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CÂMARA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

CPN 

 

 

Instruções 

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

das provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente, com tinta 

azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão 

do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição; 

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

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.  
 

Sua carreira combina com seu propósito de vida 
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Todos nós buscamos um propósito, um objetivo de vida. Um dos grandes sonhos da maioria 

das pessoas está em conciliar carreira, família e lazer. Pesquisas revelam, como a da International 

Stress Management Association, realizada no Brasil, que diversos profissionais não conseguem 

trabalhar naquilo que mais gostam e despendem horas do seu dia executando tarefas que não 

propiciam prazer, tornando-se assim pessoas amargas e insatisfeitas. E muitos se acostumam a 

essa rotina maçante e passam, assim, grande parte de suas vidas infelizes. A 17ª edição da 

pesquisa Carreira dos Sonhos, idealizada recentemente pela Cia de Talentos, comprova que os 

jovens atuais se preocupam com empresas que possuem um propósito definido e com o impacto 

que elas geram na sociedade, com relação ao meio ambiente e social, _________, diversidade e 

inclusão. O que é maravilhoso, pois tempos atrás, quando os jovens tinham que decidir que 

caminho percorrer profissionalmente, muitos optavam por cursos que, em princípio, tivessem 

mais visibilidade e que no futuro remunerassem bem. Depois de um tempo, os olhares foram se 

transformando e começou-se a construir uma carreira, com objetivos mais definidos. E, num 

terceiro momento, já mais amadurecidos, os profissionais trabalham por algo que dê sentido à 

vida, ou seja, que tenha um objetivo e uma finalidade. 

O propósito vem com o autoconhecimento, da descoberta do que realmente importa e com a 

consciência de que somos seres humanos únicos e exclusivos. Sabendo disso, identificamos 

nossas habilidades, qualidades, nossos pontos fortes, que contribuem para que tenhamos os 

melhores comportamentos e atitudes, mesmo diante das adversidades, além de nossos talentos. 

Alinhamos nossos valores com os valores da empresa, encontrando aquilo em que somos bons e 

que nos faz feliz. E assim, começamos a construir nossa identidade e nosso legado, com a prática, 

paixão e persistência indispensáveis para se atingir objetivos, e conquistar o tão sonhado estado 

de felicidade no trabalho. Hoje, encontramos muitos profissionais com anos de carreira e que 

atuam em determinada área, mudando a sua trajetória profissional, com a vantagem de ter vasta 

experiência no mercado de trabalho e também de vida, e que se dispõem a encontrar algo que 

faça sentido e que os realizem e os levem ao caminho da felicidade. Graças ao autoconhecimento, 

identificam seus talentos. Profissionais satisfeitos tendem a ser mais produtivos, criativos e a 

encararem o mundo de forma positiva, com otimismo estampado no rosto, além de se arriscarem 

mais, pois enxergam oportunidades que outras pessoas não _____, atuando lado a lado com a 

sua autoestima e as relações interpessoais. 

A felicidade e equilíbrio entre carreira e propósito de vida é a consequência de todas as 

pequenas mudanças que você fizer agora. Conecte-se com você e valorize seu tempo livre, 

desfrute de um hobby que lhe dê prazer, determine metas de acordo com a sua realidade, seja 

coerente consigo e, portanto, faça valer a pena! Busque ser feliz e descubra os seus objetivos, e 

sua carreira fará todo sentido na sua vida. Desafie-se a ter uma trajetória de significados, 

entendendo o que você faz de melhor, alinhando o seu trabalho com a sua essência e, assim, 

seja uma pessoa realizada! 

 
Texto adaptado especialmente para esta prova. Disponível em https://exame.abril.com.br/carreira/sua-

carreira-combina-com-o-seu-proposito-de-vida-descubra/. Acesso em 27 ago. 2018. 
 

QUESTÃO 01 – Sobre o que o texto explicita, é correto afirmar que: 

 

A) A amargura e a insatisfação no trabalho se deve ao que é revelado pelas pesquisas. 

B) Conciliar carreira, família e lazer é o principal desejo de todos os profissionais. 

C) Optar por cursos que remuneram melhor e proporcionam mais visibilidade é uma tendência que 

começou há pouco tempo na vida dos jovens. 

D) O caminho para poder traçar um objetivo profissional se abre através do autoconhecimento, a partir 

da descoberta de virtudes, talentos e pontos fortes que podem ser identificados individualmente.  

