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3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração 

das questões está correta. 

4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de 

Respostas. 
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6. Leia atentamente cada questão da prova objetiva e preencha na Folha de Respostas a alternativa que a responda corretamente.  

Exemplo:  

 

 

 

7. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 

8. Você dispõe de 05 (cinco) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas 

controle o seu tempo. 
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minutos que antecedem o encerramento das provas. 

12. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 
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b) Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 

c) Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 

d) Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios, e usar de meios ilícitos 

para obter vantagens para si ou para outros. 

e) For surpreendido portando ou manuseando qualquer aparelho eletrônico, mesmo que devidamente acondicionado no 

envelope de guarda de pertences, nas dependências do estabelecimento durante a aplicação da prova objetiva. 

13. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as medidas cabíveis, 

inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos. 
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15. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando-a. 

16. Está disponível no verso da capa (página 2) do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado.   Este 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Despedida 
Rubem Braga 
 
E no meio dessa confusão alguém partiu sem se 
despedir; foi triste. Se houvesse uma despedida talvez 
fosse mais triste, talvez tenha sido melhor assim, uma 
separação como às vezes acontece em um baile de 
carnaval – uma pessoa se perde da outra, procura-a 
por um instante e depois adere a qualquer cordão. É 
melhor para os amantes pensar que a última vez que 
se encontraram se amaram muito – depois apenas 
aconteceu que não se encontraram mais. Eles não se 
despediram, a vida é que os despediu, cada um para 
seu lado – sem glória nem humilhação. 
Creio que será permitido guardar uma leve tristeza, e 
também uma lembrança boa; que não será proibido 
confessar que às vezes se tem saudades; nem será 
odioso dizer que a separação ao mesmo tempo nos 
traz um inexplicável sentimento de alívio, e de 
sossego; e um indefinível remorso; e um recôndito 
despeito. 
E que houve momentos perfeitos que passaram, mas 
não se perderam, porque ficaram em nossa vida; que a 
lembrança deles nos faz sentir maior a nossa solidão; 
mas que essa solidão ficou menos infeliz: que importa 
que uma estrela já esteja morta se ela ainda brilha no 
fundo de nossa noite e de nosso confuso sonho? 
Talvez não mereçamos imaginar que haverá outros 
verões; se eles vierem, nós os receberemos 
obedientes como as cigarras e as paineiras – com 
flores e cantos. O inverno – te lembras – nos 
maltratou; não havia flores, não havia mar, e fomos 
sacudidos de um lado para outro como dois bonecos 
na mão de um titeriteiro inábil. 
Ah, talvez valesse a pena dizer que houve um 
telefonema que não pôde haver; entretanto, é possível 
que não adiantasse nada. Para que explicações? 
Esqueçamos as pequenas coisas mortificantes; o 
silêncio torna tudo menos penoso; lembremos apenas 
as coisas douradas e digamos apenas a pequena 
palavra: adeus. 
A pequena palavra que se alonga como um canto de 
cigarra perdido numa tarde de domingo. 
 
Extraído de: BRAGA, Rubem. A Traição das Elegantes. 
Editora Sabiá: Rio de Janeiro, 1967, p. 83. 
 

Questão 01  
 
Com base na leitura do texto, assinale a alternativa que 
traz a ideia principal nele desenvolvida:  

 
(A) O autor afirma que as despedidas são felizes. 

 
(B) O autor considera que, às vezes, é melhor que 

não aconteça a despedida. 
 

(C) Segundo o autor, conformamo-nos com o futuro. 
 

(D) O autor sugere que esqueçamos as vivências 
ruins e nos lembremos apenas das boas. 

 

Questão 02  
 
No período ―E no meio dessa confusão, alguém partiu 
sem se despedir; foi triste.‖, o autor utilizou o ponto-e-
vírgula. ESPECIFICAMENTE no caso do exemplo 
citado, sua função é a de:  

 
(A) Indicar o final da fala de personagem. 
(B) Marcar a separação de elementos que fazem 

parte de uma sequência. 

(C) Caracterizar uma breve pausa. 
(D) Assinalar a omissão de uma conjunção. 

 

Questão 03  
 
Em português, os períodos compostos se dividem em 
coordenados e subordinados. Esses dois tipos, por 
sua vez, subdividem-se em diversos subtipos. Com 
base nisso, relacione as orações grifadas abaixo à sua 
classificação: 

 
I. Se houvesse uma despedida talvez fosse mais 

triste. 
 

II. Creio que será permitido guardar uma leve 
tristeza. 

 
III. E que houve grandes momentos perfeitos que 

passaram. 
 

IV. Lembremos apenas as coisas douradas e 
digamos apenas a pequena palavra: adeus. 

 
V. A pequena palavra que se alonga como um 

canto de cigarra perdido numa tarde de 
domingo. 

 
a. Oração subordinada relativa. 
b. Oração coordenada aditiva. 
c. Oração subordinada substantiva objetiva 

direta. 
d. Oração subordinada condicional. 

 

(A) Id, IIc, IIIa, IVb, Va. 
(B) Id, IIc, IIIc, IVb, Va. 
(C) Id, IIc, IIIa, IVb, Vc. 
(D) Ia, IIb, IIIa, IVc, Vd. 

 

Questão 04  
 
Considerando o período ―E no meio dessa confusão 
alguém partiu sem se despedir.‖, a oração sublinhada 
é classificada como:  

 
(A) Oração coordenada adversativa. 
(B) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
(C) Oração subordinada proporcional. 
(D) Oração subordinada reduzida de infinitivo. 

 

Questão 05  
 
Na oração ―Eles não se despediram.‖, o pronome 
reflexivo desempenha função de:  

 
(A) Sujeito. 
(B) Predicativo do objeto direto. 
(C) Objeto direto. 
(D) Aposto. 

 

Questão 06  
 
Considere o período ―Creio que será permitido guardar 
uma leve tristeza, e também uma lembrança boa; que 
não será proibido confessar que às vezes se tem 
saudades; nem será odioso dizer que a separação ao 
mesmo tempo nos traz um inexplicável sentimento de 
alívio, e de sossego; e um indefinível remorso; e um 
recôndito despeito.‖ e assinale a alternativa que traz 
sinônimos que podem ser utilizados adequada e 
respectivamente para as palavras sublinhadas:  

 
(A) Acredito, recordação, admitir, arrependimento, 

oculto, ressentimento. 
 



Cargo: CONTADOR I                                                                         Página 
 - 4 - 

(B) Acredito, rememoração, dizer, rancor, 
confortável, respeito. 

 
(C) Acho, memória, falar, arrependimento, 

escondido, ódio. 
 

(D) Considero, recordação, sentir, pesar, tranquilo, 
ciúme. 
 

Questão 07  
 
Marque a alternativa que traz a pontuação que pode 
ser CORRETAMENTE empregada nas lacunas do 
período ―Hoje_ depois de comprar os materiais de 
escritório _ um grampeador_ duas resmas de papel e 
algumas canetas _ fui ao banco_ pois precisava 
transferir dinheiro para um de nossos prestadores de 
serviços_‖:  

 
(A) , – , – , . 
(B) , , ; , , . 
(C) , – , – , ? 
(D) , – , : , . 

 

Questão 08  
 
Assinale a alternativa que apresenta apenas trissílabos 
paroxítonos:  

 
(A) Aniversário, mesada. 
(B) Têmpera, fiação. 
(C) Albúmen, caixote. 
(D) Sempre, relógio. 

 

Questão 09  
 
Considerando o período ―Embora soubesse a verdade, 
preferia ignorá-la.‖, assinale a alternativa que 
apresenta, respectivamente, a classificação CORRETA 
das formas verbais grifadas: 

 
(A) Futuro do presente do indicativo, pretérito 

perfeito do indicativo. 
 
(B) Pretérito imperfeito do indicativo, presente do 

subjuntivo. 
 

(C) Futuro do subjuntivo, pretérito mais-que perfeito 
do indicativo. 

 
(D) Pretérito do subjuntivo, pretérito imperfeito do 

indicativo. 
 

Questão 10  
 
Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de 
crase é INCORRETAMENTE usado:  

 
(A) Contamos a verdade à professora. 

 
(B) Os familiares prepararam a festa de aniversário 

às escondidas. 
 

(C) Às dez horas que se seguiram ao incêndio 
foram caóticas. 

