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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! 

 

MUNICÍPIO DE GRAMADO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

TESOUREIRO 
(PREFEITURA)
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NÍVEL MÉDIO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

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

longo do texto estão citados nas questões. 

                               

O segredo para viver cem anos está em suas mãos, não em seus genes 
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Todos nós conhecemos famílias nonagenárias, que parecem indestrutíveis. Mas o que está por 

_____ de sua longevidade? Até agora se pensava que "a diferença entre os que vivem muito e os 

que vivem pouco dependia entre 15% e 30% da genética", explica Miguel Pita, professor da 

Universidade Autónoma de Madrid. No entanto, um novo estudo publicado na revista Genetics joga 

por terra esta ideia. 

A pesquisa, intitulada “As estimativas da hereditariedade da longevidade humana estão 

substancialmente infladas por causa da combinação seletiva”, foi conduzida por um grupo de 

pesquisadores radicado na Califórnia (EUA) que comparou 54 milhões de árvores genealógicas do 

Ancestry, um banco de dados que conecta pessoas de todo o mundo com seus ancestrais. De 

acordo com os resultados, os genes influenciam, mas muito menos do que se pensava 

anteriormente. Apenas 7%. 

As conclusões são relativamente surpreendentes, embora a ciência já soubesse que o DNA 

pesava menos que o estilo de vida. "A ideia geral que tínhamos até agora era que, nas sete ou oito 

primeiras décadas de vida, o estilo de vida é mais importante que a genética", diz Pita. "Digamos 

que o estilo de vida se sobrepõe ao efeito da genética. Se você consegue manter uma dieta 

saudável, com pouco álcool, pouco fumo e muito exercício, viverá muito mais do que se não fizer 

isso, independentemente da genética que tenha." 

É _______ da sétima e oitava décadas que a genética ______, acrescenta este especialista: 

"Todas aquelas pessoas que são nonagenárias e centenárias, além de terem tido um estilo de vida 

adequado, tendem a possuir uma determinada genética". O professor Pita dá dois exemplos: "A 

genética é importante porque, se você tem uma propensão muito grande ao câncer, obviamente a 

duração de sua vida será afetada". No entanto, ele faz uma comparação com o talento para a 

música. "Todos podemos nos esforçar e tocar violão mais ou menos bem, mas, para sermos um 

gênio, precisamos de uma certa genética", diz ele. 

A novidade deste estudo está na maneira como os dados foram analisados, e é isso que é 

enfatizado no complicado título. "O que diz é que a diferença entre viver muito ou viver um pouco 

por causa da influência da genética não é muita. Que é maior a influência ambiental." Este 

trabalho demonstra que os estudos anteriores que apontavam que os genes tinham 30% da culpa 

por alguém viver pouco ou muito não foram muito bem feitos: “Baseavam-se em uma combinação 

seletiva, de modo que, quando parecia que duas pessoas tinham a mesma genética, o que elas 

tinham, na verdade, era o mesmo ambiente”. 

"O que se vê é que pessoas com características semelhantes, a mesma origem social e até 

traços físicos semelhantes tendem a combinar entre si, de modo que não são seus genes o que as 

faz viver mais tempo; é que estão se agrupando entre si”, afirma o especialista.  

Isso não significa que, com melhorias na genética, não iremos viver mais. "A genética é muito 

importante", diz Miguel Pita. "Se identificamos quais são os genes que causam aumento da 

mortalidade e administramos os medicamentos para combatê-los, a longevidade aumentará 

muito. Embora pareça que a genética não influencia muito, pode, sim, aumentar muito a 

expectativa de vida." Parece contraditório, mas não é. "A genética pode fazer com que todos nós 

vivamos mais. Sempre haverá um ambiente no qual ela influencia mais do que em outro, mas o 

controle dos genes aumentará a longevidade", conclui o especialista. 

Fonte: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/19/ciencia/1545227085_353401.html  

(Texto adaptado para esta prova) 
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QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das 

linhas 02 e 18 (duas ocorrências). 

