
 
 
 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

 

CONFIRA O SEU CADERNO 
                                                                                               

01. Este caderno de provas contém questões de múltipla escolha dispostas em ordem numérica, com apenas uma alternativa correta. 

02. Confira seu caderno quando o Fiscal de Sala autorizar, pois não lhe será entregue outro, exceto no caso do item 3. 

03. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má impressão, levante o braço. O Fiscal de Sala trocará 

seu caderno. 

04. Confira se o caderno de questões corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. 
 

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS 
                                                                                                                                             Como preench er: 

                                                                                                                                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENÇÃO: 

 

01.  Use para rascunho as partes em branco do caderno. 

02.  Não será permitido qualquer outro material sobre a carteira, que não seja o da prova.  
 

 

 
 
 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO  nº  Insc.  _____________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

Nome por extenso  
 

CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este gabarito será destacado somente pelo Fiscal de Sala no momento da entrega da Prova 

01. Confira cuidadosamente seus dados na Folha de Respostas, assine-a, e 

comunique ao Fiscal de Sala em caso de alguma divergência, não faça qualquer 

alteração em sua folha. 

02. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

03. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas. 

04. Preencha todos os espaços corretamente, a Leitora Óptica é sensível a marcas 

escuras.    

05. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, mais de uma 

resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão. 

06. Leia atentamente as instruções na Folha de Respostas. 

07. Valem, exclusivamente, as respostas corretamente assinaladas na Folha de 

Respostas. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01. Quando da emissão do CRP - Certificado de Regularidade 

Previdenciária, a Secretaria da Previdência Social 
examinará o cumprimento, pelos Estados, Distrito Federal 
e Municípios, dos seguintes critérios: 
I. Observância do caráter contributivo do RPPS. 
II. Observância do equilíbrio financeiro e atuarial, 

correspondente à implementação, em lei, atendidos 
os parâmetros estabelecidos pelas Normas de Atuária 
aplicáveis aos RPPS.  

III. Existência de apenas um RPPS e uma unidade 
gestora do respectivo regime em cada ente federativo 
e contabilidade de acordo com o Plano de Contas 
definido pelo MPS.   

IV. Cobertura exclusiva a Servidores Públicos titulares de 
cargos efetivos e a Militares e seus respectivos 
dependentes. 

 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.    
(B) As afirmativas III e IV estão corretas. 
(C) Apenas a afirmativas I está correta.    
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
02. Das alternativas abaixo, indique a que representa um fato 

contábil a ser registrado com a utilização dos sistemas 
financeiro, patrimonial e orçamentário. 
(A) Recebimento da receita da dívida ativa tributária. 
(B) Devolução de depósitos de terceiros. 
(C) Cancelamento de restos a pagar não processado. 
(D) Pagamento de obrigações com fornecedores de bens. 

 
03. Partindo do conceito e definição do Orçamento Público 

sob o ponto de vista técnico e prático, qual das 
alternativas abaixo é a correta? 
(A) Ato de previsão de receitas e fixação de despesas 

para um período determinado e, por ser um 
documento, é fundamental para a contabilidade e as 
finanças públicas. 

(B) Ato de previsão de despesas e fixação de receitas 
para um período determinado de 01 ano e, por ser um 
documento, é fundamental para a contabilidade e as 
finanças públicas. 

(C) Ato de previsão de receitas e fixação de despesas 
para um período determinado de 04 anos e, por ser 
um documento, é fundamental para a contabilidade e 
as finanças públicas. 

(D) Ato de previsão de despesas e fixação de receitas 
para um período determinado de 04 anos e, por ser 
um documento, é fundamental para a contabilidade e 
as finanças públicas. 

 
04. No que diz respeito ao Planejamento, segundo a Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF, qual a definição correta 
de Resultado Nominal?   
(A) É a soma bruta de todas as receitas arrecadadas em 

um determinado período. 
(B) É a diferença entre a variação da dívida fiscal líquida 

entre quatro períodos, já que o Mandato Eletivo 
corresponde a quatro anos. 

(C) É a diferença entre a variação da dívida fiscal líquida 
entre dois períodos. 

(D) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
05. Os bens públicos pertencentes à União, Estados e 

Municípios, de acordo com o uso, subdividem-se em 
3(três) tipos. Quais são os tipos de Bens Públicos?  
(A) Bens de uso comum, de uso especial e dominicais. 
(B) Bens de uso direto, de uso indireto e mistos. 
(C) Bens ativos, bens passivos e mistos. 
(D) Bens de uso comum, de uso especial e mistos. 