 
(D) Às vezes, neva no Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Como nasce uma história 
Fernando Sabino 
 
Quando cheguei ao edifício, tomei o elevador que 
serve do primeiro ao décimo quarto andar. Era pelo 
menos o que dizia a tabuleta no alto da porta. 
— Sétimo — pedi. 
Eu estava sendo aguardado no auditório, onde faria 
uma palestra. Eram as secretárias daquela companhia 
que celebravam o Dia da Secretária e que, 
desvanecedoramente para mim, haviam-me incluído 
entre as celebrações. 
A porta se fechou e começamos a subir. Minha 
atenção se fixou num aviso que dizia: 
É expressamente proibido os funcionários, no ato da 
subida, utilizarem os elevadores para descerem. 
Desde o meu tempo de ginásio sei que se trata de 
problema complicado, este do infinitivo pessoal. 
Prevaleciam então duas regras mestras que deveriam 
ser rigorosamente obedecidas, quando se tratava do 
uso deste traiçoeiro tempo de verbo. O diabo é que as 
duas não se complementavam: ao contrário, em certos 
casos francamente se contradiziam. Uma afirmava que 
o sujeito, sendo o mesmo, impedia que o verbo se 
flexionasse. Da outra infelizmente já não me lembrava. 
Bastava a primeira para me assegurar de que, no caso, 
havia um clamoroso erro de concordância. 
Mas não foi o emprego pouco castiço do infinito 
pessoal que me intrigou no tal aviso: foi estar ele 
concebido de maneira chocante aos delicados ouvidos 
de um escritor que se preza. 
Ah, aquela cozinheira a que se refere García Márquez, 
que tinha redação própria! Quantas vezes clamei, 
como ele, por alguém que me pudesse valer nos 
momentos de aperto, qual seja o de redigir um 
telegrama de felicitações. Ou um simples aviso como 
este: 
É expressamente proibido os funcionários… 
Eu já começaria por tropeçar na regência, teria de 
consultar o dicionário de verbos e regimes: não seria 
aos funcionários? E nem chegaria a contestar a 
validade de uma proibição cujo aviso se localizava 
dentro do elevador e não do lado de fora: só seria lido 
pelos funcionários que já houvessem entrado e 
portanto incorrido na proibição de pretender descer 
quando o elevador estivesse subindo. Contestaria 
antes a maneira ambígua pela qual isto era expresso: 
… no ato da subida, utilizarem os elevadores para 
descerem. 
Qualquer um, não sendo irremediavelmente burro, 
entenderia o que se pretende dizer neste aviso. Pois 
um tijolo de burrice me baixou na compreensão, 
fazendo com que eu ficasse revirando a frase na 
cabeça: descerem, no ato da subida? Que quer dizer 
isto? E buscava uma forma simples e correta de 
formular a proibição: 
É proibido subir para depois descer. 
É proibido subir no elevador com intenção de descer. 
É proibido ficar no elevador com intenção de descer, 
quando ele estiver subindo. 
Descer quando estiver subindo! Que coisa difícil, meu 
Deus. Quem quiser que experimente, para ver só. Tem 
de ser bem simples: 
Se quiser descer, não tome o elevador que esteja 
subindo. 
Mais simples ainda: 
Se quiser descer, só tome o elevador que estiver 
descendo. 
De tanta simplicidade, atingi a síntese perfeita do que 
Nelson Rodrigues chamava de óbvio ululante, ou seja, 
a enunciação de algo que não quer dizer 
absolutamente nada: 
Se quiser descer, não suba. 
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Tinha de me reconhecer derrotado, o que era 
vergonhoso para um escritor. 
Foi quando me dei conta de que o elevador havia 
passado do sétimo andar, a que me destinava, já 
estávamos pelas alturas do décimo terceiro. 
— Pedi o sétimo, o senhor não parou! — reclamei. 
O ascensorista protestou: 
— Fiquei parado um tempão, o senhor não desceu. 
Os outros passageiros riram: 
— Ele parou sim. Você estava aí distraído. 
— Falei três vezes, sétimo! sétimo! sétimo!, e o senhor 
nem se mexeu — reafirmou o ascensorista. 
— Estava lendo isto aqui — respondi idiotamente, 
apontando o aviso. 
Ele abriu a porta do décimo quarto, os demais 
passageiros saíram. 
— Convém o senhor sair também e descer noutro 
elevador. A não ser que queira ir até o último andar e 
na volta descer parando até o sétimo. 
— Não é proibido descer no que está subindo? 
Ele riu: 
— Então desce num que está descendo. 
— Este vai subir mais? — protestei: — Lá embaixo 
está escrito que este elevador vem só até o décimo 
quarto. 
— Para subir. Para descer, sobe até o último. 
— Para descer sobe? 
Eu me sentia um completo mentecapto. Saltei ali 
mesmo, como ele sugeria. Seguindo seu conselho, 
pressionei o botão, passando a aguardar um elevador 
que estivesse descendo. 
Que tardou, e muito. Quando finalmente chegou, só 
reparei que era o mesmo pela cara do ascensorista, 
recebendo-me a rir: 
— O senhor ainda está por aqui? 
E fomos descendo, com parada em andar por andar. 
Cheguei ao auditório com 15 minutos de atraso. Ao fim 
da palestra, as moças me fizeram perguntas, e uma 
delas quis saber como nascem as minhas histórias. 
Comecei a contar: 
— Quando cheguei ao edifício, tomei o elevador que 
serve do primeiro ao décimo quarto andar. Era pelo 
menos o que dizia a tabuleta no alto da porta. 
 
Texto extraído de: SABINO, Fernando. A Volta Por 
Cima. Editora Record: Rio de Janeiro, 1990, p. 137. 
 

Questão 11  
 
Assinale a alternativa que traz informações que 
condizem com o texto:  

 
(A) O autor tomou o elevador para ir até o décimo 

sétimo andar. 
 

(B) O autor considera simples o uso do infinitivo 
pessoal. 

 
(C) O autor não conseguiu reformular de maneira 

simples o que o aviso da tabuleta dizia.  
 

(D) O autor chegou na hora marcada ao auditório 
onde eram realizadas as celebrações. 

 

Questão 12  
 
Releia os fragmentos a seguir e, em seguida, assinale 
a alternativa CORRETA quanto ao emprego de ―que‖:  

 
I. ―Minha atenção se fixou num aviso que dizia 

[...]‖. 
 

II. ―Desde o meu tempo de ginásio sei que se 
trata de problema complicado [...]‖. 

(A) Em I, o item lexical “que” funciona como 
pronome relativo, já que introduz uma oração 
explicativa. 
 

(B) Em II, o item lexical “que” funciona como 
conjunção, visto que liga a oração principal à 
subordinada substantiva objetiva direta. 

 
(C) Em I, o item lexical “que” funciona como 

pronome relativo, introduzindo uma oração 
subordinada substantiva restritiva. 

 
(D) Em II, o item lexical “que” funciona como 

pronome relativo cujo papel é somente ligar 
duas orações. 
 

Questão 13  
 
No trecho ―Sentei ali mesmo, como ele sugeria.‖, o 
conectivo ―como‖ introduz uma oração adverbial 
indicativa de: 

 
(A) Comparação. 
(B) Causa. 
(C) Conformidade. 
(D) Conclusão. 
 

Questão 14  
 
Considere o seguinte período: ―Qualquer um, não 
sendo irremediavelmente burro, entenderia o que se 
pretende dizer neste aviso.‖ e responda, sobre o 
emprego de ―se‖:  

 
(A) No trecho em destaque, “se” funciona como 

pronome impessoal. 
 

(B) No trecho em destaque, “se” funciona como 
pronome reflexivo. 

 
(C) No trecho em destaque, “se” funciona como 

partícula apassivadora. 
 

(D) No trecho em destaque, “se” funciona como um 
item de indeterminação do sujeito. 

 

Questão 15  
 
A respeito do número de letras e fonemas da palavra 
―vergonhoso‖, assinale a alternativa CORRETA:  

 
(A) 10 letras e 10 fonemas. 
(B) 10 letras e 9 fonemas. 
(C) 10 letras e 8 fonemas. 
(D) 10 letras e 11 fonemas. 

 

Questão 16  
 
Quanto à regra de acentuação à qual se relacionam os 
vocábulos ―auditório‖ e ―edifício‖, é CORRETO 
afirmar:  

 
(A) Ambos são paroxítonos, acentuados por 

terminação em ditongo crescente. 
 

(B) Ambos são paroxítonos, acentuados por 
terminarem em ditongo decrescente. 

 
(C) Ambos são proparoxítonos e, por isso, devem 

ser acentuados. 
 

