
mente as porções cortadas à mesa; e qualquer bom 
apetite que repetia exasperava-a, como uma diminui-
ção de sua parte. De comer sempre os restos ganhava 
o ar agudo – o seu cabelo tomara tons secos, cor de 
rato. Era lambareira: gostava de vinho; em certos dias 
comprava uma garrafa de oitenta réis, e bebia-a só, 
fechada, repimpada, com estalos da língua, a orla do 
vestido um pouco erguida, revendo-se no pé.

Eça de Queirós. O primo Basílio

*espécie de reunião social

1. Analise as afirmativas abaixo, tomando por base o 
texto.

1. O texto descreve uma personagem e mos-
tra, predominantemente, características 
psicológicas.

2. Três fortes sentimentos da personagem são 
apresentados no texto: cobiça, curiosidade e 
gula.

3. A personagem ficava quase louca com a não 
concretização de uma programação feita pela 
família a que servia.

4. A comparação a um rato se deve ao hábito de 
comer restos o que lhe dava um “ar agudo”.

5. Não há no texto nenhuma descrição de 
aspecto exterior da personagem.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

2. Observe as frases retiradas do texto e assinale a 
alternativa que traduz corretamente o significado da 
palavra sublinhada no contexto.

a. SQUARE “fazia-a loquaz” / maluca
b. Check-square “cosida por detrás de uma porta” / colada
c. SQUARE “olhando por dentro das vidraças com um tédio 

infeliz” / olhar
d. SQUARE “bom apetite que repetia exasperava-a” /  

distraía sua atenção
e. SQUARE “seu olho avermelhado seguia avidamente as 

porções” / ligeiramente
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3. Observe a frase retirada do texto:

“Nutria o desejo insatisfeito de comer bem”.

Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Essa frase resume o tema do texto.
b. SQUARE O verbo “nutrir” está no presente do indicativo 

e descreve o sentimento da personagem.
c. SQUARE As palavras: “insatisfeito” e “bem” flexionam-se 

no plural de forma semelhante.
d. Check-square A personagem não comia bem, segundo sua 

percepção.
e. SQUARE Se a palavra “desejo” estivesse no plural, o verbo 

“nutrir” também deveria estar: “nutriam os 
desejos”.

4. Assinale a alternativa que apresenta o uso correto 
da crase, como em: “Andava à busca de um segredo”.

a. SQUARE Andava à cavalo pela relva.
b. SQUARE Escreveu à lápis aquela carta.
c. Check-square No final da rua, vire à esquerda.
d. SQUARE Recusou a oferta à sangue frio.
e. SQUARE Comprei a televisão à prazo.

5. Observe a frase:

“… em certos dias comprava uma garrafa de oitenta 
réis, e bebia-a só”

Assinale a alternativa correta.

a. Check-square Em “bebia-a” temos um pronome oblíquo, reto-
mando a palavra “garrafa”.

b. SQUARE A palavra “réis” não é mais usada hoje e, pelas 
regras de acentuação vigentes, perde o acento, 
como a palavra “ideia”. Aqui foi mantido o acento 
gráfico, pois o texto retrata uma época passada.

c. SQUARE Em “Ela bebia a garrafa”, temos um pronome 
oblíquo retomando o nome da personagem do 
texto.

d. SQUARE O verbo “comprava” indica uma ação passada e 
concluída; está, pois no pretérito perfeito.

e. SQUARE A palavra “só” é acentuada graficamente por se 
tratar de um monossílabo átono terminado em 

“o”.

6. Somente uma das frases apresenta correta coloca-
ção pronominal, assinale-a.

a. SQUARE Não pergunte-me nada.
b. Check-square Chegou alegre, trazendo-lhe flores.
c. SQUARE Quero que diga-lhe a verdade, ela é invejosa!
d. SQUARE Estava escrito no memorando: “Me apresente 

os resultados do projeto, com urgência”.
e. SQUARE Acompanharia-te se pudesse!

7. Assinale a alternativa cuja frase apresenta a pon-
tuação correta.

a. SQUARE Que queres tu rapaz!
b. SQUARE Notamos sua presença no soirée, que por sinal, 

estava agradabilíssimo.
c. SQUARE A apresentação da orquestra no baile de forma-

tura, foi espetacular!
d. Check-square Isso, entretanto, não foi suficiente para acalmar 

sua fome de doces.
e. SQUARE Podes por um momento, prestar atenção ao 

que te digo?