 

A) traz – apartir – intervém 

B) trás – a partir – intervêm 

C) trás – a partir – intervém  

D) traz – a partir – intervêm 

E) trás – apartir – intervêm  

 

 

QUESTÃO 02 – Analise as seguintes assertivas sobre a pontuação do texto: 

 

I. A vírgula da linha 06 introduz um aposto. 

II. A vírgula da linha 13 introduz um adjunto adverbial deslocado. 

III. O ponto final da linha 11 poderia ser substituído por dois-pontos sem acarretar problemas, 

desconsiderando necessidade de ajuste de letras maiúsculas ou minúsculas. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 03 – Analise as seguintes assertivas sobre os nexos presentes no texto e suas relações: 

 

I. A palavra ‘mas’ (l. 23) é uma conjunção adversativa que pode ser substituída por ‘porém’ sem 

modificar o sentido e a estrutura da frase em que está inserida. 

II. A expressão ‘No entanto’ (l. 04) pode ser substituída por ‘Entretanto’ sem acarretar problemas 

de sentido ou estrutura na frase em que se insere. 

III. O vocábulo ‘embora’ (l. 12) inicia uma oração que exprime um fato que se concede, que se 

admite, em oposição a outro, podendo ser substituído por ‘porquanto’. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa que apresenta linguagem conotativa. 

 

A) De acordo com os resultados, os genes influenciam, mas muito menos do que se pensava 

anteriormente.  

B) As conclusões são relativamente surpreendentes, embora a ciência já soubesse que o DNA 

pesava menos que o estilo de vida.  

C) A novidade deste estudo está na maneira como os dados foram analisados, e é isso que é 

enfatizado no complicado título.  

D) Isso não significa que, com melhorias na genética, não iremos viver mais.  

E) Sempre haverá um ambiente no qual ela influencia mais do que em outro, mas o controle dos 

genes aumentará a longevidade . 
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QUESTÃO 05 – Analise as seguintes propostas de substituição de palavras do texto: 

 

I. ‘sobrepõe’ (l. 15) por ‘segue’. 

II. ‘manter’ (l. 15) por ‘seguir’. 

III. ‘tendem’ (l. 33) por ‘têm a disposição de’. 

 

Quais alterações NÃO acarretam mudanças na estrutura da frase em que estão inseridas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que apresenta um sinônimo para a palavra ‘propensão’        

(l. 21). 

 

A) Tendência. 

B) Divergência. 

C) Dificuldade. 

D) Possibilidade. 

E) Rejeição. 

 

 

QUESTÃO 07 – Se trocássemos a palavra ‘pesquisa’ (l. 06) por ‘estudos’, quantas outras alterações 

seriam necessárias no período para fins de concordância? 

 

A) Uma. 

B) Duas. 

C) Três. 

D) Quatro. 

E) Cinco. 

 

 

QUESTÃO 08 – Analise as seguintes assertivas a respeito dos pronomes presentes no texto e das 

suas relações: 

 

I. O pronome ‘sua’ (l.02) faz referência à longevidade das famílias nonagenárias. 

II. O pronome ‘as’ (l.33) retoma o seguinte trecho que se inicia na linha anterior: “pessoas com 

características semelhantes, a mesma origem social e até traços físicos semelhantes”. 

III. O pronome ‘–los’ (l.37) faz uma retomada dos genes que causam aumento da mortalidade 

(l.36-37). 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 09 – Considerando as regras de acentuação, analise as seguintes assertivas sobre 

palavras do texto e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Se o acento da palavra ‘viverá’ fosse retirado, esta continuaria sendo classificada como verbo, 

porém assumiria outro tempo verbal.  

(  ) Os vocábulos ‘alguém’ e ‘está’ são acentuados por serem oxítonas. 

(  ) As palavras ‘dá’ e ‘é’, se retirados os acentos, seriam classificados como preposições. 

 

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

 

A) V – V – V. 

B) F – V – F. 

C) F – F – V. 

D) V – V – F. 

E) F – F – F. 

 

 

QUESTÃO 10 – A respeito do texto, analise as seguintes assertivas: 

 

I. A partir de um estudo há pouco realizado, descobriu-se uma diminuição da influência da 

genética na questão da longevidade. 

