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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

13 de outubro

14 às 18h

35 questões

4h de duração*
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Língua Portuguesa 5 questões

O caminho ambiental possível entre alarmistas e 
céticos

Trecho de entrevista de Cláudio Motta com o professor 
José Eli da Veiga, autor do livro A desgovernança mun-
dial da sustentabilidade, publicado em 2013.

Como enfrentar as mudanças climáticas?
O livro é mais ponderado do que a opinião de muita 
gente. Tento explicar as principais questões do clima, 
que é o principal problema, com certeza, mas também 
abordo aspectos da biodiversidade e do excesso de 
nitrogênio nos oceanos.

O senhor é otimista?
O otimista normalmente é o pessimista mal-infor-
mado. O problema é o grau de ceticismo. No fundo, 
há três posições que vemos na literatura. O otimista 
acredita que as pessoas bem-informadas vão começar 
a cuidar do planeta porque teriam mais consciência 
ecológica. No extremo oposto, tem gente que diz que 
ocorrerão desastres e não dará tempo de reverter esse 
quadro porque, infelizmente, a Humanidade não tem 
propensão ao desenvolvimento sustentável. E, no 
meio termo, há gente que diz que, pelo andar da car-
ruagem, vai ser complicado. Provavelmente, só depois 
de uma crise séria as pessoas vão acordar.

O que deverá acontecer com o clima?
Sobre isso ninguém pode ter certeza, nem para um 
lado, nem para outro. A ciência não permite que se 
afirme que estamos no caminho do precipício nem 
que, com certeza, vai surgir uma inovação tecnológica 
capaz de resolver os nossos problemas.

Como lidar com o aquecimento global?
Não é fácil. Muito em parte porque a ciência, em geral, 
não manda para os decisores políticos a mensagem 
que normalmente as pessoas precisam receber: se não 
fizer tal coisa, acontecerá isto. Os relatórios do IPCC 
(Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáti-
cas), que revisa periodicamente os estudos científicos, 
dizem que, se o CO2 chegar a determinado nível, 
medido em partes por milhão, haverá uma probabi-
lidade entre 30% e 50% de que aconteça algo com a 
temperatura. Hoje, existe um consenso de que não 
seria bom que o aquecimento ultrapassasse os dois 
graus, na média. Mas, e se passar, quais serão as con-
sequências? Aí é muito mais difícil dizer o que pode 
acontecer. Assim, os decisores políticos não têm como 
tomar as medidas necessárias.

Por outro lado, no caso do buraco na camada de 
ozônio, houve uma decisão global para enfrentar o 
problema. Como isto foi possível no passado?
A questão colocada era muito bem resolvida: se não 
houvesse uma mudança, todos os seus filhos teriam 
câncer de pele. As populações, principalmente do 
Hemisfério Norte, ficaram apavoradas com esta pos-
sibilidade. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai 
subir alguns centímetros neste século, caso a tempe-
ratura fique dois graus mais elevada. A percepção da 
opinião pública passa a ser outra. Consequentemente, 
a maneira como os políticos são pressionados pela 
população, também.

Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/revis-
ta-amanha/o-caminho-ambiental-possivel-entre-alarmistas-ceti-
cos-8651393. Acesso em 14/ago/2019. Adaptado.

1. Assinale a alternativa correta, de acordo com o 
texto.

a. SQUARE De acordo com o grau de ceticismo sobre as 
mudanças climáticas, há numa extremidade os 
otimistas, que acreditam que pessoas bem-in-
tencionadas salvarão o planeta, e na outra extre-
midade os pessimistas, que creem que o quadro 
só será revertido depois de uma catástrofe.

b. Check-square Na opinião do entrevistado, se os estudos 
científicos pudessem emitir com certeza men-
sagens objetivas sobre certas atitudes e suas 
consequências, a população e os políticos 
poderiam ter outra percepção da realidade e 
outro posicionamento.

c. SQUARE No livro A desgovernança mundial da sustentabi-
lidade, José Eli da Veiga aborda principalmente 
a questão da biodiversidade e da fixação exces-
siva de nitrogênio nos oceanos, considerada o 
maior problema da humanidade.