8. Na redação oficial, a norma culta é obrigatória.

Nesse sentido assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Vossa Senhoria, com vossas promessas, há de 
fazer um bom trabalho.

b. SQUARE Poderão haver muitos outros problemas advin-
dos da gestão anterior.

c. SQUARE Naquela sessão, já fazem, pelo menos, três 
semanas que o chefe não comparece.

d. SQUARE Haja visto o apagão ocorrido às três hs, foram 
suspensas as atividades.

e. Check-square Informaremos a autoridade nominada neste 
ofício sobre a impossibilidade de agendarmos 
sua visita oficial ao Museu daquela cidade.
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Aspectos históricos, geográficos, 
econômicos e culturais 5 questões

11. O IBGE divulgou este ano as estimativas das 
populações residentes nos 5.570 municípios brasilei-
ros, com data de referência em 1o de julho de 2019.

Estima-se que o Brasil tenha mais de      
milhões de habitantes e uma taxa de crescimento 
populacional de 0,79% ao ano.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. Check-square 210,1
b. SQUARE 212,9
c. SQUARE 213,7
d. SQUARE 214,2
e. SQUARE 215,3

12. Analise as afirmativas abaixo sobre o povoamento 
do território catarinense.

1. Quando Manoel Preto recebeu a governadoria 
da Ilha de Santa Catarina, em 1629, iniciou-se 
o processo de concessões de terras no litoral.

2. Em torno de 1658, Manoel Lourenço de 
Andrade, acompanhado de familiares, traba-
lhadores livres e escravos, tomou posse de uma 
sesmaria nas proximidades do rio São Francisco.

3. O Bandeirante Francisco Dias Velho, em 
torno de 1673, acompanhado de familiares e 
indígenas, deu início ao povoamento da ilha, 
com a fundação da vila de Nossa Senhora do 
Desterro.

4. Após a chegada do grupo de Dias Velho, cente-
nas de vicentistas se instalaram na vila de Nossa 
Senhora do Desterro, que foi destruída por 
piratas em 1675 e sua população, dizimada.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

9. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Em: “Nas casas em que servia ao jantar”, o verbo 
“servir” é transitivo direto. Tem o significado de 
servir as pessoas na hora do jantar.

b. SQUARE Em: “Eu aspiro o pó da tua ganância e tu aspiras 
à posição mais alta da empresa”, a regência do 
verbo “aspirar” está correta, já que ambos os 
objetos são diretos.

c. SQUARE O verbo preferir pede dois complementos. 
Exemplo disso é a frase: “Ela preferia mais doces 
do que salgados, já que era uma glutona.” Os 
complementos, neste caso, são: “doces” e “salga-
dos”. Está, pois, correta a regência verbal na frase.

d. SQUARE Analise as frases: “Quero um lugar à mesa” e 
“Quero bem a você”. Nessas frases o verbo 
“querer” apresenta, em ambas as frases, objeto 
indireto, a saber: “à mesa” e “a você”. Pode-se 
dizer, então, que nesse contexto esse verbo é 
transitivo indireto.

e. Check-square Observe: “Avisei a ele que teremos uma reunião 
social, ou como dizem os franceses, um “soirée.” 
Nessa frase, a regência do verbo “avisar” está 
correta, pois nesse contexto ele pede dois 
complementos: um indireto e outro direto, 
respectivamente.

10. Assinale a alternativa cuja frase apresenta correta 
concordância nominal ou verbal.

a. SQUARE A casa estava meia desarrumada.
b. SQUARE Haviam muitos talheres naquela mesa.
c. SQUARE Doce ou chocolate faz mal para minha saúde, 

pois não posso ingerir nem açúcar, nem cacau.
d. Check-square Naquela formatura, discursaram formando e 

paraninfo.
e. SQUARE Podem haver mais oportunidade para ela matar 

sua fome!
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Noções de Informática 5 questões

16. São formas válidas de exibição do Painel de Con-
trole do Windows 10 Pro em português.

1. Detalhes
2. Categoria
3. Ícones pequenos
4. Ícones grandes

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

17. Assinale a alternativa que contém uma opção 
válida para aferir a velocidade do processador e a 
quantidade de memória RAM existente no computa-
dor em um sistema operacional Windows 10 Pro em 
português a partir do Painel de Controle no modo de 
exibição de ícones pequenos.

a. Check-square Sistema
b. SQUARE Propriedades
c. SQUARE Segurança e Recursos
d. SQUARE Manutenção e Programas
e. SQUARE Gerenciador de Recursos

18. São Ferramentas Administrativas do Windows 10 
Pro em português.

1. Desfragmentar e Otimizar Unidades
2. Central de Rede e Compartilhamento
3. Agendador de Tarefas

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

13. São referências à desigualdade na produção e 
distribuição de alimentos no Brasil.

1. O Brasil é um dos maiores produtores de ali-
mento no mundo.

2. Mais de 1 milhão de brasileiros sofre com 
desnutrição pela falta de alimentos.

3. Em torno de 70% dos brasileiros apresentam 
problemas de peso e obesidade pelo excesso 
de consumo de alimentos.

4. É gritante a desigualdade na distribuição de 
alimentos, pois muitos brasileiros não têm 
recursos suficientes para adquiri-los.

