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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização 

de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata 

exclusão do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

CONTADOR 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões.  

 

O que os oceanos têm a ver com o clima? 
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O mar não está para peixe, e essa é uma dura realidade dos tempos atuais. O ser humano 

produz lixo, pesca excessivamente, explora petróleo e, ainda por cima, descarta plástico nos 

oceanos. O que talvez algumas pessoas não ______ (ou simplesmente não queiram ver) é que 

os mares são também responsáveis por equilibrar a temperatura da Terra e são fundamentais 

para a continuidade da vida no planeta. Entenda como tudo isso está conectado. 

Os oceanos são surpreendentemente bons em tirar o dióxido de carbono (CO2) do ar e 

mantê-lo nas profundezas. Esse processo começa quando algas microscópicas e flutuantes 

(chamadas de fitoplâncton) sugam dióxido de carbono do ar durante seu crescimento. O processo 

funciona assim: animais (os krills, por exemplo, seres minúsculos que se parecem com o 

camarão) comem o fitoplâncton. Daí, outros animais (como as baleias) comem os animais que 

comem o fitoplâncton, e esse carbono move-se pela cadeia alimentar até que um animal morra 

e vá para as profundezas do oceano.  

Globalmente, eles absorvem bilhões de toneladas de CO2 por ano. Segundo os cientistas, 

mais de 90% do excesso de calor produzido pelos gases de efeito estufa tem sido absorvido 

pelos oceanos.  É por isso que é tão importante termos os santuários oceânicos: são eles que 

vão garantir a continuidade do armazenamento desse carbono. Se todo esse carbono fosse 

lançado na atmosfera, o planeta estaria ainda muito mais quente. E tem mais. Sob certas 

condições, o CO2 se dissolve naturalmente na água e é puxado para as profundezas pelas 

correntes oceânicas, que o ______ fora da atmosfera por longo prazo. 

Esse é um exemplo poderoso de como o relacionamento entre clima e oceanos é uma via 

de mão dupla    enfrentar as mudanças climáticas é vital para os oceanos      pois     ao longo 

dos anos     eles vêm absorvendo volumes cada vez maiores de dióxido de carbono e      por 

isso, a água tem se tornado mais ácida; logo, proteger os oceanos é fundamental para regular 

o clima no planeta. O ______ global já vem comprometendo o trabalho dos oceanos; o aumento 

da temperatura do planeta e da quantidade de carbono já ______ afetando as criaturas marinhas 

e destruindo ecossistemas como os recifes de corais. Além disso, mais calor significa também 

aumento do nível do mar, o que coloca em risco ilhas e cidades costeiras. 

Muitos de nós estamos motivados a proteger os oceanos porque nos preocupamos com 

baleias, tartarugas, golfinhos e outros animais – e, é claro, com a nossa vida também, pois está 

tudo conectado. 

(Disponível em: https://www.greenpeace.org/brasil/blog/o-que-os-oceanos-tem-a-ver-com-o-clima/  
– texto adaptado especialmente para esta prova.) 

 

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas 

das linhas 03, 19, 24 e 25. 

 

A) saibam – mantêm – superaquecimento – está 

B) sabiam – mantém – super-aquecimento – estão 

C) sabem – mantém – superaquecimento – estão 

D) saibam – mantêm – super aquecimento – estava 

E) soubessem – mantém – super-aquecimento – estariam 

 

 

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que apresenta os sinais de pontuação que devem ser 

empregados no lugar dos , nas linhas 21 e 22 do texto, na ordem em que se apresentam.  No caso 

de não ser necessário nenhum sinal de pontuação, use 0. 

 

A) Ponto e vírgula – ponto e vírgula – vírgula – vírgula – 0 

B) Dois-pontos – vírgula – vírgula – vírgula – vírgula 

C) Vírgula – 0 – 0 – vírgula – 0 

D) Dois-pontos – 0 – 0 – vírgula – ponto e vírgula 

E) Ponto e vírgula – vírgula – 0 – vírgula – 0 

https://www.greenpeace.org/brasil/blog/o-que-os-oceanos-tem-a-ver-com-o-clima/
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QUESTÃO 03 – Sobre o texto, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se 

falsas. 
 

