CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE
CARGOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO (SAAE) DO MUNICÍPIO DE ITABIRA
Edital N.º 001 / 2018

CONTADOR
Código: 304

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e da Prova Discursiva.
2. Use a Folha de Respostas (versão do Candidato) reproduzida ao final deste caderno apenas para marcar
o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva e o Caderno de Respostas da Prova Discursiva:
• Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Com o tempo você aprende a cair com classe e a se levantar com orgulho.” Cazuza
ATENÇÃO: FOLHA DE RESPOSTAS E CADERNO DE RESPOSTAS
DA PROVA DISCURSIVA SEM ASSINATURA NÃO TÊM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.
NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
As Folhas de Respostas e o Caderno de Respostas da Prova Discursiva não devem ser dobradas,
amassadas ou rasuradas.
ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorrida 1 (uma)
hora do início das provas. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas respostas no Comprovante
Definitivo de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos no Edital e especificados na capa da prova. Poderá,
ainda, ser eliminado o candidato que: tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes;
portar arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte; deixar de
atender às normas contidas no Caderno de Questões da Prova Objetiva e Discursiva e demais orientações e instruções expedidas
pela Fundep, durante a realização das provas. Os candidatos não poderão utilizar, em hipótese alguma, lápis, lapiseira, corretivos,
borracha, lápis-borracha ou outro material distinto do constante no Edital. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou
portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, pagers, bipe, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop,
gravador, transmissor / receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, podendo a organização deste
Concurso Público vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos além dos anteriormente citados. Durante o período de realização
das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas,
oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer
outros meios. O candidato não poderá levar o seu Caderno de Questões da Prova Objetiva e Discursiva. Ao término do prazo estabelecido
para a prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a
Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

O Caderno de Questões e o Gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 6 de maio de 2019.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
30 (trinta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro)
alternativas de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de Língua
Portuguesa, 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos e 2(duas) questões
dissertativas, todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos
posteriores.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 4.
Gravidez na adolescência
Drauzio Varella

Por um capricho da natureza feminina, a idade da
primeira menstruação diminuiu progressivamente desde
o início do século 20.
Em 1900, as moças menstruavam pela primeira vez ao
redor dos 17 anos. Hoje, nem bem completam 11 ou
12 anos e já menstruam. Ninguém sabe ao certo a razão
desse fenômeno biológico; é provável que esteja ligado
à melhor nutrição das crianças atuais.
Até a geração de nossas avós, as mulheres casavam
cedo, geralmente antes de entrar na fase reprodutiva.
Mais tarde, menstruavam e vinham os filhos, um atrás
do outro, até a menopausa. Viviam em sociedades com
taxas altas de mortalidade infantil, nas quais dar à luz
dez vezes era a estratégia reprodutiva mais sensata
para criar cinco ou seis sobreviventes.
Na era da informática, ao contrário, o investimento na
educação de uma ou duas crianças consome tanta
energia, que os casais responsáveis planejam com
extremo cuidado o tamanho de suas famílias.
Nas camadas de nível educacional mais alto, as
mulheres brasileiras seguem de perto a tendência
internacional de completar os estudos, conseguir
trabalho e independência financeira antes de pensar
em filhos. Nas maternidades particulares, há muito não
causam espanto as primigestas com mais de 40 anos.
Paradoxalmente, no entanto, ao lado dessa característica
dos novos tempos, convivemos com o antigo problema
da gravidez na adolescência, agravado agora pelo início
mais precoce da fase fértil das mulheres. Enquanto as
taxas gerais de fecundidade nas décadas de 1970 e
1980 caíram no país inteiro, o número de adolescentes
de 15 a 19 anos grávidas aumentou 26%.
A Pesquisa Nacional em Demografia e Saúde, realizada
em 1996, mostrou que 14% das meninas dessa faixa
etária já tinham pelo menos um filho e que as jovens mais
pobres apresentavam fecundidade dez vezes maior.
Entre as parturientes atendidas pela rede do SUS no
período de 1993 a 1998, houve aumento de 31% dos
casos de meninas entre 10 e 14 anos. Nesses cinco
anos, 50 mil adolescentes foram parar nos hospitais
públicos devido a complicações de abortos clandestinos.
Quase 3 mil estavam na faixa dos 10 aos 14 anos.
Como não poderia deixar de ser, a situação é
especialmente grave nas regiões mais pobres do país:
no Norte e no Nordeste, de cada três partos, uma das
mães tem de 10 a 19 anos. Mas, mesmo no Sul e no
Sudeste, o número de parturientes nessa faixa etária é
inaceitável: cerca de 25%.
Muitos especialistas em saúde pública calculam que
os índices de mortalidade infantil poderiam diminuir
significativamente, se houvesse prevenção da gravidez
na adolescência, no Brasil.

