
 
 
 
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUL 

 

 

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2015 
 

 

PROVA TEÓRICO-OBJETIVA 
 

 

CONTADOR 

 

 

Nome do Candidato: ______________________________ 

Número de Inscrição: ______________ 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO: 

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

provas e das normas que regem este Concurso Público. 

1. Verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões e se o mesmo corresponde ao cargo 

pretendido. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a sua substituição. 

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

sendo apenas 1 (uma) resposta correta. 

3. O tempo para a realização da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento da grade de 

respostas. O candidato só poderá retirar-se do recinto da prova após 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos 

do início da aplicação e em nenhuma hipótese poderá levar consigo este caderno de provas. Os dois 

últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo presenciar e assinar 

a ata de lacre das provas. 

4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois são 

parte integrante da prova. 

5. No Caderno de Provas o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc. 

6. Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 01/03/2015 no site www.legalleconcursos.com.br. 

7. O candidato pode anotar suas respostas no Cartão-resposta rascunho e levar consigo.  



LÍNGUA PORTUGUESA 

Atenção: O texto a seguir servirá de base 

para as questões de 01 a 03. 

Por decisão do ministro Marco Aurélio Mello, o 

Supremo Tribunal Federal (STF) realizará 

audiências públicas antes de julgar, em plenário, 

se o programa Mais Médicos fere ou não a 

Constituição. As audiências públicas estão 

convocadas para os dias 25 e 26 de novembro. 

A Associação Médica Brasileira (AMB) e a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores 

Universitários Regulamentados (CNTU) 

recorreram à justiça com ações diretas de 

inconstitucionalidade (ADI) contra a iniciativa do 

Executivo de, para suprir o déficit de médicos, 

contratar profissionais formados no exterior. 

Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/saude/stf-

fara-audiencias-publicas-antes-de-julgar-

constitucionalidade-do-mais-medicos>. Acesso em: 

27/01/2015.  

 

01. Assinale a alternativa que interpreta 

corretamente as ideias do texto: 

(A) O STF realizará audiências públicas para 

julgar em plenário o programa Mais Médicos. 

(B) A iniciativa do programa Mais Médicos foi do 

Poder Legislativo em parceria com o Poder 

Executivo. 

(C) A AMB e a CNTU aceitaram pacificamente o 

programa Mais Médicos. 

(D) Não se pode inferir do texto que o programa 

Mais Médicos não foi aceito pacificamente. 

(E) A justificativa utilizada pelo Poder Executivo 

para contratar profissionais do exterior na área 

da medicina foi a carência de médicos no Brasil. 

 

02. Assinale o item em que há um exemplo de 

linguagem técnica: 

(A) “fere ou não a Constituição”. 

(B) “recorreram à justiça”. 

(C) “para suprir o déficit”. 

(D) “com ações diretas de inconstitucionalidade 

(ADI)”. 

(E) “contratar profissionais formados” 

 

03. No trecho “para suprir o déficit de médicos”, 

o conectivo sublinhado não poderia, sem 

prejuízo de sentido, ser substituído por: 

(A) objetivando 

(B) buscando 

(C) a fim de 

(D) porquanto 

(E) no intuito de 

 

Atenção:  O texto a seguir servirá de base 

para as questões de 04 e 05. 

O Ministério da Fazenda criou várias regras para 

autorizar as emissoras a distribuir prêmios em 

seus programas. O Caldeirão do Huck foi o 

primeiro a ser notificado pelo governo. 

As duas portarias assinadas por Guido Mantega 

são um festival de intervenção estatal. A que 

primeira foi assinada, de julho, afirma que os 

quadros vinculados a marcas terão que ser 

autorizados pela Caixa Econômica Federal. Por 

exemplo, a promoção Avião do Faustão da P&G. 

Por Lauro Jardim 

Disponível em: <http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-

line/televisao/saiba-mais-detalhes-sobre-as-portarias-do-

ministerio-da-fazenda-que-levaram-a-autuacao-do-

caldeirao-do-huck/> Acesso em:  09/02/2015 (com 

adaptações) 

 

04. No período “A primeira, de julho, afirma que 

os quadros vinculados a marcas (...), encontra-

se uma oração subordinada que desempenha, 

em relação à oração principal, a função de: 

(A) sujeito. 

(B) predicativo. 

(C) objeto direto. 

(D) complemento nominal. 

(E) adjunto adnominal. 

 

http://veja.abril.com.br/noticia/saude/stf-fara-audiencias-publicas-antes-de-julgar-constitucionalidade-do-mais-medicos
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/stf-fara-audiencias-publicas-antes-de-julgar-constitucionalidade-do-mais-medicos
http://veja.abril.com.br/noticia/saude/stf-fara-audiencias-publicas-antes-de-julgar-constitucionalidade-do-mais-medicos
http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/televisao/saiba-mais-detalhes-sobre-as-portarias-do-ministerio-da-fazenda-que-levaram-a-autuacao-do-caldeirao-do-huck/
http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/televisao/saiba-mais-detalhes-sobre-as-portarias-do-ministerio-da-fazenda-que-levaram-a-autuacao-do-caldeirao-do-huck/
http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/televisao/saiba-mais-detalhes-sobre-as-portarias-do-ministerio-da-fazenda-que-levaram-a-autuacao-do-caldeirao-do-huck/
http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/televisao/saiba-mais-detalhes-sobre-as-portarias-do-ministerio-da-fazenda-que-levaram-a-autuacao-do-caldeirao-do-huck/