(  ) A oração O mar não está para peixe (l. 01) significa, em termos literais, no contexto em que se 

encontra, que as condições para a pesca marítima estão adversas. 

(  ) A expressão ainda por cima (l. 02), no contexto em que está, pode ser substituída tanto por “para 

piorar o quadro” como por “como se fosse pouco”. 

(  ) Se a forma verbal “Entenda” (l. 05) fosse flexionada na 1ª pessoa do plural, ficaria “Entendemos”. 

(  ) O sentido pretendido de bons (l. 06), no texto, é de “competentes”. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – F – V – V.  

B) V – V – V – F.  

C) V – V – F – V.  

D) F – V – F – F.  

E) F – F – F – V. 
 

 

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa que faz uma afirmação INCORRETA acerca do seguinte período 

do texto: 
 

“É por isso que é tão importante termos os santuários oceânicos: são eles que vão garantir a 

continuidade do armazenamento desse carbono”. 
 

A) A oração sublinhada é reduzida e pode ser desenvolvida assim: “que tenhamos os santuários 

oceânicos”. 

B) A oração sublinhada tem valor de sujeito da oração anterior. 

C) Os dois pontos poderiam ser substituídos por vírgula seguida de pois.  

D) Nas duas ocorrências, a palavra que não exerce função sintática (é partícula expletiva). 

E) O vocábulo desse, junção de preposição mais pronome, remete a algo que ainda não foi citado. 
 

 

QUESTÃO 05 – Considere as afirmativas abaixo sobre o seguinte período do texto: 
 

“Se todo esse carbono fosse lançado na atmosfera, o planeta estaria ainda muito mais quente”. 
 

I. A primeira oração tem valor condicional e está na voz passiva. 

II. A substituição de Se por Caso ensejaria a mudança do tempo verbal desta mesma oração (de 

fosse para seja) e da oração seguinte (de estaria para estará). 

III. As duas orações têm predicado nominal. 

IV. Se a primeira oração estivesse no fim do período, a vírgula seria desnecessária. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas III e IV. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas I, II e IV.  

E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 06 – Analise os vocábulos, retirados do texto, abaixo e os fenômenos linguísticos que lhes 

são atribuídos: 
 

I. Cadeia – ditongo e hiato. 

II. Daí/destruindo – hiato. 

III. Corais/oceanos – ditongo decrescente e ditongo crescente, respectivamente. 

IV. Continuidade – dígrafo nasal e hiato. 
 

Quais estão corretos? 
 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas II e IV. 

D) Apenas I, II e IV. 

E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa correta sobre os vocábulos “ecossistemas” e “microscópicas”, 

do texto. 

 

A) As duas são formadas por composição. 

B) A primeira é composta por justaposição. 

C) As duas são formadas por derivação prefixal. 

D) As duas são proparoxítonas. 

E) A segunda é formada por sufixação. 

 

 

QUESTÃO 08 – Analise as frases elaboradas a partir do seguinte segmento do texto. 

 

“...os mares são também responsáveis por equilibrar a temperatura da Terra e são fundamentais 

para a continuidade da vida no planeta”. 

 

I. Os mares propiciam equilíbrio à temperatura da Terra. 

II. Eles são fundamentais à continuidade da vida do planeta. 

III. O equilíbrio da temperatura da Terra também cabe às águas oceânicas. 

IV. Os mares dão à Terra proteção contra as altas temperaturas. 

 

Quais estão corretas em relação ao emprego do sinal indicador de crase? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas II e III. 

C) Apenas III e IV. 

D) Apenas II, III e IV.  

E) I, II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa que apresenta a correta conversão da forma verbal destacada 

após ser realizada a passagem do trecho abaixo da voz passiva para a voz ativa. 