5. Aproximadamente, 20 % de todo o alimento 
produzido no país são desperdiçados.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.

14. Assinale a alternativa correta sobre um problema 
ecológico relevante ocorrido no Brasil, no segundo 
semestre do ano em curso.

a. SQUARE Poluição do Rio Canoas.
b. Check-square Incêndios na floresta amazônica.
c. SQUARE Vazamento radioativo em Angra II.
d. SQUARE Ruptura da Barragem de Brumadinho.
e. SQUARE Explosão de oleoduto da Petrobras em 

São Paulo.

15. Assinale a alternativa correta sobre a indústria 
instalada no município de Florianópolis e que supera 
a indústria do turismo em arrecadação:

a. SQUARE Têxtil.
b. SQUARE Moveleira.
c. Check-square Tecnológica.
d. SQUARE Pesqueira.
e. SQUARE Naval.
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23. Entre 13 trabalhadores de uma empresa serão 
escolhidos 1 para receber um prêmio de R$ 1000,00 e 
outro para receber um prêmio de R$ 900,00.

De quantas maneiras diferentes pode ser feita a esco-
lha dos trabalhadores que receberão os prêmios?

a. SQUARE Mais do que 170
b. SQUARE Mais do que 160 e menos que 170
c. Check-square Mais do que 150 e menos que 160
d. SQUARE Mais do que 140 e menos que 150
e. SQUARE Menos do que 140

24. Uma pessoa possui uma lista com 10 cidades que 
gostaria de visitar. Em suas férias decide ir conhecer 
duas destas 10 cidades.

De quantas maneiras diferentes ela pode escolher as 
cidades que irá conhecer durante suas férias?

a. SQUARE Mais do que 70
b. SQUARE Mais do que 60 e menos que 70
c. SQUARE Mais do que 50 e menos que 60
d. Check-square Mais do que 40 e menos que 50
e. SQUARE Menos do que 40

25. Assinale a alternativa com a afirmação logica-
mente equivalente à sentença “Se João é bondoso e 
José não é confiante, então Maria não é egoísta”.

a. Check-square Se Maria é egoísta então João não é bondoso 
ou José é confiante.

b. SQUARE Se Maria é egoísta então João não é bondoso e 
José é confiante.

c. SQUARE Se Maria não é egoísta então João é bondoso e 
José não é confiante.

d. SQUARE Se Maria não é egoísta então João é bondoso 
ou José não é confiante.

e. SQUARE Se Maria é egoísta então João é bondoso ou 
José é confiante.

19. Qual o conjunto de teclas de atalho que quando 
pressionado abre a caixa de diálogo Executar do Win-
dows 10 Pro em português?

a. SQUARE Ctrl + E
b. Check-square Tecla do Windows + R
c. SQUARE Tecla do Windows + E
d. SQUARE Tecla do Windows + L
e. SQUARE Tecla do Windows + Ctrl + L

20. Qual a função do recurso do MS Word  
do Office 365 Business em português repre-
sentado pelo ícone ao lado?

a. SQUARE Apagar o texto.
b. SQUARE Inserir uma imagem no documento.
c. SQUARE Pintar uma imagem flutuante no documento.
d. SQUARE Sublinhar o texto, aplicando uma linha de subli-

nhado de qualquer cor.
e. Check-square Destacar o texto, realçando-o com uma cor 

brilhante.