06. Segundo o Art. 23 da Lei 9.648/1998 as modalidades de 
Licitações Públicas serão determinadas em função de 
limites, tendo sempre em vista o valor estimado da 
contratação. Sabendo-se que a Prefeitura de Santos, 
contratou uma obra e os respectivos serviços de 
Engenharia estimados em R$5.000.000,00 (Cinco milhões 
de reais), qual a modalidade de Licitação Pública se 
enquadra nesse contrato?  
(A) Tomada de Preços. 
(B) Concorrência. 
(C) Convite. 
(D) Leilão. 

 

07. Qual das alternativas abaixo melhor representa a 
modalidade de Licitação denominada “Concurso”? 
(A) Concorrência para escolha de uma empresa de 

Concursos Públicos. 
(B) Seleção de candidatos para ingresso no Serviço 

Público. 
(C) Escolha do Símbolo da Cidade criado por 

profissionais gráficos. 
(D) Organização de um Vestibular. 

 

08. Segundo a Lei 4.320/64, qual a finalidade da Subvenção 
Social? 
(A) Cobertura de déficits de manutenção ou 

funcionamento de entidades da Administração 
indireta. 

(B) Auxiliar ou estimular a prestação de serviços 
essenciais de Assistência Social, Médica e 
Educacional, em suplementação à iniciativa privada. 

(C) Conceder empréstimos a entidades de assistência 
social para compra de materiais permanentes 
necessários a execução dos serviços. 

(D) Pagamento de bonificações a produtores de 
determinados gêneros ou materiais e entidades 
sociais. 

 

09. A determinação para a modalidade de Licitação 
denominada Tomada de Preços, tendo em vista o valor 
estimado da contratação para obras e serviços de 
Engenharia, limita-se em: 
(A) R$ 10.000,00 e R$ 150.000,00 
(B) R$ 150.000,01 e R$ 1.500.000,00 
(C) R$ 80.000,01 e R$ 650.000,00 
(D) R$ 650.000,01 e R$ 1.000.000,00 

 

10. Em qual das alternativas todos os itens constituem 
Despesas Correntes? 
(A) Auxílios para obras públicas; material de consumo; 

juros da dívida. 
(B) Juros da dívida; subvenções sociais; investimentos. 
(C) Pessoal; diversas transferências correntes; serviços 

de terceiros. 
(D) Investimentos; inversões financeiras; obras públicas. 

 

11. Aponte a alternativa que não contém característica das 
despesas de capital: 
(A) Despesas com o pagamento da atualização 

monetária e cambial referentes a operações de 
credito. 

(B) Despesas com o planejamento e a execuções de 
obras. 

(C) Despesas que contribuem, diretamente, para a 
formação ou aquisição de um bem de capital. 

(D) Despesas com pagamento de serviços prestados e 
despesas com materiais de consumo. 

 

12. No que se refere ao sistema de escrituração contábil, no 
Brasil, qual o regime adotado pela Administração Pública? 
(A) Regime de caixa, em que a receita é reconhecida no 

período em que for efetivamente arrecadada e, nesse 
mesmo período, a despesa também efetivamente 
paga. 



(B) Regime contábil de escrituração misto, ou seja, o 
regime de competência para a realização das 
despesas e o regime de caixa para a arrecadação das 
receitas. 

(C) Regime de gestão anual, no que se refere à receita e 
despesa dentro do período de um ano, também 
denominado regime financeiro. 

(D) Regime de competência, em que, tanto as receitas 
como as despesas, são escrituração no período de 
competência em que forem efetivamente 
arrecadadas. 

 
13. De acordo com a Constituição Brasileira um sítio 

arqueológico é considerado patrimônio: 
(A) Cultural brasileiro. 
(B) Científico brasileiro. 
(C) Tecnológico brasileiro. 
(D) Social brasileiro. 

 
14. Aponte a mitigação sofrida ao princípio da publicidade que 

rege os atos do procedimento da Licitação: 
(A) Abertura das Propostas. 
(B) Conteúdo das Propostas. 
(C) Cadastro de Licitantes. 
(D) Convites. 

 
15. Considera-se como Trabalho Noturno urbano aquele 

executado entre: 
(A)  22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. 
(B)  22 horas de um dia e 6 horas do dia seguinte. 
(C)  23 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. 
(D)  21 horas de um dia e 6 horas do dia seguinte. 

