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NOME DO(A) CANDIDATO(A): _________________________________________________________ 

 

Assinatura: ___________________________________________________ 

Nº DA INSCRIÇÃO: ______________ 

Nº DA IDENTIDADE______________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA 

Estado do Rio Grande do Sul 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 PARA CONTADOR 

Prezado(a) candidato(a), leia atentamente as instruções a seguir. 

1. Coloque seu número de inscrição e identidade nos locais indicados na prova. 

2. O cartão-resposta deve ser assinado no campo designado. 

3. O cartão-resposta deve ser entregue ao término da prova. 

4. O cartão-resposta não poderá apresentar rasuras e/ou oferecer dúvidas, e o campo da alternativa 

considerada correta deve ser totalmente preenchido, caso contrário, a questão será anulada. 

5. Os candidatos poderão levar o caderno de provas depois de transcorrido 2 (duas) horas do início da 

mesma. 

6. A prova terá duração de quatro (4) horas. 

7. O tempo mínimo de permanência do candidato no certame é de 1 (uma) hora, sob pena de desclassificação 

e automática eliminação do concurso. 

8. Os dois últimos candidatos deverão sair juntos para acompanhar a efetuação do lacre do envelope de 

provas.  

9. A prova compõe-se de quarenta (40) questões objetivas.  

10. Em cada questão há apenas uma alternativa correta. 

11. Use caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

12.  Não serão permitidas consultas de nenhuma espécie durante a aplicação da prova. 

 

 

BOA PROVA! 
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PROVA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

 

1) Considere o disposto na Lei Orgânica Municipal acerca da competência do Município, leia as assertivas e 
assinale a que julgar incorreta: 
 
a) Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado nos programas de educação pré-escolar e 
ensino fundamental 
b) Prestar, com cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da 
população 
c) Estabelecer regras de convivência no âmbito municipal, estipulando condutas consideradas como crime e as 
respectivas punições ao longo do território municipal. 
d) Definir feriados municipais, bem como o horário de funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e 
de serviços 
 
2) Considerando o disposto na Lei Orgânica Municipal sobre o poder Legislativo, leia as assertivas abaixo e assinale 
a que considerar correta: 
 
a) O poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de nove vereadores, eleitos para cada 
Legislatura entre cidadãos maiores de 18 anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto, e secreto, pelo 
sistema proporcional. 
b) O poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de nove vereadores, eleitos para cada 
Legislatura entre cidadãos maiores de 16 anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto, e secreto, pelo 
sistema proporcional. 
c) O poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de onze vereadores, eleitos para cada 
Legislatura entre cidadãos maiores de 18 anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto, e secreto, pelo 
sistema proporcional. 
d) O poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de onze vereadores, eleitos para cada 
Legislatura entre cidadãos maiores de 16 anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto, e secreto, pelo 
sistema proporcional. 
 
3) Nos termos da Lei Orgânica, os vereadores não poderão, desde a expedição do diploma:   
 
a) Manter outro vínculo empregatício em estabelecimentos privados ou públicos. 
b) Firmar ou manter contato com o Município suas autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, 
fundações ou empresas concessionárias de serviços públicos municipais, salvo quando o contrato obedecer a 
cláusulas uniformes. 
c) Ausentar-se por mais de 48 horas do espaço territorial do município, sem autorização do Prefeito por ato público. 
d) Ausentar-se por mais de 5 dias do espaço territorial do município, sem autorização do Diretor da Câmara. 
 
 
4) Nos termos da Lei Orgânica Municipal, o Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão, desde a posse sob pena de 
perda de mandato: 
 
a) Possuir a condição de sócio de empresa do ramo industrial. 
b) Ausentar-se do município por período superior a 48 horas, sem que exista prévia autorização do Diretor da 
Câmara de Vereadores. 
c) Possuir a condição de sócio de empresa do ramo de prestação de serviços. 
d) Fixar residência fora do Município. 
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5) Considere o disposto na Lei Orgânica Municipal acerca da Administração Municipal, leia as assertivas e assinale 
a que julgar incorreta: 
 
a) São estáveis, após três anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em 
virtude de concurso público. 
b)  Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 
c) São estáveis, após cinco anos de efetivo exercício, ininterruptos, os servidores nomeados para cargo em 
comissão. 
d) É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. 
 