Raciocínio Lógico 5 questões

21. Quantos números entre 10 e 88 existem tais que 
invertendo a ordem de seus algarismos obtemos um 
número maior que o número original?

a. SQUARE 32
b. SQUARE 34
c. Check-square 35
d. SQUARE 36
e. SQUARE 38

22. Uma urna contém 16 bolas, numeradas de 1 a 16. 
Sorteando-se uma bola ao acaso, qual a probabilidade 
de o número desta bola ser um número múltiplo de 4?

a. SQUARE 18,75%
b. SQUARE 20%
c. SQUARE 22,25%
d. Check-square 25%
e. SQUARE 27,5%
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29. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE A Lei Orgânica Municipal no 63 trata dos servi-
dores militares da Administração.

b. Check-square A Lei Complementar no 63/2003 institui o regime 
jurídico dos servidores públicos da Administra-
ção Direta do Município de Florianópolis.

c. SQUARE A Lei no 63/2003 é a Lei Orgânica do Município 
de Florianópolis.

d. SQUARE A Lei Orgânica da cidade de Florianópolis insti-
tuiu o regime jurídico dos servidores públicos.

e. SQUARE A Lei no 63/2003 diz respeito apenas aos servi-
dores da Administração Indireta.

30. Define a LC 63/2003 que o servidor ocupante 
de cargo de provimento efetivo será aposentado na 
forma e nas condições previstas:

a. SQUARE Apenas na Constituição Estadual.
b. SQUARE Apenas na Lei Orgânica Municipal.
c. Check-square Nas Constituições Federal e Estadual e na Lei 

Orgânica do Município.
d. SQUARE Na Constituição Estadual e no Código Civil 

Brasileiro.
e. SQUARE Na Constituição Federal e no Código Municipal 

de Posturas.

Conhecimentos Específicos 15 questões

31. A respeito dos conhecimentos sobre orçamento 
público, a Constituição Federal determina que leis de 
iniciativa do poder executivo estabelecerão:

a. Check-square o plano plurianual; as diretrizes orçamentárias; 
os orçamentos anuais.

b. SQUARE o quadro de detalhamento da despesa; a res-
ponsabilidade fiscal; os orçamentos anuais.

c. SQUARE o orçamento fiscal; o orçamento da previdência 
social; o orçamento de investimento plurianual.

d. SQUARE a política de aplicação das agências de 
fomento; a responsabilidade fiscal; as diretrizes 
orçamentárias.

e. SQUARE normas de gestão financeira e patrimonial; a 
fixação de despesa extraoçamentária; condições 
para a instituição e funcionamento de fundos.

Legislação Municipal 5 questões

26. Instituído na organização do serviço público, com 
denominação própria, atribuições específicas e exer-
cido por um titular, na forma estabelecida em lei.

No caso, a Lei Complementar no 63/2003 está se refe-
rindo à (ao):

a. SQUARE Classe.
b. SQUARE Carreira.
c. SQUARE Carreira Pública.
d. SQUARE Função Pública.
e. Check-square Cargo público.

27. Serviços que expõem direta e permanentemente 
os servidores a agentes nocivos à saúde, conforme a 
LC 63/2003, são considerados:

a. SQUARE Operações perigosas.
b. SQUARE Serviços nocivos à natureza.
c. SQUARE Serviços operacionais perigosos.
d. SQUARE Atividades altamente perigosas.
e. Check-square Atividades e operações insalubres.

28. De acordo com a LC 63/2003:

a. Check-square O provimento de cargo público decorre da 
nomeação e completa-se com a posse e o 
exercício.

b. SQUARE A nomeação para cargo público decorre da 
posse.

c. SQUARE O exercício para o cargo público independe da 
posse.

d. SQUARE O provimento de cargo público independe da 
nomeação.

e. SQUARE O exercício de cargo público antecede o ato de 
nomeação.
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35. São despesas orçamentárias com a aquisição de 
imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição 
de títulos representativos do capital de empresas 
ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, 
quando a operação não importe aumento do capital.

No orçamento público, a definição acima é a de des-
pesas classificadas no grupo de natureza:

a. SQUARE Investimentos.
b. Check-square Inversões financeiras.
c. SQUARE Patrimoniais.
d. SQUARE Correntes.
e. SQUARE Financeiras.

36. Analise o lançamento contábil abaixo:

Débito: 3.x.x.x.x.xx.xx Variação Patrimonial Diminutiva 8.500
Crédito: 2.1.x.x.x.xx.xx Passivo Circulante (F) 8.500

O lançamento contábil acima foi realizado por um 
órgão público.

Sobre esse lançamento contábil, é correto afirmar:

a. SQUARE Reconheceu uma despesa de capital.
b. SQUARE Contribuiu para o aumento do resultado patri-

monial do exercício.
c. SQUARE A conta debitada é classificada no ativo circu-

lante da entidade.
d. Check-square A natureza da informação é patrimonial.
e. SQUARE É relativo à realização de uma operação de 

crédito.