05. Considerando as classes da palavra A e o seu 

emprego, número a 1ª coluna de acordo com a 

2ª. Em seguida, assinale, na coluna 3, a letra que 

contém a série numérica cuja ordenação 

representa corretamente a relação que une a 

coluna 1 a 2: 

Coluna 1 

(   ) para autorizar as emissoras  

(   ) a distribuir prêmios em seus programas 

(   ) foi o primeiro a ser 

(   ) As duas portarias 

(   ) A que primeira foi assinada, de julho, afirma 

(   ) os quadros vinculados a marcas 

(   ) a promoção Avião do Faustão 

 

Coluna 2 

(1) artigo 

(2) preposição 

(3) pronome oblíquo 

(4) pronome demonstrativo 

 

(A) 2 – 2 – 2 – 1 – 3 – 2 – 1 

(B) 2 – 2 – 2 – 1 – 4 – 2 – 1 

(C) 1 – 2 – 3 – 1 – 4 – 4 – 1 

(D) 1 – 2 – 2 – 1 – 4 – 2 – 1  

(E) 1 – 2 – 2 – 1 – 3 – 2 – 1  

 

Atenção: O texto a seguir servirá de base 

para as questões de 06 a 10. 

RIO – Amarildo de Souza foi submetido ___ 

choques elétricos e asfixiado com saco plástico. 

Segundo investigação da Divisão de Homicídios, 

que levou ao indiciamento de dez policiais 

militares pela morte do ajudante de pedreiro, 

Amarildo era epilético e não resistiu ___ sessão 

de tortura que ocorreu num dos contêineres da 

UPP. Ainda segundo o inquérito, o major Edson 

Santos e seus comandados pretendiam arrancar 

dele informações sobre ___ localização de armas 

e traficantes da parte baixa da favela, onde ele 

vivia com a família. Pelo menos, outros três 

moradores da comunidade denunciaram que 

foram torturados dentro da mesma unidade por 

policiais. 

Dez policiais militares, da UPP da Rocinha, entre 

eles o major Edson dos Santos, foram indiciados 

pelos crimes de tortura seguida de morte e 

ocultação de cadáver. Oficial formado pelo Bope, 

Santos era o comandante da unidade quando 

ocorreu o sumiço, em 14 de julho. E foi ele quem 

disse ___ família de Amarildo que o pedreiro 

teria deixado a sede da UPP, pouco depois de ter 

a identidade checada. 

Disponível em: 

<http://mariafro.com/2013/10/02/40386/>. Acesso em: 

09/02/2015. 

 

06. O vocábulo do texto, cuja acentuação gráfica 

se justifica pela mesma regra de “cadáver”, é: 

(A) família 

(B) elétricos 

(C) epiléticos  

(D) contêineres 

(E) três 

 

07. Assinale a alternativa correta para o 

emprego das duas primeiras vírgulas no segundo 

período do segundo parágrafo no texto: 

(A) A 1ª vírgula marca o deslocamento do 

adjunto adverbial e a 2ª separa termos de 

mesma função sintática. 

(B) A 1ª vírgula marca o deslocamento do 

predicativo e a 2ª enfatiza o adjunto adverbial. 

(C) As duas vírgulas isolam aposto explicativo. 

(D) A 1ª vírgula marca o deslocamento do 

predicativo e a 2ª, o deslocamento do adjunto 

adverbial. 

(E) A 1ª vírgula isola o vocativo e a 2ª, o aposto. 

 

 

http://mariafro.com/2013/10/02/40386/


08. Levando em conta as relações de coesão 

estabelecidas pelas palavras destacadas no 

texto, assinale a alternativa correta: 

(A) “que”, na 1ª ocorrência destacada, retoma, 

anaforicamente, Homicídios. 

(B) “que”, na 2ª ocorrência destacada, antecipa, 

cataforicamente, “contêineres”. 

(C) “seus” refere-se, anaforicamente, ao “major 

Edson Santos”.  

(D) “quem” retoma, cataforicamente, “família”. 

(E) “onde” refere-se, anaforicamente, ao termo 

“favela”. 

 

09. São acentuadas pela mesma regra as 

palavras da alternativa: 

(A) elétricos – Homicídios – epilético. 

(B) inquérito – contêineres – epilético. 

(C) família – três – elétricos. 

(D) família – cadáver – três. 

(E) inquérito – três – Homicídios.  

 

10. Considerando o emprego do acento 

indicativo de crase, assinale a alternativa que 

completa corretamente as linhas contínuas do 

texto. 

(A) a – à – a – à.  

(B) a – a – à – à.  

(C) a – a – a – a. 

(D) à – à – à – à. 

(E) à – a – à – a. 

 

INFORMÁTICA 

11. Sabendo-se que um arquivo possui a 

extensão .ppt, das opções seguintes, aquela que 

possui o programa adequado, ou seja, feito para 

a finalidade de abrir e processar esse arquivo é: 

(A) PowerPoint.                                               

(B) Bloco de notas.                                    

(C) Excel. 

(D) Access.                                                         

(E) Paint. 

 

12. Backup é um termo usado na informática 

geralmente para 

(A) Representar a remoção de vírus do 

computador. 

(B) Representar um procedimento referente a 

execução de programas. 

(C) Representar um procedimento de cópia de 

dados.   

(D) Representar uma técnica de aumento da 

velocidade do processador. 