(D) Enquanto “auditório” é proparoxítona, “edifício” é 
paroxítona e deve ser acentuada por terminar 
em ditongo. 



Cargo: CONTADOR I                                                                         Página 
 - 6 - 

Questão 17  
 
Observe as formas verbais do período a seguir, 
extraído do texto: ―Cheguei ao auditório com 15 
minutos de atraso. Ao fim da palestra, as moças me 
fizeram perguntas […]‖. Sobre elas, pode-se afirmar 
que:  

 
(A) Estão flexionadas no pretérito imperfeito e 

indicam ações não concluídas. 
 
(B) Estão flexionadas no pretérito perfeito e indicam 

ações concluídas. 
 
(C) Estão flexionadas no modo imperativo e indicam 

uma sentença afirmativa. 
 
(D) Estão flexionadas no modo indicativo e indicam 

o pretérito mais-que-perfeito. 
 

Questão 18  
 
Considere o seguinte período: ―A não ser que queira ir 
até o sétimo andar e, na volta, descer parando até o 
sétimo.‖. No trecho apresentado, o vocábulo ―sétimo‖ 
é empregado duas vezes. A esse respeito, indique a 
alternativa CORRETA:  

 
(A) No primeiro uso, “sétimo” funciona como 

advérbio, visto que caracteriza o substantivo 
“andar”. 
 

(B) No primeiro uso, “sétimo” funciona como 
numeral ordinal e especifica o substantivo 
“andar”. 

 
(C) No segundo uso, “sétimo” funciona como 

numeral cardinal, indicando quantidade. 
 

(D) No segundo uso, “sétimo” funciona como 
adjetivo, antecedido por artigo. 

 

Questão 19  
 
Sobre a regência do verbo ―clamar‖, empregado no 
texto, é CORRETO afirmar que:  

 
(A) Trata-se de um verbo transitivo indireto, que 

rege a preposição “por”. 
 

(B) Trata-se de um verbo transitivo direto e, no 
texto, seu completo é um objeto direto 
preposicionado. 

 
(C) Trata-se de um verbo intransitivo, já que tem 

sentido pleno. 
 

(D) Trata-se de um verbo intransitivo que rege um 
adjunto adverbial introduzido pela preposição 
“por”. 
 

Questão 20  
 
No texto, a palavra ―mentecapo‖ poderia ser 
substituída, sem prejuízo de significado, por:  

 
(A) Tolo. 
(B) Desavisado. 
(C) Distraído. 
(D) Crítico. 
 
 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

Questão 21  
 
Dentre as arquiteturas de computadores conhecidas, 
destacam-se RISC e CISC. Acerca dessas arquiteturas, 
analise as alternativas abaixo e assinale a 
INCORRETA. 

 
(A) Na arquitetura CISC, devido ao número 

reduzido de registradores, as variáveis de um 
programa muitas vezes são associadas a 
posições de memória.  
 

(B) Na arquitetura RISC, ocorre o uso de 
registradores para a alocação das variáveis de 
um programa.  

 
(C) A arquitetura RISC apresenta uma simplicidade 

de hardware quando comparada a arquitetura 
CISC. 

 
(D) Os processadores RISC são capazes de 

executar várias centenas de instruções 
complexas. 

 

Questão 22  
 
Qual é a memória que possui alto desempenho, unida 
fisicamente ao processador e serve para aumentar a 
velocidade no acesso aos dados e informações mais 
requisitadas pelo processador?  

 
(A) Memória Cache. 
(B) Memória ROM. 
(C) Memória PROM. 
(D) Memoria EPROM. 

 

Questão 23  
 
Ao criar uma planilha no Microsoft Excel versão 2016, 
disponibilizado no pacote Office 365, em sua 
configuração padrão e idioma português (Brasil), um 
usuário necessita fixar o endereço da célula A3 em 
uma fórmula, evitando, assim, que o endereço dessa 
célula mude quando esse usuário arrastar a alça de 
preenchimento. Para isso, a célula A3 deve ser 
inserida na fórmula da seguinte forma: 

 
(A) #A#3 
(B) #A3 
(C) $A$3 
(D) $A3 

 

Questão 24  
 
Ao concluir a redação de um documento no 
processador de texto Microsoft Word, versão 2016, 
disponibilizado no pacote Office 365, o usuário 
necessita inserir o sumário de forma automática. Para 
isso, esse usuário deve seguir os seguintes passos: 

 
(A) Atribuir um estilo de título, como o estilo Titulo1 

ou Titulo2, aos títulos que aparecerão no 
sumário; clicar no local que deseja inserir o 
sumário; clicar em Referências  Sumário e 
escolher um estilo de sumário automático na 
lista. 
 

(B) Atribuir o estilo de Referência aos títulos que 
aparecerão no sumário; clicar no local em que 
deseja inserir o sumário; clicar em Inserir  
Sumário e escolher um estilo de sumário 
automático na lista. 
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(C) Atribuir um estilo de título, como o estilo Titulo1 
ou Titulo2, aos títulos que aparecerão no 
sumário; clicar no local em que deseja inserir o 
sumário; clicar em Inserir  Sumário e escolher 
um estilo de sumário automático na lista. 

 

(D) Atribuir o estilo Forte aos títulos de seção que 
aparecerão no sumário; clicar no local em que 
deseja inserir o sumário; clicar em Referências 
 Sumário e escolher um estilo de sumário 
automático na lista. 

 

Questão 25  
 

Acerca do sistema operacional Windows 8, analise as 
alternativas abaixo e assinale a INCORRETA.  
 

(A) Possibilita a execução de mais de um aplicativo 
simultaneamente, ou seja, é possível assistir a 
um vídeo e editar um texto ao mesmo tempo. 
 

(B) Disponibiliza a tecla de atalho “logotipo do 
Windows + F” para abrir o Windows Explorer. 

 

(C) Disponibiliza a tecla de atalho “logotipo do 
Windows + W” para abrir a guia Pesquisar, que 
permite realizar buscas diretamente dentro das 
configurações do sistema. 

 

(D) Disponibiliza a tecla de atalho “Alt + F4” para 
fechar janela. 

 

Questão 26  
 

Tendo em vista os conceitos associados a 
compactadores de arquivos, pode-se afirmar que:   

 

(A) São softwares especializados em gerar uma 
representação eficiente de vários arquivos 
dentro de um único arquivo de modo que 
ocupem mais espaço na mídia de 
armazenamento. 
 

(B) Os compactadores de arquivo utilizam 
algoritmos de compressão de dados com perdas 
para gerar a representação mais eficiente 
combinando diversas técnicas conhecidas para 
um melhor desempenho. 

 

(C) Ao utilizar um arquivo compactado, o tempo de 
transferência desse arquivo em uma rede é 
ampliado. 

 

(D) Dentre as diversas técnicas utilizadas por 
algoritmos de compreensão de dados, é 
possível citar a técnica de redução de sequência 
de bits recorrentes contidas nos arquivos, 
gerando uma representação que utiliza menos 
bits para representar essas sequências. 

 

Questão 27  
 

Acerca dos conceitos de tecnologias relacionadas à 
Internet, especificamente em relação ao conjunto de 
protocolos TCP/IP, é CORRETO afirmar que:  

 

(A) São consideradas camadas conceituais do 
conjunto de protocolos TCP/IP: Camada de 
Aplicação, Camada de Transporte, Camada de 
Internet, Camada de Interface de Rede e 
Camada de Hardware Físico.  
 

(B) São consideradas camadas conceituais do 
conjunto de protocolos TCP/IP: Camada de 
Dados, Camada de Transporte, Camada de 
Intranet, Camada de Interface de Rede e 
Camada de Hardware Físico.  

(C) São consideradas camadas conceituais do 
conjunto de protocolos TCP/IP: Camada de 
Aplicação, Camada de Transporte, Camada de 
Intranet, Camada de Interface de Rede e 
Camada de Hardware Físico.  

 

(D) São consideradas camadas conceituais do 
conjunto de protocolos TCP/IP: Camada de 
Dados, Camada de Transporte, Camada de 
Internet, Camada de Interface de Rede e 
Camada de Hardware Físico.  

 

Questão 28  
 

Acerca do navegador de internet – Internet Explorer – 
versão 11, em sua configuração padrão e idioma 
Português Brasil, disponibilizado no Windows 8, 
analise as alternativas abaixo e assinale a 
INCORRETA. 
 

(A) Suporta os protocolos HTTP e HTTPS. 
 

(B) A tecla de atalho CTRL + T tem a função de 
abrir uma nova guia. 

