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Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 30 (trinta) itens, ordenados de 1 a 30, com alter-
nativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use 
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul 
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, 
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua 
caligrafia usual, a seguinte frase:

Pedofilia é crime, denuncie.

6. O tempo máximo de duração da prova é de 3  (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir 
da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após 
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição 
em ata de suas respectivas assinaturas.

9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 03/2016 poderá implicar na anulação 
da sua prova.

11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível 
no site www.ibeg.org.br.
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QUESTÃO 03

A respeito das relações sintáticas do período “Testemunhas de uma época 
de riqueza e ostentação, esses imóveis, construídos com técnicas milenares 
de terra crua, resistem ao tempo numa demonstração clara de que preser-
var é preciso.”, pode-se dizer que

(a) O sujeito de “resistem” e “preservar” é o termo “esses imóveis”.

(b) O termo “ao tempo”, por completar o sentido de um verbo transitivo 
indireto, classifica-se como objeto indireto.

(c) O termo “clara” atribui uma característica ao sujeito, portanto funciona 
como predicativo.

(d) A oração “de que preservar é preciso” é coordenada em relação à an-
terior.

(e) O verbo “preciso” refere-se a um sujeito da 1ª pessoa do singular, por 
isso se classifica como desinencial ou oculto.

QUESTÃO 04

Com base apenas nas regras de concordância prescritas pela norma padrão, 
assinale a alternativa correta.

(a) Caso o autor tivesse empregado a construção e casas, logo após o vo-
cábulo destacado na construção “aqueles prédios antigos”, a nova redação 
deveria obrigatoriamente ser aqueles prédios e casas antigas.

(b) O pronome destacado no trecho “sobrados e casarões que parecem es-
tar fora de seu tempo” poderia ser substituído pela construção as quais.

(c) O verbo destacado na oração “Em Resende existem hoje 63 imóveis 
tombados pelo Patrimônio Histórico Municipal” poderia ser substituído 
pela locução devem haver.

(d) O autor poderia substituir a oração “a grande maioria deles construída 
com mão de obra escrava” pela redação a grande maioria deles foram cons-
truídos com mão de obra escrava.

(e) Outra redação possível para o trecho “o que comprova a importância do 
negro para a história de Resende” seria o que deixa comprovado a impor-
tância do negro para a história de Resende.

Leia o texto abaixo para responder as questões de 05 a 10.

Texto 2-Maria Elisa

 Natural de Resende, no Rio de Janeiro, Maria Elisa começou a jo-
gar vôlei na escola e se apaixonou pela prática. Teve passagens pelas equi-
pes de Osasco e Recife jogando vôlei de quadra. Até que, com apenas 17 
anos, se encontrou no vôlei de praia. Formando dupla com a jogadora Val, 
venceu sua primeira etapa do Circuito Mundial, na Noruega, em 2008. A 
partir daí coleciona títulos e busca índices olímpicos. 
 No ano seguinte, passou a jogar com Talita, sua parceria mais lon-
geva na carreira. Já em 2009, conquistou o bronze no Mundial da Noruega, 
e, três anos depois, disputou os Jogos Olímpicos de Londres 2012, nos quais 
obteve a 9ª colocação. 
 Em 2013, formou uma dupla com Juliana e se tornou campeã do 
Circuito Mundial pela primeira vez em 2014. A última conquista das duas 
juntas foi o 3º lugar no Campeonato Mundial de 2015. A parceria chegou ao 
fim em janeiro de 2016, ano em que a dupla será reserva nos Jogos Olímpi-
cos.
      Disponível em:< http://panasonic.com.br/jogos-olimpicos/Atletas/AtletaInfo/Maria-Elisa/ >. Acesso em: 04 

mai. 2016, com adaptação.

QUESTÃO 05

De acordo com as informações do texto, assinale a alternativa correta.

(a) Nascida em Resende (RJ), Maria Elisa é atualmente uma jogadora de 
vôlei de praia, mas a sua carreira como atleta teve início no vôlei de quadra.

LÍNGUA PORTUGUESA   

Leia o texto abaixo para responder as questões de 01 a 04.

