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CADERNO DE PROVAS 
 

Caro(a) Candidato(a): Antes de iniciar a prova leia atentamente as instruções a seguir: 

 

1. Este caderno contém 40 (quarenta) questões objetivas com 04 (quatro) opções (A, B, C, D). A prova terá duração 

máxima de 03(três) horas. A prova terá seu horário de início em sala, a contar após a distribuição dos cadernos 

de prova e autorização do aplicador(a). 

2. Confira em seu caderno de provas a sequência de questões. Você tem até 10 (dez) minutos do início das provas 

para solicitar a troca do caderno de provas que apresentar algum problema de impressão ou qualquer outro que 

inviabilize a realização da mesma, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

3. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. Portanto, ao aplicador(a) de sala e 

fiscais não há autorização para fornecer esclarecimentos sobre o conteúdo das provas, sendo esta atribuição de 

única e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a). 

4. Você receberá do aplicador o cartão de respostas 30 (trinta) minutos após o início da prova, o cartão de respostas 

deverá obrigatoriamente ser assinado pelo(a) candidato(a) no local em que há a indicação: “ASSINATURA”, 

utilizando sempre caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

5. Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco nas folhas do caderno de prova. Sugerimos 

que você assinale, inicialmente, no próprio caderno de provas, todas as respostas que julgar correta. Depois, 

passe-as para o cartão de respostas. 

6. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão ANULADAS. Portanto, ao 

preencher o cartão de respostas faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois em hipótese alguma haverá 

substituição do cartão de respostas por erro do(a) candidato(a). 

7. Ao terminar a prova ou findo o horário limite para sua realização, o candidato deverá OBRIGATORIAMENTE 

entregar seu cartão de respostas “ASSINADO”, ao aplicador(a) de sala. O(a) candidato(a) que não devolver seu 

cartão de respostas será automaticamente eliminado(a) e não terá classificação alguma no concurso público. 

8. Atenção! Preencha o cartão-resposta na mesma sequência numérica das questões do caderno de provas.  

9. Somente será permitido levar o caderno de questões (prova), depois de decorrido o período de 120 (cento e 

vinte) minutos do início das provas. 

10. Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos, 

assim como os demais procedimentos constantes no subitem 9.7 e no subitem 9.9 do Edital 001/2019. 

11. Após o término da prova, o(a) candidato(a) deverá deixar imediatamente o recinto da mesma, sendo 

terminantemente proibido fazer contato com os(as) candidatos(as) que ainda não terminaram a prova sob pena 

de ser excluído do Concurso Público. 

12. O desrespeito às normas que regem o presente concurso, bem como, a desobediência às exigências registradas 

no edital, além de sanções legais cabíveis implica na desclassificação do candidato. 

13. Aguarde a ordem do aplicador para iniciar a prova. 

14. Os dois últimos candidatos ao terminarem as provas deverão retirar-se da sala simultaneamente, após 

testemunharem o fechamento (lacre) do envelope de provas, assinando a Ata Relatório. 

15. O candidato, após a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares da Prova Objetiva, que será feita às 16 horas 

do dia 17/02/2020, no site  www.gualimp.com.br, poderá peticionar RECURSO à banca examinadora, quando 

julgar que ocorreu erro na formulação das questões e divulgação do gabarito preliminar, nos dias 18/02/2020 e 

19/02/2020. 

NÃO ESQUEÇA! 

Ao sair, entregue o cartão de respostas devidamente assinado. 

BOA PROVA!!! 
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ATENÇÃO!!! 
 
➢ O CARTÃO DE RESPOSTAS ABAIXO É PARA SER UTILIZADO SOMENTE COMO RASCUNHO. 

➢ AO RECEBER O CARTÃO DE RESPOSTAS DEFINITIVO CONFIRA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

(NOME, CARGO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO) E EM SEGUIDA ASSINE NO LOCAL INDICADO. 

OBS.: O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE, entregar seu cartão de repostas definitivo 

preenchido e ASSINADO, sob pena de ter seu cartão de respostas ANULADO.  

(item 9.15 do edital 001/2019) 
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QUESTÕES DE LINGUA PORTUGUESA  
 
 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 5. 
 

 

A vida sem celular 

 

O inevitável aconteceu: perdi meu celular. Estava no bolso da calça. Voltei do Rio de Janeiro, peguei um 

táxi no aeroporto. Deve ter caído no banco e não percebi. Tentei ligar para o meu próprio número. Deu caixa 

postal. Provavelmente eu o desliguei no embarque e esqueci de ativá-lo novamente. Meu quarto parece uma 

trincheira de guerra de tanto procurá-lo. Agora me rendo: sou um homem sem celular.  