 

(C) As configurações de acessibilidade estão 
disponíveis em Ferramentas  Opções da 
Internet  Privacidade. 

 

(D) A tecla de atalho ALT + HOME tem a função de 
abrir a página de início. 

 

Questão 29  
 

Em relação a pesquisas realizadas na Web, é 
INCORRETO afirmar que: 
 

(A) O BING é uma ferramenta de busca criada e 
disponibilizada pela Microsoft. 
 

(B) A ferramenta de busca Yahoo possui o recurso 
de busca por imagens e permite arrastar um 
arquivo no formato JPG para o campo 
pesquisar, retornando imagens visualmente 
semelhantes a imagem enviada. 

 

(C) O corretor ortográfico do buscador Google 
padroniza automaticamente para a escrita mais 
comum, mesmo quando o usuário não tenha 
digitado corretamente um termo. 

 

(D) O uso das aspas em um buscador permite 
pesquisar por uma frase exata e na ordem 
exata. 

 

Questão 30  
 

Sobre a World Wide Web (WWW), é CORRETO afirmar 
que: 
 

(A) É um protocolo utilizado para a transmissão de 
dados pela Internet. 
 

(B) A WWW permite exibir apenas documentos de 
textos independentes. 

 

(C) Para realizar a navegação nos documentos 
disponibilizados na WWW, é necessário utilizar 
um tipo de software específico chamado 
Explorer. 

 

(D) É um sistema de documentos em hipermídia 
que são interligados e executados na Internet. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Questão 31  
 
O município de Foz do Iguaçu, localizado no estado do 
Paraná, foi instalado no dia 10 de junho de 1914. O 
município se originou através do desmembramento do 
município de:  

 
(A) Medianeira. 
(B) Guarapuava. 
(C) Cascavel. 
(D) Pato Branco. 

 

Questão 32  
 
A região de Foz do Iguaçu foi descoberta em 1542, 
através da expedição colonizadora de Alvar Nuñes 
Cabeza de Vaca. A expedição partiu da costa de Santa 
Catarina em direção a Assunção até o rio Paraná, 
tendo então descoberto as Cataratas 
(http://www.pmfi.pr.gov.br).  Até 1881, qual etnia 
indígena era o senhor das terras onde seria localizado, 
mais tarde, o município de Foz do Iguaçu? 
 

(A) Guarani. 
(B) Xetá. 
(C) Terena. 
(D) Kaingang. 

 

Questão 33  
 
O símbolo é um elemento essencial no processo de 
comunicação, encontrando-se difundido pelo cotidiano 
e pelas mais variadas vertentes do saber humano. Um 
dos símbolos da cidade de Foz do Iguaçu – PR, foi 
estabelecido pela Lei nº 1889 de 18/09/1994. Com essa 
Legislação Municipal, qual espécie ficou imune ao 
corte em toda a área do Município de Foz do Iguaçu, 
salvo em situações de extrema necessidade, após 
criteriosa avaliação e autorização pela Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente?  
 

(A) Pitanga (Eugenia uniflora). 
(B) Palmito-juçara (Euterpe edulis). 
(C) Ipê roxo (Tabebuia avelianadae). 
(D) Goiaba-serrana (Acca sellowiana). 

 

Questão 34  
 
A cidade de Foz do Iguaçu localiza-se no estado do 
Paraná, na região Sul do Brasil. É conhecida 
internacionalmente por causa das Cataratas do Iguaçu, 
considerada uma das Sete Maravilhas da 
Natureza. Iguaçu é um termo de origem tupi-guarani 
que significa:  

 
(A) Correnteza grande. 
(B) Grandes quedas. 
(C) Cascatas. 
(D) Água grande. 

 

Questão 35  
 
Os principais rios da bacia hidrográfica do Paraná são 
os rios Paranapanema, Tibagi, Piquiri e Iguaçu, que 
formam um complexo hidrográfico com enorme 
potencial energético. Somente a bacia do rio Iguaçu, 
que nasce ao lado da cidade de 
______________________ e deságua no extremo oeste 
do Estado, no rio Paraná, na fronteira com o Paraguai, 
tem potencial hidroelétrico para 11,3 megawatts 
(http://www.cultura.pr.gov.br/pagina-1.html). Qual 
alternativa preenche CORRETAMENTE a lacuna? 

(A) Londrina. 
(B) Curitiba. 
(C) Maringá. 
(D) Toledo. 

 

Questão 36  
 

―Gênero musical urbano que surgiu no final do século 
XIX, no carnaval, em um momento de transição e 
efervescência social, como uma forma de expressão 
das classes populares na configuração dos espaços 
públicos e das relações sociais nessas cidades‖ 
(http://www.cultura.gov.br). A explicação acima se 
refere a qual forma de expressão musical, coreográfica 
e poética, densamente enraizada em Recife e Olinda, 
no estado de Pernambuco? 
 

(A) Bumba-meu-boi. 
(B) Congada. 
(C) Frevo. 
(D) Carimbó. 

 

Questão 37  
 

A reciclagem reduz, de forma importante, o impacto 
sobre o meio ambiente: diminui as retiradas de 
matéria-prima da natureza, gera economia de água e 
energia e reduz a disposição inadequada do lixo. Além 
disso, é fonte de renda para os catadores 
(http://www.mma.gov.br). Quando houver a 
necessidade de levar seu lixo até um dos pontos de 
coleta, é preciso saber que existem lixeiras específicas 
para cada tipo de resíduo, as quais são diferenciadas 
pelas cores. Essas cores seguem um padrão 
internacional. A lixeira de cor azul é utilizada para o 
descarte de: 
 

(A) Papel e papelão. 
(B) Vidro. 
(C) Plástico. 
(D) Metal. 

 

Questão 38  
 

No Brasil, há vários tipos de biomas continentais e 
marinhos. De acordo com o IBGE 
(https://cidades.ibge.gov.br/), o município de Foz do 
Iguaçu pertence ao bioma: 
 

(A) Cerrado. 
(B) Pampa. 
(C) Mata Atlântica. 
(D) Caatinga. 

 

Questão 39  
 

A figura abaixo destaca várias frutas pequenas, de 
casca roxa e polpa branca que contém boa quantidade 
de ferro, vitamina C e carboidratos. Contém também 
vitaminas do complexo B, como a B2 e B3. É 
consumida ao natural e utilizada na preparação de 
vinhos, licores, geleias, sucos, vinagres. A jabuticaba 
é o fruto da jabuticabeira, árvore originária de qual 
país? 
 

 
Fonte: http://www.mundoboaforma.com.br 

 

(A) Brasil. 
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(B) África. 
(C) China. 
(D) México. 

 

Questão 40  
 

O Rio de Janeiro é um dos locais mais icônicos do 
Brasil, e oferece diversas belezas naturais e históricas, 
ideal para quem deseja conhecer um pouco de sua 
história. Os pontos turísticos que podem ser visitados 
no Rio de Janeiro são todos os apresentados a seguir, 
EXCETO:  
 

(A) Cristo Redentor. 
(B) Lagoa Rodrigo de Freitas. 
(C) Pão de Açúcar. 
(D) Elevador Lacerda. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 41  
 

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público (MCASP), avalie as definições utilizadas para a 
avaliação e mensuração de ativos e passivos, e 
marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 
 

(     ) Valor justo é o valor pelo qual um ativo pode 
ser intercambiado ou um passivo pode ser 
liquidado entre partes interessadas que 
atuam em condições independentes e 
isentas ou conhecedoras do mercado. 

 

(     ) Valor de aquisição é a soma do preço de 
compra de um bem com os gastos 
suportados direta ou indiretamente para 
colocá-lo em condição de uso. 

 

(     ) Valor realizável líquido é o valor de mercado 
de um ativo menos o custo para a sua 
alienação, ou o valor que a entidade do setor 
público espera recuperar pelo uso futuro 
desse ativo nas suas operações, o que for 
maior. 

 

(     ) Valor recuperável é a quantia que a entidade 
do setor público espera obter com a 
alienação ou a utilização de itens de 
inventário quando deduzidos os gastos 
estimados para seu acabamento, alienação 
ou utilização. 

 

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, 
a sequência CORRETA. 
 

(A) V, F, V, V. 
(B) F, V, V, F. 
(C) V, V, F, F. 
(D) V, V, V, V. 