QUESTÃO 01

Texto 1- Patrimônio Histórico de Resende

 Quem anda pelas ruas do Centro Histórico de Resende talvez não 
consiga imaginar, mas aqueles prédios antigos, sobrados e casarões que 
parecem estar fora de seu tempo, têm muita história para contar. Testemu-
nhas de uma época de riqueza e ostentação, esses imóveis, construídos com 
técnicas milenares de terra crua, resistem ao tempo numa demonstração 
clara de que preservar é preciso. Em Resende existem hoje 63 imóveis tom-
bados pelo Patrimônio Histórico Municipal, a grande maioria deles cons-
truída com mão de obra escrava, o que comprova a importância do negro 
para a história de Resende.

Disponível em:<http://www.resende.rj.gov.br/patrimonio-historico/>. Acesso em: 03 mai. 2016.

QUESTÃO 01

Analisando a relação entre a linguagem e as informações do texto, pode-se 
afirmar que o autor

(a) pretende, ao empregar o pronome “Quem” e o advérbio “talvez”, sugerir 
que a informação expressa pela locução verbal “consiga imaginar” refere-se 
a toda a população de Resende.

(b) utiliza a conjunção adversativa “mas” para introduzir uma informação 
contrária à ideia de que possam existir pessoas que andem pelas ruas do 
Centro Histórico de Resende.

(c) recorre à figura de linguagem chamada prosopopeia ou personificação 
para sugerir a importância  dos prédios antigos do Centro Histórico de Re-
sende para a história da cidade.

(d) explora apenas o sentido denotativo das palavras para defender a im-
portância da preservação do patrimônio histórico de Resende, o que carac-
teriza a predominância da função metalinguística.

(e) utiliza a forma verbal “resistem” para indicar que os prédios antigos do 
Centro Histórico de Resende não foram devidamente preservados ao longo 
do tempo.

QUESTÃO 02

Considerando apenas as regras de acentuação gráfica, ortografia e pontua-
ção vigentes, assinale a alternativa correta.

(a) O uso da vírgula é opcional entre as orações do trecho “Quem anda pelas 
ruas do Centro Histórico de Resende talvez não consiga imaginar” e obriga-
tório logo após o termo destacado no trecho “Em Resende existem hoje 63 
imóveis tombados pelo Patrimônio Histórico Municipal”.

(b) Seria possível substituir a construção “não consiga imaginar” pela reda-
ção mau consiga imaginar. Da mesma forma, também seria viável acrescen-
tar a construção há anos logo após o vocábulo destacado no trecho “sobra-
dos e casarões que parecem estar fora de seu tempo”.

(c) Caso o autor julgasse conveniente, poderia substituir o verbo destacado 
na oração “mas aqueles prédios antigos, sobrados e casarões que parecem 
estar fora de seu tempo, têm muita história para contar” por qualquer uma 
das seguintes construções: manteem, veem ou obtêm.

(d) As vírgulas que isolam o termo “construídos com técnicas milenares 
de terra crua” deveriam ser automaticamente eliminadas, caso o autor o 
substituísse pela redação que foram construídos com técnicas milenares de 
terra crua.

(e) O trecho “Testemunhas de uma época de riqueza e ostentação” perma-
neceria graficamente correto, caso o autor substituísse o vocábulo destaca-
do por intervenção ou paralisação. 
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(e) recordar, a nova redação deveria ser recordou dos Jogos Olímpicos de 
Londres 2012.

QUESTÃO 09

Considerando apenas as regras da norma padrão, o uso do sinal indicativo 
de crase

(a) é opcional no trecho “Maria Elisa começou a jogar vôlei na escola”.

(b) seria proibido, caso a oração “Já em 2009, conquistou o bronze no Mun-
dial da Noruega” fosse substituída pela redação Já em 2009, ela viajou a 
Noruega, onde conquistou o bronze no Mundial.

(c) seria obrigatório, caso a oração “e se tornou campeã do Circuito Mundial 
pela primeira vez em 2014.” fosse substituída pela redação e se elevou à 
categoria de campeã do Circuito Mundial pela primeira vez em 2014.

(d) seria obrigatório, caso a oração “A última conquista das duas juntas foi 
o 3º lugar no Campeonato Mundial de 2015.” fosse substituída pela redação 
A última conquista das duas juntas foi alcançar à 3ª posição no Campeonato 
Mundial de 2015.

(e) seria proibido, caso o autor resolvesse  empregar o pronome aquele 
diante do vocábulo destacado na oração “A parceria chegou ao fim em ja-
neiro de 2016”.