O primeiro sentimento é de pânico. Como vou falar com meus amigos? Como vão me encontrar? Estou 

desconectado do mundo. Nunca botei minha agenda em um programa de computador, para simplesmente 

recarregá-la em um novo aparelho. Será árduo garimpar os números da família, amigos, contatos profissionais. 

E se alguém me ligar com um assunto importante? A insegurança é total.  

Reflito. Podem me achar pelo telefone fixo. Meus amigos me encontrarão, pois são meus amigos. Eu os buscarei, 

é óbvio. Então por que tanto terror?  

Há alguns anos - nem tantos assim - ninguém tinha celular. A implantação demorou por aqui, em relação 

a outros países. E a vida seguia. Se alguém precisasse falar comigo, deixava recado. Depois eu chamava de 

volta. Se estivesse aguardando um trabalho, por exemplo, eu ficava esperto. Ligava perguntando se havia 

novidades. Muitas coisas demoravam para acontecer. Mas as pessoas contavam com essa demora. Não era 

realmente ruim.  

Saía tranquilo, sem o risco de que me encontrassem a qualquer momento, por qualquer bobagem. A 

maior parte das pessoas vê urgência onde absolutamente não há. Ligam afobadas para fazer uma pergunta 

qualquer. Se não chamo de volta, até se ofendem. 

— Eu estava no cinema, depois fui jantar, bater papo. 

— É... Mas podia ter ligado!  

Como dizer que podia, mas não queria? 

Vejo motoristas de táxi tentando se desvencilhar de um telefonema. 

— Agora não posso falar, estou dirigindo.  

— Só mais uma coisinha...  

Fico apavorado no banco enquanto ele faz curvas e curvas, uma única mão no volante. Muita gente não 

consegue desligar mesmo quando se explica ser impossível falar. Dá um nervoso! 

A maioria dos chefes sente-se no direito de ligar para o subordinado a qualquer hora. Noites, fins de 

semana, tudo submergiu numa contínua atividade profissional. No relacionamento pessoal ocorre o mesmo. 

  — Onde você está? Estou ouvindo uma farra aí atrás. 

 — Vendo televisão! É um comercial de cerveja!  

Um amigo se recusa a ter celular. 

— Fico mais livre.  

Às vezes um colega de trabalho reclama:  

— Precisava falar com você, mas não te achei. 

— Não era para achar mesmo.  

Há quem desfrute o melhor. Conheço uma representante de vendas que trabalha na praia durante o 

verão. Enquanto torra ao sol, compra, vende, negocia. Mas, às vezes, quando está para fechar o negócio mais 

importante do mês, o aparelho fica fora de área. Ela quase enlouquece!  

Pois é. O celular costuma ficar fora de área nos momentos mais terríveis. Parece de propósito! Como 

em um recente acidente automobilístico que me aconteceu. Eu estava bem, mas precisava falar com a 

seguradora. O carro em uma rua movimentada. E o celular mudo! Quase pirei! E quando descarrega no melhor 

de um papo, ou, pior, no meio da briga, dando a impressão de que desliguei na cara? 

Na minha infância, não tinha nem telefone em casa. Agora não suporto a ideia de passar um dia 

desconectado. É incrível como o mundo moderno cria necessidades. Viver conectado virou vício. Talvez o dia a 

dia fosse mais calmo sem celular. Mas vou correndo comprar um novo!  
 

CARRASCO, Walcyr. A vida sem celular. Veja São Paulo. Adaptado 
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01. A tipologia textual predominante na crônica lida é:  
 

(A) Narração. (B) Descrição. (C) Dissertação. (D) Injunção. 
 

02. São características do título do texto, EXCETO:  
 

(A) Frase nominal. 

(B) Tendência à síntese. 

(C) Presença de substantivo e verbo.  

(D) Linguagem denotativa. 
 

03. “E o celular mudo! Quase pirei!”. As palavras sublinhadas nessa frase são características da 

linguagem:  
 

(A) Coloquial. (B) Formal. (C) Acadêmica. (D) Publicitária. 
 

04. “Provavelmente eu o desliguei no embarque e esqueci de ativá-lo novamente.”. A relação existente 

entre a primeira e a segunda oração, marcada pela conjunção destacada, é de:  
 

(A) Oposição. (B) Explicação. (C) Conclusão. (D) Adição. 
 

05. “Vejo motoristas de táxi tentando se desvencilhar de um telefonema.”. A palavra destacada 

apresenta o sentido de:  
 

(A) Fixar. (B) Apreender. (C) Dissociar. (D) Submeter-se. 
 

