
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 
DE SANTANA DE PARNAÍBA  

 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N.º 01/2019 

 

304 – CONTADOR 
 

  

 

 

o VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO 50 QUESTÕES OBJETIVAS. 

o VERIFIQUE SE ESTE CADERNO CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ SE INSCREVEU, HAVENDO DIVERGÊNCIA, 

INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 

o VERIFIQUE SE O CONTEÚDO DESTE CADERNO ENCONTRA-SE COMPLETO E LEGÍVEL, HAVENDO DIVERGÊNCIA, 

INFORME, IMEDIATAMENTE, AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 

o PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTE CADERNO. 

o LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA. 

o RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.  

o TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA. 

o A DURAÇÃO DA PROVA É DE 3 HORAS. 

o A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDO O TEMPO MÍNIMO ESTABELECIDO NO 

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. 

o AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS.  

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE CELULAR E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS 

NAS DEPENDÊNCIAS DO LOCAL DE PROVA 
 
 

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

  

 

 

NOME DO CANDIDATO      NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 6. 
 

Uma pesquisa publicada recentemente revelou que os 

casais que fazem sexo pelo menos uma vez por semana são 

mais felizes com seu relacionamento que aqueles que o fazem 

com menos frequência. A explicação vai além do romance. O 

sexo aumenta a imunidade e o humor diminuindo os níveis de 

stress. Chegar a um orgasmo estimula ainda mais esses 

mecanismos, com a descarga de ocitocina e endorfina, 

substâncias ligadas ao prazer e ao relaxamento. E, no entanto, 

psicólogos e sexólogos tentam minimizar a relevância na 

quantidade de sexo. Há uma ideia consensual: a frequência boa 

é aquela em que os dois estão satisfeitos e ponto. Um casal pode 

funcionar bem se fizer sexo três vezes por semana. Outros 

combinam perfeitamente se as relações ocorrerem duas vezes 

por mês. O problema acontece quando cada parte do casal 

deseja uma rotina diferente – e daí surge a insatisfação.     

Na equação da rotina sexual é preciso ter em mente 

determinadas variáveis que mudam as regras do jogo. A principal 

delas, fundamental: o tempo de relacionamento. Algumas 

pesquisas já mostraram que o período da paixão e da conquista 

acaba após cerca de dois anos, quando o fogo inaugural se 

apaga. Depois desse tempo, é preciso aprender a conciliar 

segurança e previsibilidade com o desejo. Essa conta nem 

sempre fecha se não houver esforço das duas partes. E o que as 

mulheres parecem desejar é a mudança dentro do quarto, a 

chance de reacenderem a flama. Nas ruas, nas últimas décadas, 

houve vitória parcial, e ela deve ser celebrada. No mercado de 

trabalho, apesar de ainda existir um fosso, o salário da mulher 

começa a se aproximar do recebido pelo homem. Movimentos 

feministas espalham-se como necessidade, jogando na lata de 

lixo da história polêmicas como a de Millôr Fernandes, que a certa 

altura, no início dos anos 1970, escreveu que “o melhor 

movimento feminino ainda é o dos quadris”. Há machismo, sim, 

mas a sociedade tem anticorpos para debelá-lo. 

Enfim, na ágora pública a mulher de hoje não é a de ontem, 

e a lei está aí para defendê-la, para pô-la em pé de igualdade 

com o homem, como deve ser. Contudo, na intimidade, salvo 

exceções que confirmam a regra, as distâncias abissais 

permanecem. Caducou uma indagação clássica e centenária do 

pai da psicanálise, Sigmund Freud, repetida à exaustão, a ponto 

de ter perdido completamente o sentido: “Afinal, o que quer uma 

mulher?”. Quer – entre muitas outras vontades, como sempre 

puderam querer os homens – mais sexo. 

(Revista Veja, 05.06.2019. Adaptado).    

 

1. De acordo com o texto, a relação entre sexo e felicidade  
 

(A) é determinada pela intensidade e frequência do ato 
sexual. 

(B) decorre dos benefícios que o ato sexual produz sobre 
os aspectos emocionais dos cônjuges. 

(C) resulta da intensidade do amor mais próximo do ideal 
desejado pelo casal.   