E) Grandes mudanças são constantemente necessárias para que carreira e propósito de vida 

encontrem a felicidade e o equilíbrio. 

 

 

 

Execução: Fundatec   
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Execução: Fundatec   

ANALISTA LEGISLATIVO – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

QUESTÃO 02 – Por qual termo o verbo “despender” (l. 04), conjugado no presente do subjuntivo, 

pode ser corretamente substituído a fim de manter o sentido original da mensagem contida no texto?  

 

A) Disponibilizam. 

B) Pagam. 

C) Gastam. 

D) Endividam. 

E) Desembolsam. 

 

 

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa que, levando-se em conta o Novo Acordo Ortográfico e o 

contexto das frases, preenche corretamente as lacunas pela ordem em que aparecem no texto.  

 

A) bem estar – veem 

B) bem estar – vêm 

C) bem-estar – vêm 

D) bem-estar – vêem 

E) bem-estar – veem 

 

 

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa que apresenta uma frase retirada do texto marcada pela 

presença da voz verbal reflexiva. 

 

A) E muitos se acostumam a essa rotina maçante e passam, assim, grande parte de suas vidas 

infelizes. 

B) Muitos optavam por cursos que, em princípio, tivessem mais visibilidade e que no futuro 

remunerassem bem. 

C) Os profissionais trabalham por algo que dê sentido à vida. 

D) Encontramos muitos profissionais com anos de carreira e que atuam em determinada área, 

mudando a sua trajetória profissional. 

E) Profissionais satisfeitos tendem a ser mais produtivos, criativos e a encararem o mundo de forma 

positiva. 

 

 

QUESTÃO 05 – Para manter a coerência do conteúdo transmitido pelo texto, a conjunção 

coordenativa explicativa “pois”, encontrada na linha 29, pode ser corretamente substituída por:   

 

A) Logo. 

B) Porquanto. 

C) Conquanto. 

D) No entanto. 

E) Embora. 

 

 

QUESTÃO 06 – Na frase “profissionais satisfeitos tendem a ser mais produtivos, criativos e a 

encararem o mundo de forma positiva, com otimismo estampado no rosto, além de se arriscarem 

mais” (l. 27-29), se o termo “profissionais” fosse flexionado no singular e antecedido pelo artigo 

definido “o”, quantas palavras, excluindo-se estas duas da contagem, precisariam ser modificadas 

para garantir a correta concordância verbo-nominal?  

 

A) Três. 

B) Quatro. 

C) Cinco. 

D) Seis. 

E) Sete. 
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ANALISTA LEGISLATIVO – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

QUESTÃO 07 – Na frase “começou-se a construir uma carreira”, tem-se o uso da voz passiva 

sintética, em que o pronome apassivador “se” está associado a um verbo ativo da terceira pessoa. 

Em qual das seguintes alternativas pode ser notada essa mesma ocorrência? 
 

A) Alugou-se a casa no mês passado. 

B) Necessitou-se de funcionários experientes. 

C) Comeu-se bem naquele restaurante. 

D) Precisou-se de ajudantes esforçados. 

E) Trata-se de histórias muito engraçadas. 
 

 

QUESTÃO 08 – Qual das seguintes frases retiradas do texto é caracterizada pela existência de ERRO 

em relação à regência verbal? 
 

A) Todos nós buscamos um propósito, um objetivo de vida. 

B) Diversos profissionais não conseguem trabalhar naquilo que mais gostam. 

C) Os olhares foram se transformando e começou-se a construir uma carreira, com objetivos mais 

definidos. 

D) Graças ao autoconhecimento, identificam seus talentos. 

E) Busque ser feliz e descubra os seus objetivos. 
 

 

QUESTÃO 09 – Sobre a pontuação utilizada em alguns fragmentos do texto, considere as seguintes 

proposições: 
 

I. Na frase “a 17ª edição da pesquisa Carreira dos Sonhos, idealizada recentemente pela Cia de 

Talentos, comprova que os jovens atuais se preocupam com empresas que possuem um propósito 

definido”, as vírgulas cumprem o papel de separar uma oração de caráter explicativo. 