 

“Segundo os cientistas, mais de 90% do excesso de calor produzido pelos gases de efeito estufa tem 

sido absorvido pelos oceanos”. 
 

A) absorveram. 

B) vêm absorvendo. 

C) têm absorvido. 

D) tem absorvido. 

E) absorvem.  

 

 

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa INCORRETA entre as seguintes considerações sobre o texto e 

informações implícitas suscitadas por ele. 

 

A) Infere-se, no segmento “os mares são também responsáveis”, que os mares oferecem outros 

benefícios ao homem, além dos já conhecidos pesca (alimento) e navegação (mobilidade). 

B) O autor usa a frase “tudo está conectado” no início e no fim do texto, provavelmente para reforçar 

a ideia de que cuidar dos oceanos pressupõe preservar a própria vida humana no planeta. 

C) O texto transita entre o tom didático (como no segundo e no terceiro parágrafo) e o conscientizador 

(como no último parágrafo). 

D) O aumento do nível do mar (que poderia colocar em risco ilhas e cidades costeiras) é um problema 

secundário no texto, já que não se relaciona com o problema principal abordado. 

E) Não se costuma relacionar os oceanos com o problema do aumento da temperatura no planeta 

(geralmente atribuído ao efeito estufa); isso justifica o título do texto. 
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MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 11 – O índice de edificação de um bairro é definido pela média ponderada associando 3 

pontos ao número de garagens e 7 pontos ao número de pavimentos. O índice de um prédio de 5 

pavimentos e 12 garagens é: 

 

A) 1,7. 

B) 3,6. 

C) 4,5. 

D) 7,1. 

E) 9,9. 

 

 

QUESTÃO 12 – Num terreno retangular de 10 m de frente e 25 m de fundos, foi edificado um prédio 

de estrutura pré-moldada de pavimento único de 125 m2. O percentual de área construída ocupada 

na área de terreno é: 

 

A) 20%. 

B) 25%. 

C) 40%. 

D) 50%. 

E) 75%. 

 

 

QUESTÃO 13 – O preço do m2 de um piso no formato quadrangular 40 cmx40 cm é de R$ 142,00. A 

loja oferece 15% de desconto para pagamento em boleto. Se João comprou 10m2 desse piso, então 

pagou um boleto no valor de: 

 

A) R$ 213,00. 

B) R$ 1.207,00. 

C) R$ 1.852,00. 

D) R$ 2.130,00. 

E) R$ 4.828,00. 

 

 
QUESTÃO 14 – O custo em reais de uma edificação de 𝒙 m2 é determinado pela função 𝐶(𝑥) = 2.040𝑥 +
85.000. Assim o custo de uma casa de 65 m2 é: 

 

A) R$ 132.000,00. 

B) R$ 140.250,00. 

C) R$ 217.600,00. 

D) R$ 245.600,00. 

E) R$ 265.650,00. 

 

 

QUESTÃO 15 – Considerando os conetivos da conjunção (⋀), da negação (~) e condicional (→),  
concluímos que a tabela-verdade da fórmula (~(P⋀𝑄)⋀𝑃 → 𝑄) é: 

 

A) Somente tautologia. 

B) Tautologia e equivalência lógica. 

C) Tautologia e consequência lógica. 

D) Contradição.  

E) Indeterminação.  
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 

QUESTÃO 16 – Está entre os acontecimentos históricos que marcaram o Rio Grande do Sul na década 

em que ocorreu a criação do município de Imbé: 

 

A) Movimento da Legalidade liderado por Leonel Brizola. 

B) Promulgação da Constituição Estadual pela Assembleia Legislativa. 

C) Greve Geral do setor primário. 

D) Decretação do Ato Institucional número 2. 