Grande parte das crianças assim nascidas são filhas
de homens que não assumem os deveres inerentes à
paternidade. Impunes à lei, simplesmente abandonam
os filhos aos cuidados da mãe despreparada, com
a conivência silenciosa da sociedade machista e
discriminatória em relação às mulheres.
O argumento de que esses homens são irresponsáveis
por serem eles também muito jovens nem sempre
é verdadeiro, dado o interesse que as adolescentes
costumam despertar nos homens mais velhos.
Ficar grávida ainda criança é uma das consequências
mais perversas da incompetência de nosso sistema
educacional. A menina pobre, sem instrução, que começa
a vida com um bebê no colo, dificilmente conseguirá
mudar seu destino de miséria e ignorância.
[...]
Parece que o Ministério da Saúde está decidido a dedicar
mais atenção à prevenção da gravidez na adolescência.
Entre as medidas adotadas estão a preparação de
profissionais para atendimento, divulgação de material
educativo, acesso a métodos anticoncepcionais e
aos preservativos, além do estímulo à promoção de
atividades culturais e esportivas.
Embora essas intervenções sejam fundamentais, a
solução do problema não é tarefa exclusiva do governo.
A menina que fica grávida aos 12 anos não o faz por
decisão prévia, voluntária; engravida por falta de
informação, desvantagem econômica ou armadilha da
natureza. Se receber orientação adequada, saberá se
defender, como demonstram os estudos publicados
nessa área.
Ainda que não seja por solidariedade ou economia
de recursos, pelo menos por prudência é preciso agir.
Afinal, quantos marginais que nos tiram a tranquilidade
nas cidades brasileiras descendem de meninas
engravidadas em idade de brincar com boneca?
Disponível em: <https://drauziovarella.uol.com.br/drauzio/
artigos/gravidez-na-adolescencia/>. Acesso em: 18 jan. 2019.

QUESTÃO 1
Leia o trecho a seguir.
“Parece que o Ministério da Saúde está decidido a dedicar
mais atenção à prevenção da gravidez na adolescência.
Entre as medidas adotadas estão a preparação de
profissionais para atendimento, divulgação de material
educativo, acesso a métodos anticoncepcionais e
aos preservativos, além do estímulo à promoção de
atividades culturais e esportivas.
Embora essas intervenções sejam fundamentais, a
solução do problema não é tarefa exclusiva do governo”.
A conjunção destacada, pela relação que estabelece
entre o parágrafo anterior e aquele que ela inicia,
é denominada
A) final.
B) concessiva.
C) condicional.
D) causal.
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QUESTÃO 2

QUESTÃO 5

O texto de Drauzio Varella trata da gravidez na
adolescência no Brasil contemporâneo, e atribui a
esse fenômeno algumas causas, entre as quais não se
encontra

Leia o texto a seguir.

A) falta de informação.
B) incompetência do sistema educacional.
C) abandono dos pais.
D) desvantagem econômica.

[...]
“Meu amor não vai haver tristeza
Nada além de fim de tarde a mais
Mas depois as luzes todas acesas
Paraísos artificiais
E se você saísse à francesa
Eu viajaria muito, mas
Muito mais”
(Marina Lima – À francesa)
Disponível em: <https://www.letras.mus.br/marinalima/594815/>. Acesso em: 23 jan. 2019.

QUESTÃO 3
Assinale a alternativa que sintetiza a conclusão do texto
de Drauzio Varella.
A) A gravidez na adolescência é um problema que
traz consequências para a adolescente e para a
sociedade, e a informação é essencial para sua
prevenção.

O uso da crase em “à francesa”, expressão que nomeia
a música e que significa, em outras palavras, sair de
algum evento de forma discreta, sem se despedir dos
demais, justifica-se porque
A) “À francesa” constitui uma redução sintática da
expressão “à moda francesa”, portanto, a crase
é necessária.

B) A gravidez na adolescência em muitos casos
reflete o machismo da sociedade, que pune as
garotas que engravidam, mas não responsabiliza
os pais.

B) ‘sair’, por se tratar de um verbo intransitivo, rege
a preposição ‘a’, o que ocasiona a crase.
C) há a necessidade de diferenciar o ‘a’ antes de
‘francesa’ de um artigo. Para marcá-lo como
preposição, é necessária a crase.

C) Nas regiões mais pobres do Brasil, há uma maior
incidência na porcentagem de adolescentes
grávidas.
D) No Brasil das décadas de 1970 e 1980,
o número de adolescentes grávidas aumentou,
em contraste com o número da taxa de
fecundidade em geral, que diminuiu.