d. SQUARE As respostas do entrevistado apresentam-se 
em linguagem conotativa, pois são subjetivas e 
caracterizadas por estilo literário.

e. SQUARE Em “E, no meio termo, há gente que diz que, 
pelo andar da carruagem, vai ser complicado. 
(2a resposta), a expressão sublinhada é um vício 
de linguagem e vai de encontro às normas 
gramaticais.
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2. De acordo com o texto, infere-se, da entrevista, que 
o entrevistado:

a. SQUARE antevê um cenário no qual a vida como conhe-
cemos hoje caminha para a extinção.

b. SQUARE contesta a ideia de aquecimento global asso-
ciado a emissões de dióxido de carbono.

c. SQUARE escamoteia seu posicionamento acerca do 
aquecimento global, dando respostas que se 
desviam das perguntas.

d. SQUARE contesta que as medidas políticas para evitar o 
aquecimento global devam se basear nos rela-
tórios do IPCC.

e. Check-square coloca-se em uma posição intermediária entre 
os alarmistas e os céticos acerca das mudanças 
climáticas.

3. Analise as frases abaixo:

 � O livro é mais ponderado do que a opinião de 
muita gente. (1a resposta)

 � O problema é o grau de ceticismo. 
(2a resposta)

 � […] a Humanidade não tem propensão ao 
desenvolvimento sustentável. (2a resposta)

 � Hoje, existe um consenso de que não seria 
bom que o aquecimento ultrapassasse os dois 
graus, na média. (4a resposta)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência que 
substitui, na mesma ordem e sem prejuízo de signifi-
cado, as palavras sublinhadas.

a. Check-square moderado • descrença •  
inclinação • uma anuência

b. SQUARE equilibrado • dúvida • índole • um dissenso
c. SQUARE sereno • certeza • vocação • uma desaprovação
d. SQUARE sensato • crença • pendor • uma tolerância
e. SQUARE plausível • incredulidade •  

tendência • uma discordância

4. Considere os períodos abaixo.

1. O livro é mais ponderado do que a opinião de 
muita gente. (1a resposta)

2. Tento explicar as principais questões do clima, 
que é o principal problema, com certeza, mas 
também abordo aspectos da biodiversidade 
e do excesso de nitrogênio nos oceanos. 
(1a resposta)

3. O otimista acredita que as pessoas bem-in-
formadas vão começar a cuidar do planeta 
porque teriam mais consciência ecológica. 
(2a resposta)

4. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai 
subir alguns centímetros neste século, caso 
a temperatura fique dois graus mais elevada. 
(5a resposta)

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ), em relação aos períodos acima.

( ) Em 1, “do que” introduz uma oração subordi-
nada substantiva completiva nominal.

( ) Em 2, “que” introduz uma oração subordinada 
adjetiva explicativa e “mas”, uma oração coor-
denada sindética adversativa.

( ) Em 3, “porque” introduz uma oração subordi-
nada adverbial consecutiva.

( ) Em 3 e 4, “que” introduz oração subordinada 
substantiva objetiva direta.

( ) Em 4, “caso” introduz uma oração subordinada 
adverbial concessiva.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • F • F
b. SQUARE V • F • F • V • V
c. Check-square F • V • F • V • F
d. SQUARE F • V • F • F • V
e. SQUARE F • F • V • V • F
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7. Quantos são os anagramas (diferentes posições das 
letras de uma palavra) da palavra “BOMBA” em que a 
letra B aparece no extremo esquerdo?

a. SQUARE 48
b. Check-square 24
c. SQUARE 12
d. SQUARE 6
e. SQUARE 4

8. Um hospital conta com 8 anestesistas e 6 cirurgiões 
e deseja montar uma equipe médica com 3 cirurgiões 
e 2 anestesistas.

