
 

 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO 
 

C A D E R N O  D E  P R O V A S  

CADERNO 

3 
CARGO: 
 
• CONTADOR 
 

PROVAS: 

• LÍNGUA PORTUGUESA  
• MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
• NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
• CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
• DISCURSIVA 

 

Leia, atentamente, as instruções gerais que se enco ntram no 
verso desta capa. 
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INSTRUÇÕES GERAIS: 

 

1. Este caderno de provas contém um total de 40 (quarenta) questões obje-
tivas, sendo 10 de Língua Portuguesa, 5 de Matemática/Raciocínio Lógico, 
5 de Noções de Informática e 20 de Conhecimentos Específicos e 1 ques-
tão discursiva. Confira-o. 

2. As provas terão duração de, no mínimo , 2 (duas) horas  e, no máximo , 5 
(cinco) horas , incluído o tempo destinado à transcrição de suas respostas 
no gabarito oficial e do texto definitivo da Redação na folha própria da Re-
dação. 

3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha 
de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta. 

4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro 
do candidato. 

5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de 
respostas no gabarito oficial e o texto definitivo da Questão Discursiva na 
folha própria, devidamente preenchidos e assinados. 

6. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas decorrida 2 
(duas) horas do início de aplicação das mesmas, por motivo de segurança 
e sigilo. 

7. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a 
mesma poderá ser destacada. 

8. As questões e o gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão di-
vulgados no endereço eletrônico da Fumarc, www.fumarc.com.br, no 2º 
(segundo) dias útil subsequente à realização da prova. 

9. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa 
prova. 
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  Prezado(a) candidato(a): 
 
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo: 

 
  Nº de Inscrição  Nome 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.  
 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA  

 
 

SEJA GENTIL 
 

Lya Luft 
 

De volta ao Brasil para votar, depois de muito necessárias férias, que há sécu-
los não tirávamos, entrei num turbilhão que, de longe, mesmo com internet, não me 
parecia tão nocivo. Mas foi pior do que eu pensava: raiva, ódio, insultos, calúnias, into-
lerância absoluta, mentiras, dissolução de laços bem bonitos e dignos entre amigos e 
família – por causa da política. Dos políticos. De nós mesmos, que nos tornamos raivo-
sos, intolerantes, capazes das mais loucas afirmações. Expressamos nessa batalha 
muito de nossas mágoas e frustrações. 

Mas, inesperadamente, no Face, encontro uma imagem linda, comovente, 
quase irreal neste mundo que anda pra lá de besta: uma camiseta, um elefante (meu 
bicho preferido), com flores atrás de uma orelha, óculos coloridos, e a legenda (estou 
traduzindo): “NUM MUNDO EM QUE VOCÊ PODE SER QUALQUER COISA, SEJA 
GENTIL”. Ou, se quiserem, seja bondoso. Tolerante. Humano. 
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A violência desde sempre me assusta: não precisa ser a física, de um tapa, 

um empurrão, uma voz alterada, mas a emocional, da acusação injusta, da invencio-
nice maligna, da desconsideração com humanidade, cortesia, e democracia – ah, a 
palavra tão usada, mal usada, abusada. 

Os que a defendem são muitas vezes os mais intolerantes, arrogantes e igno-
rantes que não conhecem nem medem o peso das palavras (dizia meu pai, “o pior burro 
é o burro falante”): correto é só o que eu penso, bom é só o que eu faço, o resto é tudo 
bandido, fascista, maldoso, ignorante, explorador de pobres e desvalidos, pisa em cima 
da cultura, despreza a saúde etc, etc, etc. (Poderia ser uma linha inteira de etcs.) 

Basta refletir um pouco, abrir olhos e orelhas, ver que estamos numa situação-
limite. Este pobre país nunca esteve tão por baixo, com tantos miseráveis, doentes não 
atendidos, podridão em vez de saneamento (sem falar na podridão moral), desrespeito, 
precariedade em vez de infraestrutura, cultura muito esquisita, e a maioria sem saber o 
que pensar. Ou começando a pensar, o que é bom. Pois andam acontecendo mudan-
ças no país, e há quem comece a respirar: será mesmo, será? 