(D) é conflituosa, premissa que é evidenciada pelo 
convívio harmonioso de casais que optaram pela 
abstinência sexual.    

 

2. Com relação à passagem do tempo, é correto afirmar que 
o desejo sexual 

 
(A) torna-se menos intenso para as mulheres que para os 

homens, pois o sexo feminino é mais vulnerável à 
rotina. 

(B) mantém estável a libido, afetando somente os casais 
que não reinventam formas diferentes de cultivar a 
paixão. 

(C) prolonga-se na vida de casais que encaram a vida a 
dois com maior realismo, indiferentes aos arroubos 
das paixões. 

(D) exige dos cônjuges maior maturidade e disposição 
criativa, elementos que se contrapõem ao ritmo 
natural dos apetites. 

 

3. As frases abaixo são transcrições livres do texto. Assinale 
a alternativa que utiliza a vírgula de acordo com a        
norma-padrão da Língua Portuguesa. 

 
(A) A menos que não haja cooperação recíproca entre os 

parceiros, o desejo sexual tende a diminuir. 
(B) A rotina sexual sofre mudanças, à medida que se 

esvai o tempo da paixão. 
(C) O orgasmo produz uma sensação de relaxamento, 

porque libera substâncias, relacionadas ao prazer. 
(D) Há casais que são felizes fazendo sexo uma vez por 

semana, pois, encontraram seu próprio ritmo. 
 

4. Analise a frase abaixo. 
 

“E, ‘no entanto’, psicólogos e sexólogos tentam minimizar 
a relevância na quantidade de sexo”. 

 
O termo destacado desempenha a função de conjunção 

 
(A) causal. 
(B) explicativa. 
(C) conclusiva. 
(D) adversativa. 

 

5. Analise as frases abaixo. 
 

“Há machismo, sim, mas a sociedade tem anticorpos para 
‘debelá-lo’”. 

 
“Há uma ideia ‘consensual’...” 

 
“Contudo, na intimidade, salvo exceções que confirmam a 
regra, as distâncias ‘abissais’ permanecem”. 

 
Assinale a alternativa cujos termos apresentem, 
respectivamente, um sentido oposto ao das palavras acima 
destacadas. 

 
(A) Endossá-lo / apaziguada / intransponíveis. 
(B) Corroborá-lo / amistosa / imperceptíveis. 
(C) Ensejá-lo / conflitante / mensuráveis. 
(D) Superá-lo / comungada / inenarráveis. 

 



 

3  Instituto Mais – Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Santana de Parnaíba – 304 – Contador. 
 
 

6. Analise a frase abaixo. 
 

“O melhor movimento feminino ainda é o dos quadris”.   
 

É correto afirmar que a frase acima apresenta um(a) 
 

(A) metáfora. 
(B) hipérbole. 
(C) paradoxo. 
(D) ironia. 

 

7. Assinale a alternativa que utiliza a crase de acordo com a 
norma-padrão da Língua Portuguesa. 

 
(A) Desde às três aguardo um comunicado de meu 

cliente. 
(B) Requeiro que envie junto à documentação exigida 

uma cópia de seu currículo. 
(C) O devoto fez uma promessa à Santa Edwiges. 
(D) Caminhou horas à pé até chegar ao local desejado.  

 

8. Assinale a alternativa cuja colocação pronominal está de 
acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa. 

 
(A) Os médicos me haviam sugerido repouso. 
(B) Estes são os candidatos que candidataram-se ao 

cargo.  
(C) Lembrarei-me dos favores que recebi. 
(D) Quando chegares, te receberemos em nossa casa.  

 

9. Assinale a alternativa cuja concordância verbal está de 
acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa. 

 
(A) Devem haver muitas pessoas inadimplentes. 
(B) Não fui eu que o socorreu. 
(C) Quem era aquelas pessoas? 
(D) Nem um nem outro fez a prova. 

 

10. Assinale a alternativa cuja concordância nominal está de 
acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa. 

 
(A) Suas pinturas eram as mais belas possível. 
(B) Dada a iminência do combate, os soldados estavam 

todos alertos.  
(C) Corriam versões sob todos os pontos de vista 

imagináveis.   
(D) Quando sozinha, sentia-se meia melancólica.  