E) Regionalização do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

 

QUESTÃO 17 – Em 31 de janeiro último, Pedro Simon, membro histórico do MDB, completou 90 

anos. Ao longo de mais de 60 anos de vida pública, ele assumiu os seguintes cargos políticos: 

 

I. Vice-Presidente da República. 

II. Ministro da Agricultura. 

III. Governador do Rio Grande do Sul. 

IV. Senador pelo Rio Grande do Sul. 

 

Quais estão corretos? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas III e IV. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 18 – Em 1680, a coroa portuguesa fundou a Colônia do Sacramento com o objetivo de: 

 

A) Garantir a posse das terras no extremo sul do continente americano. 

B) Estimular a imigração europeia para a américa. 

C) Organizar a extração de minérios no estuário do rio uruguai. 

D) Dividir as sesmarias dedicadas ao plantio de cana-de-açúcar.  

E) Povoar as primeiras cidades germânicas na província cisplatina.  

 

 

QUESTÃO 19 – A União Europeia é um bloco econômico criado em 1993, visando ao desenvolvimento 

dos países da Europa. Sobre a União Europeia e o chamado “Brexit”, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) A União Europeia é composta por 28 Estados soberanos. 

B) O termo “Brexit” foi formado pela junção das palavras British (britânico) e exit (saída). 

C) Os defensores da saída do Reino Unido argumentam que este movimento poderá aumentar os 

recursos públicos disponíveis exclusivamente para os britânicos com o fim dos valores repassados 

à União Europeia. 

D) A saída do Reino Unido da União Europeia deverá instigar que o governo americano avance na 

saída do grupo denominado Área de Livre Comércio das Américas (ALCA). 

E) Países do Reino Unido é o termo usado para descrever Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País 

de Gales, que, juntos, formam o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, que é um Estado 

soberano. 
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QUESTÃO 20 – Com o maior índice de queimadas nos últimos nove anos, a Floresta Amazônica foi 

pauta mundial em 2019 e exigiu atenção do governo no combate aos danos. Além dos incêndios, outra 

preocupação frequente é o desmatamento. Analise as seguintes assertivas, em relação às queimadas 

na Floresta Amazônica e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) As queimadas são uma prática primitiva de limpar terras desmatadas para torná-las agricultáveis.  

(  ) O desmatamento não tem relação com as queimadas e os agricultores não desmatam as áreas 

protegidas. 

(  ) No fim de agosto, o governo Bolsonaro publicou decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), 

enviando militares para combater as queimadas e outros crimes ambientais na região.  

(  ) Apesar das áreas queimadas, não há prejuízo na fauna e na flora, mantendo-se todo o 

ecossistema da Amazônia. 

(  ) O governo Alemão enviou militares para apoiar no combate às queimadas após convocação do 

decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – V – F – F. 

B) F – V – V – V – F. 

C) V – F – F – V – V. 

D) F – V – F – V – F. 

E) V – V – F – F – V. 
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LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 21 – Com base na Constituição Federal, analise as seguintes assertivas: 

 

I. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Moderador. 

II. A bandeira, o hino, as armas e o timão nacionais são símbolos da República Federativa do Brasil. 

III. A Língua Portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 22 – A Lei Orgânica do Município de Imbé estabelece que são estáveis após três anos de 

efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso 

público. Segundo as disposições do Art. 22 da referida lei, o servidor público municipal estável só 

perderá o cargo: 

 

I. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 

II. Mediante despacho da autoridade superior da Administração, em processo reservado interno, 

assegurada a defesa restrita. 

III. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei, assegurada ampla 

defesa. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 23 – A Lei Orgânica do Município de Imbé estabelece que atos administrativos de 

competência do Prefeito devem ser expedidos com observância de determinadas normas. Segundo o 

Art. 23 da referida lei, será emitido decreto, numerado em ordem cronológica, nos casos de, EXCETO: 

 

A) Aprovação de regulamento ou regimento. 

B) Normas não privativas de lei. 

C) Regulamentação de lei. 

D) Criação, extinção, declaração ou modificação de direitos do Município e servidores municipais do 

executivo, não privativos de lei. 