II. Se na frase “sabendo disso, identificamos nossas habilidades, qualidades, nossos pontos fortes, 

que contribuem para que tenhamos os melhores comportamentos e atitudes” a primeira vírgula 

fosse substituída por reticências, a hesitação do autor seria uma das possibilidades interpretativas 

para justificar o emprego do referido sinal de pontuação. 

III. Se o último período do texto terminasse com ponto de interrogação em vez de ponto de 

exclamação, a compreensão da mensagem seria a mesma por não despertar a dúvida no leitor 

em relação ao que é exposto pelo autor. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 
 

 

QUESTÃO 10 – No que se refere à coesão textual, considere as seguintes afirmações: 
 

I. A forma verbal “conseguem” (l. 03), devidamente conjugada no presente do indicativo, está 

retomando “Pesquisas” (l. 02). 

II. O pronome “suas” (l. 06) está retomando diretamente a palavra “horas” (l. 04). 

III. A forma verbal “identificam” (l. 27), devidamente conjugada no presente do indicativo, está 

retomando “muitos profissionais com anos de carreira e que atuam em determinada área, 

mudando a sua trajetória profissional” (l. 23-24). 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 



480_LEG_NS_21/9/201809:16:16 

 

LEGISLAÇÃO 
 

Para responder às questões 11 a 13, considere a Lei Orgânica do Município de Eldorado do 

Sul/RS. 
 

QUESTÃO 11 – A receita e a despesa pública do Município obedecerão às leis do plano plurianual, 

das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, de iniciativa do Poder Executivo. Considerando 

esse assunto, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) O plano plurianual estabelecerá os objetivos e metas dos programas da administração municipal, 

compatibilizados, conforme o caso, com os planos previstos pelos Governos Federal e do Estado 

do Rio Grande do Sul. 

(  ) O plano de diretrizes orçamentárias, compatibilizado com o plano plurianual, compreenderá as 

prioridades da administração do Município para o exercício financeiro subsequente, com vistas à 

elaboração da proposta orçamentária anual, dispondo, ainda, quando for o caso, sobre as 

alterações da política tributária e tarifária do Município. 

(  ) O orçamento anual, compatibilizado com plano plurianual e elaborado em conformidade com a lei 

de diretrizes orçamentárias, compreenderá as receitas e despesas dos Poderes do Município, seus 

órgãos e fundos. 

(  ) O projeto de orçamento anual será acompanhado, dentre outras coisas, de quadros 

demonstrativos da receita e planos de aplicação das mesmas quando houver vinculação a 

determinados órgãos, fundo ou despesa. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – F – V. 

B) F – F – V – F. 

C) V – V – V – V. 

D) F – F – F – F. 

E) V – F – V – F.  
 

 

QUESTÃO 12 – Sobre a organização financeira do município, em se tratando das leis orçamentárias, 

são vedados, dentre outros: 
 

I. O início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. 

II. A realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos 

orçamentários ou adicionais. 

III. A abertura de crédito suplementar ou especial com prévia autorização legislativa e com a indicação 

dos recursos correspondentes. 

IV. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. 

V. A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I e IV. 

B) Apenas II e V. 

C) Apenas III, IV e V. 

D) Apenas I, II, IV e V. 

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

 

QUESTÃO 13 – Sobre as condições para aprovação das emendas aos projetos de lei relativos aos 

orçamentos anuais ou aos projetos que os modifiquem, assinale a alternativa correta. 
 

A) Incompatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.  

B) Indicação dos recursos financeiros necessários, admitidos, dentre outros, os provenientes da 

redução de despesa, excluídas as destinadas a pessoal e seus encargos, a serviço de dívida, e, 

ainda, à educação, no limite de 35%. 

C) Que não tenham relação com correção de erros ou omissões. 

D) Não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. 

E) Que estejam fora de relação com os dispositivos do texto do projeto de lei. 

 

ANALISTA LEGISLATIVO – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 
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Para responder às questões 14 e 15, considere a Resolução nº 101/2006 e suas alterações, 

que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal. 

 

QUESTÃO 14 – Sobre as competências e os deveres do vereador, associe a Coluna 1 à Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. Competência. 

2. Dever. 

 

Coluna 2 

(  ) Participar das discussões e deliberações do plenário. 

(  ) Portar-se com respeito, decoro e compenetração de suas responsabilidades de Vereador. 

(  ) Votar nas eleições da mesa, Comissão Representativa e Comissão Permanente. 