 
 
6) Considerando o texto das Disposições Preliminares do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de 
Alegria, leia as assertivas e assinale a que julgar incorreta: 
 
a) Servidor Público é a pessoa legalmente investida em cargo público. 
b) É possível exigir do servidor, no exercício do cargo público, atribuições diversas daquelas contidas em seu cargo, 
desde que a ordem decorra de pedido expresso de superior hierárquico. 
c) Cargo público é o criado em lei, em número certo, com denominação própria, remunerado pelos cofres 
municipais, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a servidor público. 
d) Função gratificada é a instituída por lei para atender a encargos de direção, chefia ou assessoramento, sendo 
privativa de detentor de cargo de provimento efetivo observados os requisitos para o exercício. 
 
 
 
7) Considerando o disposto na Lei Orgânica Municipal, assinale a alternativa que não constitui requisito básico para 
investidura no serviço público municipal: 
 
a) ter idade mínima de dezoito anos. 
b) gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante inspeção médica oficial. 
c) ter o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 
d) fixar residência no município. 
 
 
 
8) Nos termos das disposições relativas ao Provimento e Vacância de cargo público, disposto no Regime Jurídico 
dos Servidores Municipais, leia as assertivas e assinale a que julgar incorreta:   
 
a) O prazo de validade do concurso será de até dois anos, prorrogável, uma vez, por igual prazo. 
b) Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o 
compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura de termo pela autoridade competente e pelo nomeado. 
c) A nomeação em caráter efetivo não necessita observar a ordem de classificação obtida pelos candidatos, desde 
que nomeie os aprovados em quantidade idêntica ao número de vagas disposto no edital. 
d) A posse dar-se-á no prazo de até dez dias contados da data de publicação do ato de nomeação, podendo, a 
pedido, ser prorrogado por igual período. 
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9) No que tange a estabilidade no cargo de provimento efetivo, nos termos do Regime Jurídico dos Servidores: 
 
a) O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público adquire estabilidade após 
três anos de efetivo exercício.  
b) O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público adquire estabilidade após o 
vínculo de três (03) anos, contados da data da posse. 
c) O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público adquire estabilidade após 
dois (02) anos de efetivo exercício. 
d) O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público adquire estabilidade após 
dois (02) anos, contados da data da posse. 
 
 
10) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório, 
período durante o qual a sua aptidão, capacidade e desempenho serão objeto de avaliação por Comissão Especial 
designada para esse fim, com vista à aquisição da estabilidade, observados os seguintes quesitos: 
 
a) avaliação trimestral, em que serão analisadas assiduidade, pontualidade, disciplina, eficiência, responsabilidade e 
relacionamento. 
b)  avaliação bimestral, em que serão analisadas assiduidade, pontualidade, disciplina, eficácia do trabalho, 
responsabilidade e relacionamento. 
c) avaliação semestral, em que serão analisadas assiduidade, pontualidade, disciplina, eficiência, organização, 
apresentação pessoal, responsabilidade e relacionamento. 
d) avaliação mensal, em que serão analisadas assiduidade, pontualidade, disciplina, eficiência, ética, organização, 
apresentação pessoal, responsabilidade e relacionamento. 
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PROVA DE LINGUA PORTUGUESA 
 

Insulto, logo existo 
  
A crítica e o contraditório são fundamentais. Grande parte do avanço em 

02liberdades individuais e nas ciências nasceu do questionamento de paradigmas. 
03Sociedades abertas crescem mais do que sociedades fechadas. A base da 
04democracia é a liberdade de expressão. Sem oposição, não existe liberdade. 