06. Marque a alternativa que apresenta desvio da norma culta da língua.  
 

(A) Não se sabe por que o celular ficou desconectado.   

(B) Ele se comportou mal ao dirigir, usando o celular.   

(C) Não sei aonde começar a procurar meu celular. 

(D) Fez tudo aquilo a fim de se livrar do aparelho. 
 
 

07. O modo subjuntivo pode levar o leitor para uma realidade hipotética. Assinale a opção que 

apresenta um trecho em que o autor faça uso desse modo verbal.  
 

(A) “A implantação demorou por aqui, em relação a outros países.”  

(B) “Na minha infância, não tinha nem telefone em casa.”  

(C) “Eu estava bem, mas precisava falar com a seguradora.”  

(D) “Saía tranquilo, sem o risco de que me encontrassem a qualquer momento [...].”  
 

08. Há erro de concordância verbal em:  
 

(A) Tudo aconteceu faz dez dias. 

(B) Houveram graves problemas decorrentes do uso indevido de celular. 

(C) Era-se mais feliz no passado. 

(D) Vendem-se celulares a prazo. 
 

09. “Mas vou correndo comprar um novo!”. O conectivo destacado nessa frase apresenta o sentido 

de:  
 

(A) Condição. (B) Finalidade. (C) Tempo. (D) Oposição. 
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10. “Se não chamo de volta, até se ofendem.”. É correto afirmar sobre as palavras sublinhadas nessa 

frase:  

 
(A) A primeira é um pronome. 

(B) A segunda é uma conjunção. 

(C) A primeira é uma conjunção. 

(D) Ambas são pronomes. 

 
 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 
 

 

11. Observe a seguir o gráfico de uma função 𝒈: ℝ →]𝟏, +∞[. 
 

 
 
Qual é a lei que define essa função?  

 
(A) 𝑔(𝑥) = 2𝑥 + 1. 

(B) 𝑔(𝑥) = 2𝑥+1. 

(C) 𝑔(𝑥) = 2𝑥+1 + 1. 

(D) 𝑔(𝑥) = 2𝑥+2 + 1. 

 

12. Luiz foi em uma lanchonete e comprou 2 hambúrgueres e 3 latas de refrigerantes por R$ 25,00. 

Carla comprou 3 hambúrgueres e 2 latas de refrigerante e pagou por essa compra R$ 30,00. Marcelo 

comprou 1 hambúrguer e 1 lata de refrigerante. Qual foi o valor pago por Marcelo?  

 

(A) R$ 20,00. (B) R$ 16,00. (C) R$ 15,00. (D) R$ 11,00. 

 

13. Renata comprou algumas rifas de sua amiga Bianca. Renata disse a Bianca que compraria todas 

as rifas que tivessem a numeração entre 300 e 900 que não fossem múltiplos de 4. Quantas rifas Renata 

comprou?  

 

(A) 549. (B) 550. (C) 551. (D) 552. 

 

14. Flávia trabalha como vendedora em uma loja de roupas, e no mês passado bateu a meta de vendas 

ganhando assim, um bônus de 20% no seu salário, recebendo um total de R$ 1.440,00. Qual era o valor 

do salário de Flávia sem o bônus?  

 

(A) R$ 1.100,00. (B) R$ 1.150,00. (C) R$ 1.200,00. (D) R$ 1.280,00. 
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15.  Um polígono foi desenhado sobre um plano cartesiano e possui os vértices nos pontos A(1, 5); 

B(-6, 2); C(-4, -5) e D(-4, -3). Qual o perímetro desse polígono?  

 

(A) √58 + √53 + 2√17 + √89. 

(B) √35 + √50 + √58. 

(C) 3√58 + 2√53. 

(D) √268. 

 

16.  Seja a matriz (
𝟔 𝒙 𝟏
𝟑 𝟒 𝟏

 𝟐 − 𝒙 𝟐 𝟏
). Determine a soma dos valores de 𝒙 que fazem o determinante dessa 

matriz ser nulo. 

 

(A) 7. (B) 5. (C) -2. (D) 3. 

 

17. Fernando encheu completamente com água um copo em formato cilíndrico com 6 centímetros de 

diâmetro e 8 centímetros de altura. Depois, transferiu toda a água desse copo para outro, também 

cilíndrico, com 8 centímetros de diâmetro. Qual a altura atingida pela água no novo recipiente?  

 
(A) 4,0 cm. (B) 4,5 cm. (C) 5,0 cm. (D) 5,5 cm. 