II. De acordo com o texto, pessoas que têm hábitos saudáveis apresentam maior probabilidade de 

viverem mais, não sendo tão importante o fator genético nessa equação. Ou seja, a genética 

não pode fazer alguém viver mais ou menos. 

III. De acordo com a pesquisa “As estimativas da hereditariedade da longevidade humana estão 

substancialmente infladas por causa da combinação seletiva”, o ambiente é um fator muito 

importante na questão da longevidade, influenciando mais do que a genética. 

 

Quais estão INCORRETAS? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 11 – Conforme a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, são Poderes do Município, 

independentes e harmônicos entre si, o ___________, exercido pelo(a) ______________, e o 

___________, exercido pelo(a) ____________. 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) Judiciário – Prefeito – Executivo – Câmara Municipal 

B) Judiciário – Prefeito – Legislativo – Câmara Municipal 

C) Legislativo – Câmara Municipal – Executivo – Prefeito 

D) Legislativo – Câmara Municipal – Judiciário – Prefeito 

E) Legislativo – Prefeito – Judiciário – Câmara Municipal 
 

 

QUESTÃO 12 – Conforme a Constituição Estadual, a remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e 

dos Vereadores será fixada pelo(a): 
 

A) Assembleia Legislativa. 

B) Câmara de Deputados Estadual. 

C) Câmara Municipal. 

D) Governador. 

E) Presidente da República. 
 

 

QUESTÃO 13 – De acordo com a Lei nº 2.912/2011, à família do servidor ocupante de cargo efetivo 

com renda igual ou menor à fixada pela legislação federal para a concessão da vantagem será 

devido o auxílio-reclusão. Nesse contexto, analise as seguintes assertivas. 
 

I. O auxílio-reclusão será de dois terços do vencimento quando o servidor for afastado por motivo 

de prisão preventiva. 

II. O auxílio-reclusão será de metade do vencimento, durante o afastamento em virtude de 

condenação, por sentença definitiva, nos casos em que a pena que não determine perda do 

cargo. 

III. O pagamento do auxílio-reclusão cessará a partir do dia imediato àquele em que o servidor for 

posto em liberdade, ainda que condicional. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II.  

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III.   
 

 

QUESTÃO 14 – Conforme Lei Orgânica do Município de Gramado, o mandato da Mesa e das 

Comissões será de _____, ________ a recondução para o mesmo cargo na eleição subsequente. 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) um ano  – vedada 

B) dois anos – vedada 

C) três anos – permitida 

D) um ano  – permitida 

E) dois anos – permitida 
 

 

QUESTÃO 15 – A Lei Orgânica do Município de Gramado pode ser emendada mediante proposta: 
 

I. De Vereador. 

II. Do Prefeito. 

III. De eleitores do Município. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II.  

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III.   
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Para responder às questões 16 a 19, considere o seguinte caso fictício:  
 

Gabriela tem 18 anos, reside com seus pais em Canoas, na região Metropolitana do Rio Grande do 

Sul, e recentemente concluiu o Ensino Médio. Sua madrinha, que mora em Gramado, sugeriu a ela 

que se inscrevesse no Concurso e viesse morar em sua residência na Serra, para lhe fazer 

companhia. Sendo assim, Gabriela se inscreveu, começou a estudar os programas mencionados em 

Edital e irá fazer a prova em fevereiro de 2019. 
   

QUESTÃO 16 – Caso Gabriela venha a ser aprovada e nomeada para o serviço público, ela 
precisará se organizar para morar com sua madrinha, sabendo que, conforme a Lei nº 2.912/2011, 

ela deverá entrar em exercício em _____ dias contados ____________. 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) 05 – da data da posse 

B) 05 – do ato de nomeação 

C) 10 – da data da posse 

D) 10 – do ato de nomeação 

E) 15 – da data da posse 
 

 

QUESTÃO 17 – Como Gabriela irá morar com sua madrinha, quando servidora pública, ela pretende 
passar suas férias com os pais. Conforme a Lei nº 2.912/2011, para que goze 30 dias corridos de 

férias, no período de doze meses de vigência da sua relação com o Município, ela não poderá ter 

faltado ao serviço sem justificativa por mais de quantas vezes? 
 