Então resolvi hoje falar dessa camiseta, desse elefantinho, dessa gentileza que 
deveria ser o habitual, e acho que não é. Na maioria das vezes, em família, amigos, 
trabalho, não acontece muito e, quando ocorre, até nos admiramos: olha só, que cara 
educado, bondoso, camarada. A gente se sente bem com ele, e não é artificial, nem 
imposto. O beijo de bom-dia em casa, alguma indagação sobre como foi a noite, ou a 
festa, ou como poderá ser a prova na escola, o novo amigo, ou o ombro que ontem 
doía tanto. Pequenas, miúdas coisas que fazem a vida, uma vida boa, uma vida hu-
mana como deveria ser: pausas para respirar, para se olhar, para escutar... para reen-
contrar com prazer. 

Claro que a vida não é esse mar de rosas e risos. Mas pode ser, muito mais 
vezes do que tem sido. Podemos tentar viver e conviver, e votar, e torcer, e trabalhar, 
estudar, viajar, comer, dormir, sem o incrível estresse da raiva, do xingamento, do in-
sulto, e dos maus desejos e da desinformação fatal. 

Viva o elefantinho que nos propõe: neste vasto mundo em que você pode fazer 
tantas coisas, seja bondoso, seja gentil. Be kind. 

 
Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/lya-luft/noticia/2018/10/seja-gen-

til-cjn6v2p4a04so01pi6ynu3w4v.html Acesso em 11 nov. 2018 
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QUESTÃO 01  

 
Sobre a constituição do texto, pode-se afirmar, EXCETO que 
 
(A) a linguagem formal é a que prevalece ao longo do texto. 
(B) o primeiro parágrafo é uma contextualização para o assunto que será desen-

volvido nas linhas seguintes. 
(C) o segundo parágrafo apresenta a ideia que deu origem ao texto, mas que só 

será novamente desenvolvida a partir do sexto parágrafo. 
(D) o uso da primeira pessoa do singular tira a credibilidade do locutor do texto. 

 
 
 

QUESTÃO 02  

 
Todos os sentimentos estão presentes no texto, EXCETO: 
 
(A) dúvida. 
(B) otimismo. 
(C) solidariedade. 
(D) tristeza. 
 
 
 

QUESTÃO 03  

 
Há traços de oralidade, EXCETO em: 
 
(A) “A gente se sente bem com ele, e não é artificial, nem imposto”. 
(B) “Mas, inesperadamente, no Face, encontro uma imagem linda, comovente, quase 

irreal neste mundo que anda pra lá de besta [...]”. 
(C) “Na maioria das vezes, em família, amigos, trabalho, não acontece muito e, quando 

ocorre, até nos admiramos: olha só, que cara educado, bondoso, camarada”. 
(D) “Viva o elefantinho que nos propõe: neste vasto mundo em que você pode fazer 

tantas coisas, seja bondoso, seja gentil”.  
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QUESTÃO 04  

 
Há linguagem conotativa, EXCETO em: 
 
(A) “Basta refletir um pouco, abrir olhos e orelhas, ver que estamos numa situação-

limite”. 
(B) “Claro que a vida não é esse mar de rosas e risos”. 
(C) “O beijo de bom-dia em casa, alguma indagação sobre como foi a noite, ou a festa, 

ou como poderá ser a prova na escola, o novo amigo, ou o ombro que ontem doía 
tanto”. 

(D) “Os que a defendem são muitas vezes os mais intolerantes, arrogantes e ignoran-
tes que não conhecem nem medem o peso das palavras [...]”. 

 

QUESTÃO 05  

 
Todas as seguintes técnicas, com as finalidades indicadas, são usadas pelo autor 
na estruturação se seu texto, EXCETO: 
 
(A) Exemplificação, para ilustrar a gentileza que deveria ser habitual e que não é.  
(B) Contraste, em algumas partes, para realçar as diferenças entre os que se des-

tacam por ser gentis e os demais.  
(C) Comparação, para demonstrar como seria a vida com mais gentileza. 
(D) Citações, para tornar o texto mais próximo da realidade.  
 