(  ) Comunicar à mesa a sua ausência do Município, quando esta for superior a sete dias, especificando 

com dados que permitam sua localização. 

(  ) Apresentar proposição. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 1 – 2 – 1 – 2 – 1. 

B) 2 – 1 – 2 – 1 – 2. 

C) 1 – 2 – 2 – 2 – 1. 

D) 2 – 2 – 1 – 1 – 2. 

E) 1 – 1 – 2 – 2 – 1. 

 

 

QUESTÃO 15 – Compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre, EXCETO: 

 

A) Balancetes e balanços do Executivo e Legislativo, para acompanhar o andamento das despesas 

públicas. 

B) Aspecto constitucional, legal e jurídico das proposições. 

C) Proposições que fixem os vencimentos do funcionalismo e suas alterações. 

D) Assuntos referentes à indústria e comércio. 

E) Problemas econômicos do Município, seu planejamento e legislação. 

 

 
Para responder às questões 16 a 18, considere a Lei nº 1.108/1999, que altera e consolida 

a legislação sobre o Regime Jurídico dos servidores públicos do município e dá outras 

providências. 

 

QUESTÃO 16 – Exercício é o desempenho das atribuições do cargo pelo servidor. Sobre esse assunto, 

analise as assertivas a seguir: 

 

I. É de cinco dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da data da posse. 

II. Será tornado sem efeito o ato de nomeação, se não ocorrer a posse e o exercício, nos prazos 

legais. 

III. O exercício deve ser dado pelo chefe da repartição para a qual o servidor for designado. 

IV. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão de pessoal os elementos necessários ao 

assentamento individual. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas IV. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas II e IV. 

D) Apenas I, II e III. 

E) I, II, III e IV. 

 

 

 

Execução: Fundatec 
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QUESTÃO 17 – Adquire a estabilidade, após três anos de efetivo exercício, o servidor nomeado para 

cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O servidor estável só perderá o cargo, 

EXCETO: 
 

A) Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 

B) Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 

C) Se ficar sujeito ao estágio probatório. 

D) Por excesso de contingente, na forma da legislação específica. 

E) Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, assegurada ampla defesa. 
 

 

QUESTÃO 18 – Reversão é o retomo do servidor aposentado por invalidez à atividade no serviço 

público municipal, quando verificado que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. 

Considerando esse tema, analise as afirmações a seguir, assinalando a alternativa correta. 
 

A) Inexistindo vaga, serão cometidas ao servidor as atribuições do cargo de origem, assegurados os 

direitos e vantagens decorrentes, até o regular provimento. 

B) Far-se-á a pedido ou de ofício, condicionada sempre a existência de vaga. 

C) Decorre também por falta da capacidade e eficiência no exercício de outro cargo de provimento 

efetivo. 

D) Far-se-á mediante aproveitamento em cargo equivalente por sua natureza e retribuição aquele de 

que era titular. 

E) Será efetivada em cargo compatível com as limitações que tenha sofrido, sem prejuízo de sua 

remuneração. 
 

 

Para responder às questões 19 e 20, considere a Lei nº 3.311/2010, que dispõe sobre a 

estrutura administrativa do poder legislativo municipal e seu quadro de funcionários 

públicos, e dá outras providências. 
 

QUESTÃO 19 – Sobre a estrutura administrativa do poder legislativo municipal, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
 

A) Classe é o indicativo do valor do vencimento básico dos cargos e das funções gratificadas. 

B) Cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor, criado por lei, com 

denominação própria em número definido e com retribuição padronizada. 

C) Nível é a distribuição dos cargos a partir do índice de escolaridade e especialização técnica exigido 

para o provimento. 

D) Categoria funcional é o agrupamento de cargos efetivos da mesma profissão ou atividade e do 

mesmo nível de dificuldade e responsabilidade, constituída de padrão e nível. 

E) Carreira é o conjunto de categorias funcionais dispostas hierarquicamente de acordo com o nível 

de dificuldade e responsabilidade, representadas por classes que são transpostas conforme critérios 

de promoção. 
 

 

QUESTÃO 20 – Acerca dos cargos em comissão e funções gratificadas criados pela Lei, analise as 

assertivas abaixo: 
 

I. Os cargos em comissão também podem ser preenchidos por designação de função gratificada, 

quando o designado for servidor detentor de cargo de provimento efetivo. 