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

11. Gustavo trabalha em uma escola e depois de aplicar a 
prova, precisou elaborar uma planilha com as notas dos 
alunos e entregar à coordenação. Utilizando o Microsoft 
Office Excel 2016, para destacar de maneira automatizada, 
em verde, a nota dos alunos que ficaram com 6 para acima 
e em vermelho, a nota dos alunos que ficaram abaixo de 6, 
ele deve selecionar o intervalo das células onde estão as 
notas, navegar até o Menu 

 
(A) Página Inicial, Grupo Estilo, Opção Formatação 

Condicional e criar as regras e fórmulas desejadas. 
(B) Fórmulas, Grupo Cálculo, Opções de Cálculo e criar 

as regras e fórmulas desejadas. 
(C) Inserir, Grupo Tabelas, opção Tabela Dinâmica e criar 

as regras e fórmulas desejadas. 
(D) Dados, Grupo Ferramenta de Dados, opção 

Validação de Dados e criar as regras e fórmulas 
desejadas. 

 
 
 
 
 

12. Eduardo e Mônica trabalham em uma empresa de 
investimentos, onde Eduardo gerencia a parte de 
Marketing, enquanto Mônica cuida da parte de Segurança 
da Informação. 

 
A fim de que não haja nenhum acesso indevido de Eduardo 
ou qualquer outra pessoa que não seja devidamente 
autorizada a manipular os dados pessoais ou informações 
de clientes, Mônica precisa utilizar mecanismos e 
ferramentas para aplicar o princípio da 

 
(A) integridade. 
(B) disponibilidade. 
(C) confidencialidade. 
(D) autenticidade. 

 

13. Sobre o Sistema Operacional Windows 7, correlacione as 
colunas da tabela abaixo. 

 

Coluna I Coluna II 

1. 
Monitor de 
Recursos. 

A. 
Desinstala(m) ou 
altera(m) programas do 
computador. 

2. 
Programas e 
Recursos. 

B. 

Verifica(m) o uso e 
desempenho da CPU, 
Disco, Rede e Memória 
em tempo real. 

3. Central de Ações. C. 

Verifica(m) mensagens 
recentes sobre o status 
e localiza soluções 
para os problemas do 
computador. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

(A) 1B / 2C / 3A 

(B) 1A / 2C / 3B 

(C) 1C / 2B / 3A 

(D) 1B / 2A / 3C 
 

14. Sobre armazenamento de dados, arquivos, pastas e 
programas, analise as proposições abaixo. 

 
I. Os serviços de armazenamento na nuvem (cloud 

computing) permitem que o usuário armazene dados, 
arquivos, pastas e programas, por meio da internet. 

II. Pasta é um conjunto de instruções que descrevem 
uma tarefa a ser realizada por um computador. Essa 
tarefa é realizada por meio de um código fonte, escrito 
em alguma linguagem de programação, ou um 
arquivo que contenha a forma executável deste 
código fonte. 

III. Para armazenar três arquivos de tamanhos 700 KB,  
4 MB e 3 GB, o dispositivo de armazenamento 
indicado é o CD-RW. 

IV. Dentro de uma pasta no Windows Explorer no modo 
de visualização Detalhes, os arquivos podem ser 
organizados por nome, data de modificação, tipo ou 
tamanho, em ordem crescente ou decrescente.  

 
É correto o que se afirma, apenas, em 

 
(A) I e III. 
(B) I e IV. 
(C) II e III. 
(D) II e IV. 
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15. Ao chegar no trabalho pela manhã, Anderson ligou seu 
computador e abriu o Internet Explorer 11, para continuar 
uma pesquisa relacionada as suas atividades em uma 
página que havia consultado no dia anterior. Ao notar que 
não salvou o site nos favoritos do navegador, não lembrava 
o endereço da página nem o nome do site. Assinale a 
alternativa que apresenta o procedimento correto que 
Anderson deve realizar para continuar a pesquisa. 

 

(A) Procurar o site consultado no Menu Editar, opção 
Localizar nesta Página. 

(B) Consultar o histórico de navegação do Internet 
Explorer. 

(C) Consultar os endereços de todas as páginas visitadas 
no dia anterior com o recurso Filtro SmartScreen. 

