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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização 

de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata 

exclusão do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

TESOUREIRO
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões.  

 

Cidades ecoinclusivas 

 

Por Heverton Lacerda 
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O desafio de estabelecer uma prática minimamente aceitável de gestão ambiental nos 

municípios brasileiros confronta, em parte, com o caráter desordenado do processo de 

urbanização ______, com maior impacto ...... aproximadamente meio século, e com os interesses 

essencialmente econômicos desse processo. Além das facilidades e seduções apresentadas pelos 

ambientes urbanos, as cidades também passaram a ser opções de sustento para muitas famílias 

que não mais conseguiram se manter no campo. 

No entanto, a falta de planejamentos urbanos ______ e orientados, prioritariamente, ao 

exercício da cidadania e do bem-estar social universal expõe uma falha de direcionamento 

consciente aos modelos de cidades que queremos. Nesse sentido, a inclusão social de novos 

indivíduos na dinâmica urbana e a manutenção de um ecossistema equilibrado passam a ser, em 

conjunto, ideais prioritários para a construção de cidades ecoinclusivas, que se organizam, em 

tese, para conciliar o desenvolvimento populacional e econômico com a manutenção adequada 

de seus recursos naturais, imprescindíveis para a boa qualidade de vida. Sem água e ar limpos, 

por exemplo, não existe evolução verdadeira na Terra. 

Em que pesem as atuais dificuldades econômicas de muitos municípios e o agravamento 

desses problemas por algumas gestões amadoras, desvios e maus usos de recursos públicos, 

para que os moradores de grandes e pequenas cidades tenham garantidos os seus direitos básicos 

...... qualidade de vida, é necessário assegurar que todos tenham acesso a um ambiente 

ecologicamente equilibrado, nos termos do Artigo 225 da Constituição Federal. 

Neste momento no qual se pretende revisar o Plano Diretor de Porto Alegre, tendo em 

mente essas diretrizes trabalhadas no âmbito da III Conferência das Nações Unidas sobre 

Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável — Habitat III, realizada em 2016 no Equador, 

a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural — Agapan abre espaço para debater a 

importante pauta no dia 12 de junho, ...... 19h, no auditório da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da UFRGS. As cidades gaúchas ______ uma excelente oportunidade de avançarem no 

sentido de tornarem-se referências mundiais de cidades ecoinclusivas. 
 

(Disponível em: Correio do Povo, 6 de junho de 2017. Cidades - texto adaptado especialmente para 
esta prova.) 

 

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas 

das linhas 03, 07 e 25. 

 

A) defragrado – concistentes – tem 

B) defraglado – conscistentes – tem 

C) deflagrado – consistentes – tem 

D) defragrado – concistentes – têm 

E) deflagrado – consistentes – têm 

 

 

QUESTÃO 02 – Para preencher, correta e respectivamente, as lacunas pontilhadas das linhas 03, 18 

e 24, devem ser empregados:  

 

A) a – à – às 

B) há – a – as 

C) à – há – às 

D) a – a – as 

E) há – à – às 
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QUESTÃO 03 – Em relação ao texto, analise as assertivas a seguir: 
 

I. A falta de organização no crescimento das cidades dificulta a criação de uma política ambiental. 

II. As cidades ecoinclusivas representam uma tentativa de conciliar desenvolvimento com o uso 

adequado de recursos naturais. 

III. Ainda falta muito para que as cidades gaúchas tornarem-se referências ecoinclusivas. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 
 

 

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa em que NÃO está correta a indicação do número de fonemas 

da palavra. 
 

A) estabelecer = 11 fonemas. 

B) direcionando = 11 fonemas. 

C) equilibrado = 10 fonemas. 

D) qualidade = 8 fonemas. 

E) importante = 8 fonemas. 
 

 

QUESTÃO 05 – Considere as seguintes ocorrências das palavras QUE e SE no texto: 
 

I. Na linha 11, o SE é pronome reflexivo. 

II. Na linha 18, o QUE é um pronome. 

III. Na linha 26, o SE é parte integrante do verbo. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I.  

B) Apenas III. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa em que o adjetivo, no contexto, modifica um advérbio. 
 

A) “aceitável” (l. 01). 

B) “urbanos ” (l. 07). 

C) “social” (l. 09). 

D) “boa” (l. 13). 

E) “importante” (l. 24). 
 

 

QUESTÃO 07 – Analise as seguintes assertivas sobre palavras do texto e assinale V, se verdadeiras, 

ou F, se falsas. 
 

(  ) A expressão “em parte” (l. 02) poderia ser substituída, sem prejuízo de sentido, por ”não 

totalmente”. 

(  ) “que” (l. 06) retoma o substantivo antecedente “famílias”. 

(  ) “No entanto” (l. 07) poderia ser substituído, sem prejuízo de sentido, por “Portanto”. 

(  ) Ao substituir o verbo “existir”, na frase “não existe evolução verdadeira na Terra”(l. 14), pelo 

verbo “haver”, seriam necessários alguns ajustes em outras palavras para manter a concordância 

verbal do período. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – V – V. 

B) V – V – F – F. 

C) F – V – F – F. 

D) V – F – V – F. 