QUESTÃO 10

Com base na norma padrão e nas questões gramaticais que envolvem o pe-
ríodo “A parceria chegou ao fim em janeiro de 2016, ano em que a dupla 
será reserva nos Jogos Olímpicos.”, assinale a alternativa correta.

(a) Os vocábulos “chegou” e “que” contêm dígrafo.

(b) Os vocábulos “parceria” e “janeiro” contêm ditongo.

(c) O autor poderia, conforme as regras de colocação pronominal, empre-
gar a construção espera-se que logo após a o trecho “ano em que”.

(d) A oração por que não se entendia mais há muito tempo poderia ser 
empregada logo após o vocábulo “parceria”.

(e) Caso o autor resolvesse acrescentar o prefixo super ao vocábulo “dupla”, 
a forma correta seria super-dupla. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

QUESTÃO 11

Com base nas definições adotadas pela Lei que trata sobre o Plano de Car-
gos e Salários dos Servidores Públicos do Município de Resende/RJ (Lei 
2.333 de 2002), assinale a alternativa correta. 

(a) Nível é o conjunto de carreiras com afinidades entre si quanto à natu-
reza do trabalho ou ao grau de conhecimento ou experiência exigido para 
seu desempenho. 

(b) Função gratificada é a função de chefia cujo exercício é privativo de ser-
vidores efetivos admitidos mediante concurso público. 

(c) Enquadramento é o lapso de tempo estabelecido como o mínimo neces-
sário para que o servidor se habilite à progressão. 

(d) Parlamentar é toda pessoa física detentora de cargo ou emprego pú-
blico, que presta serviço de forma não eventual mediante retribuição pe-
cuniária. 

(e) Padrão salarial de servidor público é a escala de valores salariais atri-
buídos a um determinado nível. 

(b) Em 2008, quando tinha 17 anos, Maria Elisa venceu a sua primeira eta-
pa do Circuito Mundial na Noruega.

(c) Um ano após passar a jogar com Talita, Maria Elisa conquistou o bronze 
no Mundial da Noruega.

(d) Com Talita, Maria Elisa obteve o melhor resultado da sua carreira até 
então: o 9ª lugar nos Jogos Olímpicos de Londres 2012.

(e) Maria Elisa atingiu o ápice da carreira ao lado de Juliana, atleta com a 
qual conquistou títulos importantes durante os três anos em que durou a 
parceria.

QUESTÃO 06

Tendo como referência as regras da norma padrão que prescrevem o em-
prego dos pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, assinale a al-
ternativa correta.

(a)  Não seria possível substituir o termo destacado na oração “e se apaixo-
nou pela prática.” (1º parágrafo) pela construção por essa prática.

(b) Caso o autor resolvesse substituir o período “Teve passagens pelas 
equipes de Osasco e Recife jogando vôlei de quadra.” (1º parágrafo) pela re-
dação Ela teve passagens pelas equipes de Osasco e Recife jogando vôlei de 
praia., a relação com o termo “Maria Elisa”, empregado no período anterior, 
ficaria comprometida.

(c) O pronome destacado no período “Formando dupla com a jogadora Val, 
venceu sua primeira etapa do Circuito Mundial, na Noruega, em 2008.” foi 
utilizado para retomar o termo “Val”.

(d) Considerando que o texto lido foi produzido em 2016, seria correto 
substituir o vocábulo destacado no período “A partir daí coleciona títulos e 
busca índices olímpicos.” (1º parágrafo) pela construção deste ano.

(e) A redação A última conquista das duas juntas foi esta: o 3º lugar no 
Campeonato Mundial de 2015.  poderia substituir o período “A última con-
quista das duas juntas foi o 3º lugar no Campeonato Mundial de 2015.”  (3º 
parágrafo). 

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa que corresponde corretamente à voz passiva da ora-
ção “Já em 2009, conquistou o bronze no Mundial da Noruega.”.

(a) Já em 2009, o bronze conquistou no Mundial da Noruega.

(b) Já em 2009, o bronze no Mundial da Noruega conquistou.

(c) O bronze que ela conquistou no Mundial da Noruega já é de 2009.

(d) Já em 2009, o bronze no Mundial da Noruega foi conquistado por ela.

(e) Ela conquistou o bronze no Mundial da Noruega já em 2009.