A) 05. 

B) 07. 

C) 10. 

D) 12. 

E) 15. 
 

 

QUESTÃO 18 – Caso Gabriela seja aprovada e convocada para investidura em cargo público de 

caráter efetivo, qual será a sua forma de provimento? 
 

A) Aproveitamento. 

B) Nomeação. 

C) Recondução. 

D) Reintegração. 

E) Reversão. 
 

 

QUESTÃO 19 – Ao estudar os programas para a prova do concurso, Gabriela constatou que 

servidores efetivos estáveis poderão obter promoção por escolaridade, por isso prestou o ENEM em 

2018 visando entrar em uma faculdade de Administração. Nesse contexto, conforme a Lei               
nº 2.914/2011, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) A promoção será equivalente a um adicional de 10% sobre o valor básico do vencimento do 

respectivo cargo, com avanço em duas subfaixas de vencimento, vedada a acumulação das 

vantagens para efeitos de cálculos posteriores. 

B) A promoção também poderá ser estendida ao servidor que fizer pós-graduação, sendo esta 

reconhecida pelo MEC, ou curso de extensão com carga horária mínima de 360 horas, para 

ambos os casos. 

C) Não serão aceitos para fins de promoção por escolaridade cursos a distância, mesmo que a 

instituição seja reconhecida pelo MEC. 

D) Será dada promoção por escolaridade no mês seguinte à comprovação de conclusão do ensino 

fundamental, médio e superior, pós-graduação, mestrado e doutorado desde que a formação seja 

um complemento, e não aquela exigida pelo cargo que ocupa. 

E) A concessão do benefício somente vigorará a partir do mês seguinte, a contar da data do 

protocolo Diploma de Escolaridade devidamente registrado no órgão competente, com a descrição 

da carga horária mínima, vedado eventual acúmulo ou duplicidade relativa a benefícios da mesma 

natureza. 
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QUESTÃO 20 – Conforme a Lei nº 2.914/2011, são níveis do quadro de servidores municipais: 

 

I. Nível Inicial, com 01 faixa de vencimento. 

II. Nível Básico, com 06 faixas de vencimento. 

III. Nível Médio, com 05 faixas de vencimento. 

IV. Nível Superior, com 06 faixas de vencimento. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas III e IV. 

C) Apenas I, II e III.  

D) Apenas II, III e IV.  

E) I, II, III e IV.  
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 21 – Em uma turma com 40 estudantes, sabe-se que 20 gostam de ciências, 30 gostam 

de história e 10 não gostam nem de ciências nem de história. O número de estudantes da turma 

que gostam de ciências e história ao mesmo tempo é: 

 

A) 10. 

B) 20. 

C) 30. 

D) 40. 

E) 50. 

 

 

QUESTÃO 22 – Se P  e Q  são proposições falsas, então o valor lógico da proposição P Q  é: 

 

A) Verdadeiro. 

B) Falso. 

C) Verdadeiro e falso. 

D) Nem verdadeiro, nem falso. 

E) Impossível de saber. 

 

 

QUESTÃO 23 – A negação da proposição “Nenhum outono é quente em Gramado” é: 

 

A) Algum outono é quente em Gramado. 

B) Todos os outonos são quentes em Gramado. 

C) Se é outono então é quente em Gramado. 

D) É outono e está quente em Gramado. 

E) É outono se e somente se é quente em Gramado. 

 

 

QUESTÃO 24 – Se João estuda então João passa na prova. Se João passa na prova então João é 

nomeado. Se João é nomeado então João fica feliz. Sabe-se que João não está feliz, logo conclui-se 

que: 

 

A) João é nomeado. 

B) João passa na prova. 

C) João estudou. 

D) João não é nomeado e João estudou. 

E) João não estudou e não passou na prova. 