(D) Procurar o endereço do site consultado em Arquivos 
Temporários de Internet, localizado em Opções da 
Internet, aba Privacidade. 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LEGISLAÇÃO DA CAIXA DE 

PREVIDÊNCIA DE SANTANA DE PARNAÍBA 
 

16. Conforme disposto na Lei n.º 2.370/2002, compete ao 
Conselho Fiscal, dentre outros, 

 

I. elaborar e aprovar o seu regimento interno. 
II. fiscalizar o cumprimento da legislação e normas em 

vigor. 
III. praticar quaisquer outros atos julgados 

indispensáveis aos trabalhos de fiscalização. 
IV. emitir parecer, até o dia 1 de março de cada ano, 

sobre a prestação de contas anual da Caixa, 
encaminhando-o ao Conselho de Administração para 
julgamento final.  

 
É correto o que se afirma em 
 
(A) II, apenas. 
(B) III e IV, apenas. 
(C) I, II e III, apenas. 
(D) I, II, III e IV.  

 

17. Conforme disposto na Lei n.º 2.370/2002, perderá o 
mandato o membro efetivo do Conselho Fiscal que deixar 
de comparecer a ________ reuniões consecutivas, sem 
motivo justificado, a critério do mesmo conselho. 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 

 
(A) 2 (duas) 
(B) 3 (três) 
(C) 4 (quatro) 
(D) 5 (cinco) 

 

18. Conforme disposta na Lei n.º 28/2003, a implantação do 
novo Quadro de Pessoal dar-se-á através do 
enquadramento dos servidores, por ato coletivo do Diretor 
Presidente da Caixa de Previdência e Assistência dos 
Servidores Municipais, a ser baixado no prazo máximo de 
120 (cento e vinte) dias. Desse modo, do ato de 
enquadramento caberá recurso, devidamente 
fundamentado, dirigido ao Conselho de Administração, no 
prazo de ____________ dias a contar de sua publicação. 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 

 

(A) 8 (oito) 
(B) 10 (dez) 
(C) 15 (quinze)  
(D) 20 (vinte)  

19. Acerca da aposentadoria, disposta na Lei n.º 2.370/2002, 
analise as proposições abaixo e assinale (V) para 
Verdadeiro ou (F) para Falso.  

 

(   ) Dar-se-á por invalidez permanente, sendo os 
proventos integrais ao tempo de contribuição quando 
decorrente de acidente em serviço, moléstia 
profissional ou doença grave, contagiosa ou 
incurável, especificada em lei, e proporcionais nos 
demais casos. 

(   ) A voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data 
da publicação do respectivo ato. 

(   ) A compulsória se dará aos sessenta e cinco anos de 
idade, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição.  

(   ) A por invalidez será precedida de licença para 
tratamento de saúde, por período não excedente a 48 
(quarenta e oito) meses. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

(A) V / V / F / F  
(B) F / V / F / V 
(C) V / F / V / F 
(D) V / V / F / V 

 

20. Conforme disposto na Lei n.º 28/2003, compete ao 
Presidente da Comissão de Recursos Humanos, dentre 
outros, 

 

I. convocar e presidir as reuniões, lavrando-se em ata 
as deliberações tomadas. 

II. comunicar aos órgãos competentes da Caixa de 
Previdência e Assistência dos Servidores Municipais, 
as deliberações da Comissão de Recursos Humanos 
para que sejam implementadas as medidas 
decorrentes. 

III. exercer o voto de desempate, durante as reuniões da 
Comissão. 

 

É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

 

21. Em consonância ao artigo 24 da Lei n.º 28/2003, o membro 
que, sem razão justificada, faltar a 3 (três) sessões 
consecutivas, ou a ________ sessões intercaladas, 
perderá seu mandato, cabendo ao Presidente da Comissão 
de Recursos Humanos solicitar ao Diretor-Presidente a 
correspondente substituição. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 
 

(A) 4 (quatro) 
(B) 6 (seis)  
(C) 8 (oito) 
(D) 10 (dez) 

 

22. Conforme disposta na Lei n.º 2.370/2002, a pensão por 
morte será devida ao conjunto dos dependentes do 
segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data 

 