D) a crase é obrigatória antes de adjetivos do
gênero feminino, como é o caso de “francesa”.
INSTRUÇÃO: Leia os textos a seguir para responder às
questões de 6 a 8.
TEXTO I

QUESTÃO 4
Assinale a alternativa que apresenta o trecho em que
o autor expressa seu ponto de vista a respeito do tema
do texto.
A) “Entre as medidas adotadas estão a preparação
de profissionais para atendimento, divulgação
de material educativo, acesso a métodos
anticoncepcionais e aos preservativos, além do
estímulo à promoção de atividades culturais e
esportivas.”
B) “Em 1900, as moças menstruavam pela primeira
vez ao redor dos 17 anos. Hoje, nem bem
completam 11 ou 12 anos e já menstruam.
Ninguém sabe ao certo a razão desse fenômeno
biológico; é provável que esteja ligado à melhor
nutrição das crianças atuais.”
C) “A Pesquisa Nacional em Demografia e Saúde,
realizada em 1996, mostrou que 14% das
meninas dessa faixa etária já tinham pelo
menos um filho e que as jovens mais pobres
apresentavam fecundidade dez vezes maior.”
D) “Ainda que não seja por solidariedade ou
economia de recursos, pelo menos por prudência
é preciso agir. Afinal, quantos marginais que nos
tiram a tranquilidade nas cidades brasileiras
descendem de meninas engravidadas em idade
de brincar com boneca?”
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Quebrar paradigmas, ou até mesmo enfrentá-los não
é tarefa das mais fáceis, levando em conta que muitos
desses modelos são produtos de séculos de experiência.
Diante disso, são poucos os que se dispõem a enfrentar
esse desafio. No filme Patch Adams – O Amor é
Contagioso, dirigido por Tom Shadyac, temos um grande
exemplo de um homem em busca de “mudanças”. Esse
homem é Patch Adams, interpretado pelo ator Robin
Williams – que acredita ser a risada a chave para a
melhoria da qualidade de vida.
De início, Patch Adams é apresentado como interno
de uma clínica, após uma tentativa de suicídio. Em sua
estadia nessa clínica, ele percebe que quase nada é
feito para restaurar os pacientes, o que o deixa intrigado.
Um dia, de forma hilária, nosso protagonista consegue
ajudar o seu companheiro de quarto a enfrentar um de
seus medos. Ao auxiliá-lo, ele percebe que se sente bem
ajudando as pessoas e resolve deixar o hospício para
tornar-se um médico.
[...]
No desenrolar do filme, acompanhamos os desenlaces
e conflitos do personagem principal em busca de seus
ideais, e percebemos o quanto ele lutou para conquistar
seu reconhecimento e respeito. O fato de a história ser
baseada em fatos reais faz com que despertemos mais
interesse ainda em Patch. Não há como não dar risadas
e se contagiar com a alegria do personagem.
Disponível em: <https://tinyurl.com/yaodz3r2>.
Acesso em: 23 jan. 2019 (Adaptação).

TEXTO II
Em 1969, após tentar se suicidar, Hunter Adams (Robin
Williams) voluntariamente se interna em um sanatório.
Ao ajudar outros internos, descobre que deseja ser
médico, para poder ajudar as pessoas. Deste modo, sai
da instituição e entra na faculdade de medicina. Seus
métodos poucos convencionais causam inicialmente
espanto, mas aos poucos vai conquistando todos, com
exceção do reitor, que quer arrumar um motivo para
expulsá-lo, apesar de ele ser o primeiro da turma.
Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/
filme-12262/>. Acesso em: 23 jan. 2019 (Adaptação).

QUESTÃO 6
Quanto à classificação dos textos lidos, é correto afirmar:

INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões 9 e 10.
O jeitin mineiro de falar
Já disse o cronista Felipe Peixoto Braga Netto, “Sotaque
mineiro: é ilegal, imoral ou engorda?”. É... Nós mineiros
temos um jeitinho de falar que é só nosso, assim como
os gaúchos, os cariocas, os baianos e os paulistas. Mas
somente os mineiros, tem esse “jeitim bunitim” de falar
que deixa todo mundo de boca aberta! Qué vê só?
Aqui em Minas sempre se termina uma frase com “sô” e
é impressionante como se consegue colocar o “uai” em
quase tudo. O emprego do “uai” é uma ciência. Não é
todo mundo que sabe a hora de encaixar o “uai” numa
frase. Num é assim não, uai! Cêbêsta sô! O mesmo
acontece com o trem.  Esta palavra significa tudo. [...]
Disponível em: <http://www.soubh.com.br/
materias/turismo/o-jeitin-mineiro-de-falar/>.
Acesso em: 23 jan. 2019.

A) O texto I é uma sinopse e o texto II é uma
resenha crítica.
B) O texto I é uma resenha crítica e o texto II é uma
sinopse.
C) Ambos os textos são resenhas críticas.
D) Ambos os textos são sinopses.
QUESTÃO 7

QUESTÃO 9
Esse texto aponta peculiaridades do modo de falar
comum no estado de Minas Gerais. Nesse sentido,
analise as afirmativas a seguir.
I.