 
16. Complete as lacunas abaixo com uma das alternativas: 

“No ativo, as contas serão dispostas em ordem _______ 
de grau de __________ .” 
(A)  crescente - liquidez 
(B)  decrescente - liquidez 
(C)  regular - iliquidez 
(D)  reduzida – venda 

 
17. Partindo do conceito de que a LRF (Lei de 

Responsabilidade Fiscal) em seu artigo 19 estabeleceu 
um limite total com pessoal, que em cada período de 
apuração e cada ente da Federação, não poderá exceder 
os percentuais da receita corrente líquida, como, por 
exemplo, as despesas com a Folha de Pagamento dos 
Servidores Públicos, qual o limite percentual estabelecido 
respectivamente para que o Poder Executivo Federal, 
Estadual e Municipal possa efetivamente gastar de modo 
a não comprometer suas finanças, nos termos da 
mencionada Lei? 
(A) 60%, 50% e 60% respectivamente para cada  um. 
(B) 50%, 60% e 60% respectivamente para cada um. 
(C) 60%, 54% e 44% respectivamente para cada um. 
(D) 55%, 50% e 45% respectivamente para cada um. 

 

18. Antes de aprovar o Projeto de Lei Orçamentária, o 
Legislativo Municipal pode modificá-lo através de 
emendas. Quais os tipos de emendas existentes? 
(A) Executiva, legislativa e modificativa. 
(B) Modificativa, alternativa e impositiva. 
(C) Legislativa, impositiva e modificativa. 
(D) Aditiva, modificativa e supressiva. 

 

19. O que é uma Operação de Crédito? 
(A) É um compromisso financeiro assumido em razão de 

mútuo, emissão e aceite de título, aquisição financeira 
de bens, recebimento antecipado de valores 
provenientes da venda a termo de bens e serviços, 
arrendamento mercantil e outras operações 
assemelhadas, exceto com o uso de derivativos 
financeiros. 

(B) É um compromisso orçamentário assumido em razão 
de mútuo, abertura de crédito, aquisição financeira de 
bens, recebimento antecipado de valores 
provenientes da venda a termo de bens e serviços, 
arrendamento mercantil e outras operações 
assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos 
financeiros. 

(C) É um compromisso financeiro assumido em razão de 
mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, 
aquisição financeira de bens, recebimento antecipado 
de valores provenientes da venda a termo de bens e 
serviços, arrendamento mercantil e outras operações 
assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos 
financeiros. 

(D) É um compromisso orçamentário assumido em razão 
de mútuo, abertura de crédito, recebimento 
antecipado de valores provenientes da venda a termo 
de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras 
operações assemelhadas, exceto com o uso de 
derivativos financeiros. 

 
20. De acordo com a Lei 8.666/63 qual o prazo de vigência de 

um Contrato? 
(A) Ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos 

orçamentários. 
(B) Prazo de vigência de 5(cinco) anos. 
(C) Prazo de vigência indeterminado. 
(D) Prazo de vigência de 6(seis) meses. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

21. Em uma das alternativas a seguir há uma palavra que a 
derivação sufixal transformou-a em ato. Assinale-a. 
(A) Doação. 
(B) Felicidade. 
(C) Motorista. 
(D) Contraditório. 

 

22. Assinale a alternativa que não há um substantivo abstrato. 
(A) A concessão do alvará. 
(B) Crianças pobres. 
(C) A umidade do clima. 
(D) A palidez do doente. 

 

23. Qual das palavras a seguir é formada por meio de 
composição por justaposição? 
(A) aguardente. 
(B) planalto. 
(C) passatempo. 
(D) pernilongo. 

 

24. Advérbio é a palavra que modifica o sentido do 
(A) substantivo, adjetivo e preposição. 
(B) artigo, preposição e pronome. 
(C) conjunção, numeral e substantivo. 
(D) verbo, adjetivo ou do próprio advérbio. 

 

25. A preposição pode unir-se a outras palavras formando a 
combinação ou contração. Localize abaixo um caso de 
contração. 
(A) Aonde você vai com tanta pressa? 
(B) As pessoas desta casa foram embora. 
(C) Não fique contra o seu pai! 
(D) É tempo de os alunos estudarem. 

 

26. Em “Nosso filho chegou atrasado.”, o predicado é 
(A) nominal. 
(B) verbal. 
(C) verbo-nominal. 
(D) predicativo do sujeito. 

 
27. No enunciado “As laranjas estão maduras.”, o termo 

sublinhado é 
(A) adjunto adnominal. 



(B) adjunto adverbial. 
(C) aposto. 
(D) vocativo. 

 
28. Identifique a figura de linguagem do enunciado a seguir. 

“Minha vizinha é um anjo.”  
(A) Metonímia. 
(B) Catacrese. 
(C) Metáfora. 
(D) Perífrase. 

 

29. Os substantivos classificam-se quanto ao número em 
(A) próprio e abstrato. 
(B) composto e derivado. 
(C) coletivo e concreto. 
(D) singular e plural. 

 

30. Em “Discute-se muito em minha classe.”, a palavra “se” 
tem a função de 
(A) pronome reflexivo. 
(B) conjunção subordinativa. 
(C) índice de indeterminação do sujeito. 
(D) pronome apassivador. 