QUESTÃO 06  

 
Em: “De volta ao Brasil para votar, depois de muito  necessárias férias, que há séculos 
não tirávamos, entrei num turbilhão que, de longe, mesmo com internet, não me parecia 
tão nocivo.”, muito  é 
 
(A) advérbio de intensidade. 
(B) advérbio de modo. 
(C) partícula expletiva. 
(D) pronome indefinido. 
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QUESTÃO 07  

 
Em: “[...] correto é só o que eu penso, bom é só o que eu faço, o resto é tudo bandido, 
fascista, maldoso, ignorante, explorador de pobres e desvalidos, pisa em cima da cul-
tura, despreza a saúde etc, etc, etc.”, o termo o é, respectivamente : 
 
(A) artigo definido – artigo definido – artigo definido. 
(B) pronome demonstrativo – pronome demonstrativo – artigo definido. 
(C) pronome demonstrativo – pronome indefinido – pronome demonstrativo. 
(D) pronome indefinido – artigo definido – pronome indefinido. 
 

QUESTÃO 08  

 
O articulador sintático pode ser substituído adequadamente  pela palavra ou ex-
pressão indicada entre parênteses, EXCETO em: 
 
(A) “A violência desde sempre me assusta: não precisa ser a física, de um tapa, um 

empurrão, uma voz alterada, mas  a emocional, da acusação injusta [...]”. (porém) 
(B) “De volta ao Brasil para votar, depois de muito necessárias férias, que há séculos 

não tirávamos, entrei num turbilhão que, de longe, mesmo  com internet [...]”. (mas) 
(C) “Ou, se quiserem, seja bondoso”. (caso) 
(D) “Pequenas, miúdas coisas que fazem a vida, uma vida boa, uma vida humana 

como deveria ser: pausas para  respirar, para se olhar [...]”. (a fim de) 
 

QUESTÃO 09  

 
A vírgula foi empregada para separar aposto ou elemento explicativo em: 
 
(A) “Podemos tentar viver e conviver, e votar , e torcer [...]”. 
(B) “De volta ao Brasil para votar , depois de muito necessárias férias, que há séculos 

não tirávamos [...]”. 
(C) “De nós mesmos, que nos tornamos raivosos , intolerantes, capazes das mais 

loucas afirmações”. 
(D) “Basta refletir um pouco, abrir olhos e orelhas , ver que estamos numa situação-

limite”. 
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QUESTÃO 10  

 
Em: “[...] o resto é tudo bandido, fascista, maldoso, ignorante, explorador de pobres e 
desvalidos [...]”, o termo destacado exerce a função de 
 
(A) complemento nominal. 
(B) objeto indireto. 
(C) adjunto adnominal. 
(D) adjunto adverbial. 
 
 

PROVA DE MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 11  

 
Dada a proposição lógica: “Todo professor de Matemática é muito rigoroso”, é 
CORRETO afirmar que a negação logicamente  construída dessa proposição é:  
 
(A) Nenhum professor de Matemática é muito rigoroso. 
(B) Pelo menos um professor de Matemática é pouco rigoroso. 
(C) Todas as professoras de Matemática são muito rigorosas. 
(D) Todo professor de Matemática não é muito rigoroso. 
 
 

QUESTÃO 12  

 
Considere os argumentos lógicos I, II e III a seguir: 
 

I. Existem arquitetos que são famosos. Todas as pessoas famosas são ri-
cas, logo existem arquitetos que são ricos. 

II. Se gosto de álgebra, entendo a geometria. Eu gosto de álgebra ou estudo 
lógica. Se não entendo geometria, então estudo lógica. 

