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Racionamento de água já atinge mais de 30 cidades do interior 

 

A escassez de água para o consumo das famílias do Interior do Ceará, que já é 

grave em áreas rurais, agora afeta de forma mais intensa os centros urbanos. No 

momento, 36 cidades enfrentam racionamento e enormes dificuldades para 

assegurar o abastecimento. Os açudes secaram e a vazão de poços vêm caindo 

rapidamente. O quadro é mais grave na região dos Inhamuns e nos sertões de 

Crateús, mas afeta todo o Estado. 

Sem chuva, a crise de desabastecimento tende a se agravar. Caso não ocorra 

pluviometria intensa para a recarga de reservatórios, na atual quadra chuvosa, 

adutoras emergenciais de engate rápido correm o risco de logo serem 

desativadas por falta de água. Os sertanejos tem cada vez mais dificuldade de 

acesso à água e, nas cidades afetadas com racionamento, uma cena é diária: 

filas de moradores com baldes à espera do líquido. 

Em Martinópole a situação só não é de calamidade devido à perfuração de 

vários poços na sede e zona rural do município, do contrário, a população 

estaria na mesma situação de várias cidades vizinhas. A água da Cagece que 

chega às residências tem cor amarela e cheiro ruim, sem muita opção, os 

moradores utilizam apenas para o banho, lavar utensílios e roupas. 

Conforme a Cagece, 36 cidades enfrentam racionamento de água – Apuiarés, 

Ararendá, Baixio, Campos Sales, Capistrano, Caridade, Catunda, Coreaú, 

Crateús, Farias Brito, Graça, Hidrolândia, Ipaumirim, Iracema, Itatira, 

Jaguaretama, Martinópole, Moraújo, Mucambo, Mulungu, Novo Oriente, 

Pacoti, Pacujá, Palmácia, Paracuru, Parambu, Pentecoste, Pereiro, 

Quiterianópolis, São Luís do Curu, Senador Sá, Tamboril, Tejuçuoca, Trairi, 

Umari e Uruoca. 

A situação mais grave ocorrem em 13 centros urbanos – Uruoca, Senador Sá, 

Itatira, São Luís do Curu, Trairi, Palmácia, Catunda, Novo Oriente, 

Quiterianópolis, Jaguaretama, Crateús, Apuiarés e Tejuçuoca. 
 

1. Segundo o texto, a escassez de água: 

a) afeta intensamente 49 municípios cearenses. 

b) só pode ser atenuada com a perfuração de poços.  

c) tem provocado filas de moradores nas cidades afetadas. 

d) atinge com a mesma intensidade todo o estado do Ceará. 

 

2. Assinale a expressão que apresenta valor positivo conforme as ideias do texto 

a) “filas de moradores” (linha 12).     b) “perfuração de vários poços” (linha13-14). 

c) “cor amarela” (linha 16).      d) “cheiro ruim” (linha 16). 

 

3. A respeito do que diz o texto, é CORRETO afirmar que: 

a) está em situação de carência de água tão grave quanto as cidades vizinhas. 

b) são perfurados poços tanto na sede quanto na zona rural do município. 

c) a água distribuída pela CAGECE atende a todas as necessidades da população. 

d) a água de seus poços não tem qualidade adequada para o consumo humano. 

 

4. Da frase: “A escassez de água para o consumo das famílias do Interior do Ceará, que já é 

grave em áreas rurais, agora afeta de forma mais intensa os centros urbanos.” (linhas 1-2) é 

CORRETO concluir que: 

http://martinopoleacontece.blogspot.com.br/2015/02/racionamento-de-agua-ja-atinge-mais-de.html
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a) a escassez de água afeta igualmente áreas urbanas e áreas rurais. 

b) os centros urbanos não sentem os problemas da escassez de água. 

c) nos centros urbanos falta água apenas para o consumo doméstico. 

d) tanto em áreas rurais quanto em centros urbanos há escassez de água. 