 

18. Considere um cone reto de raio 𝒓 e altura 𝒉. Se dobrarmos a medida do comprimento do raio e 

reduzirmos pela metade a medida do comprimento da altura, seu volume passa a ser:  

 
(A) A metade do volume anterior. 

(B) O quádruplo do volume anterior. 

(C) O dobro do volume anterior. 

(D) O volume se mantém o mesmo. 

 

19. Valéria deseja construir uma horta com 24 m² de formato retangular em seu quintal, conforme 

ilustração abaixo. 

 

 

Qual a medida do comprimento dessa horta?  

 

(A) 4 m. (B) 8 m. (C) 9 m. (D) 5 m. 

 

20. Paula estava participando de uma competição escolar onde uma das etapas dessa competição 

era a apresentação de uma paródia. Para passar para a próxima etapa ela deveria tirar uma nota igual ou 

superior a 7,0, onde a nota era dada pela média aritmética ponderada levando em consideração os 

seguintes quesitos: criatividade com peso 3, apresentação com peso 3, simpatia com peso 2 e 

participação com peso 2. Paula tirou a nota 8 em criatividade, 9 em simpatia e 8 em participação. Qual 

deve ser a nota mínima obtida por Paula no quesito apresentação para que ela seja aprovada para a 

próxima etapa dessa competição?  

 

(A) 3. (B) 4. (C) 5. (D) 6. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

21. Em conformidade com o a Lei 8.666 de 93, que institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública, a licitação será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos indicados, com EXCEÇÃO da alternativa:  

 

(A) Motivo. 

(B) Vinculação ao instrumento convocatório. 

(C) Julgamento objetivo. 

(D) Igualdade. 

 

22. A Lei de licitações, nº 8.666 de 1993, vem trazer as modalidade e tipos de licitações existentes. 

Nesse sentido, é CORRETO afirmar que se trata de modalidade de licitação destinada a obras e serviços 

de engenharia, determinada em função de seu limite de até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais).  

 

(A) Tomada de preços. 

(B) Convite. 

(C) Concorrência. 

(D) Melhor técnica. 

 

23. Em consonância com o disposto pela Lei 8.666 de 93, que trata das licitações, é CORRETO dizer 

que a licitação será inexigível:  

 

(A) Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

(B) Quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem 

prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas. 

(C) Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento. 

(D) Quando houver inviabilidade de competição, em especial para contratação de profissional de qualquer setor 

artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada 

ou pela opinião pública. 

 

24. Em consonância com a Lei 4.320 de 64, que Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal, é estabelecido os quadros que integrarão e aqueles que acompanharão, a Lei de orçamento. 

Nesse sentido, é CORRETO afirmar que acompanharão a Lei orçamentária:  

 

(A) Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais. 

(B) Quadros demonstrativos da receita e despesa segundo as categorias econômicas, na forma estabelecidas 

por anexo da Lei. 

(C) Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo. 

(D) Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração. 

 

25. Em que pese a regulamentação estabelecida pela portaria nº 163/2001, que dispõe sobre normas 

gerais de consolidação das Contas Públicas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

e dá outras providências, a classificação da despesa, segundo a sua natureza, compõe-se, EXCETO, de:  

 

(A) Elemento de despesa. 

(B) Grupo de risco. 

(C) Categoria econômica. 

(D) Grupo de natureza da despesa. 
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26. Para efeito de classificação de despesa, observado o disposto pela Lei nº 4.320 de 1964 que 

estabelece Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços 

da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, considera-se material permanente o de 

duração superior a:  

 

(A) Seis meses. (B) Um ano. (C) Dois anos. (D) Três anos. 

 

27. Considerando as categorias econômicas existentes no ordenamento jurídico brasileiro, a despesa 

será classificada nas seguintes categorias econômicas das despesas de capital, EXCETO.  

 

(A) Investimento. 

(B) Inversões Financeiras. 

(C) Transferências de Capital. 

(D) Despesas de Custeio. 

 

28. É CORRETO afirmar que o processo orçamentário compreende as fases de elaboração e execução 

das leis orçamentárias:  

 

(A) Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). 

(B) Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), apenas. 

(C) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), apenas. 

(D) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), apenas. 

 

29. Servidor público, perante a Administração Pública direta (União, Estados, DF e Municípios) e à 

Administração Pública indireta autárquica e fundacional (Autarquias e Fundações Públicas), sujeitos ao 

regime estatutário e são escolhidos através de concurso público. Possuindo ainda estabilidade, garantia 

constitucional de permanência no serviço público decorridos 3 (três) anos de estágio probatório e 

aprovação em avaliação especial de desempenho. O servidor público, mencionado no período anterior 

ocupa:  

 

(A) Emprego público. 