II. Quando o servidor público detentor de cargo de provimento efetivo for designado para o 

desempenho de cargo em comissão, este poderá optar pela nomeação para o cargo ou pela 

designação de função gratificada. 

III. Se empregado público for designado para o desempenho de função gratificada, será atribuída 

gratificação correspondente ao respectivo padrão. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

Execução: Fundatec 
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INFORMÁTICA 

 

Para responder às questões relativas à informática, considere que todos os programas 

foram instalados com a sua configuração default (padrão), têm a licença de uso, e que o 

mouse está configurado para destros. Caso haja expressões em negrito, sublinhado e/ou 

itálico nas referidas questões, elas somente servem para causar destaque, em nada 

mudando a sua interpretação, entendimento, ou qualquer outra forma de prejuízo ao 

candidato. 

 

QUESTÃO 21 – Em relação ao programa Writer do pacote LibreOffice 5, assinale a alternativa correta. 

 

A) Não é possível inserir uma Tabela em outra. 

B) Podemos exportar um arquivo diretamente para o formato PDF. 

C) A impressão de documentos somente pode ocorrer em intervalos de páginas. 

D) A impressão de documentos somente pode ocorrer com páginas intercaladas. 

E) Não é possível converter uma Tabela em texto. 

 

 

QUESTÃO 22 – Os operadores matemáticos do software Calc do pacote LibreOffice 5, responsáveis 

por executar a potência e divisão, são, respectivamente: 

 

A) ^ / 

B) * ^ 

C) * : 

D) ̂  : 

E) * / 

 

 

QUESTÃO 23 – Um arquivo que se encontra armazenado na Lixeira do sistema operacional Microsoft 

Windows 10, ao ser restaurado, irá diretamente para: 

 

A) A Desktop. 

B) A subpasta Windows 32. 

C) O Windows Explorer. 

D) A pasta Meus Documentos. 

E) O seu local de origem. 

 

 

QUESTÃO 24 – Para calcular a média aritmética simples nos programas Microsoft Excel 2013 e Calc 

do pacote LibreOffice 5, utiliza-se a função: 

 

A) MédiaCA. 

B) MédiaTS. 

C) MédiaAS. 

D) Média. 

E) MédiaAT. 

 

 

QUESTÃO 25 – O caracter “&” no programa Microsoft Excel 2013 tem que finalidade? 

 

A) Restaurar células indexadas. 

B) Desviar funções de Auditoria para estabelecer vínculos entre planilhas. 

C) Concatenar o conteúdo de células em uma única célula. 

D) Identificar erros entre células remanescentes. 

E) Elaborar uma macrorrotina rotina comumente utilizada para atividades que são consideradas 

frequentes. 

 

 

 

Execução: Fundatec 
                                               ANALISTA LEGISLATIVO – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA   
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QUESTÃO 26 – Considere que um usuário digitou no endereço de célula A4, na Figura 1 abaixo, o 

seguinte: =MAIOR(B1:C3;2) e, logo após, pressionou a tecla Enter (teclado). Que valor conterá em 

A4? 
 

 
Figura 1 – Visão parcial do programa Microsoft Excel 2013 

 

A) 4. 

B) 7. 

C) 10. 

D) 11. 

E) 30. 
 

 

QUESTÃO 27 – Tendo como base a Figura 2 abaixo, presuma que o usuário deu um duplo clique com 

o botão esquerdo no ícone  (diminuir casas decimais) do programa Microsoft Excel 2013. Que 

valor conterá em A1? 
 

 
Figura 2 – Visão parcial do programa Microsoft Excel 2013 

 

A) 3,57. 

B) 3,58. 

C) 3,59. 

D) 3,60. 

E) 3,61. 
 

 

QUESTÃO 28 – Os submenus , extraídos do programa Writer do pacote 

LibreOffice 5, frequentemente utilizados, ficam localizados em que Menu? 
 

A) Arquivo. 

B) Formatar. 

C) Exibir. 

D) Ferramentas. 

E) Editar. 
 

 

QUESTÃO 29 – Na barra de Status (última barra) do programa Microsoft Word 2013, é possível 

visualizar qual informação das listadas abaixo? 
 

A) Nome do arquivo. 

B) Nome do programa. 

C) Zoom. 

D) Espaçamento entre linhas. 

E) Área de transferência. 