 
5. São acentuadas pela mesma razão que a palavra “água” as palavras da opção: 

a) rápido – diária b) contrário – várias    c) município – Coreaú d) utensílios - vêm 

 

6. Assim como “escassez” (linha 01), estão corretamente escritas todas as palavras da opção: 

a) japonez - pequinez – holandez  b) levesa - puresa - belesa 

c) aridez - solidez – dureza   d) certesa - riquesa - pobresa 

 

7. São derivadas todas as palavras do item: 

a)  recarga - rápido – sertanejo         b) consumo - aguaceiro - chuva 

c) perfuração - moradores – enfrentam           d) chuvarada - roupas - momento 

 

8. A concordância verbal está CORRETA somente no item: 

a) “Os açudes secaram e a vazão de poços vêm caindo rapidamente.” (linhas 4-6). 

b) “Os sertanejos tem cada vez mais dificuldade de acesso à água [...]” (linha 10 - 11). 

c) “Conforme a Cagece, 36 cidades enfrentam racionamento de água [...]” (linha 18). 

d) “A situação mais grave ocorrem em 13 centros urbanos [...]” (linha 25). 

 

9. Assinale a alternativa em que a reescrita da frase: “Sem chuva, a crise de desabastecimento 

tende a se agravar.” (linha 07) mantém a correção gramatical e o sentido original. 

a) A crise de desabastecimento, sem chuva, tende a se agravar. 

b) A crise de desabastecimento, tende a se agravar sem chuva. 

c) Sem chuva, a crise, de desabastecimento tende a se agravar. 

d) A crise de desabastecimento sem chuva tende, a se agravar. 

 

10. O texto Racionamento de água já atinge mais de 30 cidades do interior é um exemplo de 

texto: 

a) predominantemente descritivo com trechos narrativos. 

b) predominantemente argumentativo com trechos narrativos. 

c) predominantemente narrativo com trechos argumentativos. 

d) predominantemente argumentativo com trechos descritivos. 

 

11. Segundo o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), a ________ influencia na 

geração de chuvas e na manutenção do clima ameno e sem grandes eventos extremos da 

América do Sul. 

a) Amazônia  b) Argentina      c) Reserva de Foz do Iguaçu         d) Seca 

 

12. Poucos dias antes do final de 2014, o presidente norte-americano Barack Obama anunciou 

que retomaria as relações diplomáticas com Cuba. Foi o primeiro passo para colocar fim ao 

embargo econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos contra o país em 

1962. Esse embargo foi ocasionado: 

a) Cuba vive um regime socialista desde 1959, quando ocorreu a Revolução Cubana contra os 

EUA. 

b) Em 1961, os EUA fracassaram na invasão à Cuba para tentar derrubar o regime de 

Fidel Castro. 

c) Cuba dependia economicamente dos EUA, era um lugar com cassinos e bordéis muito 

frequentados pela máfia e por fuzileiros estadunidenses, coisa que incomodava o governo Norte 

Americano. 

d) Todas as respostas estão erradas. 

  

http://educacao.uol.com.br/biografias/barack-obama.jhtm
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2014/12/1563626-eua-devem-iniciar-com-cuba-negociacao-para-normalizar-relacoes.shtml
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/cuba-1-fulgencio-batista-fidel-castro-e-a-historia-da-revolucao-cubana.htm


www.pciconcursos.com.br

                             

3 
 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS –CE 
COD – 09: AUXILIAR DE CONTABILIDADE 

 
13. Na tentativa silenciosa de substituir a ordem econômica global, os chineses se aliaram a seus 

parceiros no BRICS para criar o NBD (Novo Banco de Desenvolvimento), que terá sede em 

Xangai e deverá ser inaugurado em 2016. São integrantes do BRICS. 