(B) Cargo público. 

(C) Contrato público. 

(D) Função autônoma. 

 

30. Segundo a Lei nº 4.320/64, podemos afirmar, EXCETO: 

 
(A) Não haverá controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos em que a 

administração pública for parte. 

(B) Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o acompanhamento da execução 

orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços 

industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e 

financeiros. 

(C) A escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais efetuar-se-á pelo método das partidas 

dobradas. 

(D) Os débitos e créditos serão escriturados com individuação do devedor ou do credor e especificação da 

natureza, importância e data do vencimento, quando fixada. 

 
 

EM BRANCO 
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31. Considerando o texto da LOM de Quissamã/RJ, sobre as regras do processo legislativo, dentre as 

alternativas abaixo, qual o procedimento correto para as leis delegadas?  

 

(A) As leis delegadas serão elaboradas pelo Prefeito Municipal, que deverá solicitar a delegação à Câmara 

Municipal.  

(B) As leis delegadas serão elaboradas pela Câmara Municipal, que deverá solicitar a delegação à Prefeito 

Municipal.  

(C) As leis delegadas serão elaboradas pelo Prefeito Municipal, que deverá solicitar a delegação ao Poder 

Judiciário local.  

(D) As leis delegadas serão elaboradas pelo Poder Judiciário local, que deverá solicitar a delegação à Câmara 

Municipal.  

 

32. Vacância, no Serviço Público, é o cargo declarado vago por motivos definidos por Lei. Nesse 

sentido, o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, a vacância do cargo público decorrerá, 

EXCETO, de:  

 

(A) Transferência. 

(B) Readaptação. 

(C) Posse em outro cargo inacumulável. 

(D) Promoção. 

 

33. Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão os valores do subsídio e da remuneração 

dos cargos e empregos públicos:  
 

(A) Bienalmente. 

(B) Anualmente. 

(C) Semestralmente. 

(D) Bimestralmente. 

 

34. Conforme o que dispõe a Constituição Federal de 1988, sobre os servidores públicos, a fixação 

dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará, EXCETO.  

 

(A) A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. 

(B) Os requisitos para a investidura. 

(C) Carga horária. 

(D) As peculiaridades dos cargos. 

 

35. Assinale a alternativa sobre os balanços:  

 

(A) O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. 

(B) Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária para compensar sua 

inclusão na despesa orçamentária. 

(C) O Ativo Financeiro compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de 

autorização legislativa. 

(D) As variações resultantes da conversão dos débitos, créditos e valores em espécie serão levadas à conta 

patrimonial. 

 

 

EM BRANCO 
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36. O controle dos Atos Administrativos será exercido pelo Poder Legislativo e Judiciário pela 

sociedade e pela própria administração, conforme ora estabelecido. O Controle popular será exercido 

conforme previsto na Lei Orgânica e através de, EXCETO:  
 

(A) Audiências públicas. 

(B) Fiscalização da execução orçamentária. 

(C) Plebiscitos e referendos. 

(D) Recursos administrativos e solicitações. 

 

37. Conforme dispõe a Constituição Federal brasileira de 1988, os Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno, EXCETO com a finalidade de:  

 

(A) Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e 

dos orçamentos da União. 

(B) Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, exceto dos direitos e haveres da União. 

(C) Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de 

recursos públicos por entidades de direito privado. 

(D) Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

 

38. É definido constitucionalmente que a fiscalização do Município será exercida pelo Poder 

Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder 

Executivo Municipal, na forma da lei. Nesse sentido, é INCORRETO dizer que:  

 

(A) As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, 

para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. 

(B) O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, 

só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. 

(C) É permitido a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais. 

(D) O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados 

ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver. 

 

39. A unidade contábil que representa o patrimônio das entidades do setor público na condição de 

pessoas jurídicas, é classificada em:  

 

(A) Descentralizada. 

(B) Unificada. 

(C) Consolidada. 

(D) Ordinária. 

 

40. Em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

(NBCASP), na NBCT 16.2, sobre patrimônio e sistemas contábeis, que estabelece o conceito de 

patrimônio público, sua classificação sob o enfoque contábil, o conceito e a estrutura do sistema de 

informação contábil. Nesse sentido, é CORRETO afirmar que para efeito da referida norma, entende-se 

por conjunto de bens e direitos realizáveis e obrigações exigíveis até doze meses da data das 

demonstrações contábeis, como:  

 

(A) Circulante. 

(B) Conversibilidade. 

(C) Exigibilidade. 

(D) Unidade contábil. 
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