I. do óbito, quando requerida até 120 (cento e vinte) 
dias depois deste. 

II. do requerimento, quando requerida após o prazo de 
90 (noventa) dias depois deste. 

III. do trânsito em julgado de decisão judicial, no caso de 
morte presumida. 

 

É correto o que se afirma em  
 

(A) I, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) II e III, apenas.  
(D) I, II e III.  
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23. Em consonância ao artigo 61 da Lei n.º 2.370/2002, a taxa 
de administração para custeio do regime próprio de 
previdência não poderá exceder a ______________ do 
valor total da remuneração dos servidores do Município. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 
 

(A) 2% (dois por cento)  
(B) 3% (três por cento) 
(C) 4% (quatro por cento) 
(D) 5% (cinco por cento) 

 

24. Em consonância ao artigo 19 da Lei n.º 28/2003, a 
Comissão de Recursos Humanos será composta de 
_________ membros designados por Portaria pelo    
Diretor-Presidente. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 
 

(A) 3 (três) 
(B) 5 (cinco)  
(C) 7 (sete) 
(D) 10 (dez)  

 

 

25. Conforme disposto na Lei n.º 2.370/2002, a arrecadação e 
o recolhimento mensal das contribuições ou de outras 
importâncias devidas ao sistema de previdência do 
Município pelos segurados, pelo ente público ou pelo órgão 
que promover a sua retenção, deverão ser efetuados a 
Caixa ou à sua ordem até o __________ dia do mês 
subsequente ao da ocorrência do respectivo fato gerador. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 
 

(A) primeiro 
(B) quinto 
(C) sétimo 
(D) décimo  

 

NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
 

26. Sobre o regime de previdência assegurada aos servidores 
titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias 
e fundações, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Os proventos de aposentadoria e as pensões, por 
ocasião de sua concessão, não poderão exceder a 
remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo 
em que se deu a aposentadoria ou que serviu de 
referência para a concessão da pensão. 

(B) É vedada a percepção de mais de uma aposentadoria 
à conta do regime de previdência, inclusive as 
aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis 
na forma da Constituição Federal.  

(C) O tempo de contribuição federal, estadual ou 
municipal será contado somente para efeito de 
aposentadoria, sendo desconsiderado o tempo de 
serviço correspondente para efeito de disponibilidade. 

(D) Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração bem como de outro cargo temporário ou 
de emprego público, aplica-se o regime próprio de 
previdência social. 

 

27. Entende-se como base de contribuição o vencimento do 
cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas em lei, e  

  
(A) os adicionais de caráter individual. 
(B) as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de 

local de trabalho. 
(C) os adicionais por serviço extraordinário.   
(D) as parcelas percebidas em decorrência do exercício 

de cargo em comissão ou de função comissionada ou 
gratificada.  

28. Sobre as regras gerais, previstas na Lei n.º 9.717/1998, 
para a organização e o funcionamento dos regimes próprios 
de previdência social dos servidores públicos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) No caso de extinção de regime próprio de previdência 
social, a União, o Estado, o Distrito Federal e os 
Municípios assumirão integralmente a 
responsabilidade pelo pagamento dos benefícios 
concedidos durante a sua vigência, exceto aqueles 
benefícios cujos requisitos necessários a sua 
concessão foram implementados anteriormente à 
extinção do regime próprio de previdência social. 

(B) As contribuições e os recursos vinculados ao Fundo 
Previdenciário da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios e as contribuições do 
pessoal civil, ativo, inativo e dos pensionistas poderão 
ser utilizadas para pagamento de benefícios 
previdenciários dos respectivos regimes, bem como 
para aplicação de recursos em títulos públicos do 
governo federal, estaduais e municipais, observados 
os limites de gastos estabelecidos em parâmetros 
gerais. 

(C) O servidor público titular de cargo efetivo da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou 
o militar dos Estados e do Distrito Federal filiado a 
regime próprio de previdência social, quando cedido 
a órgão ou entidade de outro ente da federação, com 
ônus, será automaticamente vinculado ao regime do 
cessionário, caso permaneça nessa condição por 
mais de 3 anos. 