(E) Representar uma técnica de pirataria de 

software. 

 

13. Na maioria dos sistemas, um arquivo, ao ser 

deletado, é colocado na lixeira. Caso o usuário 

deseje recuperar o arquivo, deve abrir a lixeira, 

marcar o arquivo e acionar a alternativa do menu 

de opções correspondente a 

(A) Esvaziar. 

(B) Instalar.              

(C) Estornar.                     

(D) Restaurar.           

(E) desmontar. 

 

14. Sobre as Teclas de manipulação do cursor no 

Microsoft Word, considere as afirmativas a 

seguir: 

1 END: coloca o cursor no final da linha 

2 HOME: coloca o curso no início da linha 

3 CTRL + END: coloca o cursor no final do 

documento 

4 CTRL + HOME: coloca o cursor no início do 

documento. 

Assinale a opção correta: 



(A) Todas estão corretas. 

(B) Todas estão incorretas. 

(C) Somente 1 está correta. 

(D) Somente 2 está correta. 

(E) Somente 3 e 4 estão corretas. 

 

15. Para selecionar todo o texto de um 

documento que está sendo editado no Word, 

devem ser pressionadas simultaneamente, as 

seguintes teclas:  

(A) Shift + S  

(B) Ctrl + C  

(C) Ctrl + T  

(D) Ctrl + A  

(E) Ctrl + D  

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

16. Um atentado terrorista atingiu um jornal 

satírico em 07 de janeiro de 2015, resultando em 

doze pessoas mortas e cinco feridas gravemente. 

Trata-se do jornal: 

(A) New York Times. 

(B) Le Monde Diplomatique. 

(C) Corse Matin. 

(D) Courrier de Mantes. 

(E) Charlie Hebdo. 

 

17. A filial suíça do banco é acusada de ignorar 

crimes de clientes e ajudar milhares de 

correntistas a sonegar impostos em seus países, 

inclusivo no Brasil. Trata-se do Banco: 

(A) do Brasil. 

(B) Caixa Econômica Federal. 

(C) Itaú. 

(D) HSBC. 

(E) Unibanco. 

18. No extremo sul do Rio Grande do Sul, na 

cidade de Santa Vitória do Palmar, passará a 

funcionar um Parque de geração de energia 

alternativa. Trata-se de energia: 

(A) Nuclear. 

(B) Eólica. 

(C) Solar. 

(D) Hidrelétrica. 

(E) Fóssil. 

 

19. A maior cidade do país que atravessa um 

período de escassez de água é: 

(A) Minas Gerais. 

(B) Porto Alegre. 

(C) Bahia. 

(D) Rio de Janeiro. 

(E) São Paulo. 

 

20. Em economia, BRICS é um acrônimo que se 

refere aos países membros fundadores (o grupo 

BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do 

Sul), que juntos formam um grupo político de 

cooperação. Os BRICS criaram um novo Banco 

Internacional, com especial apoio do Brasil, que 

foi chamado de: 

(A) ALCA. 

(B) ONU. 

(C) MERCOSUL. 

(D) Fundo Monetário Internacional. 

(E) New Development Bank. 

 

LEGISLAÇÃO 

21.Sobre a Lei Orgânica do Município de Nova 

Esperança são feitas as seguintes afirmações: 

I. São Poderes do Município, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e 

o Judiciário. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B4nimo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://pt.wikipedia.org/wiki/BRIC
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_da_China
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_do_Sul


II. São símbolos do Município a Bandeira, o 

Brasão e o Hino. 

III. A Câmara de Vereadores compõe-se de 

representantes do povo, eleitos pelo sistema 

proporcional, em um total de 10 (dez) 

vereadores. 

IV. A Câmara de Vereadores reunir-se-á, 

anualmente, de 16 de fevereiro a 31 de 

dezembro. 

V. Os Vereadores são invioláveis por suas 

opiniões, palavras e votos no exercício do 

mandato e na circunscrição do Estado. 

Está(ão) correta(s): 

(A) apenas I e V. 

(B) apenas II, III e IV. 

(C) apenas II, III, IV e V. 

(D) apenas III e V. 

(E) I, II, III, IV, V. 

 

22.Sobre emendas à Lei Orgânica é correto 

afirmar, EXCETO: 

(A) A Lei Orgânica poderá ser emendada 

mediante proposta do Prefeito Municipal ou de 

um terço dos Vereadores. 

(B) A proposta de emenda será discutida e 

votada em dois turnos de votação. 

(C) É possível emendar a Lei Orgânica na 

vigência de Estado de Sítio ou de intervenção do 

Estado no Município. 

(D) A emenda à Lei Orgânica será promulgada 

pela Mesa da Câmara, como respectivo número 

de ordem. 

(E) A matéria constante de proposta de emenda 

rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser 

objeto de nova proposta na mesma sessão 

legislativa. 

 

23. No que diz respeito à fiscalização contábil, 

financeira e orçamentária, conforme a Lei 

Orgânica do Município de Nova Esperança, são 

feitas as afirmações abaixo. Assinale a 

alternativa CORRETA. 

(A) O parecer prévio, emitido, pelo órgão 

competente sobre as contas que o Prefeito deve 

semestralmente prestar só deixará de prevalecer 

por decisão de um terço dos membros da 

Câmara Municipal. 

