
MUNICÍPIO DE

MAFRA

Município de Mafra
Concurso Público • Edital 01/2018

 http://mafra.fepese.org.br

Instruções

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

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

Para fazer a prova você usará:

 � o caderno de prova A + B ( + C cargo opcional).
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

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

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

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

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

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

 � Não destaque folhas da prova.

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

25 de novembro

13 às 17h

50 questões

4h de duração*

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

S1 Contador



.
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Língua Nacional 5 questões

1. Identifique, nas frases abaixo, a palavra correta 
dentro dos parênteses.

1. Saiba (porque/por que/porquê/por quê) é tão 
especial viver nesta cidade.

2. A leitura é interessante (porque/por que/ 
porquê/por quê) nos dá sensação de liberdade.

3. Você não veio ontem, (porque/por que/ 
porquê/por quê)?

4. Já se sabe o (porque/por que/porquê/por quê) 
de sua boa atitude! Parabéns!

5.  Traga a comida na (bandeja/bandeija),  
(simplismente/simplesmente).

6.  Espero que (viages/viajes) bem!
7. Não consigo (enchergar/enxergar) o  

(chuchu/xuxu) na salada.

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

a. SQUARE porque • por que • porquê • por quê • bandeija • 
simplismente • viages • enxergar • chuchu

b. SQUARE porque • porque • por que • por que • bandeja • 
simplismente • viages • enchergar • chuchu

c. SQUARE por que • por que • porquê • por quê • bandeija • 
simplesmente • enchergar • xuxu

d. Check-square por que • porque • por quê • porquê • bandeja • 
simplesmente • viajes • enxergar • chuchu

e. SQUARE por que • por que • por quê • porquê • bandeja • 
simplesmente • viages • enchergar • xuxu

2. Assinale a alternativa correta, considerando a gra-
fia das palavras, concordância verbal, regência verbal 
e o uso adequado da forma verbal, levando em conta 
a linguagem escrita.

a. Check-square Quando tu vires teu amigo, convida-o para vir 
aqui novamente.

b. SQUARE O candidato não obedeceu aquela alínea do 
Edital.

c. SQUARE Assistiu a um espetáculo beneficiente em que 
os artistas faziam proezas inimagináveis.

d. SQUARE Construiu-se, naquela cidade, os maiores edifí-
cios da América Latina.

e. SQUARE Eu não me simpatizei com aquele senhor sen-
tado naquela mesa.

3. Leia o poema.

Lua cheia

Boião de leite 
que a noite leva 
com mãos de treva 
pra não sei quem beber.

E que, embora levado 
muito devagarinho, 
vai derramando pingos brancos 
pelo caminho.

Cassiano Ricardo. Poesias Completas.  
Rio de Janeiro, J. Olympio, 1957. p. 135.

Sobre o texto, avalie as afirmativas abaixo:

1. O texto vale-se de linguagem conotativa.
2. A lua, ao se mover no céu, deixa rastros.
3. A noite carrega morosamente a lua.
4. A lua está oculta no céu.
5. As mãos de treva da lua inferem uma noite 

não estrelada.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

4. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE O texto foi construído com oito substantivos 
comuns.

b. Check-square A palavra sublinhada no texto é pronome rela-
tivo e retoma a expressão “boião de leite”.

c. SQUARE Na expressão “muito devagarinho”, a palavra 
sublinhada é um adjetivo.

d. SQUARE As palavras “boião”, “não” e “mãos” são acentua-
das graficamente pela mesma regra.

e. SQUARE Todos os verbos do texto foram empregados 
no presente do subjuntivo, já que retratam um 
fato ocorrido no momento da fala. 
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5. Avalie a veracidade das afirmativas abaixo:

1. Está correto o uso do verbo adequar em: “Eu 
não me adéquo a esse sistema”.

2. A frase: “Ontem eu reavi meus pertences 
roubados, tu também reaveste os teus?” está 
corretamente escrita.

3. O pretérito mais-que-perfeito pode ser usado 
para construir orações optativas, como em: 

“Quem me dera ser teu par”.
4. Na frase: “Ele ganhou o processo e receberá 

uns quinhentos mil reais”, o verbo sublinhado 
está no futuro do presente.