QUESTÃO 08

Tendo como referência apenas as regras prescritas pela norma padrão so-
bre a regência, caso o autor resolvesse substituir o verbo destacado na ora-
ção “disputou os Jogos Olímpicos de Londres 2012” por

(a) recusar, a nova redação deveria ser recusou aos Jogos Olímpicos de Lon-
dres 2012.

(b) participar, a nova redação deveria ser participou dos Jogos Olímpicos 
de Londres 2012.

(c) desistir, a nova redação deveria ser desistiu aos Jogos Olímpicos de Lon-
dres 2012.

(d) visar, a nova redação deveria ser visou pelos Jogos Olímpicos de Lon-
dres 2012.
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QUESTÃO 12

O art. 5º da Lei 2.333 de 2002, em seu §1º, estabelece requisitos básicos 
para admissão em cargo público. Sendo assim, assinale a alternativa que 
não corresponde a um dos requisitos ali previstos: 

(a) Independentemente do sexo, todos os candidatos devem estar quites 
com as obrigações do Serviço Militar.

(b) Estar quite com a anuidade do Conselho Regional a que pertence. 

(c) Ser brasileiro nato ou naturalizado, no caso de nacionalidade portugue-
sa, estar amparado pelo Estatuto de igualdade entre brasileiro e portugue-
ses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos. 

(d) Possuir a escolaridade mínima exigida pelo regulamento do concurso.

(e) Contar com boa saúde física e mental, comprovada em prévia inspeção 
médica oficial, admitida a incapacidade física parcial, na forma da lei. 

QUESTÃO 13

Considerando as disposições da Lei 2.333 de 2002, assinale a alternativa 
que corresponde ao preenchimento adequado das lacunas do trecho legal 
destacado abaixo: 

As decisões da junta ____________, sobre candidatos declarados como de-
ficientes, são _____________ e delas ______________ qualquer recurso, salvo se 
prolatadas sem qualquer motivação, quando então caberá recurso ao 
____________________________, no prazo de 5 (cinco) dias da ciência, pelo candi-
dato, daquela decisão.

(a) médica / sigilosas / cabe / Secretário de saúde. 

(b) de especialistas / anuláveis / cabe / Prefeito Municipal de Resende.

(c) de especialistas / soberanas / não caberá /Prefeito Municipal de Re-
sende.

(d) médica / soberanas / não caberá / Secretário de saúde.

(e) médica / sigilosas / cabe / Prefeito Municipal de Resende.

QUESTÃO 14

endo como parâmetro as previsões da Lei 2.333 de 2002 acerca da remune-
ração, assinale a alternativa correta: 

(a) Os aumentos salariais sempre respeitarão a política de remuneração 
definida na Lei de Diretrizes e Base e Curricular. 

(b) A gratificação por tempo integral e dedicação exclusiva tem, como limite 
máximo, o acréscimo de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor de 
sua remuneração. 

(c) Nenhum servidor poderá receber, mensalmente a título de remunera-
ção, importância superior à soma dos valores percebidos como remunera-
ção, em espécie, a qualquer título por servidor público que exerça o mesmo 
cargo. 

(d) O salário dos empregos públicos é irredutível, porém a remuneração 
observará o que dispõe a Constituição Federal. 

(e) Remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício de emprego pú-
blico, com valor fixado em lei, nunca inferior a um salário mínimo, reajusta-
da periodicamente, sendo vedada sua vinculação.

QUESTÃO 15

No que tange às regras de progressão salarial previstas na Lei 2.333 de 
2002, assinale a alternativa correta: 

(a) Os efeitos financeiros decorrentes das progressões por merecimento, 
vigorarão a partir do primeiro dia do mês em que for oficialmente publica-
do o ato que efetivou a progressão.

(b) Caso não alcance o grau de merecimento máximo, quando das avalia-
ções do seu desempenho, o servidor permanecerá no padrão salarial em 
que se encontra. 

(c) A progressão não se aplica aos ocupantes dos cargos e dos empregos 
em extinção constantes do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de 
Resende. 

(d) Um dos requisitos para o servidor fazer jus à progressão é obter avalia-
ção superior ao grau médio nas avaliações de seu desempenho. 

(e) As anotações de ocorrências para efeito de nova apuração de mereci-
mento serão mensalmente realizadas. 

QUESTÃO 16

Acerca da reintegração e da permuta, assinale o item que, segundo o Esta-
tuto dos Servidores Públicos do Município de Resende/RJ, esteja correto: 

(a) O servidor que estiver ocupando o cargo objeto de reintegração, será 
exonerado ou, se ocupava outro cargo municipal, a este reconduzido, sem 
direito a indenização. 