O autor utiliza ao longo do texto expressões
características do sotaque mineiro, aproximando
a forma do texto ao conteúdo a respeito do qual
ele discorre.

II.

Os elementos de oralidade presentes no texto
atrapalham sua progressão, fazendo com que
um leitor não familiarizado com o sotaque não
consiga entendê-lo.

Analise as afirmativas a seguir.
I.

No texto I, o autor traz informações a respeito do
produto cultural analisado, descrevendo de forma
detalhada trechos da história narrada pelo filme,
as quais ele julga serem de interesse do leitor.
Além disso, o julgamento do autor a respeito do
filme torna-se explícito no último parágrafo.
PORTANTO

II.

o texto I pode ser considerado um texto narrativo.

Assinale a alternativa correta.
A) A afirmativa I é verdadeira e é justificativa da
afirmativa II.

III. O texto apresenta um registro formal da
linguagem, de acordo com a norma-padrão da
língua portuguesa.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, apenas.

C) II e III, apenas.

B) I e II, apenas.

D) I, II e III.

B) A afirmativa I é falsa e a afirmativa II é verdadeira.

QUESTÃO 10

C) Ambas as afirmativas são verdadeiras, mas a
I não é justificativa da II.

A respeito dos elementos empregados na elaboração do
texto lido, assinale a alternativa incorreta.

D) A afirmativa I é verdadeira e a afirmativa II é falsa.
QUESTÃO 8
A coesão de um texto é garantida, entre outros, pela
retomada correta de termos previamente mencionados.
Sendo assim, analise o trecho a seguir.
“Um dia, de forma hilária, nosso protagonista consegue
ajudar o seu companheiro de quarto a enfrentar um de
seus medos. Ao auxiliá-lo, ele percebe que se sente
bem ajudando as pessoas e resolve deixar o hospício
para tornar-se um médico.”
Nele, os termos destacados retomam, respectivamente,
A) ‘companheiro’ e ‘protagonista’.
B) ‘protagonista’ e ‘companheiro’.
C) ‘medos’ e ‘quarto’.

A) No trecho “É... Nós mineiros temos um jeitinho
de falar que é só nosso”, as reticências foram
utilizadas como forma de emular uma pausa no
encadeamento da fala, típica da oralidade.
B) No trecho “Mas somente os mineiros, tem esse
‘jeitim bunitim’ de falar que deixa todo mundo
de boca aberta”, a vírgula separa o sujeito do
predicado, em desacordo com a norma-padrão
da língua portuguesa.
C) Na construção “jeitim bunitim”, o autor emula o
diminutivo “jeitinho bonitinho”, que, de acordo
com a norma-padrão, exige concordância
obrigatória de grau entre substantivo e adjetivo.
D) No trecho “O mesmo acontece com o trem. Esta
palavra significa tudo.”, é utilizado um pronome
demonstrativo para retomar o termo “trem” sem
repeti-lo.

D) ‘quarto’ e ‘medos’.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONTADOR

QUESTÃO 11
Sobre o Balanço Orçamentário, analise as afirmativas a
seguir:
I.

No quadro principal do Balanço Orçamentário,
as receitas e despesas são detalhadas por
categoria econômica e origem.

II.

No Balanço Orçamentário pode haver uma
situação de desequilíbrio entre a previsão
atualizada da receita e a dotação atualizada,
devido à utilização do superávit financeiro de
exercícios anteriores para abertura de créditos
adicionais.