(B) A fiscalização financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial do Município e dos 

órgãos da administração e quaisquer entidades 

constituídas ou mantidas pelo Município, quanto 

aos aspectos da legalidade, legitimidade, 

economicidade, aplicação das subvenções e 

renúncias de receitas, será exercida pelo 

Gabinete do Prefeito, mediante controle interno, 

e pelo sistema de controle de cada um dos 

poderes.  

(C) O controle interno da Câmara Municipal será 

exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do 

Estado, não podendo, porém, ser negada 

informação, sob pretexto de sigilo, a esse órgão 

Estadual. 

(D) Qualquer cidadão, partido político, 

associação ou sindicato poderá, e os funcionários 

públicos deverão, denunciar, perante o tribunal 

de Contas do Estado, qualquer irregularidade ou 

ilegalidade de que tenham conhecimento 

(E) O controle externo da Câmara Municipal será 

exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do 

Estado, podendo, porém, ser negada a 

informação, em caso de sigilo, a esse órgão 

Estadual. 

 

24. O Poder Executivo é exercido: 

(A) apenas pelo Vice-Prefeito Municipal. 

(B) apenas pelo Prefeito Municipal. 

(C) pelo Prefeito Municipal e pelo Vice-Prefeito 

Municipal. 

(D) pelo Prefeito Municipal e pelo Vice-Prefeito 

Municipal, auxiliados pelos Secretários 

Municipais. 

(E) pelo Prefeito Municipal e pelo Vice-Prefeito 

Municipal, auxiliados pelos Secretários 

Municipais e pelo Assessor Jurídico. 

 



25. Em caso de impedimento do Prefeito e do 

Vice-Prefeito, ou vacância dos respectivos 

cargos: 

(A) O Presidente da Câmara de Vereadores 

assumirá o Poder Executivo. 

(B) O Vice-Presidente da Câmara de Vereadores 

assumirá o Poder Executivo. 

(C) O Assessor Jurídico assumirá o Poder 

Executivo. 

(D) Far-se-á nova eleição em caso de vacância 

de ambos os cargos, 60 dias depois de aberta a 

2ª vaga e os eleitos completarão os períodos de 

seus antecessores.  

(E) O Vice-Prefeito exercerá as funções de 

Prefeito nos casos de impedimento do titular, 

podendo, porém, conforme a sua vontade, 

recusar-se a substituí-lo. 

 

26. Acerca dos Servidores Municipais, conforme 

o Capítulo IV da Lei Orgânica Municipal, são 

feitas as seguintes afirmações. 

I. Os cargos públicos são acessíveis apenas aos 

brasileiros. 

II. A investidura em cargo ou emprego público 

depende sempre de aprovação prévia em 

concurso público de provas e títulos, de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas 

as nomeações para cargo em comissão, 

declarado, em lei, de livre nomeação e 

exoneração. 

III. O prazo de validade do concurso público será 

de dois anos, prorrogável uma vez, por igual 

período. 

IV. As funções de confiança, exercidas 

exclusivamente por servidores ocupantes de 

cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem 

preenchidos por servidores de carreira nos 

casos, condições e percentuais mínimos 

previstos em lei, destinam-se apenas às 

atribuições de direção, chefia e assessoramento. 

V. A lei reservará percentual dos cargos e 

empregos públicos para as pessoas portadoras 

de deficiência e definirá os critérios de sua 

admissão. 

Está(ão) INCORRETA(S): 

(A) apenas II e IV. 

(B) apenas I e III.  

(C) apenas I, II e III. 

(D) apenas III e V. 

(E) I, II, III, IV, V. 

 

27.São tributos municipais, EXCETO: 

(A) impostos. 

(B) taxas. 

(C) contribuições de melhoria e impostos. 

(D) tarifas. 

(E) N.D.A.  

 

28. A Prefeitura e Câmara são obrigadas a 

fornecer, a qualquer interessado, certidões de 

atos, contratos e decisões, no prazo máximo de: 

(A) 2 dias. 

(B) 3 dias. 

(C) 5 dias. 

(D) 10 dias. 

(E) 15 dias. 

 

29. Conforme a Lei Orgânica do Município, o 

ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: 

(A) igualdade de condições apenas para o acesso 

à Escola. 

(B) pluralismo de ideias, exceto de concepções 

pedagógicas. 

(C) valorização dos profissionais do ensino, 

garantindo, na forma da lei, plano de carreira 

para o magistério público municipal, com piso 

salarial profissional e ingresso exclusivamente 

por concurso de provas e títulos. 

(D) dificuldade de estágio de estudantes nos 

diversos órgãos da administração pública. 



(E) gestão teocrática do ensino público. 

 

30.  O conjunto de ações e serviços públicos de 

Saúde, no âmbito do Município, constitui um 

sistema único, de acordo com a Lei Orgânica do 

Município de Nova Esperança, obedecendo aos 

seguintes princípios e diretrizes, EXCETO: 

(A) universalidade, integralidade e igualdade no 

acesso e prestação dos serviços, respeitada a 

autonomia das pessoas, eliminando-se os 

preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

(B) centralização político-administrativa na 

gestão dos serviços. 

(C) utilização do método epidemiológico para o 

estabelecimento de prioridade, a alocação de 

recursos e a orientação dos programas de 

Saúde. 

(D) favorecimento de práticas alternativas de 

saúde. 