 

 

QUESTÃO 25 – Considere as seguintes proposições: 

 

I. Gramado é uma cidade localizada no estado do Rio Grande do Sul. 

II. Todo morador do Rio Grande do Sul gosta de churrasco. 

III. Pedro gosta de churrasco. 

 

A partir das proposições anteriores, é possível concluir que: 

 

A) Pedro não mora em Gramado. 

B) Pedro mora em Gramado. 

C) Pedro pode ser morador de Gramado. 

D) Pedro mora no Rio Grande do Sul. 

E) Pedro não mora no Rio Grande do Sul. 
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QUESTÃO 26 – A negação da proposição “Maria é alta e Pedro é baixo” é: 

 

A) Maria é baixa e Pedro é alto. 

B) Maria é baixa ou Pedro é alto. 

C) Se Maria é baixa então Pedro não é baixo. 

D) Maria não é alta ou Pedro não é baixo. 

E) Ou Maria é alta ou Pedro é baixo. 

 

 

QUESTÃO 27 – Trata-se de um exemplo de contingência a proposição da alternativa: 

 

A) P P   

B) P Q  

C) P P  

D) Q Q   

E) P P  

 

 

QUESTÃO 28 – Considere as seguintes proposições: 

 

I. Maria é mais alta do que Joana. 

II. Joana é mais alta do que Antônia. 

III. Antônia é mais baixa do que Pedro. 

 

A partir das proposições anteriores, pode-se concluir que: 

 

A) Pedro é mais alto do que Maria. 

B) Pedro é mais baixo do que Maria. 

C) Pedro pode ser mais alto do que Maria. 

D) Pedro é mais alto do que Joana. 

E) Pedro é mais baixo do que Joana. 

 

 

QUESTÃO 29 – Durante um dia de visitação no Zoológico de Gramado, constatou-se, por meio da 

aplicação de um questionário, que: 

 

I. 200 pessoas gostaram de visitar o acervo dos pássaros. 

II. 100 pessoas gostaram de visitar o acervo dos primatas. 

III. 50 pessoas gostaram de visitar ambos os acervos (pássaros e primatas). 

 

O número de pessoas consultadas, nesse dia de visitação no Zoológico de Gramado, por meio de 

questionário, foi: 

 

A) 350. 

B) 300. 

C) 275. 

D) 260. 

E) 250. 

 

 

QUESTÃO 30 – Dadas as proposições P , Q  e R , o número de linhas da tabela-verdade da 

proposição composta  P Q R   é: 

 

A) 3. 

B) 4. 

C) 5. 

D) 8. 

E) 10. 

 



Execução: Fundatec 
TESOUREIRO 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 31 – De maneira geral, as Contas de Resultados são aquelas utilizadas para apuração do 

resultado do exercício social. Em relação às contas de Receitas e Despesas que periodicamente são 

confrontadas para apurar o Lucro ou Prejuízo de uma Empresa, é correto afirmar que: 

 

A) A contabilidade engloba basicamente duas classes de contas: Contas do Balanço Patrimonial e 

Contas da Demonstração de Resultado, sendo que toda a receita deve ser debitada e toda a 

despesa deve ser creditada. 

B) Conforme exigência legal, as empresas são obrigadas a encerrar todas as contas de resultado. 

Esse encerramento ocorre no momento do confronto das despesas com as receitas para apurar o 

resultado. Desta forma, todas as contas de resultado ficam com saldo zero para início do próximo 

período contábil. 

C) Para contabilizarmos os lançamentos de encerramento, é necessário abrir uma conta transitória 

com o título de Lucros ou Prejuízos Acumulados do Exercício. Transferindo o saldo das contas de 

receitas e despesas para essa conta transitória, encerram-se as contas de Receitas e Despesas. 

D) Lucros Acumulados ou Prejuízo Acumulado é a conta do Patrimônio Líquido pela qual transita o 
resultado do período, diminuindo dos saldos anteriores. Pela Lei nº 11.638/2007 é uma conta 

transitória, devendo ter saldo zero no final do exercício social. 

E) As regras definidas para confronto da Receita e Despesa podem ser realizadas pelo Regime de 

Caixa e pelo Regime de Competência. A legislação brasileira exige que a contabilização seja 

apresentada pelo Regime de Caixa. 