III. No Balanço Orçamentário os recursos
arrecadados em exercícios anteriores não
poderão ser incluídos na previsão da receita,
mesmo que para fins de equilíbrio orçamentário.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):
A) I e II, apenas.
B) II, apenas.
C) I, II e III.
D) III, apenas.
QUESTÃO 12
De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público, NBC TSP – Estrutura
Conceitual, é incorreto afirmar:
A) O alcance dos Relatórios Contábeis de
Propósito Geral das Entidades do Setor Público
é determinado pela necessidade de informações
dos usuários primários desses relatórios e
pelos objetivos da elaboração e divulgação da
informação contábil.
B) Os objetivos das informações contábeis e das
estatísticas de finanças públicas são distintos
e podem ocasionar interpretações diferentes
para o mesmo fenômeno, mas deve-se buscar,
sempre que possível, o alinhamento entre essas
informações.
C) Os Relatórios Contábeis de Propósito Geral
das Entidades do Setor Público são elaborados
para atender às finalidades ou às necessidades
específicas de usuários vinculados diretamente
às instituições públicas.
D) A principal razão de se manterem ativos
imobilizados e outros ativos no setor público
está voltada para o potencial de serviços desses
ativos, e não para a sua capacidade de gerar
fluxos de caixa.
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QUESTÃO 13
A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem por objeto
o patrimônio pertencente aos órgãos e às entidades do
setor público.
Com relação ao patrimônio público, assinale a alternativa
correta:
A) Uma característica essencial para a existência
de um passivo é que a entidade tenha uma
obrigação passada.
B) A definição de ativo exige que o recurso
controlado pela entidade no presente tenha
surgido de um evento passado, somente por
meio de transação com contraprestação.
C) O
resultado
patrimonial
do
período
é
a
diferença
entre
as
variações
patrimoniais qualitativas e quantitativas.
D) Do ponto de vista patrimonial, as obrigações em
que o fato gerador não tenha ocorrido não são
geralmente reconhecidas como passivos nas
demonstrações contábeis.
QUESTÃO 14
O objetivo da mensuração de ativos e passivos é
selecionar bases que reflitam de modo mais adequado
o custo dos serviços, a capacidade operacional e a
capacidade financeira da entidade, de forma que seja
útil para a prestação de contas, responsabilização
(accountability) e tomada de decisão. Sobre as bases de
mensuração de ativos e passivos, assinale a afirmativa
incorreta.
A) Ao se mensurar um passivo pelo custo de
cumprimento da obrigação, a entidade deve
valorar os custos em que ela incorre no
cumprimento das obrigações representadas pelo
passivo, assumindo que o faz da maneira menos
onerosa.
B) Ao se mensurar um ativo pelo custo histórico,
deve-se considerar o valor para se adquirir ou
desenvolver esse ativo, o qual corresponde
ao caixa ou equivalentes de caixa, ou o valor
de outra importância fornecida à época de sua
aquisição ou desenvolvimento.
C) Ao se mensurar um passivo pelo preço presumido,
a entidade considera o montante que o credor
aceita no cumprimento da sua demanda, ou que
terceiros cobrariam para aceitar a transferência
do passivo do devedor.
D) Ao se mensurar um ativo pelo valor em uso,
deve-se considerar o valor presente para
a entidade do potencial de serviços, ou da
capacidade de gerar benefícios econômicos
remanescentes do ativo, caso este continue a
ser utilizado, e do valor líquido que a entidade
receberá por sua alienação ao final de sua
vida útil.

QUESTÃO 15

QUESTÃO 17

Os demonstrativos fiscais são um mecanismo de
fiscalização e transparência no que diz respeito ao
equilíbrio das contas públicas, e contribuem para um
maior controle das contas públicas.

O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP)
auxilia na padronização da forma de registro contábil
para a extração de informações dos entes públicos
para os usuários. Assinale a afirmativa incorreta sobre
o PCASP.

Analise as afirmativas a seguir sobre os demonstrativos
fiscais.
I.

II.

No Demonstrativo Simplificado do Relatório
Resumido da Execução Orçamentária, deverão
ser computadas todas as receitas e despesas,
incluindo as intraorçamentárias.
O montante da despesa total com pessoal,
englobando as despesas com ativos, inativos
e pensionistas é evidenciado no Relatório de
Gestão Fiscal.

III. O Relatório Resumido da Execução Orçamentária
conterá o Demonstrativo do Resultado Primário.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):
A) I, II e III.
B) I e II, apenas.
C) III, apenas.
D) II e III, apenas.
QUESTÃO 16
Com o objetivo de possibilitar a consolidação das contas
públicas, foi criado no Plano de Contas Aplicado ao Setor
Público (PCASP) o mecanismo de utilização do 5º nível
(Subtítulo) das classes 1, 2, 3 e 4 de natureza patrimonial,
para a segregação dos valores das transações que serão
incluídas ou excluídas na consolidação. Com relação às
contas identificadas no nível de consolidação, assinale a
afirmativa correta:
A) As contas identificadas no nível de consolidação
com o dígito 2 (Consolidação) identificarão
operações como aquelas decorrentes de
transações entre uma entidade que pertence
ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
(OFSS) de um ente público e uma entidade
privada.
B) Caso o PCASP tenha detalhado uma conta
até o 5º nível e o ente queira usá-la, mas não
preveja um detalhamento maior para isso, ele
pode transformar a conta de 5º nível de não
escriturável para escriturável, deixando o 6º e
7º níveis com dígito zero.
C) As contas com o dígito 1 (Intra Orçamento Fiscal
e da Seguridade Social) no nível de consolidação
identificarão as operações decorrentes de
transações entre entidades que pertencem ao
OFSS do mesmo ente público.
D) As contas com os dígitos 3, 4 e 5 (Intra
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) no
nível de consolidação identificarão as operações
decorrentes de transações como repartição dos
créditos tributários do ente público federal para o
ente estadual ou municipal.