De quantas maneiras diferentes esta equipe pode ser 
escolhida?

a. SQUARE Mais do que 575
b. Check-square Mais que 550 e menos que 575
c. SQUARE Mais do que 525 e menos que 550
d. SQUARE Mais do que 500 e menos que 525
e. SQUARE Menos que 500

9. Se João é calmo, então Maria não é compreensiva. 
Se Patrícia é curiosa, então Maria é compreensiva.

Sabe-se que João é calmo. Logo:

a. SQUARE Maria é compreensiva.
b. SQUARE Patrícia é curiosa.
c. Check-square Patrícia não é curiosa.
d. SQUARE Patrícia é curiosa e Maria é compreensiva.
e. SQUARE Patrícia não é curiosa e Maria é compreensiva.

10. Uma empresa possui 15 funcionários, sendo 
8 homens e 7 mulheres, e deseja escolher um homem 
e uma mulher para formar uma comissão composta 
por um presidente e um vice-presidente.

De quantas maneiras esta escolha pode ser feita?

a. SQUARE Mais do que 180
b. SQUARE Mais do que 160 e menos que 180
c. SQUARE Mais do que 140 e menos que 160
d. SQUARE Mais do que 120 e menos que 140
e. Check-square Menos do que 120

5. Considere as afirmativas abaixo, com base no texto.

1. Em “No fundo, há três posições que vemos 
na literatura” (2a resposta) e “Hoje, existe um 
consenso […]” (4a resposta), as formas verbais 
sublinhadas podem ser substituídas entre si, 
sem prejuízo de significado e sem desvio da 
norma culta da língua escrita.

2. Em “A ciência não permite que se afirme 
que estamos no caminho do precipício […]” 
(3a resposta), o pronome “se” pode ser pos-
posto ao verbo (afirme-se), sem desvio da 
norma culta da língua escrita.

3. O sinal de dois-pontos (4a e 5a resposta) é 
usado com a mesma função nas duas ocorrên-
cias: introduz um detalhamento ou esclareci-
mento acerca de um termo mencionado antes.

4. Em “O otimista acredita que as pessoas bem-
-informadas vão começar a cuidar do planeta 
[…]” (2a resposta), os dois termos sublinhados 
funcionam como sujeito.

5. As palavras “nitrogênio”, “consciência”, “séria”, 
“precipício” e “necessárias” seguem a mesma 
regra de acentuação gráfica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Raciocínio Lógico 5 questões

6. Dois dados perfeitos de 6 lados (numerados de 1 a 
6) são lançados simultaneamente.

Qual a probabilidade de, após o lançamento, a soma 
dos números das faces superiores ser diferente de 6?

a. SQUARE Mais que 87,5%
b. SQUARE Mais que 87% e menos que 87,5%
c. SQUARE Mais que 86,5% e menos que 87%
d. Check-square Mais que 86% e menos que 86,5%
e. SQUARE Menos que 86%
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14. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Bombinhas localiza-se no Distrito de Porto Belo, 
e tem altitude de 55 metros em relação ao mar.

b. SQUARE Bombinhas é um município localizado no litoral 
sul de Santa Catarina na Península de Itajaí.

c. SQUARE O Município de Bombinhas, de colonização 
preponderantemente italiana, tem limite com o 
Oceano Atlântico apenas ao Sul.

d. SQUARE O Município de Bombinhas tem como limite 
geográfico o Oceano Atlântico apenas a Oeste e 
fica a 60 metros de altitude em relação ao mar.

e. Check-square O Município de Bombinhas, localizado no litoral 
Norte de Santa Catarina, tem ao Norte, ao Sul e 
a Leste o Oceano Atlântico.

15. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE A Guerra do Contestado, conflito que perdurou 
por 6 anos, deu-se pela disputa de área reivin-
dicada pelos Estados de São Paulo e do Paraná.

b. SQUARE O conflito denominado Contestado ganhou 
este nome porque ocorreu em um território 
incorporado pelo Estado do Rio Grande do Sul 
e que era contestado por São Paulo.

c. SQUARE A Guerra do Contestado, que teve duração 
de 7 anos, ocorreu como desdobramento 
da construção de uma rodovia por uma 
empresa americana.

d. Check-square A Guerra do Contestado foi um conflito armado 
ocorrido em uma região situada entre os Esta-
dos do Paraná e de Santa Catarina, que teve 
duração de 4 anos.

e. SQUARE O conflito do Contestado ocorreu na Região 
Sudeste do Brasil, teve duração de 5 anos 
e envolveu os Estados do Rio de Janeiro e 
São Paulo.