a) Bolívia, Rússia, Indonésia e África do Sul            b) Brasil, Rússia, Índia e África do Sul 

c) Brasil, Rússia, Índia e Argentina        d) Bolívia, Rússia, Índia e Argentina 

 

14. Ana é servidora municipal de Tarrafas-Ce. Na área de trabalho do sistema Windows ela 

salvou um arquivo. Acidentalmente, após selecionar esse arquivo, ela pressionou as teclas 

SHIFT+DEL e depois respondeu “Sim” à pergunta que surgiu na tela, pedindo a 

confirmação da operação. Essa operação foi: 

a) Excluir definitivamente esse arquivo.      

b) Enviar o arquivo para a lixeira. 

c) Exclui o arquivo da área de trabalho e o envia para a pasta de transição. 

d) Todas as alternativas são falsas. 

 

15. Em relação à janela, da direita para a esquerda, os três botões servem, respectivamente:  

a) Maximizar, minimizar e fechar.             b) Fechar, maximizar e minimizar. 

c) Minimizar, maximizar e fechar.             d) Fechar, minimizar e maximizar. 

 

16. Para imprimirmos um documento no Windows 8, basta teclarmos: 

a) CTRL+A  b) CTRL+P  c) SHIFT+A  d) SHIFT +P 

17. A imagem significa: 

 

a) Arquivo do Bloco de Notas.                 b) Arquivo excluído do Bloco de Notas. 

c) Atalho de Arquivo do Bloco de Notas. d) download de um arquivo do Bloco de Notas. 

 
18. Marcos tem que antar 1km para encontrar sua mãe, entretanto, ela percorreu ao encontro do 

filho ¼ do caminho. Quanto resta para Marcos encontrar sua mãe? 
a) 550 m  

b) 500 m  

c) 600 m  

d) 750 m  

 

19. Analise as assertivas: 

 

I- Considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração 

Pública e Particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a 

estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. 

II - As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão 

ser alteradas sem prévia concordância do contratado. 

 

a) I é verdadeiro       b) II é verdadeiro             c) I é falso      d) I e II são verdadeiros 

 

20. Analise as assertivas: 

 

I- As funções de confiança destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 

assessoramento.  

II- É direito dos trabalhadores urbanos e rurais a jornada de oito horas para o trabalho realizado 

em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. 

 

a) I é verdadeiro b) II é verdadeiro      c) I é falso  d) I e II são verdadeiros 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. No contexto profissional, a ética visa a um bom desempenho nas atividades profissionais, 

principalmente no que tange ao relacionamento com usuários e demais colegas de trabalho. 

Assinale a alternativa CORRETA em relação à conduta ética do servidor em uma instituição 

pública. 

a) Manter tratamento cortês e respeitoso a superiores, colegas e subordinados, dependendo da 

posição hierárquica. 

b) Manter sigilo profissional no exercício das atividades. 

c) Usar informações e influências na posição em que ocupa na empresa, visando vantagem 

pessoal. 

d) Exercer atividades para as quais não possui qualificação, a fim de agradar colegas e 

superiores. 

 

22. O padrão ético dos servidores públicos no exercício de sua função pública advém de sua 

natureza, ou seja, do caráter público e de sua relação com o público. 

A ética no Serviço público decorre de três fatores, EXCETO: 

a) Da natureza do indivíduo. 

b) Da natureza do serviço executado. 

c) Da relação do servidor com o público. 

d) Da disposição do servidor público em ajudar a população. 

 

23. Sobre “estresse no trabalho”, marque a alternativa FALSA.  

a) Negociar com o chefe metas realísticas para o trabalho contribui na diminuição do estresse. 

b) Os especialistas de RH podem utilizar pesquisas de atitudes para identificar fontes 

organizacionais de estresse. 

c) Uma forma de reduzir o estresse no trabalho é compreender os problemas do chefe e ajudá-lo 

a compreender os seus. 

d) O estresse é algo exclusivo do ambiente de trabalho. 