III. Todos os brasileiros são alfabetizados. Existem argentinos alfabetizados, 
logo existem argentinos que são brasileiros. 
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É CORRETO afirmar que 
 
(A) I e II são argumentos válidos. 
(B) I e III são argumentos válidos. 
(C) II e III são argumentos válidos. 
(D) apenas o argumento II é válido. 
 
 

QUESTÃO 13  

 
Os números naturais x, y e z são tais que x < y < z e são proporcionais a 5, 6 e 7, 
respectivamente. Se a soma dos dois menores números é igual a 132, então é 
CORRETO afirmar que a soma dos dois números maiores  é igual a 
 
(A) 144. 
(B) 156. 
(C) 176. 
(D) 190. 
 
 

QUESTÃO 14  

 
A TABELA 1  e a TABELA 2  a seguir foram construídas a partir de uma mesma 
lógica de formação. Considerando a ordem alfabética A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-
M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z, é CORRETO afirmar que a sequência de letras 
que completa a tabela 2 é: 
 
 
 
 
 
(A) J M O Q 
(B) J P Q L 
(C) J Q O L  
(D) M S O Q 

TABELA 1  
A G E C 

D J H F 

TABELA 2  
G N L I 
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QUESTÃO 15  

 
Se a sequência representada por (x-1, x+5, 4x -4, y) é uma Progressão Aritmética, 
então é CORRETO afirmar que o valor de (x + y) é igual a 
 
(A) 14. 
(B) 16. 
(C) 22. 
(D) 27. 
 
 

PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 16  

 
São exemplos de tarefas disponíveis na categoria “Hardware e Sons” do Painel de 
Controle do Microsoft Windows 7, versão português, EXCETO: 
 
(A) Adicionar um dispositivo. 
(B) Ajustar as configurações de mobilidade comumente usadas. 
(C) Conectar a um projetor. 
(D) Encontrar e corrigir problemas. 
 

QUESTÃO 17  

 
A ação que pode ser realizada pelo botão “Alterar...” da guia “Geral” da janela 
“Propriedades de teste.txt” que é aberta pela opção “Propriedades” do menu de 
contexto que é exibido com o clique do botão direito do mouse ao se selecionar 
um arquivo “teste.txt” na “Biblioteca Documentos” do Windows Explorer do Micro-
soft Windows 7, versão português, é: 
 
(A) Alterar a data de criação do arquivo. 
(B) Escolher o programa a ser usado para abrir este arquivo. 
(C) Modificar o proprietário do arquivo. 
(D) Modificar os atributos do arquivo, tais como somente leitura e oculto 
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QUESTÃO 18  

 
São exemplos de estilos de formatação disponíveis no grupo “Estilo” da guia “PÁ-
GINA INICIAL”, de acordo com a instalação padrão do Microsoft Word, versão por-
tuguês do Office 2013, EXCETO: 
 
(A) Ênfase. 
(B) Forte. 
(C) Sublinhado. 
(D) Título 8. 
 

QUESTÃO 19  

 
Considerando as opções do grupo “Configurar Página” da guia “LAYOUT DA PÁ-
GINA” do Microsoft Word, versão português do Office 2013, correlacione  as colu-
nas a seguir: 
 

Nome da opção Ícone da opção 
I. Orientação 

(    )     
II. Margens 

(    )   
III. Colunas 

(    )   
IV. Tamanho 

(    )   
 
Está CORRETA a seguinte sequência de respostas: 
 
(A) I, IV, II, III. 
(B) II, I, IV, III. 
(C) II, IV, III, I. 
(D) IV, I, II, III. 
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QUESTÃO 20  

 
O atalho de teclado que exibe a lista de downloads realizados no navegador Goo-
gle Chrome 69.x, versão português, é: 
 
(A) Ctrl+J 
(B) Ctrl+F 
(C) Ctrl+D 
(D) Ctrl+B 

 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 21  

 
De acordo com a NBC T 16.2, a Contabilidade Aplicada ao Setor Público é orga-
nizada na forma de sistema de informações, cujos subsistemas, conquanto pos-
sam oferecer produtos diferentes em razão da respectiva especificidade, conver-
gem para o produto final, que é a informação sobre o patrimônio público. Assim, o 
sistema contábil governamental é organizado em subsistemas de informações, in-
terdependentes entre si, com finalidades específicas, objetivos e funções próprias, 
proporcionando a emissão dos demonstrativos contábeis e demais relatórios com-
plementares previstos na Lei nº 4.320/64 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, a 
saber:  
 