5. As frases: “Mais fizera se não fora pouco o 
tempo de que dispunha” e “Mais faria se não 
fosse pouco o tempo de que dispunha” são 
equivalentes, embora os tempos verbais 
sejam diferentes.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

Matemática e Estatística 10 questões

6. Uma pessoa aplicou 1/3 de seu capital em um inves-
timento que rende 3% de juros simples semestrais, 
pelo prazo de um ano, e o restante do capital em um 
investimento que rende 4,5% de juros simples semes-
trais, pelo mesmo prazo (1 ano). As duas aplicações 
foram feitas simultaneamente.

Se uma das aplicações rendeu R$ 240 a menos que a 
outra, então o total (referente aos dois investimentos) 
de juros obtido com as aplicações é:

a. SQUARE Maior que R$ 500.
b. Check-square Maior que R$ 475 e menor que R$ 500.
c. SQUARE Maior que R$ 450 e menor que R$ 475.
d. SQUARE Maior que R$ 425 e menor que R$ 450.
e. SQUARE Menor que R$ 425.

7. Um capital é investido à taxa de juros compostos 
anual de 10%. Se após três anos o valor do montante 
total (capital inicial + juros) for igual a R$ 15.972, então 
o valor inicial aplicado é:

a. Check-square Menor que R$ 12.250.
b. SQUARE Maior que R$ 12.250 e menor que R$ 12.500.
c. SQUARE Maior que R$ 12.500 e menor que R$ 12.750.
d. SQUARE Maior que R$ 12.750 e menor que R$ 13.000.
e. SQUARE Maior que R$ 13.000.

8. A taxa de juros mensais (com capitalização mensal) 
de 4% é equivalente a uma taxa de juros trimestrais 
(com capitalização a cada três meses):

a. SQUARE Menor que 12,2%.
b. SQUARE Maior que 12,2% e menor que 12,3%.
c. SQUARE Maior que 12,3% e menor que 12,4%.
d. Check-square Maior que 12,4% e menor que 12,5%.
e. SQUARE Maior que 12,5%.

9. Uma pessoa faz um financiamento no valor de 
R$66.000, a ser pago em 120 meses, pelo sistema de 
amortização constante, SAC. Os juros cobrados são de 
0,6% mensais.

Portanto, o valor da terceira parcela (incluindo amorti-
zação e juros) a ser paga deste financiamento é:

a. SQUARE Maior que R$ 955.
b. SQUARE Maior que R$ 950 e menor que R$ 955.
c. SQUARE Maior que R$ 945 e menor que R$ 950.
d. SQUARE Maior que R$ 940 e menor que R$ 945.
e. Check-square Menor que R$ 940.

10. Um título com valor nominal de R$ 3.800,00 teve 
um desconto comercial (simples) à taxa de 2,5% ao 
mês, para ser pago com uma antecedência de 3 meses.

Portanto, o valor do desconto concedido foi:

a. SQUARE Maior que R$ 300.
b. Check-square Maior do que R$ 275 e menor que R$ 300.
c. SQUARE Maior do que R$ 250 e menor que R$ 275.
d. SQUARE Maior do que R$ 225 e menor que R$ 250.
e. SQUARE Menor que R$ 225.
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13. Duas variáveis, x e y, foram medidas em uma série 
de seis experimentos, gerando a seguinte tabela:

x y
Experimento 1 8 20
Experimento 2 1 15
Experimento 3 7 1
Experimento 4 20 15
Experimento 5 15 7
Experimento 6 15 8

Seja Mx e My as médias das variáveis x e y respecti-
vamente, var(x) e var(y) a variância das variáveis x e y 
respectivamente.

Assinale a alternativa que contém informações corretas 
quanto aos dados da tabela acima.

a. Check-square Mx = My , var(x) = var(y) e x e y não  
são linearmente correlacionadas.

b. SQUARE Mx = My , var(x) = var(y) e x e y  
são linearmente correlacionadas.

c. SQUARE Mx = My , var(x) < var(y) e x e y  
são linearmente correlacionadas.

d. SQUARE Mx < My , var(x) = var(y) e x e y não  
são linearmente correlacionadas.

e. SQUARE Mx > My , var(x) = var(y) e x e y não  
são linearmente correlacionadas.

14. Vacinas têm sido usadas por longa data e se 
mostraram eficientes e seguras no combate a diversas 
doenças, reduzindo suas ocorrências e até mesmo as 
erradicando. No entanto, como todo medicamento, 
uma vacina pode eventualmente não dar a proteção 
desejada ou até mesmo causar reações adversas.