(b) Reintegração é o retorno do servidor em disponibilidade ao exercício 
do cargo público.

(c) Se extinto o cargo alvo da ação de reintegração, o autor apenas pode-
rá regressar aos quadros públicos mediante aprovação em novo concurso 
público ou para o exercício de cargo comissionado de livre nomeação e exo-
neração.

(d) Findo o período de renovação da permuta, o servidor deverá retornar ao 
seu cargo, na esfera de origem, sendo-lhe facultada nova permuta para local 
órgão distinto daquele em realizou-se a permuta imediatamente anterior. 

(e) A permuta se processará a requerimento do servidor, vedada a analise 
de conveniência por parte da Administração. 

QUESTÃO 17

Considerando as disposições sobre Concurso Público presentes na Lei 
3.210 de 2015, assinale a alternativa correta: 

(a) Os concursos serão conduzidos e julgados por comissão composta por 
20 (vinte) membros, todos com notório saber técnico, pertencentes ou não 
ao quadro de pessoal do Município.

(b) Não há limite máximo de idade para a inscrição em concurso público, 
constituindo-se, entretanto, em requisito de acessibilidade ao cargo ou em-
prego. 

(c) A nomeação para cargo que deve ser provido em caráter efetivo depen-
de da habilitação prévia em concurso público de provas ou de provas e títu-
los, observando-se, como caráter de classificação, a nota, seguida pela idade 
do candidato (do mais velho para o mais jovem) e, por último, a experiência 
na área em que se preencherá a vaga. 

(d) O prazo máximo de validade dos concursos será de até 06 (seis) meses, 
podendo ser prorrogado por igual período, desde que antes do término de 
sua validade e por uma única vez. 

(e) O planejamento e a execução dos concursos são de competência do ór-
gão que apresenta as vagas a serem preenchidas pela realização do certame. 

QUESTÃO 18

Considerando o que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos do Municí-
pio de Resende sobre direitos e vantagens dos servidores públicos munici-
pais, assinale a alternativa correta: 

(a) O tempo de serviço prestado em autarquias estaduais e federais não 
será computado para fins de aposentadoria.
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(b) É assegurada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado con-
comitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidade de 
direito público ou privado. 

(c) Uma vez alcançada estabilidade no serviço público, ainda que haja de-
cisão judicial transitada em julgado, o servidor público municipal não per-
derá o cargo que exerce. 

(d) Após o primeiro mês de exercício no cargo público, o servidor adqui-
rirá direito de férias, as quais deverão ser gozadas no prazo máximo de 
01 (um) ano. 

(e) Será considerado de efetivo exercício o período de afastamento, em vir-
tude de licença concedida à gestante e adotante. 

QUESTÃO 19

Tendo como referência os deveres, as proibições, as acumulações e as res-
ponsabilidades elencadas no Estatuto dos Servidores Públicos do Municí-
pio de Resende, assinale a alternativa correta: 

(a) É facultado ao servidor, quando chamado, ser testemunha em inquéri-
tos e sindicâncias administrativas. 

(b) A acumulação de cargos, quando lícita, está dispensada da comprova-
ção de compatibilidade de horários. 

(c) Configura-se o abandono de cargo pela ausência intencional do servidor 
ao serviço por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 

(d) Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que hou-
ver praticado, na atividade, falta punível com demissão.

(e) É dever do servidor público atuar, como procurador ou intermediário, 
junto com às repartições municipais. 
 

QUESTÃO 20

Com base nas disposições, constantes no Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Resende/ RJ, acerca do processo administrativo disciplinar, 
assinale a alternativa correta: 

(a) A autoridade pública que tiver ciência de irregularidade no serviço pú-
blico, deverá manter o fato em sigilo a fim de preservar a honra e a imagem 
dos serviços públicos perante a sociedade. 

(b) Como medida disciplinar, e a fim de que o servidor não venha a pre-
judicar outros servidores que estejam envolvidos em irregularidades, a 
autoridade, instauradora do processo disciplinar, poderá determinar o seu 
afastamento do exercício do cargo. 

(c) O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar a responsa-
bilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, 
ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontra in-
vestido.

(d) O prazo de duração do processo disciplinar será de, no mínimo, 60 (ses-
senta) dias. 