 
24. Sobre o Regime de Caixa escolha a alternativa INCORRETA: 

a) A despesa só é considerada Despesa Incorrida quando for paga, independente do momento 

que esta foi realizada. O que considera aqui é o momento que foi paga.  

b) A receita só é considerada Receita Ganha quando for recebida, independente do momento 

que esta foi realizada. O que considera aqui é o momento que foi recebida. 

c) A assinatura anual de uma revista custou R$ 120,00 e esta quantia foi paga para a editora em 

4 vezes sem juros de R$ 30,00. No regime de caixa os valores pagos serão considerados 

Despesas Incorridas no momento de seu pagamento, ou seja, R$ 30,00 por mês.   

d)No regime de caixa as despesas são apropriadas na ocasião quando efetivamente 

incorridas. 

25. Sobre Receita Pública NÃO podemos afirmar corretamente:  

a) Todo ingresso constitui receita pública. 

b) No sentido de caixa ou contabilístico, são receitas públicas todas e quaisquer entradas de 

fundos nos cofres do Estado, independentemente de sua origem ou fim. 

c) No sentido financeiro ou próprio, são receitas públicas apenas as entradas de fundos nos 

cofres do Estado que representem um aumento do seu patrimônio. 

d) De acordo com o Regulamento Geral de Contabilidade Pública, a receita pública engloba 

todos os créditos de qualquer natureza que o governo tem direito de arrecadar em virtude de leis 

gerais e especiais, de contratos e quaisquer títulos de que derivem direitos a favor do Estado. 

 
26. O orçamento é compromissado através do empenho, sendo esse o instrumento de utilização 

de créditos orçamentários. Os empenhos, de acordo com sua natureza e finalidade, podem ser 

classificados em: 
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a)Empenho definido, empenho líquido e empenho por estimativa. 

b) Empenho ordinário, empenho por estimativa e empenho global. 

c) Empenho licitatório, empenho orçamental e empenho participativo. 

d) Empenho direto, empenho participativo e empenho decisório. 

 

27. O (A) _________________é o segundo estágio da despesa. Consiste na verificação do 

direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do 

respectivo crédito. Vale dizer que se refere à comprovação de que o credor cumpriu todas as 

obrigações constantes do empenho, ou seja, forneceu o bem ou executou o serviço contratado 

(fato gerador). 

 
a) Empenho  b)Pagamento de Despesa c)Liquidação         d)Desembolso 

 

28. No final do exercício, as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas serão inscritas em 

Restos a Pagar e constituirão a Dívida Flutuante. Podem-se distinguir dois tipos de Restos a 

Pagar: os Processados e os Não-processados. Sobre os Restos a Pagar Processados, podemos 

AFIRMAR corretamente que: 

a) São aqueles em que a despesa orçamentária percorreu os estágios de empenho e 

liquidação, restando pendente, apenas, o estágio do pagamento. 

b) São aqueles em que a despesa orçamentária percorreu o estágio de liquidação e pagamento, 

porém, restando apenas o estágio de empenho. 

c) São aqueles em que a despesa orçamentária percorreu o estágio de empenho, e ainda não foi 

liquidado nem pago. 

d) São aqueles em que a despesa orçamentária percorreu o estágio de empenho, mas não será 

liquidado, nem pago. 

 
29. Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas: 

(  ) No Sistema Orçamentário é demonstrada a despesa fixada e a executada e comparada com a 

receita prevista e arrecadada.  

(    ) Receita Orçamentária < Despesa Orçamentária = Déficit Orçamentário. 

(    ) Receita Orçamentária = Despesa Orçamentária = Resultado Nulo. 

(  )São atos de natureza orçamentária que constam do Sistema Orçamentário: são registrados 

todos os ingressos e dispêndios, a arrecadação da receita e o pagamento da despesa 

orçamentária e extra orçamentária. 