 

Questão 42  
 

O controle interno é classificado nas seguintes 
categorias: 
 

I. Operacional – relacionado à veracidade e à 
fidedignidade dos registros e das 
demonstrações contábeis. 
 

II. Contábil – relacionado às ações que propiciam 
o alcance dos objetivos da entidade. 

 

III. Normativo – relacionado à observância da 
regulamentação pertinente. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

(A) Apenas a assertiva I está correta. 
(B) Apenas a assertiva III está correta. 
(C) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
(D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

Questão 43  
 

As entidades do setor público possuem características 
que as diferem das demais entidades. Assim, é 
importante compreender os diferentes aspectos da 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), de 
modo a interpretar corretamente as informações 
contábeis. A esse respeito, o Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público (MCASP) estabelece que 
devem ser atendidos os princípios e as normas 
contábeis voltadas para o reconhecimento, 
mensuração e evidenciação dos ativos e passivos. 
Essas características refletem o aspecto: 
 

(A) Patrimonial. 
(B) Orçamentário. 
(C) Fiscal. 
(D) Financeiro. 

 

Questão 44  
 

Sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 
prevista na Lei Complementar nº 101/2000, avalie as 
assertivas apresentadas a seguir, e marque (V) para 
verdadeiro e (F) para falso: 
 

(     ) A LDO dispõe sobre o equilíbrio entre 
receitas e despesas. 

 

(     ) A LDO estabelece normas relativas ao 
controle de custos e à avaliação dos 
resultados dos programas financiados com 
recursos dos orçamentos. 

 

(     ) Integra a LDO o Anexo de Metas Fiscais, em 
que são estabelecidas metas anuais, em 
valores correntes e constantes, relativos a 
receitas, despesas, resultados nominal e 
primário e montante da dívida pública, para o 
exercício a que se referirem e para os dos 
seguintes. 

 

(     ) A LDO deve conter o Anexo de Riscos 
Fiscais, em que serão avaliados os passivos 
contingentes e outros riscos capazes de 
afetar as contas públicas, informando as 
providências a serem tomadas, caso se 
concretizem. 

 

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, 
a sequência CORRETA. 
 

(A) V, F, V, F. 
(B) F, F, V, V. 
(C) V, V, F, F. 
(D) V, V, V, V. 

  

Questão 45  
 

A Lei Orçamentária Anual (LOA) deve ser elaborada de 
forma compatível com o Plano Plurianual (PPA), com a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e com as 
normas contidas na Lei Complementar nº 101/2000. 
Nessa temática, avalie as assertivas apresentadas a 
seguir: 
 

I. A LOA deve conter reserva de contingência, 
cuja forma de utilização e montante, definido 
com base na receita corrente líquida, serão 
estabelecidos na LDO, destinada ao 
atendimento de passivos contingentes e 
outros riscos e eventos fiscais imprevistos. 
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II. A LOA deve consignar dotação para 
investimento com duração superior a um 
exercício financeiro, independentemente de 
previsão no plano plurianual ou em outra lei 
que autorize sua inclusão. 

 
III. É permitida a inclusão na LOA de crédito com 

dotação limitada. 
 

IV. Todas as despesas relativas à dívida pública, 
mobiliária ou contratual, e as receitas que as 
atenderão, devem constar na LOA. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
(A) Apenas a assertiva I está correta. 
(B) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
(C) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
(D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

Questão 46  
 

Sobre a Receita e Despesa Pública, prevista na Lei 
Complementar nº 101/2000, analise as assertivas 
apresentadas a seguir: 
 

I. Considera-se aumento de despesa a 
prorrogação daquela criada por prazo 
determinado. 
 

II. A despesa total com pessoal nos municípios, 
em cada período de apuração, não poderá 
exceder os percentuais da receita corrente 
líquida, em 60% (sessenta por cento). 

 

III. A despesa total com pessoal será apurada 
somando-se a realizada no mês em referência 
com as dos onze imediatamente anteriores, 
adotando-se o regime de caixa. 

 

IV. O montante previsto para as receitas de 
operações de crédito poderá ser superior ao 
das despesas de capital constantes do projeto 
de lei orçamentária. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
(D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

Questão 47  
 
A Lei Complementar n° 101/2000 estabelece, no art. 29, 
definições básicas sobre os conceitos da dívida e do 
endividamento. A esse respeito, classifique as 
definições apresentadas a seguir: 
 

I. Dívida pública consolidada ou fundada. 
II. Dívida pública mobiliária. 

III. Operação de crédito. 
IV. Concessão de garantia. 
V. Refinanciamento da dívida mobiliária. 

 

(     ) Emissão de títulos para pagamento do 
principal acrescido da atualização monetária.  

 
(     ) Dívida pública representada por títulos 

emitidos pela União, inclusive os do Banco 
Central do Brasil, Estados e Municípios. 

 
(     ) Montante total, apurado sem duplicidade, 

das obrigações financeiras do ente da 
Federação, assumidas em virtude de leis, 
contratos, convênios ou tratados e da 

realização de operações de crédito, para 
amortização em prazo superior a doze 
meses. 

 

(     ) Compromisso de adimplência de obrigação 
financeira ou contratual assumida por ente 
da Federação ou entidade a ele vinculada. 

 

(     ) Compromisso financeiro assumido em razão 
de mútuo, abertura de crédito, emissão e 
aceite de título, aquisição financiada de 
bens, recebimento antecipado de valores 
provenientes da venda a termo de bens e 
serviços, arrendamento mercantil e outras 
operações assemelhadas, inclusive com o 
uso de derivativos financeiros. 

 

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, 
a sequência CORRETA: 
 

(A) V, II, I, IV, III. 
(B) V, I, II, IV, III. 
(C) V, II, I, III, IV. 
(D) IV, II, I, V, III. 

 

Questão 48  
 
De acordo com a Lei nº 8.666/1993, que trata das 
Licitações, analise as assertivas apresentadas a 
seguir: 
 

I. Em caso de igualdade de condições, como 
critério de desempate em licitações, será 
assegurada preferência, em primeiro lugar, 
aos bens e serviços produzidos ou prestados 
por empresas brasileiras. 
 

II. O processo de licitação ocorre de forma 
sigilosa em todas as etapas. 

 

III. É vedado incluir no objeto da licitação a 
obtenção de recursos financeiros para sua 
execução, qualquer que seja a sua origem, 
exceto nos casos de empreendimentos 
executados e explorados sob o regime de 
concessão, nos termos da legislação 
específica. 

 

IV. É vedada a inclusão, no objeto da licitação, de 
fornecimento de materiais e serviços sem 
previsão de quantidades ou cujos 
quantitativos não correspondam às previsões 
reais do projeto básico ou executivo. 

 

V. É vedada a realização de licitação cujo objeto 
inclua bens e serviços sem similaridade ou de 
marcas, características e especificações 
exclusivas, salvo nos casos em que for 
tecnicamente justificável, ou ainda quando o 
fornecimento de tais materiais e serviços for 
feito sob o regime de administração 
contratada, previsto e discriminado no ato 
convocatório. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as assertivas I, IV e V estão corretas. 
(C) Apenas as assertivas III, IV e V estão corretas. 
(D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

Questão 49  
 

O Processo de licitação é regulamentado pela Lei                     
nº 8.666/1993 e Lei nº 10.520/2002. A esse respeito, 
classifique as modalidades apresentadas a seguir: 
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I. Concorrência. 
II. Tomada de preços. 

III. Convite. 
IV. Leilão. 
V. Pregão. 

 

(     ) É a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir 
os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu 
objeto. 

 

(     ) É a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados ou 
que atenderem a todas as condições 
exigidas para cadastramento até o terceiro 
dia anterior à data do recebimento das 
propostas, observada a necessária 
qualificação. 

 

(     ) É a modalidade de licitação entre 
interessados do ramo pertinente ao seu 
objeto, cadastrados ou não, escolhidos e 
convidados em número mínimo de 3 (três) 
pela unidade administrativa, a qual afixará, 
em local apropriado, cópia do instrumento 
convocatório e o estenderá aos demais 
cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu 
interesse com antecedência de até 24 (vinte 
e quatro) horas da apresentação das 
propostas. 

 

(     ) É a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para a venda de bens móveis 
inservíveis para a administração ou de 
produtos legalmente apreendidos ou 
penhorados, ou para a alienação de bens 
imóveis, a quem oferecer o maior lance, igual 
ou superior ao valor da avaliação. 

 

(     ) É a modalidade de licitação para aquisição 
de bens e serviços comuns em que a disputa 
pelo fornecimento é feita em sessão pública, 
por meio de propostas e lances, para 
classificação e habilitação do licitante com a 
proposta de menor preço. 