Aspectos históricos, geográficos, 
econômicos e sociais 5 questões

11. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Recife, capital do Estado de Piauí, localiza-se na 
Região Sudeste, composta por seis Estados.

b. SQUARE A região Sudeste do Brasil é a menor região do 
país e é composta por três Estados.

c. Check-square Piauí, o Estado brasileiro que tem Teresina 
como sua capital, localiza-se na Região Nor-
deste, que é composta por nove Estados.

d. SQUARE A Região Norte é uma das seis regiões do Brasil 
definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

e. SQUARE Fernando de Noronha é uma ilha localizada no 
Espírito Santo, Estado situado na Região Norte 
do país.

12. Em se tratando da Economia Catarinense, no Vale 
do Itajaí destacam-se:

a. Check-square A indústria têxtil e naval.
b. SQUARE A indústria de papel e celulose.
c. SQUARE A indústria moveleira e carbonífera.
d. SQUARE Os segmentos carbonífero e cerâmico.
e. SQUARE A produção de plásticos descartáveis e móveis.

13. É considerado um dos maiores problemas sociais 
da atualidade. A destinação inadequada pode causar 
a poluição dos mananciais e a contaminação do ar. 

Trata-se do:

a. SQUARE CO2.
b. Check-square Lixo.
c. SQUARE Metal.
d. SQUARE Plástico.
e. SQUARE Combustível.
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18. Considere a seguinte situação hipotética:

Um prefeito solicitou ao contador do município para 
que verifique a existência de recursos disponíveis 
para a abertura de um crédito especial. O contador 
informou que há recursos ainda não comprometidos 
relativos ao superávit financeiro apurado em balanço 
patrimonial do exercício anterior que podem ser utili-
zados para a abertura do crédito especial.

Segundo a Lei Federal no 4.320/64, entende-se por 
superávit financeiro apurado em balanço patrimonial 
do exercício anterior a diferença positiva entre o:

a. SQUARE total do ativo e o total do passivo.
b. SQUARE ativo circulante e o passivo circulante.
c. Check-square ativo financeiro e o passivo financeiro.
d. SQUARE ativo circulante diminuído dos estoques e o 

passivo circulante.
e. SQUARE saldo da conta “Caixa e Equivalentes de Caixa 

em Moeda Nacional (F)” e o passivo circulante.

19. Estamos no mês de outubro de 2019. Então, a 
respeito dos conhecimentos sobre os prazos para ela-
boração e aprovação do orçamento público previstos 
na Constituição Federal, é correto afirmar:

a. SQUARE O projeto de lei de diretrizes orçamentárias dos 
governos municipais para o exercício financeiro 
de 2020 será encaminhado pelo poder execu-
tivo ao poder legislativo até o final do exercício 
financeiro de 2019.

b. SQUARE O projeto de lei orçamentária anual dos Estados 
da Federação para o exercício de 2020 deve ser 
aprovado oito meses e meio antes do encerra-
mento do exercício financeiro de 2019.

c. SQUARE O projeto de lei de diretrizes orçamentárias dos 
Estados da Federação para o exercício de 2020 
ainda não foi aprovado pelo poder legislativo.

d. Check-square O projeto do plano plurianual da União para 
o período de 2020 a 2023 já foi encaminhado 
pelo poder executivo ao poder legislativo e 
será devolvido para sanção até o encerramento 
da sessão legislativa de 2019.

e. SQUARE O projeto do plano plurianual dos Municípios 
para o período de 2020 a 2023 foi aprovado 
quatro meses antes do encerramento do exer-
cício financeiro de 2019.