 Uma crítica bem fundamentada destaca dados que um autor não percebeu. Um 
06juízo ponderado é excelente. Mais de uma vez percebi que um olhar externo via 
07melhor do que eu. Inexiste ser humano que não possa ser alvo de questionamento. 
08Horácio garantia, com certa indignação, que até o hábil Homero poderia cochilar. A 
09crítica pode nos despertar. 

 Como saber se a avaliação é boa? Primeiro: ela mira no aperfeiçoamento do 
11conhecimento e não em um ataque pessoal. A boa crítica indica aperfeiçoamento. 
12Notamos, no arguidor sincero, uma diminuição da passionalidade. Refulgem 
13argumentos e dados. Mínguam questões subjetivas. ____ mais substantivos e menos 
14adjetivos. Não digo o que eu faria ou o que eu sou. Indico apenas como algo pode 
15ser melhor e a partir de quais critérios. Que argumentos estão bem fundamentados e 
16quais poderiam ser revistos. Objetividade é um campo complexo em filosofia, mas, 
17certamente, alguém babando e adjetivando foge um pouco do perfil objetivo. 

 Duas coisas ajudam na empreitada. A primeira é conhecimento. Há um mínimo 
19de formação. Não me refiro a títulos, mas à energia despendida em absorver 
20conceitos. Nada posso dizer sobre aquilo do qual nada sei. Pouco posso dizer sobre 
21o que ______________ domino. A segunda é a busca da impessoalidade. Critico não 
22por causa da minha dor, da minha inveja, do meu espelho. Examino a obra em si, não 
23a obra que eu gostaria de ter feito ou a que me incomoda pelo simples sucesso da 
24sua existência. Critico o defeito e não a luz. 

 Cheguei a essas conclusões por já ter errado. Arrependo-me de críticas 
26passionais. Tomei consciência de que dois ou três temas mexem tanto comigo, que 
27a objetividade tende a diminuir. Questões ligadas ao racismo, à violência contra 
28mulheres e à educação implicam uma carga emotiva forte para mim. Hoje, quando 
29vejo que o debate roça nisso, submeto-me a redobrada atenção para evitar fazer 
30aquilo que estou reclamando em outros. 

 Reconhecida minha imperfeição, reafirmo: assusta-me a virulência da internet. 
32____ pessoas que querem fazer sucesso a qualquer preço e cimentam a estrada com 
33palavrões. Acreditam que agressões com palavras vulgares e apelidos sejam um 
34grande impacto. Estão corretos: causam impacto, mas vulgaridade é simples 
35concussão. 

 Suponho que alguns apresentem sintomas ligados à chamada síndrome de 
37Tourette. Georges Gilles de la Tourette (1857-1904) descreveu pacientes que tinham 
38compulsão de enunciarem palavrões [...]. Além de uma síndrome generalizada de 
39Tourette, noto a vontade de classificar mais do que entender. Definido se o autor é X 
40ou Y, encerra-se a discussão. Basta dizer que ele é, por exemplo, conservador ou 
41socialista. Nada mais preciso pensar da obra. 

 É preciso reforçar que o talento e a criatividade ___ pouca exclusividade política 
43ou biográfica. Portinari e Jorge Amado eram gênios na pintura e na escrita. Também 
44foram devotados comunistas. Jorge Luis Borges mudou a maneira de pensar a 
45literatura mundial. Era racista e achava a ditadura de Francisco Franco muito boa. 
46Oscar Niemeyer mudou a noção de arquitetura do século 20. Era adepto do 
47marxismo. Shakespeare, do ponto de vista político, era bastante conservador e 
48desconfiava da participação popular. Descartes e Pascal eram religiosos; Bertrand 
49Russel e Diderot, ateus. Picasso e Hemingway eram sedutores quase agressivos de 

http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,insulto-logo-existo,70001648362
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50mulheres. Nelson Rodrigues não era, exatamente, um feminista. O pintor Francis 
51Bacon, o músico Schubert e o economista J. Keynes tinham vida ou desejo 
52homoeróticos. O que eu quero dizer: no momento em que eu apenas uso o rótulo, 
53perco a chance de ver engenho e arte. Fixar-se no estereótipo parece ser um recurso 
54de certa estreiteza analítica. Tanto a maestria pode estar presente num indivíduo 
55detestável como a mediocridade pode aflorar no mais engajado lutador dos direitos 
56dos filhotes de foca. 