A) O PCASP é dividido em 8 classes, sendo as
contas contábeis classificadas, segundo a
natureza das informações, em orçamentária,
patrimonial e de controle.
B) As contas contábeis do PCASP são identificadas
por códigos com 7 níveis de desdobramento,
compostos por 9 dígitos.
C) Os entes da Federação somente poderão
detalhar a conta contábil nos níveis posteriores
ao nível apresentado na relação de contas do
PCASP.
D) O PCASP restringiu o detalhamento do 3º nível
às contas relevantes para fins de consolidação e
seu uso é obrigatório.
QUESTÃO 18
De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada
ao Setor Público (MCASP), as etapas da despesa
orçamentária se dividem em dois grandes grupos:
o planejamento e a execução.
Sobre as etapas de planejamento
orçamentária, é incorreto afirmar.

da

despesa

A) A fixação da despesa refere-se aos limites de
gastos, incluídos nas leis orçamentárias com
base nas receitas previstas, a serem efetuados
pelas entidades públicas.
B) As descentralizações de créditos orçamentários
modificam a programação ou o valor de suas
dotações orçamentárias (créditos adicionais).
C) A programação orçamentária e financeira
consiste na compatibilização do fluxo dos
pagamentos com o fluxo dos recebimentos.
D) Os instrumentos de planejamento compreendem
o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.
QUESTÃO 19
Assinale a alternativa correta com relação à classificação
das receitas orçamentárias.
A) As receitas orçamentárias são classificadas
segundo os critérios de: Natureza, Elemento e
Indicador de Resultado Primário.
B) A classificação por Fonte / Destinação de
Recursos é a de nível mais analítico da receita.
C) Na classificação da receita orçamentária é
facultado seu desdobramento para atendimento
das respectivas peculiaridades.
D) Dentro da classificação por natureza, a espécie
é o detalhamento das categorias econômicas
denominadas Receitas Correntes e Receitas de
Capital.
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QUESTÃO 20

QUESTÃO 22

Sobre as classificações das despesas orçamentárias,
considere as afirmativas a seguir.

O Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA)
são leis que regem o planejamento e o orçamento dos
entes públicos federais, estaduais e municipais. Sobre
esses instrumentos de planejamento, é incorreto afirmar:

I.

II.

A classificação da despesa orçamentária por
natureza reflete a estrutura de alocação dos
créditos orçamentários e está estruturada em
dois níveis hierárquicos: órgão orçamentário e
unidade orçamentária.
A classificação funcional segrega as dotações
orçamentárias em funções e subfunções,
buscando responder basicamente à indagação a
respeito de em que área de ação governamental
a despesa será realizada.

III. Dentro
da
classificação
por
estrutura
programática as ações são operações das
quais resultam produtos (bens ou serviços),
que contribuem para atender ao objetivo de um
programa.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) II e III, apenas.
D) III, apenas.
QUESTÃO 21
O Decreto no 9.580 de 2018 consolida a legislação
referente ao Imposto sobre a Renda e Proventos
de Qualquer Natureza. Com relação a esse tributo,
é incorreto afirmar que:
A) A incidência do imposto sobre a renda independe
da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, da condição jurídica ou da
nacionalidade da fonte, da sua origem e da sua
forma de percepção.
B) A pessoa jurídica sujeita à tributação com base
no lucro real poderá optar pelo pagamento do
imposto sobre a renda e do adicional, em cada
mês, determinados sobre a base de cálculo
estimada.
C) O imposto sobre a renda das pessoas jurídicas
será determinado com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias
31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e
31 de dezembro de cada ano-calendário.
D) No cálculo receita bruta, para fins de imposto
sobre a renda das pessoas jurídicas, se
incluem os tributos não cumulativos cobrados,
destacadamente, do comprador ou do contratante
pelo vendedor dos bens ou pelo prestador dos
serviços na condição de mero depositário.