Conhecimentos Específicos 20 questões

16. Durante o ciclo orçamentário o projeto de 
Lei Orçamentária Anual (LOA) tramita pelo poder 
legislativo.

Durante essa tramitação, os parlamentares:

a. SQUARE Não estão autorizados a apresentar emendas 
ao texto da LOA para que não haja interferência 
na autonomia entre os poderes.

b. SQUARE Devem apresentar emendas ao texto da LOA, 
que somente podem ser aprovadas caso sejam 
relacionadas com a anulação de despesas 
sobre transferências tributárias constitucionais 
para Estados, Municípios e Distrito Federal.

c. Check-square Estão autorizados a apresentar emendas ao 
texto da LOA, que somente podem ser aprova-
das, entre outras possibilidades, caso sejam rela-
cionadas com a correção de erros ou omissões.

d. SQUARE Podem apresentar emendas ao texto da LOA, 
desde que sejam relacionadas com a reestima-
tiva de receita e indiquem os recursos neces-
sários à sua execução pelo período de até três 
exercícios financeiros.

e. SQUARE Que apresentarem emendas ao texto da LOA 
devem garantir que elas sejam compatíveis 
com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e 
não sejam relacionadas com o aumento de 
dotações para pessoal e seus encargos.

17. Segundo a Lei Federal no 4.320/64, nas contas de 
compensação serão registrados os bens, valores, obri-
gações e situações que:

a. SQUARE independam de autorização orçamentária e os 
valores numerários.

b. SQUARE sejam relacionadas com a possibilidade de 
haver riscos contingentes.

c. SQUARE sejam resultantes da conversão de débitos e 
créditos em variações qualitativas.

d. Check-square mediata ou indiretamente possam vir a afetar o 
patrimônio.

e. SQUARE causem impactos no resultado orçamentário 
do exercício.
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22. A respeito dos conhecimentos sobre os conceitos, 
classificações e etapas da receita e despesa pública, é 
correto afirmar:

a. SQUARE Na arrecadação da receita corrente ocorre, 
necessariamente, o registro de uma Variação 
Patrimonial Aumentativa (VPA).

b. SQUARE O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público 
(PCASP) incluiu a fase da execução da despesa 

“em pagamento”, que busca o registro contábil 
no patrimônio de acordo com a ocorrência do 
fato gerador, não do empenho.

c. SQUARE A liquidação da despesa consiste na entrega de 
numerário ao credor por meio de cheque nomi-
nativo, ordens de pagamentos ou crédito em 
conta, e só pode ser efetuado após o regular 
empenho da despesa.

d. SQUARE O recolhimento da receita corresponde à 
entrega dos recursos devidos ao Tesouro pelos 
contribuintes ou devedores, por meio dos 
agentes arrecadadores ou instituições financei-
ras autorizadas pelo ente.

e. Check-square O tipo de empenho ordinário é utilizado para 
as despesas de valor fixo e previamente deter-
minado, cujo pagamento deva ocorrer de uma 
só vez.

23. Uma das cláusulas que consta nos termos de con-
vênios é a referente à “contrapartida”, que é definida 
como:

a. SQUARE o montante que pode aplicado no objeto além 
do que foi proposto no plano de trabalho do 
convênio.

b. SQUARE o percentual exigido do concedente para suprir 
eventual alteração no valor total do convênio 
durante a execução do objeto proposto.

c. SQUARE o valor correspondente às aplicações financeiras 
com recursos do convênio realizadas pelo con-
venente durante a execução do objeto proposto.

d. Check-square a parte correspondente ou equivalente com que 
o convenente deve participar do valor total do 
convênio para a execução do objeto proposto.

e. SQUARE a parcela do plano de trabalho do convê-
nio que é executada por terceiros ou por 
interveniente.

20. De acordo com o artigo 44 da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (Lei Complementar 101, de 4 de maio 
de 2000), é vedada a aplicação da receita de capital 
derivada da alienação de bens e direitos que integram 
o patrimônio público para o financiamento de despesa 
corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de pre-
vidência social, geral e próprio dos servidores públicos.

Então, a receita decorrente da venda de um imóvel do 
município pode ser aplicada:

1. na amortização da dívida pública.
2. na aquisição de medicamentos.
3. no pagamento de juros e encargos da dívida 

pública.
4. em inversões financeiras.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

21. Considere a seguinte situação hipotética:

Um município fez a retenção na fonte do imposto 
sobre a renda e proventos de qualquer natureza 
(imposto de renda) incidente sobre os rendimentos 
pagos aos servidores públicos municipais.