 Respondo raramente a críticos agressivos. Basicamente por falta de tempo e 
58também por acreditar ser um direito de todos a manifestação com liberdade, dentro 
59dos limites da lei. Internet funciona como terapia para muitos. Sempre recomendei 
60que as pessoas fossem comedidas não por humildade, porém por vaidade, já que 
61atacando alguém eu falo tanto de mim e dos meus medos que a prudência impõe 
62certo silêncio obsequioso. Poucas coisas desnudam tanto minha alma como o ataque. 
63Podemos sempre evitar o texto de quem discordamos. O impossível é evitar a nós 
64mesmos. 

 Eis fevereiro entre nós. Hoje, chego ao meu verão de número 54. Nunca havia 
66percebido a vida tão fascinante como agora. Melhorei muito _______tive bons críticos 
67ao longo dos anos. Ajudaram-me a superar mazelas e lacunas. Agradeço ____ eles. 
68Desejo paz aos outros julgadores. Estou com pouco tempo para odiar. 
 

Leandro Karnal  
Disponível em: <https://jornalggn.com.br>. Acesso em: 21 nov. 2018. (Adaptado) 
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11) Segundo o texto, a crítica pode ser positiva porque: 

a) Representa um ataque pessoal. 

b) Representa a dor, a inveja e o espelho. 

c) Representa a liberdade de expressão e uma forma de aperfeiçoamento. 

d) Um olhar externo enxerga muito melhor uma ação realizada. 

 

 

12) De acordo com as figuras de linguagem, as palavras sublinhadas na frase “Sociedades abertas crescem mais 

do que sociedades fechadas”, linha 03, representam a: 

a) Hipérbole. 

b) Silepse. 

c) Anáfora. 

d) Antítese. 

 

13) As lacunas das linhas 13, 32 e 67 podem ser preenchidas respectivamente, por: 

a) Há – A – há 

b) Há – Há – a 

c) À – A – há 

d) A – A – a 

 

 

14) De acordo com os conceitos gramaticais, as palavras “substantivos” (linha 13) e “adjetivos” (linha 14) significam, 

respectivamente: 

a) Palavras que nomeiam as coisas, os seres, os lugares. Podem ser flexionados em "gênero", "número" e "grau". / 

Palavras que caracterizam ou qualificam os substantivos. Podem ser flexionados em "gênero", "número" e "grau". 

b) Palavras que estabelecem conexões entre dois termos de uma oração. / Palavras que exprimem emoções, 

sensações ou estados de espírito. São invariáveis.  

c) Palavras que alteram um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. São invariáveis, mas alguns advérbios podem ser 

flexionados em "grau". / Palavras que substituem, acompanham, determinam ou modificam alguns substantivos nas 

frases. Podem ser flexionados em "gênero", "número" e "pessoa". 

d) Palavras que nomeiam as coisas, os seres, os lugares. Podem ser flexionados em "gênero", "número" e "grau". / 

Palavras que indicam quantidades, sejam de pessoas, objetos. Podem ser flexionados em "gênero" e "número". 

 

 

15) A ortografia correta da palavra que preenche a lacuna da linha 21 é: 

a) escaçamente 

b) escasamente 

c) escasçamente 

d) escassamente 
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16) De acordo com o contexto, a palavra “concussão” (linha 35) pode ser substituída sem perder o sentido, por: 

a) perturbação. 

b) fleuma. 

c) tranquilidade. 

d) bonança. 