37. É a demonstração contábil que evidencia, quali-
tativa 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 (natu-
reza de informação de controle).

A definição acima é referente à(ao):

a. SQUARE Demonstração das Variações Patrimoniais.
b. SQUARE Balanço Financeiro.
c. SQUARE Balanço Orçamentário.
d. SQUARE Demonstração do Resultado Econômico.
e. Check-square Balanço Patrimonial.

32. Receitas orçamentárias de capital são arrecadadas 
dentro do exercício financeiro, aumentam as disponi-
bilidades financeiras do Estado e são instrumentos de 
financiamento dos programas e ações orçamentários, 
a fim de se atingirem as finalidades públicas. Porém, 
de forma diversa das receitas correntes, as receitas de 
capital em geral não provocam efeito sobre o patrimô-
nio líquido.

Assinale a alternativa que apresenta somente receitas 
de capital.

a. SQUARE Juros e encargos da dívida • Patrimonial •  
Alienação de bens

b. SQUARE Inversões financeiras • Investimentos •  
Amortização de empréstimos

c. Check-square Amortização de empréstimos •  
Alienação de bens • Operações de crédito

d. SQUARE Operações de crédito •  
Juros e encargos da dívida • Investimentos

e. SQUARE Inversões financeiras • Patrimonial • 
Contribuições.

33. Em janeiro de 2019 um município realizou o 
pagamento de restos a pagar, que são as saídas para 
quitação de despesas empenhadas em exercícios 
anteriores.

O pagamento de restos a pagar em 2019 é conside-
rado na contabilidade pública um registro:

a. SQUARE Ordinário.
b. SQUARE Orçamentário.
c. SQUARE Estimativo.
d. Check-square Extraorçamentário.
e. SQUARE Global.

34. Na estrutura do Plano de Contas Aplicado ao 
Setor Público, a conta “Crédito Empenhado Pago” per-
tence à natureza da informação:

a. SQUARE Patrimonial.
b. SQUARE Financeira.
c. Check-square Orçamentária.
d. SQUARE Controle.
e. SQUARE Compensação.
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40. Considere a seguinte situação hipotética:

Um técnico de contabilidade do município de Nova 
Perugia fez o empenho da despesa com serviços de 
consultoria no dia 10/12/2018. Essa despesa foi liqui-
dada no dia 07/01/2019 e paga em 14/01/2019.

Nesse caso, é correto afirmar que orçamentariamente 
se trata de uma despesa:

a. SQUARE de capital do exercício de 2019 e que foi inscrita 
em restos a pagar processados em 10/12/2018.

b. Check-square corrente do exercício de 2018 e que foi ins-
crita em restos a pagar não processados em 
31/12/2018.

c. SQUARE corrente do exercício de 2018 e que foi inscrita 
em dívida ativa em 07/01/2019.

d. SQUARE de capital do exercício de 2018 e que foi ins-
crita em despesa de exercícios anteriores em 
31/12/2018.

e. SQUARE corrente do exercício de 2019 e que foi ins-
crita em despesa de exercícios anteriores em 
31/12/2018.

41. Na contabilidade pública o resultado patrimonial 
corresponde à diferença entre o valor total:

a. Check-square das Variações Patrimoniais Aumentativas (VPAs) 
e o valor total das Variações Patrimoniais Dimi-
nutivas (VPDs), apurado na Demonstração das 
Variações Patrimoniais do período.

b. SQUARE do Ativo e o valor total do Passivo, apurado no 
Balanço Patrimonial do período.

c. SQUARE das receitas orçamentárias e o valor total das 
despesas orçamentárias, apurado no Balanço 
Orçamentário do período.

d. SQUARE dos ingressos orçamentários e o valor total dos 
dispêndios orçamentários, apurado no Balanço 
Financeiro do período.

e. SQUARE das variações quantitativas e o valor total das 
variações qualitativas, apurado na Demonstra-
ção do Resultado Econômico do período.

38. A respeito dos conhecimentos sobre conta-
bilidade pública, considere que o fato gerador do 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana (IPTU) ocorre no dia 1o de janeiro de cada ano.

Nesse caso:

a. Check-square o reconhecimento do direito e da Variação 
Patrimonial Aumentativa (VPA) deve ser feito no 
momento do fato gerador e não no momento 
da arrecadação, que ocorrerá futuramente.

b. SQUARE ocorre o reconhecimento de uma receita cor-
rente no momento do fato gerador do IPTU e a 
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) é pos-
tergada para o final do exercício financeiro.

c. SQUARE a Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) é 
registrada no ativo como um direito relativo à 
antecipação de receita orçamentária.

d. SQUARE o fato gerador do IPTU não implica o reconhe-
cimento de uma Variação Patrimonial Aumen-
tativa (VPA), mas sim o registro de uma receita 
orçamentária corrente.

e. SQUARE no momento da arrecadação é registrada uma 
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) e con-
comitantemente uma receita de capital.