(e) Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou 
ilícito penal, a denúncia será convolada em processo de reparação civil por 
perdas e danos em favor da administração pública. 

QUESTÃO 21

Conforme os conceitos contábeis, se analisarmos o objeto, o Patrimônio de 
uma entidade é o conjunto de bens, direitos e obrigações avaliado em moe-
da, pertencentes a uma pessoa física e/ou jurídica. Com base nesse con-
ceito, assinale a alternativa correta referente à constituição do Patrimônio 
inicial de uma empresa. 

(a) Deverá ser constituído exclusivamente por espécie (recursos financei-
ros).

(b) Poderá ser constituído por bens e direitos na proporção de 50%.

(c) Deverá ser constituído por bens e obrigações, sendo que no mínimo 
25% ser em espécie (recursos financeiros).

(d) Poderá ser constituído por bens, direitos e obrigações.

(e) Deverá ser constituído por bens e direitos, sendo que 50% em espécie 
(recursos financeiros).

QUESTÃO 22

Conforme a teoria patrimonialista, as contas podem ser classificas em dois 
grupos: Contas Patrimoniais e Contas de Resultado. Assinale a alternativa 
que conceitua “Contas Patrimoniais”.

(a) Contas Patrimoniais representam os elementos componentes do pa-
trimônio e divide-se em Ativas (representativas dos bens e dos direitos) e 
Passivas (representativas das obrigações e Patrimônio Líquido).

(b) Contas Patrimoniais representam as variações do patrimônio e divi-
de-se em Ativas (representativas das Receitas) e Passivas (representati-
vas dos Custos e Despesas).

(c) Contas Patrimoniais representam os elementos componentes do pa-
trimônio Líquido e divide-se em Receitas (representativas dos bens e dos 
direitos) e Despesas (representativas das obrigações).

(d) Contas Patrimoniais representam os elementos componentes do Re-
sultado Patrimonial e divide-se em Ativas (representativas dos bens, dos 
direitos e das obrigações) e Passivas (representativas das receitas, custos 
e despesas).

(e) Contas Patrimoniais representam os elementos componentes do patri-
mônio e divide-se em Patrimoniais  (representativas dos bens e dos direi-
tos) e de Resultado (representativas das obrigações e receitas).

QUESTÃO 23

A Resolução 750/93 do Conselho Federal de Contabilidade dispõe sobre os 
Princípios de Contabilidade. Com base nessa resolução, assinale a alterna-
va que “Não” corresponde a um Princípio de Contabilidade aprovado pela 
resolução? 

(a) Princípio da Prudência.

(b) Princípio da Oportunidade.

(c) Princípio do Registro pelo Valor Original.

(d) Princípio da Continuidade.

(e) Princípio da Correção Monetária.

QUESTÃO 24

Nas operações envolvendo contas do Ativo Não Circulante, nos grupos de 
contas do Imobilizado e Intangível, dependendo do tipo de atividade, pode-
rá ocorrer lançamentos de Depreciação, Amortização e Exaustão. Com base 
nos conceitos contábeis, assinale a alternativa que conceitua “Exaustão”.

(a) Exaustão é a diminuição de valor do capital aplicado na aquisição de 
direitos, cuja existência ou exercício tenha duração limitada.

(b) Exaustão é a diminuição da parcela de valor que sofre os bens de uso 
da empresa, em decorrência do desgaste pelo uso, da ação da natureza e da 
obsolescência. 

(c) Exaustão é a diminuição de valor dos recursos minerais ou florestais 
resultante de sua exploração.

(d) Exaustão é a valorização de valor do capital aplicado na aquisição de 
direitos, cuja existência ou exercício tenha duração limitada.

(e) Exaustão é a valorização de valor dos recursos minerais ou florestais 
resultante de sua exploração.
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QUESTÃO 25

Uma Empresa Comercial adquiriu em 01de maio de 2016, um veículo utili-
tário para uso na área de produção, no valor de R$ 165.000,00. Sabendo que 
a empresa utiliza o método de Depreciação Linear e que a vida útil desse 
veículo para empresa será de cinco anos, qual será o valor da depreciação 
acumulada registrado na contabilidade em 2016, sendo que a taxa anual de 
depreciação é de 20% ao ano?