 

17) A palavra que preenche corretamente a lacuna da linha 42 é: 

a) tem 

b) teem 

c) tém 

d) têm 

 

18) A palavra que completa adequadamente a linha 66 é: 

a) porque 

b) por que 

c) porquê 

d) por quê 

 

 

19) O verbo “babando” (linha 17) e “feito” (linha 23) representam, respectivamente, as formas nominais: 

a) Particípio – Gerúndio 

b) Gerúndio – Particípio 

c) Infinitivo – Particípio 

d) Gerúndio – Infinitivo 

 

20) De acordo com as classes de palavras, “mim” (linha 28) e “de” (linha 57) são, respectivamente: 

a) Pronome – Interjeição 

b) Substantivo – Advérbio 

c) Pronome – Preposição 

d) Adjetivo – Preposição 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
 

21) Sobre DVA analise as assertivas abaixo e responda: 
 
I - O valor adicionado total a disposição da entidade constitui-se da receita de venda, e outras receitas, deduzido 

dos custos dos insumos adquiridos de terceiros como: matéria-prima, mercadorias para revenda, serviços de 

terceiros, energia elétrica, enfim todos os insumos adquiridos de terceiros e consumidos durante o processo 

operacional. 

II - A distribuição do valor adicionado reflete quem são os beneficiados com o desempenho da empresa como: 

empregados, governo, terceiros, acionistas, os quais estão representados pela remuneração do pessoal e encargos 

sociais; impostos sobre vendas, produção e serviços, taxas e contribuições; juros sobre capital de terceiros e 

próprio, dividendos, aluguéis de móveis e imóveis e por fim pode ser retido a título de reinvestimento na 

organização. 

III - o valor adicionado líquido somado às receitas recebidas em transferência demonstrará o total dos recursos 

distribuídos 

a) Somente a I está correta 
b) Somente a II está correta 
c) Somente a II e III estão corretas 
d) Todas estão corretas 
 

 

22) Sobre as Receitas a serem lançadas na DVA, responda: 
I – Na receita de venda de mercadorias inclui-se os valores dos impostos incidentes sobre as vendas, ou seja, 

corresponde somente à receita bruta ou faturamento bruto. 

II – Não são deduzidas as devoluções, os abatimentos incondicionais e os Cancelamentos 

III - Inclui valores considerados fora das atividades principais da empresa, tais como receita da venda de imobilizado 

a) Somente a I está correta 
b) Somente a III está correta 
c) Somente a I e II estão corretas 
d) Somente a I e III estão corretas 
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Analise os dados abaixo e responda as questões 23 e 24: 

 

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2014 

 

Receita Bruta de Vendas     R$ 10.000,00 

(-) Deduções sobre vendas    R$ (2.000,00) 

Vendas Canceladas      R$    200,00 

ICMS s/vendas                   R$ 1.800,00 

= Receita Líquida de Vendas     R$ 8.000,00 

(-) Custo de Mercadoria Vendida    R$ (4.000,00) 

= Lucro Bruto                    R$ 4.000,00 

(-) Despesas Operacionais 

Despesas Administrativas     R$ (1.500,00)   

Despesas com Salários     R$ 750,00 

Despesas Água e Luz      R$ 600,00 

Despesas com Depreciação    R$ 150,00 

= Resultado Operacional    R$ 2.500,00 

(+) Outras Receitas – Venda de Imobilizado               R$ 500,00 

(=) LAIR       R$ 3.000,00 

(-) IRPJ       R$ (450,00) 

(-) CSLL       R$ (270,00) 

= Resultado do Exercício    R$ 2.280,00 

 

23) Marque a alternativa CORRETA em relação à DVA, considerando que o CMV é igual ao valor  do estoque de 
mercadorias e um ICMS sobre compras de 18%: 
 
a) O valor do item 1. RECEITAS é de R$ 8.000,00 
b) O valor do item 1. RECEITAS é de R$ 10.300,00 
c) O valor do item 2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS é de R$ 4.600,00 
d) O valor do item 1. RECEITAS é de R$ 9.800,00 
 
 
24) O Valor Adicionado Líquido produzido pela entidade é de: 
 
a) R$ 5.700,95 
b) R$ 4.671,95 
c) R$ 9.800,00 
d) R$ 4.821,95 
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Com os dados a seguir responda as questões 25 e 26: 