(A) Subsistema Orçamentário, Subsistema Financeiro, Subsistema Patrimonial, 

Subsistema de Compensação.  
(B) Subsistema Orçamentário, Subsistema Financeiro, Subsistema Patrimonial, 

Subsistema de Custos, de Compensação. 
(C) Subsistema Orçamentário, Subsistema Patrimonial, Subsistema de Custos, de 

Compensação. 
(D) Subsistema Orçamentário, Subsistema Patrimonial, Subsistema de Custos.  
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QUESTÃO 22  

 
Conforme o § 2º, do artigo 3º, da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos - Princípios), em igualdade de condições, como critério de desem-
pate, será assegurada preferência, sucessivamente , aos bens e serviços: 
 
(A) produzidos no País; produzidos ou prestados por empresas brasileiras; produ-

zidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvi-
mento de tecnologia no País; e, produzidos ou prestados por empresas que 
comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 
regras de acessibilidade previstas na legislação. 

(B) produzidos no País; produzidos ou prestados por empresas brasileiras; e, pro-
duzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvol-
vimento de tecnologia no País. 

(C) produzidos no País; produzidos ou prestados por empresas brasileiras; e, pro-
duzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva 
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 
legislação. 

(D) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; produzidos ou prestados 
por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 
no País; e, produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumpri-
mento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou 
para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibili-
dade previstas na legislação. 

 

QUESTÃO 23  

 
A operação que NÃO afeta o CCL (Capital Circulante Líquido) de uma empresa é:  
 
(A) Aquisição de empréstimo bancário a longo prazo.  
(B) Aumento de capital em dinheiro.  
(C) Pagamento de fornecedores de matéria-prima.  
(D) Vendas de permanentes recebíveis a curto prazo.  
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QUESTÃO 24  

 
De acordo com o artigo 168, da Lei nº 6.404/76, o estatuto pode conter autorização 
para aumento do capital social independentemente de reforma estatutária. A auto-
rização deverá especificar, EXCETO 
 
(A) as condições a que estiverem sujeitas as emissões. 
(B) o limite de aumento, em valor do capital ou em número de ações, e as espécies 

e classes das ações que poderão ser emitidas. 
(C) o órgão competente para deliberar sobre as emissões, que poderá ser a as-

sembleia geral extraordinária ou o conselho fiscal. 
(D) os casos ou as condições em que os acionistas terão direito de preferência 

para subscrição, ou de inexistência desse direito. 
 

QUESTÃO 25  

 
Em se tratando da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, os subsistemas con-
tábeis devem ser integrados entre si e a outros subsistemas de informações de 
modo a subsidiar a administração pública, EXCETO sobre  
 
(A) a avaliação das metas estabelecidas pelo planejamento.  
(B) a avaliação dos resultados obtidos na execução das ações do setor público 

com relação à economicidade, à eficiência, à eficácia e à efetividade.  
(C) a avaliação dos riscos e das contingências. 
(D) o desempenho da unidade contábil e de controle externo da organização, no 

cumprimento da sua missão.  
 

QUESTÃO 26  

 
De acordo com o artigo 200, da Lei nº 6.404/76, as reservas de capital poderão 
ser utilizadas, EXCETO para 
 
(A) absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas 

de lucros. 
(B) incorporação ao capital social e o pagamento de dividendo e bônus a ações 

ordinárias. 
(C) resgate de partes beneficiárias. 
(D) resgate, reembolso ou compra de ações. 
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QUESTÃO 27  

 
Segundo a Lei nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstrará a receita e a des-
pesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza ex-
tra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício 
anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. O Balanço Financeiro 
evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a 
que se refere, e discrimina, EXCETO,  
 
(A) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso. 
(B) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso. 
(C) as transferências ativas e passivas decorrentes, ou não, da execução orça-

mentária e as despesas correntes totais.  
(D) os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários.  
 