(E) ampla participação comunitária.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

31. A Industrial Benedito adquiriu uma máquina 

pagando o preço promocional de 55.000,00 

diluído em 10 parcelas mensais. Ao receber a NF 

de compra, o contador realizou uma cotação de 

preços da referida máquina que avaliou a preço 

de mercado por R$ 85.000,00. A empresa gastou 

R$ 10.000,00 preparando o terreno para a 

instalação da máquina. O contador procedeu o 

registro da máquina na conta “Máquinas 

Industriais” no Ativo Não Circulante da empresa 

com o valor contábil de: 

(A) R$ 95.000,00, de acordo com o princípio da 

prudência. 

(B) R$ 65.000,00, de acordo com o princípio do 

valor original. 

(C) R$ 85.000,00, de acordo com o princípio da 

oportunidade, e anexando a cotação de preços 

junto da NF. 

(D) R$ 55.000,00, de acordo com o valor 

original, e R$ 10.000,00 na conta Despesas com 

Instalações 

(E) R$ 55.000,00, de acordo com o regime de 

competência, já que o pagamento foi parcelado. 

 

32. A técnica utilizada para o registro dos fatos 

contábeis é chamada de Escrituração. De acordo 

com a legislação pertinente analise as seguintes 

assertivas: 

I. A companhia observará exclusivamente em 

livros ou em registros auxiliares, sem qualquer 

modificação da escrituração contábil mercantil e 

das demonstrações reguladas na lei 6.404/76, as 

disposições da lei tributária, ou de legislação 

especial sobre a atividade que constitui seu 

objeto, que prescrevam, conduzam ou 

incentivem a utilização de métodos ou critérios 

contábeis diferentes ou determinem registros, 

lançamentos ou ajustes ou a elaboração de 

outras demonstrações financeiras. 

II. Em caso de escrituração contábil em forma 

digital, existe necessidade de impressão e 

encadernação em forma de livro, porém o 

arquivo magnético autenticado pelo registro 

público competente deve ser mantido na 

entidade. 

III. A entidade é responsável pelo registro 

público de livros contábeis em órgão competente 

e por averbações exigidas pela legislação de 

recuperação judicial, sendo atribuição da Junta 

Comercial a comunicação formal dessas 

exigências à entidade. 

IV. Os registros auxiliares, quando adotados, 

podem dispensar aos preceitos gerais da 

escrituração contábil. 

Estão corretas: 

(A) I, II. 

(B) Apenas a I. 

(C) II, III. 

(D) I, IV. 

(E) Apenas a II. 

 

 

 



33. O processo técnico de correção de registro 

realizado com erro na Escrituração Contábil 

denomina-se Retificação do Lançamento 

Contábil. Sobre esse assunto, analise as 

seguintes afirmações: 

I. O estorno consiste em lançamento inverso 

aquele feito erroneamente, anulando-o 

totalmente. 

II. Lançamento de complementação é aquele 

que vem posteriormente complementar, sempre 

aumentando o valor anteriormente registrado. 

III. Os lançamentos realizados fora de época 

devida devem consignar, nos seus históricos, as 

datas efetivas das ocorrências e a razão do 

registro extemporâneo.  

IV. Lançamento de transferência é aquele que 

promove a regularização da conta 

indevidamente debitada ou creditada, por meio 

de transposição do registro para a conta 

adequada. 

Estão incorretas: 

(A) I, II. 

(B) III, IV. 

(C) Apenas a III. 

(D) I, III, IV. 

(E) Apenas a II. 

 

34. Em abril/2010 a Cia Industrial adquiriu uma 

máquina do valor de R$ 350.000,00 pagos em 

30 parcelas mensais e consecutivas. Na mesma 

data quitou à vista o frete no valor de R$ 

20.000,00 pagos para transportar a máquina. No 

mês de maio, gastou R$ 40.000,00 para a 

instalação da máquina em seu parque industrial. 

A máquina começou a produzir em junho/2010. 

A sua vida útil estimada é de 10 anos, com valor 

residual de R$ 50.000,00. O método utilizado é 

o das cotas constantes. Qual o valor da despesa 

com depreciação em 31/12/2010? 

(A) R$ 30.000,00. 

(B) R$ 17.500,00. 

(C) R$ 21.000,00. 

(D) R$ 36.000,00. 

(E)R$ 25.000,00. 

 

35. Em 31/12/2013, a empresa Comercial Sul 

Ltda. apresentava os seguintes saldos contábeis 

em suas contas contábeis: 

Caixa R$ 35.600,00 

Capital Social R$ 60.000,00 

Banco do Brasil C/C R$ 25.000,00 

Estoque Inicial de 

Mercadorias 
R$ 30.000,00 

Material de 

Expediente 
R$ 800,00 

Venda à prazo R$ 33.000,00 

Venda à vista R$ 17.000,00 

ICMS s/ vendas R$ 1.500,00 

PIS s/ vendas R$ 600,00 

COFINS s/ vendas R$ 950,00 

Estoque Final de 

Mercadorias 
R$ 25.000,00 

Compras de 

Mercadorias 
R$ 35.000,00 

Despesas de Água e 

Luz 
R$ 2.000,00 

Despesas Setor de 

Vendas 
R$ 950,00 

Veículos R$ 31.000,00 

 

O contador elaborou a Demonstração do 

Resultado do Exercício e obteve como Receita 

Líquida e Lucro antes da apuração do Imposto de 

Renda, respectivamente, os valores de: 

(A)R$ 6.950,00; R$ 4.550,00 

(B)R$ 50.000,00; R$ 6.950,00 

(C)R$ 46.950,00; R$ 3.200,00 

(D) R$ 30.000,00; R$ 3.750,00 

(E)R$ 46.950,00; R$ 4.000,00 

 