Balanço Patrimonial – 31/12/X0 

 

Ativo        Passivo 

Circulante       Circulante 

Caixa/Bancos    R$ 7.144,00   ICMS a Pagar               R$ 1.800,00 

Estoque    R$ 1.722,00  IRPJ a Pagar   R$    450,00 

       CSLL a Pagar               R$    270,00 

Imobilizado       Patrimônio Líquido 

Máquinas e Equipamentos  R$ 1.000,00   Capital Social   R$ 6.000,00 

(-) Depreciação Acumulada  R$ (100,00)   Reserva de lucros R$ 1.246,00 

        

Total     R$ 9.766,00   Total    R$ 9.766,00 

 

Durante o exercício de X1, realizou as seguintes operações: 

1. Venda de 100% das mercadorias em estoque, a vista, por R$ 4.000,00 destacando-se o ICMS de R$ 720,00, 

considerando que o CMV é igual ao valor do estoque. 

2. Lançamento de R$ 200,00 de depreciação sobre os bens do imobilizado. 

3. Pagamento de pessoal no valor de R$ 1.000,00 

4. Pagamento de Água e Luz no valor de R$ 550,00 

Responda: 

25) Qual o saldo da conta caixa em X1? 
 
a) R$ 11.144,00 
b) R$ 10.144,00 
c) R$ 9.594,00 
d) R$ 7.144,00 
 
26) O valor do Lucro Bruto é de R$ em X1 é de: 
a) 2.278,00 
b) 1.558,00 
c) 1.722,00 
d) 4.000,00 
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27) Da análise da lei orçamentária, foi destacado para a fiscalização a escrituração do código 

10.122.0015.2043.44.90.52.00, sendo 10 (função), 122 (sub-função), 0015 (programa), 2043 (ação) e 44.90.52.00 

(categoria econômica). Da avaliação desta estrutura, o destaque refere-se a: 

a) despesa de capital executada na função educação. 
b) despesa de capital na função saúde. 
c) gastos com pessoal. 
d) despesa corrente na função saúde. 
 
 
28) 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; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas 

classificáveis neste grupo: 

a) Investimentos 

b) Amortização da Dívida 

c) Inversões Financeiras 

d) Juros e Encargos da Dívida 

 

29) Sobre Licitação na modalidade pregão, analise os itens abaixo e marque a alternativa correta: 

I – É vedada a exigência de garantia de proposta 

II - homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato 

no prazo definido em edital 

III - para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de melhor técnica, observados os 

prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e 

qualidade definidos no edital 

a) Somente a I está correta 
b) Somente a III está correta 
c) Somente a I e II estão corretas 
d) Somente a I e III estão corretas 
 

30) O orçamento do município deve ser elaborado tendo em vista as determinações da lei 4320/1964 e LRF. Sendo 

assim, ele deve estar previsto para execução no exercício financeiro. Sobre este aspecto ele obedece ao princípio 

orçamentário da (o): 

a) Anualidade 

b) Equilíbrio 

c) Clareza 

d) Programação 
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31) No ano de 2017 assumiram no estado do RS vários prefeitos como novos gestores públicos. Os mesmos 

tiveram que dar continuidade à gestão em si. Em se tratando de políticas públicas cada um apresentou durante a 

campanha eleitoral suas propostas, as quais devem ser incorporadas ao seu governo. Qual a peça orçamentária 

que engloba os programas de governo? 

a) Plano Plurianual 

b) Lei de Diretrizes Orçamentárias 

c) Lei Orçamentária Anual 

d) Lei de Responsabilidade Fiscal 

 