 

A seguir, marque a alternativa CORRETA correspondente à questão anterior: 

a) V, V, V, F  b)V, V, F, F  c)F, F, V, V  d) F, V, F, V.  

 

30. No Sistema ____________ os lançamentos que correspondem a incorporação ou 

desincorporação de ativos e passivos são feitos isoladamente dentro deste sistema, ainda que o 

fato venha a motivar uma entrada ou saída de recurso do Sistema _______________.  

 

a) Financeiro; Orçamentário  b) Orçamentário; Financeiro 

c) Patrimonial; Financeiro  d) De compensação; Orçamentário. 

 

31. Execução orçamentária pode ser definida como sendo a utilização dos créditos consignados 

no Orçamento ou Lei Orçamentária Anual – LOA. Marque a alternativa INCORRETA: 

 

a) Uma vez publicada a LOA, são observadas as normas de execução orçamentária e de 

programação financeira da União estabelecidas para o exercício e lançadas as informações 

orçamentárias. 

b) Cria-se o crédito orçamentário e, a partir daí, tem-se o início da execução orçamentária 

propriamente dita. 

c) Executar o Orçamento é, portanto, realizar as despesas públicas nele previstas, seguindo à 

risca os três estágios da execução das despesas previstos: empenho, liquidação e pagamento. 
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d) A proposta da LOA compreende os três tipos distintos de orçamentos da União, a 

saber: orçamento fiscal, orçamento de investimentos e aplicações e orçamento de empresas 

estatais e particulares.  

32. Coloque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas:  

(   ) A análise vertical permite determinar a participação relativa (ou relação percentual) de cada 

conta ou grupo de conta dentro do conjunto total, também conhecido por Análise por 

coeficientes; 

(    ) A análise horizontal é a comparação, por meio de números índices, entre as contas e grupos 

de uma certa entidade em exercícios consecutivos. Visa a mostrar o desempenho de cada conta 

ou grupo de contas ao longo do período analisado. 

(   ) Índice de liquidez mede a capacidade financeira da empresa em receber os compromissos 

assumidos com seus devedores. 

 

Assinale a alternativa CORRETA respectivamente: 

a) V, V, F  b) V, F, F c) F, V, V  d) F, F, V 

 

33. As transações no setor público referem-se aos atos e fatos que promovem alterações 

qualitativas ou quantitativas no patrimônio das entidades do setor público. As variações 

patrimoniais promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade do setor público. 

Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas: 

 

(    )   As variações patrimoniais que afetem o patrimônio líquido devem manter correlação com 

as respectivas contas patrimoniais; 

(   ) Entende-se por correlação a vinculação entre as contas de resultado e as patrimoniais, de 

forma a permitir a identificação dos efeitos nas contas patrimoniais produzidos pela 

movimentação das contas de resultado; 

(    ) Entende-se por variação ordinária aquela decorrente de transação no setor público 

(    ) As variações patrimoniais classificam-se em ordinárias e extra-ordinárias. 

 

A seguir, marque a alternativa CORRETA respectivamente: 

a) V, V, F, F  b)V, F, V, F  c) F, F, V, V  d) F, V, F, V. 

 

34. Sabemos que existem vários usuários das demonstrações contábeis que podem usar as 

demonstrações contábeis para satisfazer algumas das suas diversas necessidades de informação. 

Marque a alternativa INCORRETA: 

 a) Empregados   b) Credores por empréstimo 

c) Público   d) Todos os itens anteriores estão errados. 

 

35. Sobre os critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação, amortização e 

exaustão, escolha a alternativa INCORRETA: 

a) O valor depreciado, amortizado ou exaurido deve ser apurado mensalmente, com o devido 

registro nas contas de resultado do exercício. 

b) O valor depreciado, amortizado ou exaurido deve ser apurado anualmente no final de 

cada exercício. 

c) Deve ser reconhecido até que o valor líquido contábil do ativo seja igual ao valor residual. 

d) O valor residual e a vida útil econômica de um ativo devem ser revisados, pelo menos, no 

final de cada exercício. 