 

 

QUESTÃO 32 – O conteúdo da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é estabelecido em 

dispositivos da Constituição Federal e, a partir de 2000, por meio da chamada Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Em conformidade com a Constituição, a LDO contém: 

 

A) Metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o 

exercício financeiro subsequente. 

B) Parâmetros para iniciativa de lei de fixação das remunerações no âmbito do Poder Executivo. 

C) Limites para elaboração das propostas orçamentárias do Poder Judiciário e do Ministério Público. 

D) Alterações na legislação previdenciária e tributária. 

E) Autorização para elaboração da Lei Orgânica do município. 

 

 

QUESTÃO 33 – Analise as seguintes afirmações acerca da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF): 

 

I. Alcança todos os entes estatais: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, seus Poderes, 

fundos e entidades da administração indireta, destas excluídas as empresas estatais que não 

dependem do Tesouro Central. Mesmo dependendo do erário central, fundações instituídas ou 

mantidas pelo poder público estão, todas elas, sujeitas aos limites e condições do novo código 

de finanças governamentais. 

II. Fundamenta-se nos seguintes princípios: Entidade, Transparência, Continuidade, Oportunidade, 

Preservação do Patrimônio Público, Limitação de Despesas e Controle do Endividamento Público. 

III. Conferiu uma série de atribuições ao Tribunal de Contas da União (TCU), que passou a 

desempenhar importante papel na fiscalização da gestão fiscal. Entre as atribuições previstas 

para o TCU, destaca-se a fiscalização do implemento das metas estabelecidas pela LDO. 

IV. Qualquer aumento da despesa decorrente de ação governamental deverá estar acompanhado 

de dois documentos: Demonstração do Impacto Financeiro e Declaração de Responsabilidade. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas IV. 

E) Apenas III e IV. 
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Execução: Fundatec 
TESOUREIRO 

QUESTÃO 34 – O Regime de Adiantamento é um processo especial da despesa pública 

orçamentária, através do qual se coloca o numerário à disposição de um funcionário ou servidor, a 

fim de dar-lhe condições de realizar gastos que, por sua natureza, não possam obedecer ou 

depender de trâmites normais. Em relação ao assunto, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidas em lei e 

consiste na entrega de numerário ao servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria, 

para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. 

B) Embora seja uma forma de processamento especial de despesa orçamentária, o regime de 

adiantamento subordina-se a todos os trâmites a que está sujeita a despesa pública 

orçamentária. 

C) O funcionamento e a operacionalização do regime de adiantamento prevêem o seu início através 

de requisição, na qual conste expressamente: dispositivo legal em que se baseia ou a autorização 

da autoridade competente, nome e cargo ou função do responsável, o código local e o item ou 

crédito pelo qual é classificada a despesa e o prazo de aplicação. 

D) A legislação destaca dois tipos de adiantamento: Base Mensal, no qual o prazo de aplicação será 

o do período para o qual foi concedido, ou o prazo de 30 dias subsequentes ao recebimento do 

numerário, prazo este improrrogável, e Adiantamento Único, no qual o prazo de aplicação é 

fixado pelo órgão ou autoridade competente, não podendo ser prorrogado. 

E) O controle e exames das prestações de contas dos adiantamentos é feito pela unidade 

competente de tomada de contas do órgão a que esteja vinculado o responsável pelo 

adiantamento e o julgamento de sua regularidade pelo Tribunal de Contas. 

 

 

QUESTÃO 35 – Na Auditoria são apresentadas várias formas de obtenção de evidências, aplicando 

alguns procedimentos envolvendo testes efetuados pelo Auditor Independente, que compreendem: 

 

A) O procedimento de inspeção compreende o exame físico dos documentos, registros ou mesmo de 

ativos. Este procedimento confirma a existência, mas não a propriedade do ativo ou de um direito. 

B) O procedimento de controle é utilizado com bastante frequência nos trabalhos de auditoria das 

demonstrações financeiras, sendo uma evidência forte para a auditoria, representando respostas 

às solicitações do auditor, o qual confirma saldos nas contas contábeis as quais estão sendo 

objeto de auditoria. 