Nesse caso, o produto da arrecadação na fonte do 
imposto de renda retido dos servidores públicos 
municipais:

a. Check-square pertence ao próprio município que fez a 
retenção.

b. SQUARE deve ser recolhido à União até o dia 10 do mês 
seguinte ao que ocorreu a retenção.

c. SQUARE pode ser compensado com o montante devido 
à União dentro do programa de modernização 
dos entes da federação.

d. SQUARE é compensado pelo município com o montante 
devido à União quando do recolhimento das 
contribuições destinadas à seguridade social.

e. SQUARE integra a base de cálculo do valor adicionado 
dos municípios para a formação do índice de 
retorno do ICMS.
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25. De acordo com o Manual de Contabilidade Apli-
cado ao Setor Público (MCASP), as receitas orçamentá-
rias pertencem ao Estado, transitam pelo patrimônio 
do Poder Público e, via de regra, por força do princípio 
orçamentário da universalidade, estão previstas na Lei 
Orçamentária Anual (LOA).

Acerca dos conhecimentos sobre o princípio orçamen-
tário da universalidade, é correto afirmar:

a. SQUARE Delimita o exercício financeiro orçamentário: 
período de tempo ao qual a previsão das recei-
tas e a fixação das despesas registradas na LOA 
irão se referir, ou seja, de 1o de janeiro a 31 de 
dezembro de cada ano.

b. SQUARE Estabelece que a LOA não conterá dispositivo 
estranho à previsão da receita e à fixação da 
despesa. Ressalvam-se dessa proibição a autori-
zação para abertura de crédito suplementar e a 
contratação de operações de crédito.

c. SQUARE Obriga registrarem-se receitas e despesas na 
LOA pelo valor total e bruto, vedadas quaisquer 
deduções.

d. SQUARE Determina existência de um orçamento único 
para cada um dos entes federados – União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios – com a 
finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos 
paralelos dentro da mesma pessoa política.

e. Check-square Determina que a LOA de cada ente federado 
deverá conter todas as receitas e despesas de 
todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público.

24. Considere a seguinte situação hipotética:

O município de Costão Pequeno contratou a empresa 
Environment Ltda (não enquadrada no Simples Nacio-
nal) para, mediante cessão de mão de obra, realizar a 
prestação de serviço de conservação e limpeza das 
praias do município.

Então, de acordo com a Instrução Normativa RFB 
no 971/2009, ao realizar o pagamento dos serviços à 
Environment Ltda o município deverá (entre outros 
valores) reter:

a. SQUARE 1,5% do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou 
do recibo de prestação de serviços e recolher 
à Previdência Social a importância retida, em 
documento de arrecadação identificado com a 
denominação social e o CNPJ do município.

b. SQUARE 8% do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do 
recibo de prestação de serviços e recolher ao 
Município em que está estabelecida a Environ-
ment Ltda a importância retida, em documento 
de arrecadação identificado com a denomina-
ção social e o CNPJ da empresa contratada.

c. Check-square 11% do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou 
do recibo de prestação de serviços e recolher 
à Previdência Social a importância retida, em 
documento de arrecadação identificado com 
a denominação social e o CNPJ da empresa 
contratada.

d. SQUARE 27,5% do valor bruto da nota fiscal, da fatura 
ou do recibo de prestação de serviços e reco-
lher à Receita Federal do Brasil a importância 
retida, em documento de arrecadação identi-
ficado com a denominação social e o CNPJ do 
município.

e. SQUARE 17% do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou 
do recibo de prestação de serviços e recolher 
ao Estado em que está estabelecida a Environ-
ment Ltda a importância retida, em documento 
de arrecadação identificado com a denomina-
ção social e o CNPJ da empresa contratada.
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Caso 1

Para responder às questões 26 a 30 considere que em 30/11/2018 um Município tinha os seguintes saldos registrados em 
sua contabilidade referentes à execução orçamentária:

Receitas Previsão Lançamento Arrecadação Recolhimento
Impostos 1.000 980 950 950
Fundo de Participação dos 
Municípios 2.500 2.100 2.100