(D) As alíquotas de contribuição dos servidores ativos 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
para os respectivos regimes próprios de previdência 
social não serão inferiores às dos servidores titulares 
de cargos efetivos da União, devendo ainda ser 
observadas, no caso das contribuições sobre os 
proventos dos inativos e sobre as pensões, as 
mesmas alíquotas aplicadas às remunerações dos 
servidores em atividade do respectivo ente estatal. 

 
 

29. Para cobertura das despesas do Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS), poderá ser estabelecida, em lei, 
taxa de administração de até dois pontos percentuais do 
valor total das remunerações, proventos e pensões dos 
segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício 
financeiro anterior, observando-se que 

 

(A) o RPPS não poderá constituir reserva com as sobras 
do custeio das despesas do exercício, cujos valores 
serão utilizados para os fins a que se destina a taxa 
de administração. 

(B) será destinada, exclusivamente, ao custeio das 
despesas correntes e de capital necessárias à 
organização e ao funcionamento da unidade gestora 
do RPPS, inclusive, para a conservação de seu 
patrimônio. 

(C) as despesas decorrentes das aplicações de recursos 
em ativos financeiros poderão ser custeadas com os 
recursos da taxa de administração, podendo ou não 
ser suportadas com os próprios rendimentos das 
aplicações. 

(D) é vedada a aquisição ou construção de bens imóveis 
com os recursos destinados à taxa de administração, 
inclusive, aos destinados ao uso próprio da unidade 
gestora do RPPS. 
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30. Assinale a alternativa que apresenta um princípio que rege 
a previdência social. 

 

(A) Singularidade de participação nos planos 
previdenciários. 

(B) Caráter democrático e centralizado da gestão 
administrativa. 

(C) Seletividade e distributividade na prestação dos 
benefícios. 

(D) Previdência complementar obrigatória, custeada por 
contribuição adicional. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. Em um processo de execução fiscal, caso não seja 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais 
possa recair a penhora, sem prejuízo de prazo de 
prescrição, o 

 

(A) processo de execução será suspenso pelo juiz. 

(B) processo será arquivado, com motivos evidentes. 

(C) credor deverá prestar contas dos motivos do 
processo chegar ao estágio de execução. 

(D) juiz poderá adjudicar o poder público pelo pleito. 
 

32. No processo de fiscalização contábil, financeira e 
orçamentária, o controle externo ficará a cargo do(a) 

 

(A) Executivo. 

(B) Controladoria Geral da União. 

(C) Judiciário.  

(D) Congresso Nacional. 
 

33. Sob o ponto de vista legal, a licitação, conforme a Lei                     
n.º 8.666/1993, destina-se a garantir o princípio 
constitucional da 

 

(A) isonomia. 

(B) transparência. 

(C) prestação de contas. 

(D) legalidade. 
 

Analise as informações abaixo para responder à questão 34. 
 

• Norma contábil utilizada: CPC 27. 

• Método de depreciação: Linear. 

• Valor de realização: R$ 205.000,00. 

• Vida útil estabelecida por especialistas: 20 anos. 

• Valor da depreciação em 12 meses: R$ 7.687,50. 

• Custo de instalação da máquina: R$ 250.000,00. 

• Custo do frete – adicional ao valor da nota fiscal:           

R$ 100.000,00. 

• Valor do ICMS que foi deduzido da máquina:              

R$ 300.000,00. 

34. Assinale a alternativa que apresenta o valor de aquisição 
(nota fiscal) de uma máquina adquirida por uma empresa, 
tendo em vista as informações acima.  

 

(A) R$ 1.750.000,00. 

(B) R$ 1.845.000,00. 

(C) R$ 2.000.000,00. 

(D) R$ 2.050.000,00. 

Com base no balancete de verificação, extraído dos sistemas 
contábeis de uma determinada empresa, em 31/12/2018, 
responda às questões de 35 a 37.  
 