(a) R$   2.750,00

(b) R$ 19.250,00

(c) R$ 16.500,00

(d) R$ 33.000,00 

(e) R$   22.000,00

QUESTÃO 26

Uma empresa que atua no seguimento de exploração de madeiras, adquiriu 
em 02 de abril de 2016 uma concessão de exploração de uma área de 1.500 
hectares de floresta, a um custo de R$ 10.000 por hectare. Sabendo que a 
concessão será por 20 anos, qual será o valor mensal a ser registrado na 
contabilidade a titulo de “exaustão”, sendo que o cálculo levará em conta o 
prazo da concessão?

(a) R$ 15.000.000,00

(b) R$ 500.000,00

(c) R$ 750.000,00

(d) R$ 62.500,00

(e) R$ 562.500,00

QUESTÃO 27

Conforme estabelecido no Art. 11 da Lei 4.320/64 as Receitas Públicas são 
classificadas conforme a categoria econômica como Receitas Correntes e 
Receitas de Capital. No parágrafo 4º do mesmo artigo, as Receitas são agru-
padas no seguinte esquema: As Receitas Correntes em Tributária, Patri-
monial, Industrial, Transferências Correntes e Receitas Diversas. Com base 
nessas informações, assinale a questão que contenha somente “Receitas 
Correntes Patrimonial”.

(a) Receitas de Contribuição de Melhorias, Receita de Multas e Receita de 
Impostos.

(b) Receitas Imobiliárias,  Receitas de Valores Imobiliários e Receitas de 
Participação e Dividendos.

(c) Receitas de Operações de Crédito, Receita de Alienação de Bens Móveis 
e Imóveis e Receitas Imobiliárias.

(d) Receitas de Contribuições, Receita de Cobrança e Receita de Taxas.

(e) Receitas de Valores Imobiliários, Receitas de Operações de Crédito e Re-
ceitas de Contribuições.

QUESTÃO 28

No Orçamento Público, o Art. 40 da Lei 4.320/64, define os “Os Créditos 
Adicionais” como autorizações de despesas não computadas ou insuficien-
temente dotadas na Lei do Orçamento. Já o Art. 41 da mesma lei, classifica 
os créditos adicionais como: Suplementares, Especiais e Extraordinários. 
Com base nesses dois artigos da Lei 4.320/64, assinale a alternativa que 
define “Créditos Adicionais Especiais”.

(a) São créditos adicionais destinados a despesas para as quais não haja 
dotação orçamentária específica.

(b) São créditos adicionais destinados a reforço de dotação orçamentária.

(c) São créditos adicionais especiais destinados a complementação de des-
pesas especiais ou emergenciais.

(d) São créditos adicionais destinados a despesas urgentes e imprevistas, 
em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.

(e) São créditos adicionais destinados a suprir a falta de recursos neces-
sários a atividades básicas, nos casos previstos em lei complementar à lei 
orçamentária, impetrado pelo poder executivo.

QUESTÃO 29

O Orçamento Público no Brasil, além de seguir as determinações legais da 
Lei 4.320/64, deve seguir também às legislações específicas, tais como: 
PPA, LDO, LOA, CF, LO. etc... Uma dessas legislações define no seu Art.2º: “É 
o instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, obje-
tivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital 
e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração 
continuada, com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das 
políticas públicas”. Estamos fazendo referência a qual legislação?

(a) CF – Constituição Federal – 1988 

(b) LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(c) PPA – Plano Plurianual 

(d) LOA – Lei de Orçamento Anual 

(e) LO – Lei do Orçamento 

QUESTÃO 30

O Plano de Contas aplicado ao setor público (MCASP 6ª Edição) na Parte 
IV define a metodologia utilizada para a estruturação do PCASP, que foi a 
segregação das contas contábeis em grandes grupos de acordo com as ca-
racterísticas dos atos e fatos nelas registrados. Essa metodologia permite 
o registro dos dados contábeis de forma organizada e facilita a análise das 
informações de acordo com sua natureza. O PCASP está estruturado de 
acordo com as seguintes naturezas das informações contábeis: Patrimonial, 
Orçamentária e Controle. Essas informações são divididas em classes, sen-
do as contas contábeis classificadas segundo a natureza das informações 
que evidenciam. Em quantas classes o Plano de Contas Aplicado ao Setor 
Público – PCASP está dividido?

(a) 02 - Duas Classes

(b) 04 - Quatro Classes

(c) 06 - Seis Classes

(d) 08 - Oito Classes

(e) 10 - Dez Classes