“Se uma vacina é eficaz em 9 de cada 10 vacinados 
e causa reações adversas em 1 de cada 100 vacina-
dos, então em 3 pessoas vacinadas essa vacina tem 
probabilidade de       de ser eficaz em todos 
os vacinados e probabilidade de       de não 
causar reação em nenhum dos vacinados.”

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE 72,90 % • 1,00%
b. SQUARE 72,90 % • 90,00%
c. Check-square 72,90 % • 97,03%
d. SQUARE 90,00 % • 1,00%
e. SQUARE 90,00 % • 97,03%

11. Cada uma das figura abaixo corresponde a um 
gráfico de dispersão, obtidos para um par de variáveis 
aleatórias distintas.

Com base nos gráficos assinale a alternativa que 
indica a situação mais provável:

a. SQUARE as variáveis do gráfico I são linearmente 
correlacionadas.

b. SQUARE as variáveis do gráfico II são linearmente 
correlacionadas.

c. SQUARE uma regressão linear é mais adequada para 
aproximar os dados do gráfico II.

d. Check-square uma regressão quadrática é mais adequada 
para aproximar os dados do gráfico III.

e. SQUARE as variáveis do gráfico IV não são linearmente 
correlacionadas.

12. Em um experimento foram tomadas 6 amostras 
de uma variável aleatória, dando origem aos seguintes 
dados: x1 = 2, x2 = 4, x3 = 2, x4 = 11, x5 = 20 e x6 = 3.

Assinale abaixo a alternativa que indica corretamente 
a média Mx, a variância var(x) e a mediana med(x) 
calculadas usando essa amostra.

a. SQUARE Mx = 6, var(x) = 42 e med(x) = 3.
b. SQUARE Mx = 6, var(x) = 52 e med(x) = 3,5.
c. SQUARE Mx = 7, var(x) = 42 e med(x) = 3,5.
d. Check-square Mx = 7, var(x) = 52 e med(x) = 3,5.
e. SQUARE Mx = 7, var(x) = 52 e med(x) = 3.
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15. Seja Ω um espaço amostral onde está definida 
uma probabilidade P. Dizer que dois eventos A e B de 
Ω são independentes significa que:

a. SQUARE P(A ∩ B) = P(A ∪ B).
b. Check-square P(A ∩ B) = P(A) × P(B).
c. SQUARE P(A ∪ B) = P(A) × P(B).
d. SQUARE P(A ∩ B) = P(A) + P(B).
e. SQUARE P(A ∪ B) = P(A) + P(B).

Noções de Informática 5 questões

16. Assinale a alternativa que contém uma forma 
válida, composta por uma seleção, item de menu ou 
conjunto de teclas de atalho, de selecionar todas as 
células que possuem algum conteúdo em uma plani-
lha do MS Excel do Office 365 em português.

a. Check-square Ctrl + T
b. SQUARE Ctrl + Y
c. SQUARE Guia Exibir  Selecionar Tudo
d. SQUARE Guia Página Inicial  Selecionar Tudo
e. SQUARE Guia Layout de Página  Selecionar Tudo

17. Qual a função do recurso do MS Word para Office 
365 em português representado pela figura/botão  ?

a. SQUARE Alterna entre os modos de exibição de Leitura, 
de Impressão e Layout da Web.

b. SQUARE Contém recursos avançados de salvamento e 
compartilhamento do documento.

c. SQUARE Contém opções de exibição da faixa de opções 
e permite ocultar os comandos das guias mas 
não ocultar a faixa de opções por completo.

d. SQUARE Contém recursos de realização de cópias de 
segurança do documento na nuvem utilizando 
o OneDrive do Office.

e. Check-square Contém opções de exibição da faixa de opções 
e permite ocultá-la completamente, dentre 
outras opções.

18. Analise as afirmativas abaixo sobre as operações 
com datas da calculadora do Windows 10 Pro em 
português.

1. Permite calcular a diferença entre duas datas.
2. Pode-se adicionar ou subtrair dias de uma 

data, informando a quantidade de dias.
3. Pode-se adicionar ou subtrair semanas de uma 

data, informando a quantidade de semanas.
4. Pode-se adicionar ou subtrair meses de uma 

data, informando a quantidade de meses.
5. Pode-se adicionar ou subtrair anos de uma 

data, informando a quantidade de anos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

19. Analise as afirmativas abaixo sobre o download 
de arquivos utilizando o  browser Google Chrome 
versão 70.0.x de 64 bits para Windows 10 Pro em 
português.