Amortização de Empréstimos 500 400 400
Aluguéis 800 800 700 700
Contribuições de Melhoria 200 150 150
SOMA 5.000 1.780 4.300 4.300

Despesas Fixação Empenho Liquidação Pagamento
Vencimentos e Vantagens Fixas – 
Pessoal Civil 2.400 2.100 2.000 2.000

Diárias – Civil 300 300 300 300
Aquisição de Imóveis 600 500 400 200
Serviços de Consultoria 1.000 800 700 700
Principal da Dívida Contratual 
Resgatado 700 500 500 500

SOMA 5.000 4.200 3.900 3.700

Durante o mês de dezembro de 2018 ocorreram somente as seguintes operações:

1. Arrecadação e recolhimento do total das receitas que já haviam passado pelo estágio do 
lançamento.

2. Arrecadação e recolhimento de R$ 500 referentes à receita de transferência constitucional.
3. Recebimento de um depósito em conta corrente bancária de R$ 150 referente a uma garan-

tia de um contrato administrativo firmado pelo município.
4. Empenho do total do saldo da conta “Crédito Disponível” das despesas de capital.
5. Liquidação e pagamento do total do saldo que estava na conta “Crédito Empenhado a 

Liquidar” das despesas correntes.
6. Pagamento de restos a pagar processados do exercício anterior no valor de R$ 50.
7. Reconhecimento da depreciação de veículos no valor de R$ 70.
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30. Para o registro da operação 7 foi realizado o 
seguinte lançamento contábil:

a. Check-square Natureza da informação: patrimonial 

Débito 3.3.3.x.x.xx.xx
Variação Patrimonial  
Diminutiva (VPD)

70

Crédito 1.2.x.x.x.xx.xx
(–) Depreciação Acumulada 

– Veículos
70

b. SQUARE Natureza da informação: patrimonial 

Débito 1.2.3.8.X.XX.XX
(–) Depreciação Acumulada 

– Veículos
70

Crédito 1.2.3.1.X.XX.XX Veículos 70

c. SQUARE Natureza da informação: orçamentária 

Débito 6.2.2.1.1.00.00 Crédito Disponível 70

Crédito 6.2.2.1.3.03.00
Crédito Empenhado Liquidado 
a Pagar

70

d. SQUARE Natureza da informação: orçamentária 

Débito 6.2.2.1.1.00.00 Crédito Disponível 70

Crédito 1.2.3.8.X.XX.XX
(–) Depreciação Acumulada 

– Veículos
70

e. SQUARE Natureza da informação: patrimonial 

Débito 6.2.2.1.3.03.00
Crédito Empenhado  
Liquidado a Pagar

70

Crédito 3.3.3.x.x.xx.xx
Variação Patrimonial  
Diminutiva (VPD)

70

31. De acordo com as regras do Plano de Contas 
Aplicado ao Setor Público, o registro contábil deve ser 
feito pelo método das partidas dobradas e os lança-
mentos devem debitar e creditar contas que apresen-
tem a mesma natureza de informação.

Então, se ocorreu um lançamento na conta “8.3 - Exe-
cução da Dívida Ativa”; a contrapartida será uma conta 
da natureza da informação:

a. SQUARE Custos.
b. SQUARE Financeira.
c. SQUARE Orçamentária.
d. SQUARE Patrimonial.
e. Check-square Controle.

26. No balanço orçamentário, ao final do ano de 2018, 
o resultado orçamentário do exercício foi de R$:

a. SQUARE 330.
b. SQUARE 380.
c. Check-square 430.
d. SQUARE 530.
e. SQUARE 460.

27. Na Demonstração das Variações Patrimoniais 
(DVP), o resultado patrimonial do exercício de 2018 foi 
de R$:

a. SQUARE 830.
b. SQUARE 860.
c. SQUARE 930.
d. Check-square 1.260.
e. SQUARE 1.330.

28. Ao final do exercício financeiro de 2018, o valor 
inscrito em restos a pagar processados foi de R$:

a. Check-square 200.
b. SQUARE 450.
c. SQUARE 470.
d. SQUARE 570.
e. SQUARE 600.