A) O PPA possui duração de quatro anos e nesse
período serão elaboradas uma LDO e uma LOA
a cada ano.
B) A LOA é um instrumento que expressa a
alocação de recursos públicos, sendo
operacionalizada por meio de diversas ações.
C) Os projetos de lei relativos ao PPA, à LDO,
à LOA e aos créditos adicionais serão apreciados
pelo Senado Nacional, e não pela Câmara dos
Deputados.
D) A LDO deve contemplar as metas e prioridades
da Administração para o exercício subsequente.
QUESTÃO 23
De acordo com o Artigo 40 da Lei 4.320/64, os créditos
adicionais são autorizações de despesa não computadas
ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.
Sobre os créditos adicionais, assinale   a afirmativa
incorreta:
A) Os projetos de lei relativos aos créditos adicionais
serão apreciados pelo Senado Nacional e pela
Câmara dos Deputados, na forma do regimento
comum. Esses projetos devem ser específicos
para cada tipo de crédito.
B) O crédito adicional especial é aberto por medida
provisória, no caso da União e dos entes
federados que tenham previsto essa espécie
normativa em sua Constituição ou Lei Orgânica.
C) O
crédito
suplementar
integra-se
ao
orçamento,
aumentando
a
dotação
orçamentária que deva reforçar. Os créditos
especiais e extraordinários conservam suas
especificidades.
D) O crédito adicional especial pode ser executado
em exercício posterior à abertura, nos casos em
que o ato de autorização for promulgado nos
últimos quatro meses do exercício financeiro.
QUESTÃO 24
Sobre os estoques no setor público, é correto afirmar:
A) Descontos comerciais, abatimentos e outros
itens semelhantes não devem ser deduzidos na
determinação do custo de aquisição de estoques.
B) Estoques
adquiridos
por
meio
de
transação com contraprestação devem ser
mensurados pelo seu valor justo na data da
aquisição.
C) Estoques mantidos para distribuição gratuita
ou de valor irrisório devem ser mensurados
pelo custo histórico ou pelo custo corrente de
reposição.
D) Custos incorridos para trazer os estoques à sua
condição e localização atuais não devem ser
incluídos no custo dos estoques.
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 27

Com relação ao reconhecimento e à mensuração do
ativo imobilizado, de acordo com o que consta na Norma
Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público –
NBC TSP 07, assinale a afirmativa incorreta.

Na Administração Pública, a auditoria operacional é
o exame independente e objetivo da economicidade,
eficiência, eficácia e efetividade de organizações,
programas e atividades governamentais, com a
finalidade de promover o aperfeiçoamento da gestão
pública. Sobre essas dimensões de análise, é correto
afirmar:

A) O custo de um item do ativo imobilizado deve
ser reconhecido como ativo se, e somente se,
for provável que benefícios econômicos futuros
ou potencial de serviços associados ao item
fluirão para a entidade.
B) Gastos de manutenção usual, como gastos de
mão de obra e produtos consumíveis que podem
incluir os gastos de pequenas peças, não devem
ser reconhecidos no valor contábil de item do
ativo imobilizado.
C) Quaisquer custos diretamente atribuíveis para
colocar o ativo imobilizado no local e as condições
necessárias para ele ser capaz de funcionar da
forma pretendida pela administração compõem
seu custo.
D) Gastos incorridos no uso, na transferência ou
na reinstalação de item do ativo imobilizado,
depois que ele está no local e nas condições
operacionais pretendidas pela administração,
não são incluídos no seu valor contábil.
QUESTÃO 26
A Lei Complementar Nº 101/2000, conhecida como Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF), estabelece normas
de finanças públicas voltadas para a responsabilidade
na gestão fiscal.
De acordo com essa Lei é incorreto afirmar:
A) A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe
a ação planejada e transparente, em que se
previnem riscos e se corrigem desvios capazes
de afetar o equilíbrio das contas públicas.
B) Quanto ao âmbito de incidência da Lei
Complementar Nº 101/2000, ela obriga
administração direta, fundos, autarquias e
fundações, excluindo-se todas as empresas
estatais.
C) Para os efeitos da Lei Complementar
nº 101/2000, a empresa controlada refere-se
à sociedade cuja maioria do capital social com
direito a voto pertença, direta ou indiretamente,
a ente da Federação.

A) A efetividade refere-se à capacidade de uma
instituição de gerir adequadamente os recursos
financeiros colocados à sua disposição.
B) A economicidade refere-se ao esforço do
processo de transformação de insumos em
produtos.
C) A eficiência diz respeito ao alcance dos
resultados pretendidos a médio e longo prazo.
D) A eficácia diz respeito à capacidade da gestão
de cumprir objetivos imediatos, traduzidos em
metas de produção ou de atendimento.
QUESTÃO 28
As variações patrimoniais são transações que promovem
alterações nos elementos patrimoniais da entidade
do setor público, mesmo em caráter compensatório,
afetando ou não o seu resultado.
Analise as afirmativas a seguir sobre as variações
patrimoniais.
I.

As variações patrimoniais qualitativas alteram
a composição dos elementos patrimoniais,
afetando o patrimônio líquido.

II.

As variações quantitativas correspondem a fatos
modificativos e as variações qualitativas, a fatos
permutativos.

III. O reconhecimento da variação patrimonial
qualitativa pode ocorrer antes, depois ou no
momento da arrecadação da receita orçamentária.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):
A) I e II, apenas.
B) II, apenas.
C) I, II e III.
D) III, apenas.

D) O acesso às informações acerca da
execução orçamentária e financeira da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios é assegurado pela Lei Complementar
nº 101/2000.
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QUESTÃO 29
Considere as afirmativas a seguir sobre o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
I.