Descrições das Contas Contábeis 
  Valores 
em Reais 

Estoques     64.000,00 

Fornecedores   (67.900,00) 
Imposto de Renda e Contribuição Social 
Correntes       9.140,00 

Reserva de Lucros   (32.600,00) 

Despesas Diversas       1.300,00 

Ativo Imobilizado   166.000,00 

Despesas Gerais e Administrativas     21.650,00 

Devoluções de Vendas       8.500,00 

Depósitos Judiciais de LP       7.600,00 

Banco Depósitos à Vista     15.000,00 

Salários a Pagar   (27.500,00) 

Caixa       2.500,00 

Capital Social   (70.000,00) 

Despesas Antecipadas       2.400,00 

Custo dos Produtos Vendidos   112.400,00 

Impostos sobre Vendas     18.700,00 

Receitas Financeiras     (2.980,00) 

Títulos a Receber de LP     22.500,00 

Despesas de Vendas     17.290,00 

Impostos a Recolher   (29.000,00) 

Contas a Receber de Clientes     25.000,00 

Contas a Pagar   (19.000,00) 

Aplicações Financeiras de Curto Prazo     17.600,00 

Despesas Financeiras       2.100,00 

Empréstimos e Financiamentos de CP   (22.500,00) 

Benefícios Trabalhistas a Pagar   (23.000,00) 

Outras Receitas Operacionais     (3.200,00) 

Vendas de Produtos (216.000,00) 
 
Note que o resultado do exercício deverá ser encerrado, não 
havendo qualquer distribuição do lucro. 
 
35. Assinale a alternativa que apresenta o valor, em Reais, do 

lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 
sobre o lucro. 

 

(A) R$ 76.400,00. 
(B) R$ 49.900,00. 
(C) R$ 40.240,00. 
(D) R$ 31.100,00. 

 

36. Assinale a alternativa que apresenta o valor, em Reais, do 
patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2018. 

 

(A) R$ 51.700,00. 
(B) R$ 71.500,00. 
(C) R$ 77.100,00. 
(D) R$ 80.300,00. 

 

37. Assinale a alternativa que apresenta o valor, em Reais, do 
total do ativo, em 31 de dezembro de 2018. 

 

(A) R$ 259.050,00. 
(B) R$ 260.350,00. 
(C) R$ 291.500,00. 
(D) R$ 322.600,00. 
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38. Trata-se de receita ___________________ aquela em que 
os ingressos de disponibilidade de recursos não foram 
precedidos de registro de reconhecimento do direito e não 
constituem obrigações correspondentes. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 
 

(A) orçamentária não efetiva 
(B) orçamentária efetiva 
(C) financeira 
(D) do mercado de crédito mobiliário 

 

39. Os princípios orçamentários, cuja existência e aplicação 
derivem de normas jurídicas, que estão, inclusive, 
integrados no manual de contabilidade aplicado ao setor 
público, entre outros, são 

 

(A) unidade, universalidade, anualidade, exclusividade e 
legalidade. 

(B) transparência, legalidade, competência, orçamento 
líquido e continuidade. 

(C) anterioridade, continuidade, competência, 
generalidade e exclusividade. 

(D) unidade, periodicidade, tempestividade, entidade e 
publicidade. 

 

Analise o quadro abaixo para responder à questão 40. 
 

 
 

40. Na preparação da demonstração do fluxo de caixa, os 
valores apresentados nas rubricas no quadro acima 
deverão ser classificados naquela demonstração como 
atividades 

 

(A) econômicas. 
(B) de financiamento. 
(C) de investimento. 
(D) operacionais. 

 

41. Na medida que o contador necessite evidenciar as receitas 
e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e 
dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos 
de caixa do exercício anterior e os que se transferem para 
o início do exercício seguinte, assinale a alternativa que 
apresenta a demonstração contábil que deverá ser 
utilizada.   

 

(A) Balanço Orçamentário. 
(B) Demonstração dos Fluxos de Caixa. 
(C) Balanço Financeiro. 
(D) Demonstração das Variações Patrimoniais. 

 

42. São Restos a Pagar todas as despesas regularmente 
empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não pagas 
ou canceladas até 31 de dezembro do exercício financeiro 
vigente. Sobre o assunto, assinale a alternativa que 
apresenta os dois tipos de restos a pagar. 

 

(A) Provisionados e não provisionados. 
(B) Previstos e de lançamento. 
(C) Pagos e a liquidar. 
(D) Processados e não processados. 

43. As receitas públicas que envolvem a extração e o 
beneficiamento de matérias-primas, bem como a produção 
e comercialização de bens relacionados à indústria 
extrativa mineral, bem como compreendem a produção e 
comercialização de petróleo e demais hidrocarbonetos, são 
consideradas, dentro da definição e classificação dada pela 
contabilidade pública, como receitas  

 

(A) do extrativismo. 
(B) industrial. 
(C) de exploração. 
(D) de transformação. 