29. Ao final do exercício financeiro de 2018, no 
Balanço Financeiro, a operação:

a. SQUARE 1 reduziu o total dos dispêndios.
b. Check-square 2 aumentou o total dos ingressos.
c. SQUARE 5 aumentou o saldo de caixa e equivalentes de 

caixa do exercício anterior.
d. SQUARE 3 provocou uma Variação Patrimonial Aumenta-

tiva (VPA).
e. SQUARE 6 provocou uma Variação Patrimonial Diminu-

tiva (VPD).
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35. Analise a notícia abaixo:

Água, frango e gás de cozinha estão entre os 
produtos que terão aumento de preço em 
Santa Catarina

Nova política fiscal do Estado já mexe com o bolso do 
consumidor, que deve encontrar alguns itens mais caros

05/08/2019

Se antes de passar pela Assembleia Legislativa o assunto 
isenções fiscais parecia distante da população em geral, 
agora ele está mais perto do que nunca. Tão perto, que 
alcançou o bolso do consumidor. Isso porque, desde a 
semana passada, itens como gás de cozinha, água mine-
ral, carne de frango e suína, passaram a ser comercializa-
dos com tributação cheia, chegando a 17%. Na prática, 
por exemplo, o preço do botijão de gás de cozinha 
subiu R$ 4 em parte das distribuidoras, reflexo da altera-
ção da alíquota do ICMS de 12% para 17%.

Fonte: https://www.nsctotal.com.br/noticias/agua-frango-e-gas-de-
-cozinha-estao-entre-os-produtos-que-terao-aumento-de-preco-
-em-sc

Com base na notícia acima um fornecedor de gás 
de cozinha que havia firmado contrato no mês de 
janeiro para suprir as necessidades de uma prefeitura 
catarinense durante o exercício de 2019 solicitou ao 
município a revisão dos preços em razão do suposto 
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Nesse caso:

a. SQUARE o contrato somente poderá ser revisado por 
meio de decisão judicial transitada em julgado 
e que foi provocada pelo fornecedor.

b. Check-square o município deve revisar o contrato para mais 
em razão da majoração do imposto sobre o gás 
de cozinha.

c. SQUARE o fornecedor não tem direito à revisão dos pre-
ços, pois assumiu o risco do negócio ao firmar 
um contrato com vigência durante todo o ano 
de 2019.

d. SQUARE a decisão de revisão dos preços contratados é 
discricionária do município, devendo avaliar 
critérios de conveniência e oportunidade.

e. SQUARE não há de se tratar de revisão de preços de 
contrato em execução durante o exercício 
financeiro de 2019 e para o qual a despesa já 
havia sido previamente empenhada.

32. É um tributo que pode ser cobrado pela União, 
pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municí-
pios para fazer face ao custo de obras públicas de que 
decorra valorização imobiliária, tendo como limite 
total a despesa realizada e como limite individual o 
acréscimo de valor que da obra resultar para cada 
imóvel beneficiado.

O conceito acima é o de:

a. SQUARE Taxa.
b. SQUARE Imposto.
c. SQUARE Empréstimo compulsório.
d. SQUARE Contribuição parafiscal.
e. Check-square Contribuição de melhoria.

33. Assinale a alternativa que apresenta um imposto 
de competência dos Estados e que é repartido com os 
municípios de seu território:

a. SQUARE Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
b. Check-square Imposto sobre a Propriedade de Veículos Auto-

motores (IPVA).
c. SQUARE Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e 

Doação, de quaisquer bens ou direitos (ITCMD).
d. SQUARE Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 

(ITR).
e. SQUARE Imposto sobre operações de crédito, câmbio e 

seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliá-
rios (IOF).

34. Considere a seguinte situação hipotética:

A Secretaria de Educação do município pretende 
vender um lote de mesas e cadeiras escolares (bens 
móveis) inservíveis para a administração a quem 
oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da 
avaliação.

Nesse caso, a modalidade de licitação que deve ser 
utilizada é o (a):

a. Check-square Leilão.
b. SQUARE Pregão.
c. SQUARE Convite.
d. SQUARE Concorrência.
e. SQUARE Tomada de preços.
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Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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