1. Pode-se definir o local onde o Chrome salva 
os arquivos.

2. Pode-se configurar o Chrome para perguntar 
onde salvar cada arquivo antes de fazer o 
download.

3. Pode-se configurar o Chrome para Imprimir 
automaticamente os arquivos após fazer o 
download.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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20. Quais informações podem ser visualizadas na 
barra de status do Bloco de Notas do Windows 10 Pro 
em português?

a. SQUARE Quantidade de linhas.
b. SQUARE Quantidade de palavras.
c. SQUARE Quantidade de parágrafos.
d. Check-square Posição do cursor em linhas e colunas.
e. SQUARE Autor e data da última edição.

Noções de Direito 5 questões

21. A Lei Complementar no 116/2003, relativa ao Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza, prevê que:

a. SQUARE Contribuinte é o recebedor do serviço prestado.
b. SQUARE A base de cálculo do imposto é o valor do serviço.
c. SQUARE A incidência do imposto depende da denomi-

nação dada ao serviço prestado.
d. SQUARE O imposto incide também sobre as exportações 

de serviços para o exterior do País.
e. Check-square O imposto, de competência dos Municípios, 

tem como fato gerador a prestação de servicos 
constantes em lista anexada à citada legislação.

22. Conforme a Constituição Federal de 1988:

a. SQUARE A administração pública direta poderá obede-
cer ao princípio da publicidade conforme deci-
são das autoridades competentes.

b. SQUARE O único princípio imposto à administração 
pública direta pela legislação em vigor é o prin-
cípio de moralidade.

c. Check-square A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados 
e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, de impessoalidade, de moralidade, 
de publicidade e de eficiência.

d. SQUARE A administração pública direta dos Estados 
e Municípios tem por imposição legal adotar 
somente os princípios de legalidade, de morali-
dade e de eficiência.

e. SQUARE À administração pública indireta cabe optar 
pela adoção dos princípios que lhe forem 
convenientes.

23. De acordo com a Constituição Federal de 1988, é 
correto afirmar:

a. SQUARE O Poder Executivo e o Poder Legislativo nos 
Estados são dependentes entre si.

b. SQUARE O Judiciário e o Executivo são Poderes harmô-
nicos e dependentes nos Estados da Federação.

c. SQUARE O Legislativo, o Judiciário e o Ministério 
Público são Poderes da União, independentes e 
harmônicos.

d. Check-square O Legislativo, o Executivo e o Judiciário são 
Poderes da União, independentes e harmôni-
cos entre si.

e. SQUARE O Poder Executivo, o Judiciário e o Ministério 
Público Federal são Poderes harmônicos e 
dependentes entre si.

24. Conforme dispõe a Lei 8.666/1993, o ajuste entre 
orgãos da Administração Pública e particulares, em 
que haja um acordo de vontades para a formação de 
vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas é 
chamado de:

a. SQUARE Licitação.
b. Check-square Contrato.
c. SQUARE Alienação.
d. SQUARE Compra direta.
e. SQUARE Fato administrativo.

25. Assinale a alternativa correta, de acordo com o que 
preceitua o Código Tributário Nacional – Lei 5.172/1966:

a. Check-square São considerados tributos os impostos, as taxas 
e as contribuições de melhoria.

b. SQUARE O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 
é de competência dos Estados.

c. SQUARE Os impostos cobrados pelos Estados e pelos 
Municípios têm como fato gerador o exercício 
do poder de polícia.

d. SQUARE O imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana somente terá como fato gera-
dor a propriedade, localizada em qualquer zona 
do Município.

e. SQUARE O Contribuinte do Imposto sobre a Exportação 
é o importador ou quem a lei a ele equiparar.
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Conhecimentos Específicos 25 questões

26. Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público (MCASP), no cálculo dos percentuais 
de aplicação de determinados recursos vinculados, a 
legislação dispõe que sejam levados em consideração 
os rendimentos dos seus depósitos bancários. Para 
tal, é necessário que os registros contábeis permitam 
identificar a vinculação de cada depósito.