O PCASP contribui para a transparência da gestão fiscal e para o controle social.

II.

As autarquias são obrigadas a utilizar o PCASP, enquanto as empresas estatais dependentes não o são.

III. Os entes da Federação somente poderão detalhar a conta contábil nos níveis posteriores ao nível apresentado na
relação de contas do PCASP, sem exceção.
Está(ão) incorreta(s )a(s) afirmativa(s):
A) I e II, apenas.

C) II apenas.

B) I, II e III.

D) III, apenas.

QUESTÃO 30
Redução ao valor recuperável é a perda dos benefícios econômicos futurosou do potencial de serviços de ativo superior
ao reconhecimento sistemático da depreciação.
Nesse sentido, assinale a afirmativa incorreta a respeito da redução ao valor recuperável de ativo gerador e não gerador
de caixa no setor público.
A) O ativo será objeto de redução ao valor recuperável quando o seu valor contábil exceder o seu valor de uso.
B) Evidência disponível de obsolescência ou de dano físico de um ativo pode ser uma indicação de que um ativo
possa ter sofrido desvalorização.
C) A perda por redução ao valor recuperável deve ser reconhecida no resultado do período.
D) No caso de reversão da perda por redução ao valor recuperável por algum motivo, o valor contábil do ativo deve
ser aumentado até seu valor recuperável de serviço.

PROVA DISCURSIVA
INSTRUÇÕES GERAIS
1.

A Prova Discursiva valerá 20 (vinte) pontos, sendo eliminados os candidatos a que forem atribuídas nota zero, de
acordo com o critério de avaliação, ou que não obedecerem às orientações apresentadas no Caderno de Prova.

2.

A Prova Discursiva será composta de 2 (duas) Questões Dissertativas que deverão ser respondidas em, no mínimo
10 (dez) e no máximo 20 (vinte) linhas.

3.

O que for escrito além do espaço destinado ao candidato não será considerado, sendo o candidato penalizado pelos
problemas de compreensão de seu texto.

4.

Será atribuída nota 0 (zero) à prova discursiva:
a)

cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido;

b)

considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, com espaçamento excessivo
entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à norma padrão da língua portuguesa escrita
ou em idioma diverso;

c)

cujo texto apresente qualquer tipo de identificação do candidato;

d)

que não atingir o número mínimo de linhas estabelecido;

e)

que for redigida fora do espaço definido;

f)

que não for escrita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta; e

g)

que tiver uso de corretivos;

h)

deixar de entregar seu caderno de prova discursiva.

5.

Na Prova Discursiva, o candidato somente poderá registrar seu nome, número de inscrição ou assinatura em
lugar / campo especificamente indicado, sob pena de anulação da sua prova e consequente eliminação.

6.

A folha para rascunho, constante do Caderno de Prova, será de preenchimento facultativo e, em nenhuma hipótese,
o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da prova nem poderá ser levado pelo candidato.

7.

Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da Prova Discursiva, devendo o candidato limitar-se a
uma única Folha de Respostas recebida.
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QUESTÕES DISSERTATIVAS
QUESTÃO 1
Faça os lançamentos contábeis solicitados a seguir, informando o débito / crédito, título da conta, natureza da informação
e valor, conforme modelo:
Débito / Crédito

Título da conta

Natureza da informação

Valor

A) Registro, no orçamento, da previsão de determinada receita, no valor de R$ 250.000,00.
B) Registro, no orçamento, da previsão da aprovação de crédito adicional suplementar, no valor de R$ 50.000,00.
C) Registro da realização e arrecadação de determinada receita orçamentária de impostos concomitante ao fato
gerador, no valor de R$ 30.000,00.
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QUESTÃO 2
A Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado estabelece, entre outros
aspectos, o tratamento contábil para ativos imobilizados, abordando questões como reconhecimento dos ativos imobilizados,
determinação de seus valores contábeis (mensuração) e determinação de depreciação e de perdas por redução ao valor
recuperável, a serem reconhecidas em relação a eles.
Com base na NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado, responda as seguintes questões e faça o que se pede:
A) Qual é o conceito de ativo imobilizado?
B) Qual é o conceito de valor contábil, valor depreciável e valor residual do ativo imobilizado?
C) Qual é o conceito de vida útil para fins de reconhecimento da depreciação do ativo imobilizado?
D) Cite três métodos de depreciação que podem ser utilizados para alocar, de forma sistemática, o valor depreciável
do ativo ao longo da sua vida útil, de acordo com a NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado.
E) Qual é a periodicidade de revisão do método de depreciação do ativo imobilizado?
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FOLHA DE RESPOSTAS
(VERSÃO DO CANDIDATO)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