 

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, 
a sequência CORRETA: 
 

(A) IV, II, I, V, III. 
(B) V, I, II, IV, III. 
(C) V, II, I, IV, III. 
(D) V, II, I, III, IV. 

 

Questão 50  
 

As variações patrimoniais são transações que 
promovem alterações nos elementos patrimoniais da 
entidade do setor público, mesmo em caráter 
compensatório, afetando ou não o seu resultado. A 
esse respeito, as variações patrimoniais podem ser 
classificadas em: 
 

I. Quantitativas: são aquelas decorrentes de 
transações no setor público que alteram a 
composição dos elementos patrimoniais sem 
afetar o patrimônio líquido. 
 

II. Qualitativas: são aquelas decorrentes de 
transações no setor público que aumentam ou 
diminuem o patrimônio líquido. 

 

III. Quantitativas Aumentativas: quando 
aumentam o patrimônio líquido (receita sob o 
enfoque patrimonial). 

IV. Quantitativas Diminutivas: quando diminuem 
o patrimônio líquido (despesa sob o enfoque 
patrimonial). 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 
(A) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
(D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

Questão 51  
 

A lei n° 4.320/64 estabelece regras para a execução do 
Controle Externo. Sobre essa temática avalie as 
assertivas apresentadas a seguir: 
 

I. O controle da execução orçamentária, pelo 
Poder Judiciário, terá por objetivo verificar a 
probidade da administração, a guarda e legal 
emprego dos dinheiros públicos e o 
cumprimento da Lei de Orçamento. 
 

II. O Poder Executivo, anualmente, prestará 
contas ao Poder Legislativo, no prazo 
estabelecido nas Constituições ou nas Leis 
Orgânicas dos Municípios. 

 

III. As contas do Poder Executivo devem ser 
submetidas ao Poder Legislativo, sem Parecer 
prévio do Tribunal de Contas. 

 

IV. Quando, no Município, não houver Tribunal de 
Contas ou órgão equivalente, a Câmara de 
Vereadores poderá designar peritos 
contadores para verificarem as contas do 
prefeito e sobre elas emitirem parecer. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) Somente as assertivas I e III estão corretas. 
(B) Somente as assertivas II e IV estão corretas. 
(C) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas. 
(D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

Questão 52  
 

Sobre a Execução do Orçamento previsto na Lei                      
nº 4.320/1964, analise as assertivas sobre as despesas, 
e marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 
 

(     ) O empenho da despesa poderá exceder o 
limite dos créditos concedidos. 

 

(     ) É permitida a realização de despesa sem 
prévio empenho. 

 

(     ) Para cada empenho será extraído um 
documento denominado ―nota de empenho‖ 
que indicará o nome do credor, a 
representação e a importância da despesa 
bem como a dedução dessa do saldo da 
dotação própria. 

 

(     ) O pagamento da despesa só será efetuado 
quando ordenado após sua regular 
liquidação. 

 

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, 
a sequência CORRETA. 
 

(A) V, F, V, F. 
(B) F, V, V, V. 
(C) F, F, V, V. 
(D) V, V, V, F. 

 



Cargo: CONTADOR I                                                                         Página 
 - 12 - 

Questão 53  
 

Sobre o Sistema Tributário Nacional, é CORRETO 
afirmar que é de Competência Tributária dos 
Municípios: 
 

(A) A Contribuição de Intervenção do Domínio 
Econômico. 
 

(B) O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e 
Doações de Quaisquer Natureza. 

 

(C) O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços. 

 

(D) O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. 
 

Questão 54  
 
Classifique as assertivas apresentadas a seguir sobre 
Restos a Pagar: 
 

A. Processados. 
B. Não Processados. 

 

(     ) Despesas já liquidadas. 
(     ) Despesas a liquidar ou em liquidação. 
(     ) Pendente de liquidação e pagamento. 
(     ) Pendente de pagamento. 

 

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, 
a sequência CORRETA: 
 

(A) A, B, B, A. 
(B) A, B, A, B. 
(C) B, A, A, B. 
(D) B, A, B, A. 

 

Questão 55  
 
Sobre os Princípios Orçamentários, classifique: 
 

A. Princípio da Unidade. 
B. Princípio da Universalidade. 
C. Princípio da Exclusividade. 
D. Princípio do Orçamento Bruto. 

 

(     ) Obriga que os registros das receitas e 
despesas na Lei Orçamentária Anual (LOA) 
sejam realizadas pelo valor total, vedadas 
quaisquer deduções.  

 

(     ) Estabelece que a Lei Orçamentária Anual 
(LOA) não conterá dispositivo estranho à 
previsão da receita e à fixação da despesa. 

 

(     ) Estabelece que a Lei Orçamentária Anual 
(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. 

 

(     ) Determina a existência de orçamento único 
para cada um dos entes federados, com a 
finalidade de se evitarem múltiplos 
orçamentos paralelos dentro da mesma 
pessoa política. 

 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, 
a sequência CORRETA: 

 
(A) A, B, C, D. 
(B) A, C, B, D. 
(C) D, B, C, A. 
(D) D, C, B, A. 

Questão 56  
 
Segundo a NBC T 16.6 (R1), a seguir são apresentadas 
as Demonstrações Contábeis das entidades definidas 
no campo da Contabilidade Aplicada ao Setor Público: 
 

(A) Demonstração do Valor Adicionado. 
(B) Demonstração dos Fluxos de Caixa. 
(C) Demonstração do Resultado Abrangente. 
(D) Demonstração do Resultado Econômico. 
 

Questão 57  
 
Conforme estabelece o Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público (MCASP), as etapas da 
receita orçamentária podem ser resumidas conforme o 
Figura 1, apresentada a seguir: 

 
Figura 1 – Etapas da Receita Pública Orçamentária 

 
Fonte: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

(MCASP, 2017, p. 57) 

  
A etapa que corresponde à transferência dos valores 
arrecadados à conta específica do Tesouro, 
responsável pela administração e controle da 
arrecadação e programação financeira, é definida 
como: 

 
(A) Previsão. 
(B) Lançamento. 
(C) Arrecadação. 
(D) Recolhimento. 

 

Questão 58  
 
O art. 105 da Lei nº 4.320/1964 estabelece a 
classificação do ativo e do passivo no Balanço 
Patrimonial. A esse respeito, avalie as assertivas 
apresentadas a seguir e marque (V) para verdadeiro e 
(F) para falso: 

 
(     ) O Ativo Financeiro compreenderá os 

créditos e valores realizáveis 
independentemente de autorização 
orçamentária e os valores numerários. 

 
(     ) O Ativo Permanente compreenderá os bens, 

créditos e valores, cuja mobilização ou 
alienação dependa de autorização legislativa. 

 
(     ) O Passivo Financeiro compreenderá as 

dívidas fundadas e outras que dependam de 
autorização legislativa para amortização ou 
resgate. 

 
(     ) O Passivo Permanente compreenderá as 

dívidas fundadas e outros pagamentos que 
independam de autorização orçamentária. 

 

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, 
a sequência CORRETA. 
 

(A) V, F, V, F. 
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(B) F, F, V, V. 
(C) V, V, F, F. 
(D) V, F, F, V. 

 

Questão 59  
 
O Plano de Contas aplicado ao Setor Público (PCASP) 
está estruturado de acordo com as seguintes 
naturezas das informações contábeis: 

 
I. Natureza de Informação Orçamentária: 

registra, processa e evidencia os atos e os 
fatos relacionados ao planejamento e à 
execução do orçamento. 
 

II. Natureza de Informação Patrimonial: registra, 
processa e evidencia os atos de gestão cujos 
efeitos possam produzir modificações no 
patrimônio da entidade do setor público. 

 
III. Natureza de Informação de Controle: registra, 

processa e evidencia os fatos financeiros e 
não financeiros relacionados com a 
composição do patrimônio público e suas 
variações qualitativas e quantitativas. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
(A) Somente a assertiva I está correta. 
(B) Somente as assertivas II e III estão corretas. 
(C) Todas as assertivas estão corretas. 
(D) Todas as assertivas estão incorretas. 

 

Questão 60  
 
Sobre os aspectos da Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público (CASP), classifique: 

 
O – Orçamentário. 
P – Patrimonial. 
F – Fiscal. 

 
(     ) Compreende a apuração e evidenciação, por 

meio da contabilidade, dos indicadores 
estabelecidos pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF).  

 
(     ) Demonstração das Variações Patrimoniais 

representa um dos instrumentos para refletir 
esse aspecto. 