Uma das formas que essa identificação poderá ser 
efetuada é por meio:

a. SQUARE Da segregação da receita corrente da receita de 
capital, utilizando a categoria econômica como 
mecanismo de controle.

b. SQUARE Da utilização do elemento para a tipifica-
ção da receita orçamentária e da receita 
extraorçamentária.

c. Check-square Do mecanismo da destinação, controlando 
as disponibilidades financeiras por fonte de 
recursos.

d. SQUARE Da distinção entre as contas de variações 
patrimoniais quantitativas das qualitativas, 
controlando as disponibilidades pelo sistema 
financeiro.

e. SQUARE Do mecanismo de padronização de registros 
contábeis previsto no Plano de Contas Aplicado 
ao Setor Público (PCASP) no que tange à natu-
reza patrimonial, orçamentária e de controle da 
conta contábil.

27. O registro contábil deve ser feito pelo método das 
partidas dobradas e os lançamentos devem debitar 
e creditar contas que apresentem a mesma natureza 
de informação. Então, se foi realizado um lançamento 
de crédito na conta “6.2.2.1.1.xx.xx Crédito Disponível”, 
isso significa que o registro da contrapartida deve ser 
realizado em uma conta de natureza da informação:

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

28. Considere a seguinte situação hipotética:

O município de Rubilândia criou um programa de 
incentivo à demissão voluntária de seus servidores. 
Ofereceu 1,5 salário por ano já trabalhado para o 
servidor que aderisse ao programa. Gastou, no total, 
R$ 380 mil e obteve a adesão de 39 servidores.

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar no 101/2000), para fins de apuração 
do percentual máximo de gasto com pessoal (limite 
da despesa total com pessoal em relação à da receita 
corrente líquida), o valor de R$ 380 mil:

a. Check-square Não será computado no cálculo de verificação 
do percentual máximo de gasto com pessoal.

b. SQUARE Será computado como despesa total com pes-
soal e deverá fazer parte do cálculo do percen-
tual máximo de gasto com pessoal.

c. SQUARE Será computado como “Outras Despesas de 
Pessoal” e deverá fazer parte do cálculo do 
percentual máximo de gasto com pessoal.

d. SQUARE Poderá ser computado no cálculo de verifica-
ção do percentual máximo de gasto com pes-
soal, se for considerado como uma dedução da 
receita corrente líquida.

e. SQUARE Somente não será computado no cálculo 
de verificação do percentual máximo de gasto 
com pessoal se for relativo à adesão de servido-
res das áreas de educação, saúde e segurança.

29. Considere a seguinte situação hipotética:

No Plano Plurianual (PPA) de um município constou o 
programa “Tapete Preto”, que tinha por objetivo asfal-
tar ruas nos bairros.

De acordo com a classificação por estrutura progra-
mática, vinculado a esse programa houve ações sob a 
forma de:

a. SQUARE Órgãos, subfunções e projetos.
b. SQUARE Funções, subfunções ou atividades.
c. SQUARE Funções, projetos ou operações especiais.
d. Check-square Atividades, projetos ou operações especiais.
e. SQUARE Projetos, unidades orçamentárias ou encargos 

sociais.
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Caso 1 questões 32 a 34

Para responder às questões 32 a 34 considere que em um município 
da federação tenham sido registradas durante um exercício finan-
ceiro as seguintes operações contábeis:

1. Previsão da receita e fixação da despesa referentes 
à aprovação do orçamento com base na Lei  
Orçamentária Anual, no valor de: . . . . . . . R$ 200.000.

2. Lançamento e arrecadação  
de tributos no valor de: . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 175.000.

3. Recebimento de depósito  
caução no valor de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 5.000.

4. Empenho de despesas  
públicas no valor de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 198.000.

5. Liquidação de despesas  
públicas no valor de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 198.000.

6. Pagamento de despesas  
públicas no valor de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 187.000.

7. Reconhecimento da depreciação  
do período no valor de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 6.000.

8. Recebimento de créditos não tributários  
inscritos em dívida ativa no valor de: . . . . . .R$ 8.000.

9. Contratação de operações  
de crédito no valor de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 20.000.

10. Recebimento de um veículo  
em doação no valor de: . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 30.000.

32. No Balanço Orçamentário, o valor do resultado 
orçamentário foi de:

a. SQUARE R$ 34.000.
b. SQUARE R$ 10.000.
c. Check-square R$ 5.000.
d. SQUARE R$ (1.000).
e. SQUARE R$ (23.000).