C) O procedimento de recálculo compreende determinações de variações, sendo bastante utilizados 

desde o seu planejamento até o seu encerramento. 

D) O procedimento de reexecução é bastante utilizado no processo de revisão das informações 

históricas. As respostas encontradas geralmente devem ser confirmadas por outros 

procedimentos. 

E) O procedimento de indagação compreende a verificação de algo que foi executado por outro, 

como, por exemplo, os procedimentos de controle preventivos executados pelos empregados da 

entidade, cujas demonstrações financeiras estão sendo auditadas. 

 

 

QUESTÃO 36 – De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas à auditoria interna, 

a responsabilidade do auditor é: 

 

A) Profissional, civil ou pessoal. 

B) Guiada pela Consolidação das Leis do Trabalho e sob a supervisão da Justiça do Trabalho. 

C) Civil e administrativa. 

D) Civil, penal e administrativa. 

E) Objetiva e subjetiva. 
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Execução: Fundatec 
TESOUREIRO 

QUESTÃO 37 – As ações da empresa Alfabeto Produtos Eletrônicos S.A estão sendo vendidas a    

R$ 120,00 cada no início do ano. Espera-se que o lucro da empresa, no final deste ano, seja de      

R$ 10,80 por ação e que ela pague um dividendo, no fim do ano, de R$ 7,20. Pergunta-se: Se os 

investidores exigem um retorno de 9% ao ano, que taxa de crescimento deve ser esperada para a 

empresa? 
 

A) 1,5% a.a. 

B) 2,2% a.a. 

C) 3,0% a.a. 

D) 3,4% a.a. 

E) 4,0% a.a. 
 

 

QUESTÃO 38 – Determinada mercadoria tem seu preço à vista fixado em R$ 1.000,00, mas pode 

ser adquirida da seguinte forma: entrada correspondente a 40% do preço à vista e mais um 

pagamento no valor de R$ 612,00 para 30 dias após a compra. Calcule a taxa mensal de juros 

simples cobrada pela loja na venda a prazo. 
 

A) 1,5%. 

B) 1,62%. 

C) 1,80%. 

D) 2,0%. 

E) 2,2%. 
 

 

QUESTÃO 39 – Considere a empresa cujo DRE projetado no melhor cenário seja o apresentado a 

seguir. Trata-se de uma empresa consolidada, que tem a meta de lucro desejada pelos acionistas 

em R$ 370.000. Qual seria o máximo que essa empresa poderia alocar para fazer face aos seus 

gastos fixos? 
 

Receita Bruta: 18.071.064 

Devoluções: (90.355) 

Receita Líquida: 17.980.709 

 

Custos Variáveis de 

Produção 

(7.015.825) 

 

Despesas Variáveis 

de Vendas 

(6.008.629) 

 

Margem Líquida: 4.956.255 

 
  
A) R$ 4.856.255. 

B) R$ 4.956.456. 

C) R$ 5.345.897. 

D) R$ 5.567.989. 

E) R$ 6.345.456. 
 

 

QUESTÃO 40 – O Relatório Resumido da Execução Orçamentária constitui-se tanto para a 

Administração Pública quanto para os órgãos de controle um valioso instrumento de 

acompanhamento da execução orçamentária. Esse relatório será elaborado e publicado pelo Poder 

Executivo com o seguinte conteúdo: 
 

A) Balanço Orçamentário por Categoria Econômica: receitas por grupo de natureza e despesas por 

fonte. 

B) Demonstrativo da execução das receitas por categoria econômica e despesas por categoria e 

despesas por categoria orçamentária. 

C) Os Demonstrativos que acompanharão o Relatório Resumido da Execução Orçamentária são: 

Receita Corrente Líquida, Receitas e Despesas Previdenciárias, Resultado Nominal e Primário e 

Restos a Pagar. 

D) No Demonstrativo da Receita Corrente Líquida, será evidenciado a previsão inicial e atualizada, 

realizadas e previstas até o final do exercício. 

E) No Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias, será apresentado a apuração, 

evolução e previsão de seu desempenho até o final do exercício. 
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