QUESTÃO 28  

 
A representação gráfica dos estados patrimoniais que indica a existência de Pas-
sivo a Descoberto é: 
 
(A) Passivo + Patrimônio Líquido = Ativo 
(B) Passivo = Ativo + Patrimônio Líquido 
(C) Passivo = Patrimônio Líquido e Ativo = Zero 
(D) Passivo = Zero e Ativo = Patrimônio Líquido 
 

QUESTÃO 29  

 
O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, de-
talhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as 
suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário.  
Apesar de todo o detalhamento que o Balanço Orçamentário apresenta, informa-
ções que nele não estão contempladas devem ser apresentadas em notas expli-
cativas, conforme recomenda o MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Se-
tor Público). No conjunto de informações que devem ser apresentadas em notas 
explicativas estão incluídas, EXCETO:  
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(A) a utilização do superávit financeiro, orçamentário e da reabertura de créditos 

especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamen-
tário, financeiro e patrimonial.  

(B) as atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data 
da publicação da LOA (Lei Orçamentária Anual), que compõem a coluna pre-
visão inicial da receita orçamentária. 

(C) o detalhamento das despesas executadas por tipos de crédito (inicial, suple-
mentar, especial e extraordinário). 

(D) o detalhamento das receitas e despesas intra orçamentárias, quando rele-
vante. 

 

QUESTÃO 30  

 
As contas Computadores e Periféricos, Jazidas de Carvão e Intangíveis estão su-
jeitas, respectivamente , a:  
 
(A) Amortização, Depreciação e Exaustão. 
(B) Depreciação, Amortização e Exaustão.  
(C) Depreciação, Exaustão e Amortização.  
(D) Exaustão, Depreciação e Amortização.  
 

QUESTÃO 31  

 
Conforme dispõe o artigo 166, da Lei nº 6.404/76, o capital social pode ser aumen-
tado, EXCETO por: 
 
(A) Conversão, em debêntures das partes beneficiárias e pelo exercício de direitos 

dos acionistas, conferidos por bônus de subscrição, ou de opção de compra 
de ações. 

(B) Deliberação da assembleia geral extraordinária convocada para decidir sobre 
reforma do estatuto social, no caso de inexistir autorização de aumento, ou de 
estar a mesma esgotada. 

(C) Deliberação da assembleia geral ordinária, para correção da expressão mone-
tária do seu valor. 

(D) Deliberação da assembleia geral ou do conselho de administração, observado 
o que a respeito dispuser o estatuto, nos casos de emissão de ações dentro 
do limite autorizado no estatuto. 



 17 

QUESTÃO 32  

 
Nos termos do artigo 105, da Lei nº 4.320/64, o Balanço Patrimonial demonstrará 
 
(A) o Ativo Financeiro, o Ativo Imobilizado, o Passivo Circulante, o Passivo Per-

manente, o Saldo Patrimonial e as Contas de Resultado e Custos. 
(B) o Ativo Financeiro, o Ativo Permanente, o Passivo Circulante, o Passivo Fixo, 

o Saldo Patrimonial e as Contas de Resultado e Custos. 
(C) o Ativo Financeiro, o Ativo Permanente, o Passivo Circulante, o Passivo Per-

manente, o Saldo Orçamentário e as Contas de Compensação. 
(D) o Ativo Financeiro, o Ativo Permanente, o Passivo Financeiro, o Passivo Per-

manente, o Saldo Patrimonial e as Contas de Compensação. 
 