 

 

 



36. O contador da empresa Vento Norte Ltda. 

analisou as seguintes informações destacadas: 

Vendas de Mercadorias 

Brutas 

R$ 2.400.000,00 

Devolução de Vendas de 

Mercadorias 

R$ 100.000,00 

Custo das Mercadorias 

Vendidas 

R$ 180.000,00 

Tributos Recuperáveis R$ 20.000,00 

Materiais, Energia e 

Serviços de Terceiros 

R$ 150.000,00 

Depreciação, Exaustão e 

Amortização 

R$ 130.000,00 

Receitas Financeiras R$ 350.000,00 

INSS R$ 54.000,00 

FGTS R$ 26.000,00 

Receita de Aluguéis R$ 100.000,00 

Dividendos Pagos R$ 80.000,00 

Remuneração Direta R$ 45.000,00 

 

Após elaborar a DVA – Demonstração do Valor 

Adicionado o contador apurou o Valor Adicionado 

Bruto e o Valor Líquido Produzido pela entidade, 

respectivamente nos valores de: 

(A)R$ 1.930.000,00 e R$ 2.270.000,00 

(B)R$ 2.400.000,00 e R$ 1.920.000,00 

(C)R$ 2.445.000,00 e R$ 1.820.000,00 

(D)R$ 2.300.000,00 e R$ 2.750.000,00 

(E)R$ 1.950.000,00 e R$ 2.400.000,00 

 

37. Relacione as colunas de acordo com a 

estrutura da DVA – Demonstração do Valor 

Adicionado: 

I. Receitas. 
(    ) amortização, 

exaustão, depreciação. 

II. Insumos Adquiridos 

de Terceiros. 

(    ) INSS, ICMS, PIS, 

COFINS. 

III. Retenções. 

(    ) Receita de 

Aluguéis, Receita de 

Dividendos. 

IV. Valor Adicionado 

Recebido de Terceiros. 

(    ) Venda de 

Mercadorias, Venda de 

Serviços. 

V. Distribuição do 

Valor Adicionado – 

Governo. 

(    ) CMV, energia 

elétrica. 

(A) II, IV, I, III, V. 

(B) III, V, IV, I, II 

(C) II, III, I, IV, V 

(D) II, III, IV, I, V 

(E) III, V, I, IV, II 

 

38. O índice de ____________ é a capacidade 

financeira da entidade em honrar seus 

compromissos de curto prazo apenas com suas 

Disponibilidades – recursos disponíveis nas 

contas Caixa e Bancos. 

(A) Liquidez Seca. 

(B) Liquidez Geral. 

(C) Liquidez Constante. 

(D) Liquidez Disponível. 

(E) Liquidez Imediata. 

 

39. Assinale a alternativa incorreta sobre os 

aspectos da Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público, segundo o MCASP: 

(A) O aspecto orçamentário compreende o 

registro e a evidenciação do orçamento público, 

tanto quanto à aprovação quanto à sua 

execução.  

(B) O Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária (Balanço Orçamentário e demais 

demonstrativos) representa o principal 

instrumento para refletir o aspecto 

orçamentário. 

(C) O aspecto Fiscal tem como seus principais 

instrumentos o Relatório de Gestão Fiscal e o 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

(D) O aspecto Patrimonial compreende o registro 

e a evidenciação da composição patrimonial do 

ente público, sendo o resultado patrimonial é 

apurado pela diferença entre ativo e o passivo, 

registrados segundo o princípio da competência.  

(E) O aspecto Fiscal Compreende a apuração e 

evidenciação, por meio da contabilidade, dos 

indicadores estabelecidos pela Lei 

Complementar nº 101/2000, dentre os quais se 

destaca os da despesa com pessoal, das 



operações de crédito e da dívida consolidada, 

além da apuração da disponibilidade de caixa, do 

resultado primário e do nominal, variáveis 

imprescindíveis para o equilíbrio das contas 

públicas. 

 

40. Sobre a conceituação, objeto e campo de 

aplicação da Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público, julgue os itens a seguir, de acordo com 

a NBCT 16.1: 

I. O objeto da Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público é o patrimônio público: o conjunto de 

direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, 

onerados ou não, adquiridos, formados, 

produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados 

pelas entidades do setor público, que seja 

portador ou represente um fluxo de benefícios, 

presente ou futuro, inerente à prestação de 

serviços públicos ou à exploração econômica por 

entidades do setor público e suas obrigações. 

II. Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o 

ramo da ciência contábil que aplica, no processo 

gerador de informações, os Princípios 

Fundamentais de Contabilidade e as normas 

contábeis direcionados ao controle patrimonial e 

financeiro de entidades do setor público e do 

setor privado desde que utilizem recursos 

públicos. 

III. As entidades abrangidas pelo campo de 

aplicação devem observar as normas e as 

técnicas próprias da Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público, considerando-se o seguinte 

escopo: integralmente, as entidades 

governamentais, os serviços sociais e os 

conselhos profissionais. 

IV. As entidades abrangidas pelo campo de 

aplicação devem observar as normas e as 

técnicas próprias da Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público, considerando-se o seguinte 

escopo: parcialmente, as demais entidades do 

setor público, para garantir procedimentos 

suficientes de prestação de contas e 

instrumentalização do controle social. 