 

 

QUESTÃO 30 – Ao digitar uma palavra com a grafia errada em um documento do Microsoft Word 

2013, a cor da ondulação que surge na tela é: 

 

A) Amarela. 

B) Vermelha. 

C) Preta. 

D) Rosa. 

E) Lilás. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

QUESTÃO 31 – Uma empresa adquiriu um móvel em 05/02 do exercício atual, e esse móvel foi 

colocado em operação no dia 25/05 do exercício atual. O valor desse móvel foi de R$ 40.000,00 e o 

tempo de vida útil estimado é de 10 anos. O valor residual fixado é de R$ 4.000,00 e a taxa de 

depreciação anual é de 10%. Qual o valor da depreciação proporcional desse bem no final do exercício 

atual? 

 

A) R$ 2.100,00. 

B) R$ 2.400,00. 

C) R$ 2.566,66. 

D) R$ 2.933,33. 

E) R$ 3.080,00. 

 

 

QUESTÃO 32 – Relatório contábil que tem por objetivo evidenciar as transações ocorridas em um 

determinado período. Trata-se de uma demonstração sintetizada dos fatos administrativos, 

devidamente registrada a débito e a crédito nas contas que integram o grupo das disponibilidades no 
Ativo Circulante. A Lei nº 6.404/1976 não fixou um modelo a ser observado pelas empresas, limitou-

se a estabelecer no inciso I do artigo 188 que ela deverá indicar no mínimo as alterações ocorridas 

durante o exercício, no saldo de contas que integram o grupo das disponibilidades e investimentos 

financeiros, considerados como equivalentes de caixa. A conceituação acima refere-se a qual 

Demonstrativo Contábil? 

 

A) Resultado do Exercício. 

B) Balanço Patrimonial. 

C) Mutações do Patrimônio Líquido. 

D) Valor Adicionado. 

E) Fluxos de Caixa. 

 

 

QUESTÃO 33 – De acordo com a atual legislação societária e instruções da CVM, NÃO estão obrigadas 

a elaborar demonstrações contábeis consolidadas: 

 

A) Sociedade de Comando de Grupos de Sociedades. 

B) Sociedades de grande porte, ou seja, aquelas sociedades ou conjunto de sociedades sob controle 

comum que tiverem, no exercício social anterior, Ativo Total superior a R$ 240.000.000,00 

(duzentos e quarenta milhões de reais) ou Receita Bruta Anual superior a R$ 300.000.000,00 

(trezentos milhões de reais) que tenham participação em sociedades controladas. 

C) Sociedades de Capital Aberto de grande porte, cujas participações ocorram somente em empresas 

coligadas. 

D) Sociedades Limitadas ou Sociedades por Ações de Capital Fechado enquadradas como “grande 

porte” que tenham participação em sociedades controladas. 

E) Companhia Aberta que tiver mais de 30% (trinta por cento) do valor do seu Patrimônio Líquido 

representado por investimentos em sociedades controladas. 

 

 

QUESTÃO 34 – O instrumento constitucional de planejamento estratégico, cuja finalidade é 

estabelecer os programas e as metas governamentais de longo prazo, visando expressar com clareza 

os resultados pretendidos pelo governante que o elabora, devendo estar comprometido com o 

desenvolvimento sustentável e com a evolução das estruturas de gerenciamento dos órgãos da 

administração pública, estabelecendo de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da 

administração pública federal para as despesas de capital e outras dela decorrentes, denomina-se: 

 

A) Orçamento Fiscal. 

B) Plano Plurianual. 

C) Lei das Diretrizes Orçamentárias. 

D) Orçamento Público. 

E) Orçamento Anual de Investimentos. 
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QUESTÃO 35 – Relativamente aos tipos de Tributos e suas características, relacione a Coluna 1 à 

Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. Impostos. 

2. Taxas. 

3. Contribuições de Melhoria. 

4. Empréstimo Compulsório. 

5. Contribuições Sociais. 

 

Coluna 2 

(  ) Tributo que a União pode instituir, com o objetivo de intervenção no domínio econômico e de 

interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de atuação nas 

respectivas áreas. 

(  ) Tributo para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra 

externa ou sua iminência. 

(  ) Tributos destinados a custear obras públicas de que decorra valorização imobiliária. 