33. No Balanço Financeiro, o total dos Recebimentos 
Extraorçamentários foi de:

a. SQUARE R$ 5.000.
b. Check-square R$ 16.000.
c. SQUARE R$ 22.000.
d. SQUARE R$ 23.000.
e. SQUARE R$ 28.000.

30. As normas estabelecidas no Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 
aplicam-se, obrigatoriamente, às entidades do setor 
público.

Estão compreendidos no conceito de entidades do 
setor público:

1. o poder legislativo municipal.
2. o fundo municipal de saúde.
3. a companhia municipal de água e esgoto 

(empresa estatal dependente).
4. uma autarquia municipal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

31. Na classificação da despesa orçamentária por 
natureza há uma informação gerencial relativa à 

“Modalidade de Aplicação”.

Qual é uma das finalidades da utilização da 
“Modalidade de Aplicação”?

a. Check-square Indicar se os recursos serão aplicados direta-
mente pela unidade detentora do crédito ou 
mediante transferência para entidades públicas 
ou privadas.

b. SQUARE Identificar se a despesa será realizada com 
recursos do orçamento corrente ou de orça-
mentos encerrados.

c. SQUARE Determinar quais despesas serão utilizadas 
para o cálculo do superávit primário.

d. SQUARE Estabelecer critérios para segregar a despesa 
como pertencente ao orçamento fiscal, de 
investimentos ou da seguridade social.

e. SQUARE Agregar elementos de despesa orçamentária 
com as mesmas características quanto ao 
objeto de gasto.
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36. Considere a seguinte situação hipotética:

O município de Novo Veneto fixou na Lei 
Orçamentária Anual (LOA) de 2018 um montante de 
dotação orçamentária para a construção e ampliação 
de suas creches. Durante o exercício financeiro de 
2018 houve a instalação no município de uma indús-
tria intensiva em mão de obra, o que provocou a vinda 
de novos moradores e o aumento não esperado do 
número de vagas nas creches municipais.

Nesse caso, segundo a Lei no 4.320/64, para reforçar o 
orçamento de construção e ampliação de creches, o 
município deve abrir um crédito:

a. SQUARE Escolar.
b. SQUARE Especial.
c. Check-square Suplementar.
d. SQUARE Extraordinário.
e. SQUARE Extraorçamentário.

37. Um contador verificou que em determinado 
momento da escrituração de um ente público foi reali-
zado o lançamento contábil:

Débito 6.2.2.1.3.03.xx
Crédito Empenhado  
Liquidado a Pagar

R$ 15.000

Crédito 6.2.2.1.3.04.xx
Crédito Empenhado  
Liquidado Pago

R$ 15.000

É correto afirmar que esse lançamento contábil:

a. SQUARE Implica o reconhecimento de um resto a pagar 
processado.

b. Check-square Representa o registro do pagamento de uma 
despesa orçamentária e foi realizado na natu-
reza da informação orçamentária.

c. SQUARE Representa o registro do pagamento de uma 
despesa extraorçamentária e foi realizado na 
natureza da informação patrimonial.

d. SQUARE Não é o registro de um pagamento, pois não 
envolve a conta “Caixa e Equivalentes de Caixa 
em Moeda Nacional (F)”.

e. SQUARE Representa o registro de uma devolução de 
valores não aplicados e foi realizado na natu-
reza da informação orçamentária.

34. Na Demonstração das Variações Patrimoniais, a 
operação:

a. SQUARE 2 provocou uma variação qualitativa.
b. SQUARE 6 contribuiu para a diminuição do resultado 

patrimonial do exercício.
c. Check-square 7 provocou uma Variação Patrimonial 

Diminutiva (VPD).
d. SQUARE 8 contribuiu para o aumento do resultado patri-

monial do exercício.
e. SQUARE 9 provocou uma Variação Patrimonial 

Aumentativa (VPA).