 

MATEMÁTICA 
 

31. O valor da expressão 6-1+2-3-(-12)-1 é: 

(A) 
9
2

 

(B) 
8
3

 

(C) 
7
3

 

(D) 
5
4

 

 
 

32. Simplificando a expressão (2a3b-2)-1 obtém-se: 

(A) 
3

2

2a

b
 

(B) 
4a

2b
 

(C) 
3a

3b
 

(D) 
3

3

a

b
 

 

33. Calcule 4 625 :  
(A) 100 
(B) 20 
(C) 50 
(D) 5 

 

34. Qual é o valor da expressão: 
 

          35312363 +−+ = 
 

(A) 1 
(B) 3 
(C) 2 
(D) 0 

 
 

35. Um número real y é tal que 25y2+10y=-1. Qual é esse 
número? 

(A) 
2
1−  

(B) 
5
1−  

(C) 
3
1−  

(D) 
6
1−  

 

36. Uma atriz muito conhecida mede 2,04 m. Para o Natal 
foram fabricadas bonecas em miniatura dessa atriz, na 

escala 
12
1

(razão de semelhança). Quanto mediu cada 

boneca? 
(A) 10 cm 
(B) 12 cm 
(C) 16 cm 
(D) 17 cm 

 

37. Calcule o valor da expressão: 
0

0

4
4
1

2
2
1

−

+
= 

(A) 0 
(B) 1 
(C) -2 
(D) -4 

 

38. Determine o valor de 
3

3
2

−









= 

(A) 
6

26
 

(B) 
8
27

 

(C) 
4

24
 

(D) 
3
22

 

 
 

39. Sabendo que x=24 e y=25, qual é o valor da expressão  

         1- 3 xy = 

(A) -1 
(B) -5 
(C) -7 
(D) -9 

 

40. Sabendo que dos cinco botões de um painel, dois abrem o 
fornecimento de água de uma sala. Qual a probabilidade 
de uma pessoa que nunca usou esse painel abrir o 
fornecimento de água dessa sala na primeira tentativa? 
(A) 20% 
(B) 40% 
(C) 60% 
(D) 80% 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

41. Um dos líderes da Revolta Balaiada era também chefe de 
um quilombo. Seu nome era: 
(A) Zumbi 
(B) Eduardo Angelim 
(C) Pedro Vinagre 
(D) Cosme 

 
42. O Sistema Parlamentarista de Governo: 

(A) Já existiu no Brasil, durante o 2º Império e após a 
renúncia de Jânio Quadros. 

(B) Já existiu no Brasil, somente após a renúncia do 
presidente Jânio Quadros. 

(C) Nunca existiu no Brasil. 
(D) Somente existiu no Brasil durante a Regência Trina. 

 



43. Sobre o governo Castelo Branco é incorreto afirmar que: 
(A) Incentivou os movimentos populares de inspiração 

esquerdista. 
(B) Instituiu o bipartidarismo. 
(C) Encaminhou ao Congresso o projeto da Constituição 

de 1967. 
(D) Instituiu a Lei de Segurança Nacional. 

 
44. O que significa FAB? 

(A) Fonte Aérea do Brasil 
(B) Força Aérea Brasileira 
(C) Fábrica Aérea Brasileira 
(D) Fundação Ayrton Brasil 

 
45. Quem nasce na Etiópia é: 

(A) etiopão 
(B) etiopiano 
(C) etiopense 
(D) etíope 

 
46. O aeroporto da Pampulha está localizado no Estado de: 

(A) Rio de Janeiro 
(B) Minas Gerais 
(C) São Paulo 
(D) Tocantins 

 
47. O aeroporto Internacional “Deputado Luís Eduardo 

Magalhães” está localizado no Estado: 
(A) Pernambuco 
(B) Bahia 
(C) Amazonas 
(D) São Paulo 

 
48. A Extensão territorial do Brasil é de aproximadamente: 

(A) 2.650.000 km2 
(B) 5.850.000 km2 
(C) 8.500.000 km2 
(D) 21.600.000 km2 

 
49. A estação espacial “Mir”, concebida para permanecer em 

órbita durante 3 anos, acabou permanecendo por: 
(A) 20 anos 
(B) 12 anos 
(C) 10 anos 
(D) 15 anos 

 
50. A primeira mulher brasileira a reger orquestra e compor 

músicas populares e de carnaval, como “Ô Abre-Alas”, em 
1899, foi a pianista: 
(A) Raquel de Queiroz 
(B) Chiquinha Gonzaga 
(C) Clarice Lispector 
(D) Cecília Meirelles 

 
 
 