(  ) Tributos cobrados pelo setor público em razão de polícia ou da utilização efetiva ou potencial de 

serviços públicos, divisíveis e específicos, prestados ou postos à disposição da população. 

(  ) Tributo que tem como fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal 

específica, relativa ao contribuinte. É pago independentemente de uma contraprestação imediata 

e direta do Estado. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 

B) 2 – 3 – 4 – 5 – 1. 

C) 3 – 4 – 5 – 1 – 2. 

D) 4 – 3 – 2 – 1 – 5. 

E) 5 – 4 – 3 – 2 – 1. 

 

 

QUESTÃO 36 – De acordo com a legislação vigente sobre os critérios de classificação orçamentária 

das despesas públicas, o critério de classificação programática é aquele por meio do qual as despesas 

públicas são segregadas por categoria econômica em: 

 

A) Correntes e de Capital. 

B) Funções e Subfunções. 

C) Órgãos Setoriais e Unidades Orçamentárias. 

D) Categoria Econômica e Grupo de Despesa. 

E) Elemento de Despesa e Desdobramento da Despesa. 

 

 

QUESTÃO 37 – Para o governo operacionalizar o processo de alocação de recursos da gestão pública, 

ele se utiliza do ciclo da gestão, que se divide em etapas. A etapa em que os atos e fatos são praticados 

na administração pública para implementação da ação governamental e na qual ocorre a observância 

estrita ao princípio da unidade de caixa, sendo proibida a criação de caixas especiais, denomina-se:  

 

A) Previsão. 

B) Lançamento. 

C) Arrecadação. 

D) Recolhimento. 

E) Programação. 
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QUESTÃO 38 – A despesa orçamentária será efetivada por meio do cumprimento de estágios. Em 

relação aos estágios da despesa pública, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) A Fixação é a etapa que consiste na autorização dada pelo Poder Legislativo ao Poder Executivo. A 

Lei do Orçamento é o instrumento pelo qual é legalmente autorizada a despesa nas discriminações 

e especificações dos créditos orçamentários, sem os quais não ocorre o empenho. 

B) O Empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de 

pagamento, pendente ou não de implemento de condição. É emitido pela unidade que recebeu os 

créditos orçamentários, por meio do orçamento ou da abertura de créditos adicionais. 

C) A Liquidação consiste na verificação do direito do devedor, pelos fornecimentos feitos ou serviços 

prestados, à vista dos títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. É o estágio do 

lançamento da despesa, que se caracteriza pelo atestado de recebimento da obra, bens, materiais 

ou serviços, objeto do contrato com o poder público. 

D) O Pagamento corresponde ao desembolso financeiro em favor do credor, que pode ser efetivado 

por meio de cheque nominativo, de ordem bancária ou por meio de suprimento de fundos. 

E) O Empenho pode ser classificado em ordinário, estimativo e global. Essa classificação é feita de 

acordo com a natureza da exatidão do valor, prestação e pagamento da despesa. 

 

 

QUESTÃO 39 – Lucro Real é uma expressão usada na legislação do Imposto de Renda para se referir: 

 

A) A um valor obtido com base no resultado líquido do exercício e sobre o qual algumas empresas têm 

seu imposto de renda calculado. 

B) Ao verdadeiro resultado da empresa, uma vez que a Contabilidade não registra todos os eventos 

que ocorrem na empresa. 

C) A um valor obtido com base no lucro líquido do exercício e sobre o qual algumas empresas têm seu 

imposto de renda calculado. 

D) A um valor obtido com base no resultado líquido do exercício e sobre o qual todas as empresas que 

mantêm escrituração comercial têm seu imposto de renda calculado. 

E) Ao lucro líquido contábil, ajustado pelas adições, exclusões e compensações determinadas pela 

Legislação Fiscal. 

 

 

QUESTÃO 40 – As empresas constituídas nas modalidades de sociedades por ações devem observar 

as seguintes características: 

 

A) Emitir apenas ações preferenciais, sem direito a voto. 

B) Emitir ações preferenciais que assegurem aos proprietários o direito a voto. 

C) Emitir ações ordinárias que assegurem aos proprietários o direito a tão somente a participação nos 

lucros. 

D) Registrar-se nos órgãos competentes, como sendo de capital aberto, negociando suas ações no 

mercado de capitais. 

E) Emitir ações preferenciais, que não dão direito a voto, no máximo a 50% do total das ações 

emitidas. 