Estão corretas as assertivas: 

(A) I, III, IV. 

(B) III, IV 

(C) II, III, IV 

(D) II, III, IV 

(E) I, IV. 

 

41. O município de Cerro Largo apresentou as 

seguintes Despesas Públicas em Agosto/2013: 

Despesas Públicas R$ 

Amortização da Dívida 25.000,00 

Salário Pessoal Permanente 32.000,00 

Compra Veículo Usado 10.000,00 

Materiais Permanentes 18.000,00 

Alienação de Bens 

Apreendidos 
44.000,00 

Concessão de Empréstimos 

a Servidores Municipais 
40.000,00 

Consignações Recolhidas 17.000,00 

Juros sobre a Dívida por 

Contrato 
3.000,00 

Pagamento de Restos à 

Pagar 
11.000,00 

 

 Os Materiais Permanentes têm duração 

superior a 2 anos. 

 O veículo adquirido tem vida útil estimada 

ainda em 5 anos. 

São Despesas Correntes: 

(A) R$ 114.000,00 

(B) R$ 117.000,00 

(C) R$ 73.000,00 

(D) R$ 135.000,00 

(E) R$ 85.000,00 

 

42. O município de Canoas apresentou as 

seguintes Receitas Públicas em Março/2013: 

Receitas Públicas R$ 

Imposto sobre Serviço – ISS 42.000,00 

Cobrança Dívida Ativa 17.000,00 

Juros e multas sobre dívida 

ativa 
5.000,00 

Taxa de Alvará Sanitário 35.000,00 

Contribuição Previdenciária 

retida Funcionários 

Municípios  

22.000,00 

Operações de Crédito por 

antecipação de receita 
28.000,00 



Contribuição de Melhoria 12.000,00 

Receita de Contribuições 15.000,00 

Multas Guarda Municipal – 

Estacionamento Local 

Proibido 

2.000,00 

 

O total das Receitas Tributárias: 

(A)R$ 99.000,00 

(B)R$ 94.000,00 

(C)R$ 89.000,00 

(D)R$ 111.000,00 

(E)R$ 104.000,00 

 

43. O registro da previsão da receita no 

momento da aprovação da Lei Orçamentária, 

segundo o MCASP é: 

(A) D - Controle da disponibilidade de recursos  

     C - Disponibilidade por destinação de 

recursos 

 

(B) D - Receita a realizar  

     C - Receita aprovada em orçamento 

 

(C) D - Receita a realizar  

     C - Receita realizada 

 

(D) D - Previsão inicial da receita 

      C - Receita a realizar 

 

(E) D – Previsão Inicial da Receita 

     C – Receita aprovada em orçamento 

 

 

44. De acordo com o Manual de Contabilidade 

aplicada ao Setor Público, julgue as assertivas 

que tratam sobre as classificações da Despesa 

Pública: 

I. A classificação funcional segrega as dotações 

orçamentárias em funções e elementos.  A 

classificação funcional é representada por cinco 

dígitos. Os dois primeiros referem-se à função, 

enquanto que os três últimos dígitos 

representam os elementos, que podem ser 

traduzidos como agregadores das diversas áreas 

de atuação do setor público, nas esferas 

legislativa, executiva e judiciária. 

II. A classificação institucional reflete a estrutura 

de alocação dos créditos orçamentários e está 

estruturada em dois níveis hierárquicos: órgão 

orçamentário e unidade orçamentária. 

III. Segundo a classificação da despesa por 

Estrutura Programática – Atividade - É um 

instrumento de programação utilizado para 

alcançar o objetivo de um programa, envolvendo 

um conjunto de operações, limitadas no tempo, 

das quais resulta um produto que concorre para 

a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de 

Governo. 

IV. A classificação da despesa orçamentária, 

segundo a sua natureza, compõe-se de: 

Categoria Econômica; Grupo de Natureza da 

Despesa; Elemento de Despesa. 

Estão corretas: 

(A)II, III, IV 

(B)II, IV 

(C)II, III 

(D)I, II, IV 

 

45. De acordo com a NBCT 16.6 - 

Demonstrações Contábeis, julgue as assertivas 

abaixo, que versam sobre a Demonstração do 

Resultado Econômico: 

I. A Demonstração do Resultado Econômico deve 

ser elaborada considerando sua interligação com 

o sistema de orçamentário, patrimonial e 

financeiro. 

II. A Demonstração do Resultado Econômico 

deve apresentar na forma dedutiva, pelo menos, 

a seguinte estrutura: (a) receita econômica dos 

serviços prestados e dos bens ou dos produtos 

fornecidos; (b) custos e despesas identificados 

com a execução da ação pública; e (c) resultado 

econômico apurado. 



III. A receita econômica é o valor apurado a 

partir de benefícios gerados à sociedade pela 

ação pública, obtido por meio da multiplicação da 

quantidade de serviços prestados, bens ou 

produtos fornecidos, pelo custo de oportunidade. 

IV. Custo de oportunidade é o valor que seria 

desembolsado na alternativa desprezada de 

menor valor entre aquelas consideradas 

possíveis para a execução da ação pública. 

Estão corretas as seguintes assertiva: 

(A) I, II, III. 

(B) I, III, IV. 

(C) I, III. 

(D) II, III, IV. 

(E) II, III. 