39. Durante a escrituração de operações na contabi-
lidade pública a conta “1.1.1.1.1.xx.xx Caixa e Equiva-
lentes de Caixa em Moeda Nacional (F)” recebeu um 
lançamento de débito.

A contrapartida desse lançamento pode ser um cré-
dito na conta:

a. SQUARE 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação 
de Recursos (DDR).

b. SQUARE 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada.
c. SQUARE 6.2.2.1.1.xx.xx Crédito Disponível.
d. SQUARE 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar.
e. Check-square 1.1.2.1.x.xx.xx Créditos Tributários a Receber (P).
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44. Durante o ano de 2018 a companhia Florianópolis 
SA comprou dois lotes de mercadorias para revenda:

O primeiro por R$ 10.000 e pagou à vista; o segundo 
por R$ 5.000 e se comprometeu a pagar em 2019. 
Vendeu as mercadorias compradas à vista por R$ 
15.000, mas só irá receber em 2019. Já as mercadorias 
compradas a prazo foram vendidas em 2018 à vista 
por R$ 20.000.

Considerando que não houve incidência de tributação 
nas operações e que não havia estoques anteriores, 
então a companhia auferiu lucro em 2018 de:

a. SQUARE R$ 5.000.
b. SQUARE R$ 10.000.
c. SQUARE R$ 15.000.
d. Check-square R$ 20.000.
e. SQUARE R$ 25.000.

45. A respeito dos conhecimentos sobre a Demons-
tração do Resultado do Exercício, é correto afirmar:

a. SQUARE Apresentará as transferências para reservas, os 
dividendos, a parcela dos lucros incorporada ao 
capital e o saldo ao fim do período.

b. SQUARE Evidenciará as alterações ocorridas, durante o 
exercício, no saldo de caixa e equivalentes de 
caixa, segregando-se essas alterações em, no 
mínimo, três fluxos: das operações, dos finan-
ciamentos e dos investimentos.

c. Check-square Discriminará, entre outros, a receita bruta das 
vendas e serviços, as deduções das vendas, os 
abatimentos e os impostos.

d. SQUARE O resultado bruto será apurado pela diferença 
entre a receita líquida de vendas e as despesas 
operacionais do período.

e. SQUARE A receita líquida de vendas é a conta que repre-
senta as entradas de caixa referentes às vendas 
da empresa.

42. A respeito dos conhecimentos sobre ativo, pas-
sivo, patrimônio líquido, é correto afirmar:

a. SQUARE Em uma entidade com finalidade lucrativa o 
patrimônio líquido não pode apresentar valor 
negativo.

b. SQUARE O patrimônio líquido é um recurso controlado 
no presente pela entidade como resultado de 
evento passado.

c. SQUARE O ativo é uma obrigação presente, derivada de 
evento passado, cuja extinção deva resultar na 
saída de recursos da entidade.

d. Check-square A soma do total do passivo com o patrimônio 
líquido é igual ao total do ativo.

e. SQUARE Quando o total do ativo for maior que o total 
do passivo, então o patrimônio líquido da enti-
dade será negativo.

43. A respeito dos conhecimentos sobre o Balanço 
Patrimonial, é correto afirmar:

a. SQUARE As contas do ativo circulante discriminarão 
o montante do capital social subscrito e, por 
dedução, a parcela ainda não realizada.

b. Check-square As contas serão classificadas segundo os ele-
mentos do patrimônio que registrem, e agru-
padas de modo a facilitar o conhecimento e a 
análise da situação financeira da companhia.

c. SQUARE Os elementos do passivo serão avaliados de 
acordo com os direitos realizáveis no curso do 
exercício social subsequente e as aplicações de 
recursos em despesas do exercício seguinte.

d. SQUARE Serão classificadas no ativo imobilizado as par-
ticipações permanentes em outras sociedades 
e os direitos de qualquer natureza, não classi-
ficáveis no ativo circulante, e que não se desti-
nem à manutenção da atividade da companhia 
ou da empresa.

e. SQUARE Serão classificadas como reservas de capital as 
contas constituídas pela apropriação de lucros 
da companhia.
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