35. Analise a notícia abaixo:

Municípios revertem déficit e elevam  
resultado dos governos regionais

01/02/2018

Os municípios mudaram o sinal de seu resultado pri-
mário agregado e puxaram o avanço do superávit dos 
governos regionais no ano passado. Segundo dados 
do Banco Central (BC), os governos regionais con-
tribuíram com superávit conjunto de R$ 7,5 bilhões, 
acima do resultado positivo de R$ 4,67 bilhões do ano 
anterior. As prefeituras fecharam 2016 com déficit de 
R$ 2,12 bilhões, resultado revertido para superávit de 
R$ 601 milhões no ano passado. (…)

Fonte: https://www.valor.com.br/brasil/5297625/municipios-
revertem-deficit-e-elevam-resultado-dos-governos-regionais

Ao ler a notícia, um prefeito solicitou ao contador a 
informação sobre onde pode obter o valor do resul-
tado primário do município.

Então, o contador deve informá-lo que esse valor 
pode ser consultado no:

a. SQUARE Quadro geral de detalhamento da despesa, que 
acompanha o Relatório de Gestão Fiscal.

b. SQUARE Demonstrativo de resultado fiscal, que acompa-
nha a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

c. SQUARE Anexo de riscos fiscais, que acompanha o pro-
jeto de Lei Orçamentária Anual.

d. SQUARE Demonstrativo dos montantes das dívidas 
consolidada e mobiliária, que acompanha o 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

e. Check-square Demonstrativo de resultado primário, que 
acompanha o Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária.
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40. Um município pretende adquirir um medica-
mento que é ofertado por um único fornecedor.

Nesse caso, a licitação é:

a. Check-square Inexigível.
b. SQUARE Dispensada.
c. SQUARE Dispensável.
d. SQUARE Desnecessária.
e. SQUARE Obrigatória na modalidade pregão.

41. A nota de empenho de despesa poderá substituir 
o instrumento de contrato administrativo nos casos 
em que os preços estejam compreendidos nos limites 
da modalidade de licitação:

a. Check-square Convite.
b. SQUARE Concorrência.
c. SQUARE Técnica e preço.
d. SQUARE Tomada de preços.
e. SQUARE Empreitada global.

42. Segundo a Lei no 4.320/64, esta etapa da despesa 
consiste na verificação do direito adquirido pelo cre-
dor tendo por base os títulos e documentos compro-
batórios do respectivo crédito.

O conceito é referente:

a. SQUARE Ao pagamento.
b. SQUARE Ao empenho.
c. Check-square À liquidação.
d. SQUARE Ao recolhimento.
e. SQUARE Ao adiantamento.

38. Considere a seguinte situação hipotética: no 
passivo do balanço patrimonial do município de Nova 
Verona consta um valor expressivo referente a finan-
ciamento obtido junto a um banco de fomento. Um 
auditor precisa confirmar se o valor registrado corres-
ponde ao montante financiado.

Nesse caso, o auditor:

a. SQUARE não está autorizado a realizar qualquer procedi-
mento de conferência.

b. SQUARE deverá verificar se houve o registro da receita 
corrente relativa ao financiamento obtido.

c. SQUARE deverá avaliar a conveniência e oportunidade 
da obtenção do financiamento junto ao banco 
de fomento.

d. Check-square poderá enviar ao banco de fomento solicitação 
para confirmar se a operação de financiamento 
ocorreu e por qual valor.

e. SQUARE antes de qualquer outro procedimento, enviará 
correspondência ao poder legislativo munici-
pal solicitando autorização para ter acesso ao 
nome do banco de fomento.

39. Um auditor constatou que em determinado ente 
público uma receita de capital foi indevidamente 
registrada como uma receita de corrente.

Nesse caso:

a. SQUARE A linha “Saldo para o Exercício Seguinte” do 
Balanço Financeiro está com valor menor do 
que o correto.

b. SQUARE O Ativo do Balanço Patrimonial terá um valor 
maior do que o Passivo somado ao Patrimônio 
Líquido.

c. SQUARE O cálculo do resultado orçamentário do exercí-
cio está subavaliado.

d. SQUARE Não há impacto nos relatórios ou demonstra-
ções contábeis, pois trata-se de mero erro de 
classificação orçamentária.

e. Check-square Há impacto no cálculo do percentual da des-
pesa total com pessoal em relação à receita 
corrente líquida.
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46. Compreende as informações utilizadas pelo audi-
tor para chegar às conclusões em que se fundamen-
tam a sua opinião. Inclui as informações contidas nos 
registros contábeis que suportam as demonstrações 
contábeis e informações obtidas de outras fontes.