QUESTÃO 33  

 
Os elementos constitutivos do patrimônio de uma entidade sofrem frequentes va-
riações, em virtude principalmente da atividade operacional. Fatos contábeis são 
os eventos, de natureza econômica em sua maioria, que provocam tais alterações 
e que são registrados pela Contabilidade em função de uma planificação anterior. 
Por sua vez, os fatos contábeis podem ser classificados em três grupos. São eles: 
 
(A) Fatos Modificativos, Fatos Compensativos e Fatos Mistos. 
(B) Fatos Permutativos, Fatos Compensativos e Fatos Mistos. 
(C) Fatos Permutativos, Fatos Modificativos e Fatos Administrativos. 
(D) Fatos Permutativos, Fatos Modificativos e Fatos Mistos. 
 

QUESTÃO 34  

 
Nos termos do que dispõe o artigo 177, da Lei nº 6.404/76, a escrituração da com-
panhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da 
legislação comercial e desta Lei (Lei 6.404/76) e aos princípios de contabilidade 
geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes 
no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. 
Assim sendo, leia atentamente as afirmativas e assinale a INCORRETA. 
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(A) A companhia observará, exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem 

qualquer modificação da escrituração mercantil e das demonstrações regula-
das na Lei nº 6.404/76, as disposições da lei tributária, ou de legislação espe-
cial sobre a atividade que constitui seu objeto, que prescrevam, conduzam ou 
incentivem a utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes ou deter-
minem registros, lançamentos ou ajustes ou a elaboração de outras demons-
trações financeiras. 

(B) As companhias fechadas, obrigatoriamente, deverão observar as normas so-
bre demonstrações financeiras expedidas pela Comissão de Valores Mobiliá-
rios para as companhias abertas e serão assinadas pelos administradores e 
por contabilistas legalmente habilitados. 

(C) As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as 
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoria-
mente submetidas a auditoria por auditores independentes nela registrados.  

(D) As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de mé-
todos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota 
e ressaltar esses efeitos. 

 

QUESTÃO 35  

 
Do balanço patrimonial da empresa Dom Nievas Ltda., relativo ao exercício social 
de 2017, foram extraídos os seguintes dados: 
 

ATIVO  PASSIVO  
Caixa 27.000,00 Fornecedores 100.000,00 
Bancos 63.000,00 Salários a Pagar  
Mercadorias  PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
Móveis e Utensílios 150.000,00 Capital Social 250.000,00 
Duplicatas a Receber 100.000,00 Reservas 50.000,00 

 
Considerando-se os dados acima e sabendo-se que o Passivo é igual ao total do 
Ativo Imobilizado, assinale a opção que contém os valores dos índices de liquidez 
corrente e seca, respectivamente . 
 
(A) 1,27 e 2,00 
(B) 1,33 e 0,60 
(C) 2,00 e 1,90 
(D) 2,00 e 1,27 
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QUESTÃO 36  

 
Nos termos previstos no artigo 53, da Lei de Responsabilidade Fiscal, acompa-
nharão o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, demonstrativos relativos 
a: 
 
(A) Apuração da receita corrente líquida, na forma definida no inciso IV do artigo 

2º (LRF), sua evolução, assim como a previsão de seu desempenho até o final 
do exercício; receitas e despesas previdenciárias a que se refere o inciso IV 
do artigo 50 (LRF); resultados nominal e primário; despesas com juros, na 
forma do inciso II do artigo 4º (LRF); e, Restos a Pagar, detalhando, por Poder 
e órgão referido no artigo 20 (LRF), os valores inscritos, os pagamentos reali-
zados e o montante a pagar. 

(B) Apuração da receita corrente líquida, na forma definida no inciso IV do artigo 
2º (LRF), sua evolução, assim como a previsão de seu desempenho até o final 
do exercício; receitas e despesas previdenciárias a que se refere o inciso IV 
do artigo 50 (LRF); resultados nominal e primário; despesas com juros, na 
forma do inciso II do artigo 4º (LRF); e, operações de crédito, inclusive por 
antecipação de receita. 

(C) Apuração da receita corrente líquida, na forma definida no inciso IV do artigo 
2º (LRF), sua evolução, assim como a previsão de seu desempenho até o final 
do exercício; receitas e despesas previdenciárias a que se refere o inciso IV 
do artigo 50 (LRF); dívidas consolidada e mobiliária; e, Restos a Pagar, deta-
lhando, por Poder e órgão referido no artigo 20 (LRF), os valores inscritos, os 
pagamentos realizados e o montante a pagar. 