E) Lotação no quadro de pessoal. 
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QUESTÃO 24 – A Lei Orgânica do Município de Imbé define que o voto será público nas deliberações 

da Câmara Municipal, salvo decisão contrária da maioria dos seus membros. Segundo as disposições 

do Art. 37 da referida lei, será obrigatoriamente público o voto nos seguintes casos: 

 

I. Apreciação do veto do Prefeito. 

II. Deliberação sobre as contas do Prefeito e da Mesa Diretora. 

III. Julgamento do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 
QUESTÃO 25 – De acordo com o Art. 2º do Plano de Carreira e Pagamento dos Servidores de Imbé, 

o agrupamento de cargos da mesma denominação, com iguais atribuições e responsabilidades, 

denomina-se: 

 

A) Categoria funcional. 

B) Nível salarial. 

C) Extra quadro. 

D) Funções especializadas. 

E) Quadro de carreira. 

 

 

QUESTÃO 26 – Segundo as disposições do Regime Jurídico dos Servidores do Município de Imbé, o 

servidor aposentado, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, terá os proventos 

integralizados se for acometido das seguintes moléstias: 

 

I. Doença de Parkinson. 

II. Síndrome de imunodeficiência adquirida – AIDS. 

III. Alienação mental. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 27 – O Regime Jurídico dos Servidores do Município de Imbé define que é assegurado ao 

servidor o direito de requerer ou representar. Segundo o Art. 126 do referido Regime, o direito de 

pleitear administrativamente prescreverá: 

 

I. Em cinco anos, nos casos de demissão. 

II. Em quatro anos, nos casos de cassação da aposentadoria e disponibilidade. 

III. Em três anos, nos casos de destituição da função. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 28 – Com base no Regime Jurídico dos Servidores do Município de Imbé, analise as 

seguintes assertivas, relativas à gratificação pela prestação de serviço extraordinário, e assinale C, se 

corretas, ou I, se incorretas. 

 

(  ) Salvo casos excepcionais, devidamente justificados, não serão pagas mais de duas horas diárias 

de serviço extraordinário. 

(  ) A gratificação pela prestação de serviço extraordinário será paga por hora de trabalho que exceda 

o período normal de expediente, superior, no mínimo, em 50% (cinquenta por cento) da hora 

normal. 

(  ) O valor da hora extraordinária será calculado sobre o valor do vencimento, acrescido da eventual 

função gratificada incorporada. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) C – I – C. 

B) C – I – I.  

C) I – C – C.  

D) C – C – C.  

E) I – C – I.   

 

 
QUESTÃO 29 – Conforme estabelece o Art. 6º do Regime Jurídico do Munícipio de Imbé, os Cargos 

Públicos serão providos por, EXCETO: 
 

A) Nomeação. 

B) Promoção. 

C) Transferência. 

D) Aposentadoria. 

E) Readmissão. 

 

 

QUESTÃO 30 – Com base no Art. 22 do Regime Jurídico do Munícipio de Imbé, sobre a reintegração, 

é correto afirmar que: 
 

A) Os concursos serão julgados por emissão em cuja escolha será levada em conta a idoneidade e a 

capacidade tendo em vista as diferentes provas a serem realizadas. 

B) Para os cargos organizados em carreira, as promoções serão feitas de classe para classe, 

obedecidos os critérios definidos nos planos de carreira do Município. 

C) O Servidor poderá ser transferido de um para outro cargo de carreira, ou de um para outro cargo 

isolado, desde que configurada a semelhança de atribuições e a igualdade de padrão de 

vencimento. 

D) O Servidor só poderá efetivar-se no mês seguinte ao das promoções. 

E) Decorrente de decisão judicial, transitada em julgado, é o reingresso do Servidor no serviço público, 

com ressarcimento das vantagens relativas ao período de afastamento. 
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CONTADOR 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 31 – Conforme definições da Lei nº 8.666/1993, que trata das licitações e contratos da 

Administração Pública, analise as seguintes assertivas: 
 

I. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem 

como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas 

duas modalidades de licitações, e facultativo nos demais casos em que a administração puder 

substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de despesa, 

autorização de compra ou ordem de execução de serviço. 