 

44. A limitação de empenho e movimentação financeira, 
segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, de acordo com a Lei Complementar             
n.º 101/2000, artigo 9º, é uma consequência  

 
(A) de quando a realização da receita poderá não 

comportar o cumprimento das metas de resultado 
primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas 
Fiscais. 

(B) da recomposição de empenho e movimentação 
financeira, com o reforço do fluxo financeiro. 

(C) da aprovação do reforço do fluxo de recursos, 
necessários para o equilíbrio econômico financeiro 
das metas de resultado primário. 

(D) do reforço orçamentário necessário para o 
reequilíbrio das metas de resultado primário. 

 

45. No que se refere à Lei Orçamentária Anual, assinale a 
alternativa correta.  

 
(A) Todas as receitas relativas à dívida pública, mobiliária 

ou contratual, e as despesas que as atenderão, 
constarão do orçamento público. 

(B) A atualização monetária do principal da dívida 
mobiliária refinanciada não poderá superar a variação 
do índice de preços previsto na lei de diretrizes 
orçamentárias, ou em legislação específica. 

(C) A lei orçamentária consignará dotação para receitas 
com duração superior a dois exercícios econômicos, 
desde que não estejam previstas no plano anual de 
receitas. 

(D) É vedado consignar na lei orçamentária recursos com 
finalidade imprecisa ou com dotação limitada. 

 

46. Segundo a Portaria Interministerial n.º 163/2001, a 
discriminação da despesa, quanto à sua natureza, far-se-á, 
no mínimo, 

 
(A) pelo desdobramento econômico, elemento de 

despesa e modalidade do recurso. 
(B) pela natureza da despesa, da modalidade do 

empenho e classificação contábil. 
(C) por categoria econômica, grupo de natureza de 

despesa e modalidade de aplicação. 
(D) por grupo de despesa, subconta de categoria 

econômica e modalidade de recurso. 
 

47. Considerando um valor de receita corrente líquida, de        
R$ 500.000.000,00, a qual foi apurada num período, 
assinale a alternativa que apresenta os valores máximos de 
despesa total com pessoal, em Reais, nesse período de 
apuração, para os entes Municipal, Estadual e Federal, 
respectivamente. 

 
(A) R$ 300.000,00 – R$ 300.000,00 – R$ 250.000,00. 
(B) R$ 300.000,00 – R$ 250.000,00 – R$ 150.000,00. 
(C) R$ 250.000,00 – R$ 300.000,00 – R$ 200.000,00. 
(D) R$ 150.000,00 – R$ 150.000,00 – R$ 200.000,00. 
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48. De acordo com a Constituição Federal, dentre os impostos 
estabelecidos pelo Estado e Distrito Federal, pode-se 
destacar a  

 
(A) propriedade territorial rural. 
(B) transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato 

oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão 
física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto, os de 
garantia, bem como cessão de direitos a sua 
aquisição. 

(C) propriedade predial e territorial urbana. 
(D) transmissão “causa mortis” e doação, de quaisquer 

bens ou direitos. 
 

49. De acordo com o Código Tributário Nacional, a pessoa 
jurídica de direito público, titular da competência para exigir 
o seu cumprimento, é denominado 

 
(A) credor por obrigação.  
(B) sujeito passivo. 
(C) sujeito ativo. 
(D) agente. 

 

50. De acordo com o artigo 132 do Código Tributário Nacional, 
no caso da pessoa jurídica de direito privado que resultar 
de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em 
outra  

 
(A) será responsável pelos tributos devidos após a data 

do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado 
fusionadas, transformadas ou incorporadas. 

(B) será responsável pelos tributos devidos até a data do 
ato pelas pessoas jurídicas de direito privado 
fusionadas, transformadas ou incorporadas. 

(C) deverá constituir nova personalidade jurídica a fim de 
responsabilidade pelos tributos das empresas 
fusionadas, transformadas ou incorporadas. 

(D) não haverá alteração jurídica do sujeito ativo 
responsável pelos tributos. 

 
 