(D) Apuração da receita corrente líquida, na forma definida no inciso IV do artigo 
2º (LRF), sua evolução, assim como a previsão de seu desempenho até o final 
do exercício; despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e pensi-
onistas; dívidas consolidada e mobiliária; e, Restos a Pagar, detalhando, por 
Poder e órgão referido no artigo 20 (LRF), os valores inscritos, os pagamentos 
realizados e o montante a pagar. 
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QUESTÃO 37  

 
Conforme o artigo 183, da Lei nº 6.404/76, no balanço, os elementos do ativo serão 
avaliados segundo critérios específicos. Para efeitos do disposto no citado artigo, 
considera-se valor justo dos instrumentos financeiros, o valor que pode se obter 
em um mercado ativo, decorrente de transação não compulsória realizada entre 
partes independentes e, na ausência de um mercado ativo para determinado ins-
trumento financeiro, EXCETO: 
 
(A) o valor obtido por meio de modelos matemático-estatísticos de precificação de 

instrumentos financeiros.  
(B) o valor presente líquido dos fluxos de caixa futuros para instrumentos finan-

ceiros de natureza, prazo e risco similares. 
(C) o valor que se pode obter em um mercado ativo com a negociação de outro 

instrumento financeiro de natureza, prazo e risco similares.  
(D) o valor resultante da diminuição dos elementos dos ativos imobilizado e intan-

gível que serão registrados periodicamente nas contas de depreciação e 
amortização, em relação aos investimentos.  

 

QUESTÃO 38  

 
O balancete de verificação da empresa ABC Comercial apresenta as seguintes 
contas e respectivos saldos em 31/12/2017. 
 

Mercadorias em Estoque 4.500,00 
Móveis e Utensílios 2.750,00 
Estoque de Material de Consumo 800,00 
Contas a Pagar 4.250,00 
Receita de Aluguel 1.700,00 
Duplicatas e Receber 1.250,00 
Despesas Financeiras 1.150,00 
Impostos a Recolher 1.350,00 
Capital Social 3.400,00 
Prejuízos Acumulados 250,00 
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Com base, exclusivamente  nas informações acima, pode-se afirmar com segu-
rança que, em 31/12/2017, a empresa ABC Comercial tinha um Capital Próprio no 
valor de:  
 
(A) R$ 3.950,00 
(B) R$ 3.700,00 
(C) R$ 3.400,00 
(D) R$ 2.900,00 
 

QUESTÃO 39  

 
Em relação às contas de resultado, é CORRETO afirmar: 
 
(A) Uma despesa, quando paga à vista, representa uma redução de ativo e um 

aumento de passivo. 
(B) Uma despesa, quando realizada para pagamento futuro, representa um au-

mento de passivo, sem qualquer redução ou acréscimo em valores do ativo. 
(C) Uma receita, realizada para recebimento futuro, representa uma redução de 

passivo e um aumento no patrimônio líquido. 
(D) Uma receita, recebida à vista, provoca um aumento no ativo e uma redução 

no passivo. 
 

QUESTÃO 40  

 
Conforme o artigo 63, da Lei nº 4.320/64, a liquidação da despesa consiste na 
verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos 
comprobatórios do respectivo crédito.  
Essa verificação tem por fim apurar, EXCETO: 
 
(A) os créditos e valores realizáveis mediante autorização orçamentária e os valo-

res numerários. 
(B) a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. 
(C) a origem e o objeto do que se deve pagar. 
(D) a importância exata a pagar.  
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CONCURSO PÚBLICO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO  
EDITAL 001/2018 

 
 

PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO. 
 

 

01   11   21   31  

02   12   22   32  

03   13   23   33  

04   14   24   34  

05   15   25   35  
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07   17   27   37  

08   18   28   38  
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