 

46. Os restos a pagar decorrem do regime de 

competência da despesa, compondo a dívida 

flutuante. No encerramento do exercício social 

de 2014 o contador da Prefeitura de Taquara 

analisou os seguintes dados: 

Despesas Fixadas 600.000 

Despesas Pagas 180.000 

Despesas Liquidadas 290.000 

Despesas Empenhadas 450.000 

  

Os valores de Restos a Pagar Processados e Não-

Processados são, respectivamente: 

(A)160.000 e 110.000 

(B)250.000 e 270.000 

(C)110.000 e 160.000 

(D)160.000 e 250.000 

(E)150.000 e 110.000 

 

47. A abertura de créditos suplementares e 

especiais depende da existência de recursos 

disponíveis para atender à despesa e será 

precedida de exposição justificada. Consideram-

se recursos, para o fim desses créditos, desde 

que não comprometidos, de acordo com a Lei 

4,320/64, exceto: 

(A) O produto de operações de crédito 

autorizadas, de forma que, juridicamente, 

possibilite ao Poder Executivo realizá-las. 

(B) O superávit financeiro apurado em balanço 

patrimonial do exercício anterior. 

(C) Os resultantes de anulação parcial ou total 

de dotações orçamentárias ou de créditos 

adicionais autorizados em lei. 

(D) O produto de operações de crédito por 

antecipação de receita orçamentária. 

(E) Os provenientes de excesso de arrecadação. 

 

48. A Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 

101/2000 – tem a finalidade de disciplinar a 

gestão de recursos públicos atribuindo mais 

responsabilidade aos seus gestores. Com base 

nesta lei julgue as assertivas abaixo: 

I.  A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe 

a ação planejada e transparente, em que se 

previnem riscos e corrigem desvios capazes de 

afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante 

o cumprimento de metas de resultados entre 

receitas e despesas e a obediência a limites e 

condições no que tange a renúncia de receita, 

geração de despesas com pessoal, da seguridade 

social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, 

operações de crédito, inclusive por antecipação 

de receita, concessão de garantia e inscrição em 

Restos a Pagar. 

II. Se verificado, ao final de um trimestre, que a 

realização da receita poderá não comportar o 

cumprimento das metas de resultado primário 

ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas 

Fiscais, os Poderes e o Ministério Público 

promoverão, por ato próprio e nos montantes 

necessários, nos trinta dias subsequentes, 

limitação de empenho e movimentação 

financeira, segundo os critérios fixados pela lei 

orçamentária anual. 

III. São instrumentos de transparência da gestão 

fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, 

inclusive em meios eletrônicos de acesso 

público: os planos, orçamentos e leis de 

diretrizes orçamentárias; as prestações de 

contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária e o 

Relatório de Gestão Fiscal; e as versões 

simplificadas desses documentos. 



IV. Considera-se obrigatória de caráter 

continuado a despesa corrente derivada de lei, 

medida provisória ou ato administrativo 

normativo que fixem para o ente a obrigação 

legal de sua previsão por um período ao exercício 

social subsequente. 

Estão corretas as assertivas: 

(A) I, III. 

(B) I, III, IV. 

(C) II, IV. 

(D) II, III, IV. 

(E) I, II. 

 

49. A Dívida Pública é a obrigação passiva 

contraída pelos entes públicos objetivando 

satisfazer a necessidade de financiamento do 

Estado. De acordo com legislação pertinente a 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público marque 

a alternativa incorreta 

(A) A dívida flutuante compreende os restos à 

pagar, incluídos os serviços da dívida; os 

serviços da dívida a pagar; os depósitos; os 

débitos de tesouraria. 

(B) A dívida fundada ou consolidada compreende 

os compromissos de exigibilidade superior ao 

exercício social subsequente, contraídos para 

atender a desequilíbrio orçamentário ou a 

financiamento de obras e serviços públicos. 

(C) A dívida pública mobiliária é dívida oriunda 

da emissão de títulos públicos e ações de 

empresas públicas dependentes, sendo uma das 

principais formas utilizadas pelos entes da 

Federação para captação de recursos via 

operação de crédito. 

(D) A Dívida Fundada ou consolidada é o 

montante total, apurado sem duplicidade, das 

obrigações financeiras do ente da Federação, 

assumidas em virtude de leis, contratos 

convênios, ou tratados e da realização de 

operações de crédito, para amortização em 

prazo superior a 12 meses, também estão 

incluídas as operações de crédito com prazo 

inferior a 12 meses cujas receitas tenham 

constado do orçamento. 

(E) Na Lei Orçamentária Anual deve constar 

todas as receitas oriundas de operações de 

crédito, qualquer que seja o prazo ou o valor 

dessa exigibilidade dessa operação, mesmo que 

inferior a 12 meses ou de liquidação imediata 

através de suprimento de fundos, as respectivas 

obrigações deverão ser classificadas em Dívida 

Fundada ou Consolidada ou Dívida Flutuante de 

acordo com o prazo de pagamento. 

 

50. O contador do município de Nova Esperança 

do Sul/RS recebeu um relatório financeiro do 

agente arrecadador acusando o recebimento de 

receitas provenientes da cobrança da dívida 

ativa tributária e da arrecadação de multas de 

trânsito. Essas receitas foram classificadas, 

respectivamente: 

(A) receita corrente tributária; outras receitas 

correntes. 

(B) receita de capital; outras receitas correntes.  

(C) receita corrente tributária, receita corrente 

patrimonial. 

(D) receita de capital; receita corrente tributária 

– taxas. 

(E) outras receitas correntes; outras receitas 

correntes. 

 