 

36. São características do registro e da informação contábil no setor público, devendo 

observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público. 

 

a) Comparabilidade e Compreensibilidade.     b) Fidedignidade e parcialidade. 

c) Imparcialidade e incomparabilidade.                d) Compreensibilidade e personalidade. 
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37. Lançamento é o registro dos fatos contábeis (aqueles que provocam mudanças na 

composição do patrimônio da entidade), efetuados de acordo com o método das partidas 

dobradas. É feito em ordem cronológica e obedecendo a determinada técnica. Marque a 

alternativa INCORRETA: 

 

a) O lançamento é feito nas contas Patrimoniais, pertencentes ao grupo do ativo, passivo 

exigível e patrimônio líquido, e nas contas de Resultado, representadas pelas receitas e 

despesas. 

b) As contas de ativo, por terem saldo devedor, são aumentadas de valor por débito e 

diminuídas por crédito. 

c) As contas de passivo exigível e de patrimônio líquido, por apresentarem saldo credor, são 

aumentadas de valor por crédito e diminuídas por débito. 

d) As contas relativas às receitas e despesas, por afetarem diretamente o PL, são 

respectivamente debitadas (porque aumentam o PL) e creditadas (porque diminuem o 

PL). 

38. Uma entidade pública registrou a compra de um veículo para compor seu ativo imobilizado 

pelo custo de aquisição de R$ 68.000,00. No ato da contabilização, a entidade determinou que 

esse veículo teria um valor residual de R$ 11.000,00 e uma vida útil de cinco anos. O Método 

das Cotas Constantes foi escolhido para apropriação da depreciação. Diante dessas 

informações, assinale a opção CORRETA. 

 

a) A depreciação anual é no valor de R$ 4.200,00. 

b) A depreciação mensal é no valor de R$ 1.300,00. 

c) O valor depreciável do veículo será de R$ 57.000,00. 

d) O valor depreciável do veículo será de R$ 68.000,00. 

 

39. Assinale a opção correta após relacionar o título da demonstração contábil aplicada ao setor 

público, apresentada na primeira coluna, com o conceito apresentado na segunda coluna:  

(1) Balanço 

Orçamentário 

(  ) Demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os 

recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária 

conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício 

anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. 

(2)Balanço 

Financeiro 

(  ) Demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as 

realizadas. 

(3) Balanço 

Patrimonial 

 

(   ) Evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial 

da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio 

público, além das contas de compensação. 

  

Assinale a sequência CORRETA: 

 

a) 2, 3, 1                        b) 2, 1, 3            c) 3, 2, 1                 d) 1, 2, 3 

 

40. Sobre os Princípios da Contabilidade e sob a perspectiva do Setor Público, analise os itens a 

seguir, quanto ao Princípio da Oportunidade e, em seguida, marque a (s) correta (s). 

 

(   ) No âmbito da entidade pública, o Princípio da Oportunidade está vinculado ao estrito 

cumprimento da destinação social do seu patrimônio, ou seja, a oportunidade da entidade se dá 

enquanto perdurar sua finalidade. 

(   ) O Princípio da Oportunidade é base indispensável à integridade e à fidedignidade dos 

processos de reconhecimento, mensuração e evidenciação da informação contábil, dos atos e 

dos fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade pública, observadas as Normas 

Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. 
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(  ) O Princípio da Oportunidade se afirma, para o ente público, pela autonomia e 

responsabilização do patrimônio a ele pertencente.  

(  ) A autonomia patrimonial tem origem na destinação social do patrimônio e a 

responsabilização pela obrigatoriedade da prestação de contas pelos agentes públicos. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) I, II e III.                     b) II, apenas.                c) III, apenas.               d) I e III apenas. 

 

 

 