II. É facultado à administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar 

ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 

propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade 

com o ato convocatório, mas não poderá revogar a licitação. 

III. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, 

poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, 

pela administração. 

     

Quais estão INCORRETAS? 
 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 32 – A Lei nº 4.320/1964 estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e 

controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. De 

acordo com essa Lei, analise as seguintes assertivas: 
 

I. A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política 

econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade 

universalidade e anualidade. 

II. A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas 

Futuras. 

III. As Despesas Correntes classificam-se em Despesas de Custeio e Transferências Correntes. 
 

Quais estão INCORRETAS? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 33 – Quanto à dispensa de licitação, conforme a Lei nº 8.666/1993, analise as seguintes 

assertivas: 
 

I. É dispensável a licitação nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

II. É dispensável a licitação quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, 

justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, nesse 

caso, todas as condições preestabelecidas. 

III. É dispensável a licitação quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular 

preços ou normalizar o abastecimento. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 34 – Considerando o disposto na Lei nº 11.079/2004, sobre parceria público-Privada, 

analise as seguintes assertivas: 
 

I. Antes da celebração do contrato, deverá ser constituída sociedade de propósito específico, 

incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria. 

II. Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública 

seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação 

de bens. 

III. A União somente poderá contratar parceria público-privada quando a soma das despesas de 

caráter continuado, derivadas do conjunto das parcerias já contratadas, não tiver excedido, no 

ano anterior, a 1% (um por cento) da receita corrente líquida do exercício, e as despesas anuais 

dos contratos vigentes, nos 10 (dez) anos subsequentes, não excedam a 12% (um por cento) da 

receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 35 – Conforme a Lei nº 101/2000, Responsabilidade na Gestão Fiscal, sobre a Receita 

Pública, analise as seguintes assertivas e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e 

efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação. 

(  ) As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das 

alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de 

qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos 

últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia 

de cálculo e premissas utilizadas. 

(  ) O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, 

no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas 

orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive 

da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo. 

(  ) As receitas previstas serão unificadas, pelo Poder Executivo, em metas semestrais de 

arrecadação, com especificação das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade 

e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa.    
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – F – F – F. 

B) F – V – F – V. 

C) F – F – V – V. 

D) V – V – V – F. 

E) V – V – V – V.  
 

 

QUESTÃO 36 – De acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, Pronunciamento Técnico 

CPC 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa, analise as seguintes assertivas: 
 

I. Os fluxos de caixa advindos das atividades operacionais são basicamente derivados das principais 

atividades geradoras de receita da entidade. Portanto, eles geralmente resultam de transações e 

de outros eventos que entram na apuração do lucro líquido ou prejuízo. 

II. Recebimento de caixa resultantes da venda de ativo imobilizado, intangíveis e outros ativos de 

longo prazo são exemplos de fluxos de caixa advindos das atividades de financiamento. 

III. Recebimentos e pagamentos de caixa de contratos mantidos para negociação imediata ou 

disponíveis para venda futura são exemplos de fluxo de caixa que decorrem das atividades 

operacionais. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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CONTADOR 

QUESTÃO 37 – Considerando o disposto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, sobre 

Balanço Financeiro, analise as seguintes assertivas: 

 

I. O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos 

e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os 

que se transferem para o início do exercício seguinte. 

II. Algumas operações podem interferir na elaboração do Balanço Financeiro. Sempre que a utilização 

de um procedimento afetar o resultado financeiro apurado neste demonstrativo, tal procedimento 

deverá ser evidenciado em notas explicativas. 

III. Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro. No entanto, 

uma variação positiva na disponibilidade do período não é sinônimo, necessariamente, de bom 

desempenho da gestão financeira, pois pode decorrer, por exemplo, da elevação do 

endividamento público. Da mesma forma, a variação negativa não significa, necessariamente, um 

mau desempenho, pois pode decorrer de uma redução no endividamento. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 38 – A empresa Metalúrgica Betha encerrou o balanço patrimonial em 31/12/2018. 

Analisando somente os saldos das contas abaixo, qual o valor do Ativo não Circulante? 

 

Conta contábil R$ 

Cheques a Receber a curto prazo 5.000,00 

Caixa 12.000,00 

Duplicatas a Receber a longo prazo 20.000,00 

Empréstimos a Pagar a curto prazo 10.000,00 

Máquinas e Equipamentos 30.000,00 

Contas a pagar a curto prazo 24.000,00 

Veículos 12.000,00 

Imóveis para investimento 25.000,00 

Financiamentos a pagar a longo prazo 10.000,00 

 

A) R$ 67.000,00. 

B) R$ 42.000,00. 

C) R$ 87.000,00. 

D) R$ 92.000,00. 

E) R$ 50.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



558_CE_06_NS_15M_12/3/202015:45:58 

Execução: Fundatec 

CONTADOR 

QUESTÃO 39 – De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao setor Público, sobre o Plano 

de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), analise as seguintes assertivas: 

 

I. A utilização do PCASP é obrigatória para todos os órgãos e entidades da administração direta e 

da administração indireta dos entes da Federação, incluindo seus fundos, autarquias, inclusive 

especiais, fundações, e empresas estatais dependentes. A utilização do PCASP é facultativa para 

as demais entidades. 

II. A metodologia utilizada para a estruturação do PCASP foi a segregação das contas contábeis em 

grandes grupos de acordo com as características dos atos e fatos nelas registrados. Essa 

metodologia permite o registro dos dados contábeis de forma organizada e facilita a análise das 

informações de acordo com sua natureza. 

III. Os entes da Federação somente poderão detalhar a conta contábil nos níveis posteriores ao nível 

apresentado na relação de contas do PCASP. Por exemplo, caso uma conta esteja detalhada no 
PCASP até o 6º nível (item), o ente poderá detalhá-la apenas a partir do 7º nível (subitem), sendo 

vedada a alteração dos 6 primeiros níveis. A única exceção a essa regra corresponde à abertura 

do 5º nível (subtítulo) das contas de Natureza de Informação Patrimonial, que obrigatoriamente 

será classificado em Intra OFSS, Inter OFSS (União, estados ou municípios) ou Consolidação. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 40 – Considerando a análise dos indicadores econômico-financeiros básicos, analise as 

seguintes assertivas e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Os indicadores de liquidez visam medir a capacidade de pagamento (folga financeira) de uma 

empresa, ou seja, sua habilidade em cumprir corretamente as obrigações passivas. 

(  ) O indicador de liquidez seca refere-se à relação existente entre o ativo circulante e o passivo 

circulante, ou seja, de R$ 1,00 aplicado em haveres e direitos circulantes, a quanto a empresa 

deve a curto prazo. 

(  ) Os indicadores de atividade visam à mensuração das diversas durações de um “ciclo operacional”, 

o qual envolve todas as fases operacionais típicas de uma empresa, que vão desde a aquisição de 

insumos básicos ou mercadorias até o recebimento das vendas realizadas. Dessa maneira, são 

determinadas a liquidez dos estoques, dos valores a receber de clientes e devidos a fornecedores, 

assim como suas respectivas rotações (giros). 

(  ) O indicador de rentabilidade das vendas mede a eficiência de uma empresa em produzir lucro por 

meio de suas vendas. Pode ser apurado em termos operacionais e líquidos, sendo denominado 

nesses casos Margem operacional e Margem líquida. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – V – V. 

B) V – F – F – F. 

C) F – V – F – F. 

D) F – V – V – F. 

E) V – V – V – V. 