A definição acima é referente:

a. SQUARE À conciliação de auditoria.
b. Check-square À evidência de auditoria.
c. SQUARE À circularização de auditoria.
d. SQUARE Ao procedimento de auditoria.
e. SQUARE À fundamentação de auditoria.

47. Considere a seguinte situação hipotética: um 
auditor está conferindo se os exemplares de livros 
existentes no sistema de controle da biblioteca 
pública municipal de fato existem fisicamente. Para 
isso, selecionou uma amostra de 100 exemplares de 
um universo de 10.000 para realizar a conferência.

Nesse caso, o auditor, ao determinar a extensão de um 
teste de auditoria ou um método de seleção de itens a 
serem testados:

a. SQUARE Não pode empregar técnicas de amostragem.
b. SQUARE Não pode alterar a quantidade inicialmente 

fixada como amostra.
c. SQUARE Deve, obrigatoriamente, selecionar os livros 

mais antigos.
d. Check-square Pode empregar técnicas de amostragem.
e. SQUARE Deve realizar a contagem de todos os 

exemplares.

48. Um agente público digitou, equivocamente, o 
valor de uma nota fiscal de compra realizada pela 
prefeitura no sistema informatizado do município.

Antes de ser realizado o pagamento relativo à nota 
fiscal, um auditor interno detectou a inconsistência e 
constatou que houve:

a. Check-square Um erro.
b. SQUARE Uma fraude.
c. SQUARE Uma apropriação indébita.
d. SQUARE Um aviltamento das receitas.
e. SQUARE Uma ameaça à continuidade normal dos negó-

cios da entidade.

43. Um auditor está testando se há exatidão e 
validade nos dados produzidos pelos sistemas de 
informação de uma prefeitura. Para isso, somou o 
valor individual de cada empenho de um exercício 
financeiro e comparou com o que consta no balanço 
orçamentário da prefeitura.

Então, pode-se afirmar que o auditor realizou um 
teste:

a. SQUARE Individual.
b. SQUARE De observação.
c. SQUARE De investigação.
d. SQUARE De observância.
e. Check-square Substantivo.

44. Um auditor analisou os seguintes grupos de natu-
reza da despesa:

1. Pessoal e encargos sociais.
2. Investimentos.
3. Amortização da dívida.
4. Juros e encargos da dívida.

Concluiu que:

a. SQUARE O item 4 é uma despesa de capital.
b. SQUARE Os itens 1 e 3 são despesas correntes.
c. Check-square Os itens 2 e 3 são despesas de capital.
d. SQUARE Os itens 2 e 4 são despesas de capital.
e. SQUARE Os itens 3 e 4 são despesas de capital.

45. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Lei Complementar no 101/2000), se a despesa total 
com pessoal exceder a 95% do limite, é vedado ao 
município que houver incorrido no excesso:

a. SQUARE Abrir créditos adicionais suplementares.
b. Check-square Criar cargo, emprego ou função.
c. SQUARE Fazer a inscrição de valores em restos a pagar.
d. SQUARE Realizar licitação para a compra de bens de 

capital.
e. SQUARE Realizar cursos de capacitação ou treinamento 

de servidores.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

49. Um auditor analisou as seguintes contas 
contábeis:

1. 3.x.x.x.x.xx.xx Variação Patrimonial Diminutiva.
2. 6.2.2.1.3.02.xx Crédito Empenhado em 

Liquidação
3. 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada
4. 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação 

de Recursos (DDR)

Concluiu que:

a. SQUARE A conta 1 pertence à natureza da informação 
orçamentária.

b. SQUARE A conta 2 pertence à natureza da informação 
de controle.

c. SQUARE A conta 3 pertence à natureza da informação 
patrimonial.

d. SQUARE A conta 3 recebe um débito no registro da arre-
cadação da receita.

e. Check-square A conta 4 pertence à natureza da informação 
de controle.

50. Esse princípio delimita o exercício financeiro 
orçamentário: período de tempo ao qual a previsão 
das receitas e a fixação das despesas registradas na Lei 
Orçamentária Anual irão se referir.

O conceito é referente ao princípio orçamentário da:

a. SQUARE Exclusividade.
b. SQUARE Orçamento bruto.
c. Check-square Anualidade ou periodicidade.
d. SQUARE Universalidade.
e. SQUARE Entidade.



Página 
em Branco.
(rascunho)

Página 
em Branco.
(rascunho)



.

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

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

você poderá levar para posterior conferência.
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