 
(     ) Relatório de Gestão Fiscal representa um 

dos instrumentos para evidenciar esse 
aspecto. 

 
(     ) Balanço Financeiro representa um dos 

instrumentos para refletir esse aspecto. 
 
(     ) Compreende o registro e a evidenciação do 

orçamento público, tanto quanto à sua 
aprovação quanto à sua execução. 

 
(     ) Compreende o registro e a evidenciação da 

composição patrimonial do ente público. 

 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, 
a sequência CORRETA: 

 
(A) O, P, O, F, F, P. 
(B) P, O, P, F, F, O. 
(C) F, O, F, P, P, O. 
(D) F, P, F, O, O, P. 

 
 

Questão 61  
 

De acordo com o art. 30 da Lei Complementar                             
nº 17/1993, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais de Foz do Iguaçu, a jornada 
básica de trabalho do servidor público municipal é de: 
 

(A) 20 (vinte) horas semanais. 
(B) 36 (trinta e seis) horas semanais. 
(C) 40 (quarenta) horas semanais. 
(D) 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 

 

Questão 62  
 

Sobre o adicional de tempo de serviço e de 
desenvolvimento previsto na Lei Complementar                        
nº 17/1993, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais de Foz do Iguaçu, analise as 
assertivas apresentadas a seguir: 
 

I. Trabalho noturno é aquele executado entre as 
21 (vinte e uma) horas de um dia e as 5 (cinco) 
horas do dia seguinte. 
 

II. No caso do adicional sobre o trabalho 
noturno, será concedido ao servidor o valor 
correspondente a 25% (vinte e cinco por 
cento) de acréscimo sobre sua hora diurna de 
trabalho. 

 

III. O exercício de trabalho em condições 
insalubres, acima dos limites de tolerância 
estabelecidos, assegura a percepção de 
gratificação respectivamente de 40% (quarenta 
por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez 
por cento) do valor do vencimento básico do 
servidor, segundo se classifiquem os graus 
máximo, médio e mínimo. 

 

IV. O trabalho em condições de periculosidade 
assegura ao servidor uma gratificação de 25% 
(vinte e cinco por cento) sobre o seu 
vencimento básico. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 
(A) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
(B) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
(C) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
(D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

Questão 63  
 
De acordo com a Lei Orgânica do município de Foz do 
Iguaçu – PR, cabe à Câmara Municipal, com a sanção 
do Prefeito, legislar sobre as matérias de competência 
do Município, especialmente no que se refere a: 
 

I. Tributos municipais, isenções, anistias fiscais 
e remissões de dívidas. 
 

II. Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, 
orçamento anual e abertura de créditos 
suplementares e especiais. 

 

III. Obtenção e concessão de empréstimos e 
operações de crédito, sua forma e os meios de 
pagamento. 

 

IV. Criação, alteração e extinção de cargos, 
empregos e funções públicas, fixação da 
remuneração e regime jurídico dos servidores. 

 

V. Concessão de auxílios e subvenções. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
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(A) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as assertivas II, III e V estão corretas. 
(D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

Questão 64  
 
Segundo a Lei Orgânica do município de Foz do 
Iguaçu – PR, compete ao Presidente da Câmara 
Municipal, além de outras atribuições estipuladas no 
Regimento Interno: 

 
(A) Enviar ao Tribunal de Contas, até o primeiro dia 

de março, as contas do exercício anterior. 
 

(B) Elaborar e encaminhar ao Prefeito, até o dia 15 
de setembro, após a apreciação pelo Plenário, a 
proposta do orçamento da câmara, para ser 
incluída na proposta geral do Município. 

 
(C) Apresentar ao Plenário, até o dia quinze de 

cada mês, o balancete relativo aos recursos 
recebidos e às despesas realizadas no mês 
anterior. 

 
(D) Propor ao Plenário projetos de lei dispondo 

sobre abertura de créditos suplementares ou 
especiais, com recursos indicados pelo 
Executivo e por projeto de resolução mediante 
anulação parcial ou total de dotações da 
Câmara. 

 

Questão 65  
 
Sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Foz do Iguaçu – PR, avalie as assertivas apresentadas 
a seguir e marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

 
(     ) Compete à Comissão Mista examinar e emitir 

parecer sobre o plano diretor, plano 
plurianual, diretrizes orçamentárias, 
orçamento anual e prestação de contas do 
município. 

 
(     ) Dependerão de voto favorável de um terço 

dos membros da Câmara a rejeição de 
parecer prévio do Tribunal de Contas sobre 
as contas que o Prefeito deve prestar 
anualmente. 

 
(     ) A Câmara poderá deliberar sobre as contas 

encaminhadas pelo Prefeito, sem o Parecer 
Prévio do Tribunal de Contas do Estado. 

 
(     ) O julgamento das contas, acompanhadas do 

Parecer Prévio do Tribunal de Contas, far-se-
á no prazo de noventa dias, a contar do 
recebimento do Parecer, não correndo esse 
prazo durante o recesso da Câmara. 

 
(     ) Compete à Comissão de Economia, Finanças 

e Orçamento propor, no terceiro trimestre do 
último ano de cada legislatura, projeto de lei 
fixando o subsídio do Prefeito, do Vice-
Prefeito, dos Secretários e dos Vereadores 
para vigorar na legislatura seguinte. 

 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, 
a sequência CORRETA. 

 
(A) V, F, F, V, V. 
(B) V, V, V, F, F. 
(C) F, V, V, F, F. 
(D) F, F, F, V, V. 

 

 

 
Para responder às questões 66 a 68, considere os 
seguintes valores recebidos no primeiro semestre de 
2017 por um ente da federação: 

 

VALORES RECEBIDOS R$ 

Aluguel de imóvel 1.300,00 

Caução para garantia de contrato 350,00 

Multas e Juros de Moras 500,00 

Operação de crédito por antecipação de 
receita orçamentária – ARO 

330,00 

Alienação de imóveis 1450,00 

Impostos inscritos na dívida ativa 750,00 

Amortização de empréstimos 800,00 

Contribuição de melhoria decorrente de 
obras públicas 

650,00 

 

Questão 66  
 
O montante das receitas correntes arrecadadas foi, em 
reais, de: 

 
(A) 2.250,00. 
(B) 3.200,00. 
(C) 2.160,00. 
(D) 4.800,00. 
 

Questão 67  
 
O montante das receitas de capital arrecadadas foi, em 
reais, de: 

 
(A) 2.250,00. 
(B) 1.600,00. 
(C) 3.200,00. 
(D) 4.350,00. 

 

Questão 68  
 

Os ingressos extraorçamentários totalizaram, em 
reais: 

 
(A) 3.250,00. 
(B) 1.950,00. 
(C) 1.200,00. 
(D) 680,00. 

 

Questão 69  
 
A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte apresentou 
os dados a seguir, referentes ao exercício financeiro 
de 2016: 
 
 * Previsão e Lançamento: 
− Previsão da receita e fixação da despesa referente à 
aprovação do orçamento com base na Lei 
Orçamentária Anual, no valor     de R$ 27.000.000,00; 
− Lançamento de receitas tributárias no valor de                  
R$ 8.000.000,00 e arrecadação no valor de                              
R$ 5.000.000,00; 
− Lançamento e Arrecadação de Transferências 
Correntes Intergovernamentais no valor de                              
R$ 12.000.000,00; 
 * Empenho de despesas: 
− Pessoal e Encargos Sociais: R$ 6.000.000,00; 
− Outras Despesas Correntes − Material de Consumo: 
R$ 1.700.000,00; 
− Investimentos − Equipamentos e Material 
Permanente: R$ 1.300.000,00; 
− Investimentos − Obras e Instalações:                              
R$ 7.500.000,00; 
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 * Liquidação de despesas com: 
− Pessoal e Encargos Sociais: R$ 6.000.000,00; 
− Outras Despesas Correntes − Material de Consumo: 
R$ 1.700.000,00; 
− Investimentos − Equipamentos e Material 
Permanente: R$ 1.300.000,00; 
− Investimentos − Obras e Instalações:                                    
R$ 4.000.000,00; 
 * Pagamento de despesas com: 
− Pessoal e Encargos Sociais: R$ 5.000.000,00; 
− Outras Despesas Correntes − Material de Consumo: 
R$ 1.200.000,00; 
− Investimentos − Equipamentos e Material 
Permanente: R$ 1.050.000,00; 
− Investimentos − Obras e Instalações:                                            
R$ 3.500.000,00. 
 