32) Existe um tipo de receita que deve ser lançada como orçamentária, pois faz parte do orçamento, já que pertence 

ao órgão que a arrecada, e que deve possuir uma natureza de tributo não vinculado, isto é, não necessariamente 

será aplicada em um fim específico. Em uma análise contábil esta receita pertence ao patrimônio da empresa e 

deve ser reconhecida no Ativo. Estamos falando de receitas: 

a) Tributárias 
b) Patrimoniais 
c) Serviços 
d) Industriais 
 

33) Um determinado órgão público realizou uma licitação, a qual teve sua vencedora. Os atos foram devidamente 

seguidos e ao final foi levada ao Gestor público para que formalizasse o resultado. Segundo seus princípios esta 

fase enquadra-se como: 

 

a) Julgamento objetivo 

b) Adjudicação compulsória e Homologação 

c) Vinculação ao instrumento convocatório 

d) Probidade administrativa 

 

34) A Prefeitura de seu município recebeu em 15/12/2018, dentro do prazo de entrega estabelecido, quinze 

aparelhos médicos adquiridos por meio de licitação, modalidade pregão, com contrato devidamente assinado e 

emissão de empenho. Considerando que o prazo é insuficiente para atestar o recebimento definitivo, porém tendo 

sido recebidos provisoriamente, deve-se: 

  

a) Pagar ao fornecedor o valor total mesmo assim 

b) A contabilidade deve lançar em empenhos “em liquidação” 

c) Inscrever em restos a pagar processados 

d) Anular o empenho e reempenhar no próximo exercício 
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35) A receita corrente líquida – RCL, foi calculada em R$ 25.000.000,00, já efetuadas as deduções legais. Seu 

município, que possui 55 mil habitantes, teve um gasto de pessoal de R$ 13.000.000,00, devidamente apurados 

conforme a LC 101/2000. Sobre isso analise os itens abaixo e marque a alternativa correta: 

 

I- A despesa com pessoal está dentro do limite da LRF 

II- O órgão não poderá criar novos cargos 

III- O órgão deverá apurar o percentual de despesa com pessoal a cada quadrimestre 

a) Somente a I está correta 
b) Somente a II está correta 
c) Somente a I e II estão corretas 
d) Todas estão corretas 
 

36) O poder executivo deve demonstrar o cumprimento das metas fiscais em audiência pública perante o poder 

legislativo. Esta apresentação se dará até o final: 

 

a) Dos meses de março, junho e outubro 

b) Dos meses de janeiro, junho e outubro 

c) Dos meses de maio, setembro e fevereiro 

d) Dos meses de fevereiro e agosto 

 

37) Classificam-se como _________________ as dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, 

inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis. 

a) Transferências correntes 

b) Inversões financeiras 

c) Investimentos 

d) Despesas de custeio 

 

 

Para as questões 38 e 39, utilize a informação dos itens abaixo: 

I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior 
II - os provenientes de excesso de arrecadação 
III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em 
Lei 
IV - o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo 
realiza-las.    
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38) Marque a alternativa que demonstre quais são os recursos utilizados para abertura de créditos adicionais: 

a) Somente a I e II estão corretas 
b) Somente a II e III estão corretas 
c) Somente a I e IV estão corretas 
d) Todas estão corretas 
 

39) Entende-se por superávit financeiro: 

 

a) a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos 

adicionais transferidos e as operações de credito a eles vinculadas 

b) o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, 

considerando-se, ainda, a tendência do exercício. 

c) os destinados a reforço de dotação orçamentária 

d) os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica 

 

40) Sobre os dados do balanço orçamentário abaixo analise: 

Receita prevista R$ 60.000,00 

Receita Executada R$ 88.000,00 

Diferença R$ 28.000,00 

  

Despesa Fixada R$ 85.000,00 

Despesa executada R$ 77.000,00 

Diferença R$ 8.000,00 

 

I – O resultado orçamentário é de R$ 11.000,00 

II – O valor de R$ 28.000,00, que é a diferença entre a receita prevista e a arrecadada, é o excesso de arrecadação 

III – O balanço demonstra um superávit de previsão entre a receita e a despesa no valor de R$ 25.000,00 

 

a) Somente a I e II estão corretas 
b) Somente a II e III estão corretas 
c) Somente a I e III estão corretas 
d) Todas estão corretas 
 
 
 