Considerando as demonstrações consolidadas do 
Município, na Demonstração dos Fluxos de Caixa 
referente ao exercício financeiro de 2016, o valor do 
caixa consumido pelas atividades de investimento foi, 
em reais: 
 

(A) 9.850.000,00. 
(B) 5.300.000,00. 
(C) 8.800.000,00. 
(D) 4.550.000,00. 

 

Questão 70  
 

A Prefeitura Municipal de São Januário alienou um 
veículo pelo valor total de R$ 57.000,00, incluído ganho 
com alienação no valor de R$ 5.000,00. Considerando 
as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público − NBC T, nessa transação, sob o aspecto 
patrimonial, ocorreu uma: 
 

(A) Receita de capital e variação patrimonial 
qualitativa no valor de R$ 52.000,00 e                         
R$ 5.000,00, respectivamente. 
 

(B) Variação patrimonial qualitativa e quantitativa no 
valor de R$ 52.000,00 e R$ 5.000,00, 
respectivamente. 

 

(C) Diminuição do ativo no valor de R$ 57.000,00. 
 

(D) Receita patrimonial e variação patrimonial 
quantitativa no valor de R$ 52.000,00 e R$ 
5.000,00, respectivamente. 

 

Questão 71  
 

Em 31/12/2017, o Município X apresentou as seguintes 
informações. 
 

DESCRIÇÃO R$ 

Empenhos liquidados (despesas correntes) 4.000,00 

Empenhos liquidados (despesas de capital) 5.000,00 

Receitas correntes arrecadadas 7.000,00 

Receitas de capital arrecadadas 5.000,00 

Saldo financeiro para o exercício seguinte 3.000,00 

Restos a pagar de 2016 e pagos em 2017 4.000,00 

Pagamentos realizados referentes aos 
empenhos emitidos em 2016 

2.000,00 

 

Considerando os dados acima, é CORRETO afirmar 
que o resultado patrimonial apurado em 31/12/2017 foi, 
em reais, de: 
 

(A) 9.000,00. 
(B) 4.000,00. 
(C) 6.000,00. 
(D) 3.000,00. 

Questão 72  
 

O resultado patrimonial do exercício é apurado pela 
diferença entre: 
 

(A) Variações ativas e variações passivas. 
 

(B) Receitas orçamentárias e despesas 
orçamentárias. 

 

(C) Ativo real e passivo real. 
 

(D) Mutações patrimoniais ativas e mutações 
patrimoniais passivas. 

 

 

Para responder às questões 73 e 74, considere as 
seguintes informações: 
 

A Prefeitura Municipal de Foz do Jordão apresentou as 
seguintes informações contidas no Balanço 
Orçamentário de 2016, referente às despesas 
orçamentárias realizadas no mês de outubro: 
 

Pessoal Ativo 120.000,00 

Amortização da dívida de longo prazo 70.000,00 

Aquisição de material de expediente 20.000,00 

Juros sobre a dívida por contrato 230.000,00 

Aquisição de pneus para frota de veículos 15.000,00 

Aluguel de veículo utilizado pelo chefe de 
gabinete do secretário 

25.000,00 
 

Obrigações patronais 140.000,00 

Construção do Posto de Saúde 320.000,00 

Aquisição de imóveis 160.000,00 

Encargos sobre operações de crédito por 
antecipação da receita 

30.000,00 
 

 

Questão 73  
 
As despesas correntes realizadas no mês de outubro 
de 2016 totalizaram, em reais: 
 

(A) 580.000,00. 
(B) 350.000,00. 
(C) 260.000,00. 
(D) 540.000,00. 

 

Questão 74  
 
As despesas de capital realizadas no mês de outubro 
de 2016 totalizaram, em reais: 
 

(A) 380.000,00. 
(B) 550.000,00. 
(C) 460.000,00. 
(D) 610.000,00. 

 

Questão 75  
 
Considere as informações extraídas do Balanço 
Orçamentário de uma entidade pública, referente ao 
exercício financeiro de 2016: 
 

Previsão Atualizada da Receita 4.000.000,00 

Receita Arrecadada  4.700.000,00 

Despesa Empenhada  3.700.000,00 

Inscrição de Restos a Pagar  550.000,00 

Devolução de Depósito Caução  200.000,00 

Pagamento de Restos a Pagar  950.000,00 

 
Com base nessas informações, o saldo em espécie em 
2016, conforme evidenciado no Balanço Financeiro, 
foi, em reais: 
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(A) Aumentado em 400.000,00. 
(B) Reduzido em 350.000,00. 
(C) Reduzido em 1.050.000,00. 
(D) Reduzido em 450.000,00. 

 

Questão 76  
 
Para o exercício de 2017, a dotação orçamentária 
aprovada destinada à aquisição de materiais de 
escritório por uma entidade pública era de                               
R$ 35.000,00. No exercício de 2017, houve as seguintes 
operações: 

 
− Anulação parcial da dotação ................... R$ 13.000,00 
− Despesa empenhada e liquidada ............ R$ 32.000,00 
− Doação de material adquirido ................. R$   7.000,00 
− Pagamento ................................................ R$ 20.000,00 

 
Considerando as informações acima, o valor inscrito 
em restos a pagar processado foi, em reais, de: 

   
(A) 13.000,00. 
(B) 12.000,00. 
(C) 32.000,00. 
(D) 20.000,00. 
 

Questão 77  
 
Em 31/10/2016, o Balanço Orçamentário da Prefeitura 
Municipal de Rio Verde apresentou o saldo das 
receitas patrimoniais no valor de R$ 250.000,00. 
Durante o mês de novembro de 2016, foram recebidos 
os seguintes valores em reais: 
 

Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana Inscrito na Dívida Ativa 

80.000,00 

Receitas arrecadadas provenientes do 
pagamento de aluguéis 

20.000,00 

Receitas de concessões e permissões 35.000,00 

Receita de operações de crédito 25.000,00 

Recebimento de caução 10.000,00 

Receita de cessão do direito de 
operacionalização de pagamento a 
fornecedores 

25.000,00 

 
No balancete orçamentário de 30/11/2016, o saldo das 
receitas patrimoniais era, em reais: 

 
(A) 420.000,00. 
(B) 320.000,00. 
(C) 330.000,00. 
(D) 300.000,00. 

 

Questão 78  
 
Em 31/12/X1, uma entidade pública apresentou as 
seguintes informações. 

 

Receita Orçamentária R$ 

Prevista 120.000,00 

Lançada 100.000,00 

Executada / arrecadada 90.000,00 

Despesa Orçamentária R$ 

Fixada 120.000,00 

Executada / empenhada 110.000,00 

Paga 80.000,00 

 
Com base nos dados acima, o resultado do balanço 
orçamentário apurado ao final do referido exercício 
apresentou-se: 

 
(A) Deficitário em R$ 10.000,00. 

(B) Superavitário em R$ 10.000,00. 
(C) Deficitário em R$ 20.000,00. 
(D) Superavitário em R$ 30.000,00. 

 

Questão 79  
 
No exercício financeiro de 2017, uma entidade pública 
apresentou as seguintes informações. 

 

Receita prevista 120.000,00 

Despesa fixada 110.000,00 

Impostos arrecadados 185.000,00 

Despesas empenhadas 145.000,00 

Despesas liquidadas 160.000,00 

Despesas inscritas em restos a pagar 30.000,00 

Recebimento de depósitos de 
terceiros 

25.000,00 

 
A partir do confronto entre as receitas e as despesas, 
conforme a Lei 4320/64, fora apurado o resultado 
orçamentário no valor de: 

 
(A) Deficitário em R$ 30.000,00. 
(B) Superavitário em R$ 40.000,00. 
(C) Deficitário em R$ 20.000,00. 
(D) Superavitário em R$ 35.000,00. 

 

Questão 80  
 

Considere as seguintes informações extraídas do 
Balanço Patrimonial de uma Prefeitura Municipal:  
 
- Ativo Financeiro: R$ 1200,00;  
- Passivo Financeiro: R$ 900,00;  
- Passivo total do exercício: R$ 1050,00; 
- Saldo não utilizado de Crédito Especial, aberto no 
mês de agosto do exercício anterior: R$ 135,00;  
- Ativo Total: R$ 1400,00. 
 
Com base nas informações, o valor para abertura de 
crédito especial com base no superávit financeiro 
apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior 
será, em reais, de: 

 
(A) 150,00. 
(B) 435,00. 
(C) 200,00. 
(D) 300,00. 
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