E) F – F – F – V. 
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QUESTÃO 08 – Os termos sublinhados na frase “que todos tenham acesso a um ambiente 

ecologicamente equilibrado” (l. 18 e 19) devem, no contexto, ser classificadas, correta e 

respectivamente, como: 

 

A) sujeito e complemento nominal. 

B) objeto direto e complemento nominal. 

C) sujeito e adjunto adnominal. 

D) objeto direto e objeto indireto. 

E) predicado e agente da passiva. 

 

 

QUESTÃO 09 – Analise as seguintes possibilidades de substituição de palavras do texto:  

 

I. “minimamente” (l. 01) por “unicamente”. 

II. “opções” (l. 05) por “alternativas”. 

III. “conciliar” (l. 12) por “ permitir”. 

 

Quais NÃO acarretariam modificação de sentido ao contexto? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 10 – Se o termo “o Plano Diretor de Porto Alegre” (l. 20), no trecho em que se insere, 

fosse substituído por um pronome pessoal oblíquo, para manter a correção gramatical da frase, 

teríamos: 

 

A) revisá-lo. 

B) revisar-o. 

C) revisar a ele. 

D) revisar-lhe. 

E) revisar-lo.   
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MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

Lista de Símbolos: 

  Conector “e” 

  Conector “ou” 

  Conector “ou” exclusivo 

  Conector “Se...então...” 

  Conector “Se e somente se” 

  Negação de uma proposição 

 

QUESTÃO 11 – O valor numérico da expressão 
22 b

b

a
aba   quando a = 4 e b = 2 é: 

A) 5. 

B) 10. 

C) 15. 

D) 20. 

E) 30. 

 

 

QUESTÃO 12 – Se 20)( xf em 5)( 2  xxf , então “x” é igual a: 

 

A) 20. 

B) ou -5 ou 5. 

C) Exatamente -5. 

D) Exatamente 5. 

E) 15. 

 

 

QUESTÃO 13 – Se a medida do lado de um quadrado aumenta em 5%, então o seu perímetro: 

 

A) Aumenta 20%. 

B) Diminui 20%. 

C) Diminui 5%. 

D) Aumenta 5%. 

E) Permanece o mesmo. 

 

 

QUESTÃO 14 – Na tabela a seguir estão apresentadas as informações de duas aplicações 

financeiras realizadas no sistema de capitalização simples. 

 

 Aplicação de Pedro Aplicação de Joana 

Valor aplicado R$ 2.000,00 R$ 3.000,00 

Tempo de aplicação 1 semestre 3 meses 

Taxa de remuneração 2% ao mês 5% ao mês 

 

A partir das informações da tabela anterior, pode-se concluir que: 

 

A) O valor do juro recebido por Joana e Pedro foi igual. 

B) O juro recebido por Pedro foi superior ao de Joana em R$ 210,00. 

C) O juro recebido por Joana foi superior ao de Pedro em R$ 210,00. 

D) O valor de juro recebido por Pedro foi superior ao recebido por Joana.  

E) Pedro recebeu a metade do juro recebido por Joana. 
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QUESTÃO 15 – O diagrama lógico que pode representar a proposição “Ser morador de Imbé é ser 

morador do Rio Grande do Sul” é mostrado na alternativa: 

 

A)  

 

 
B)  

 

 
C)  

 

 
D)  

 

 
E)  
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 

QUESTÃO 16 – O Rio Grande do Sul tem duas grandes Bacias Hidrográficas. São elas: 

 

A) Bacia Platina e Bacia do Parnaíba. 

B) Bacia do Paraguai e Bacia do Uruguai. 

C) Bacia Atlântica e Bacia do Uruguai. 

D) Bacia do Parnaíba e Bacia do Paraná. 

E) Bacia do Paraná e Bacia do Uruguai. 

 

 

QUESTÃO 17 – A economia de Imbé está baseada em que setores? 

 

A) Indústria moveleira e monocultura da soja. 

B) Construção civil e turismo. 

C) Agronegócio e construção civil. 

D) Turismo e monocultura da soja. 

E) Agropecuária e indústria moveleira. 

 

 

QUESTÃO 18 – O nome da ponte que liga os municípios de Imbé e Tramandaí homenageia um 

personagem que se destacou em que acontecimento histórico do Rio Grande do Sul?   

 

A) Revolução Farroupilha. 

B) Revolução Federalista. 

C) Guerra Guaranítica. 

D) Campanha da Legalidade. 

E) Revolução de 1923. 

 

 

QUESTÃO 19 – A Lei Maria da Penha ocasionou uma diminuição de cerca de 10% na taxa de 

homicídios contra mulheres praticados dentro das residências das vítimas (dados de 2015 do Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada-Ipea). A ONU estima que, no mínimo, 5 mil mulheres são mortas por 

crimes de honra no mundo por ano. Sobre o feminicídio, pode-se afirmar que é: 

 

A) Um movimento de empoderamento da mulher. 

B) A oposição ao machismo. 

C) O ato da mulher tirar a própria vida. 

D) O assassinato intencional de mulheres apenas por serem mulheres. 

E) O assassinato em massa de mulheres. 

 

 

QUESTÃO 20 – Desde setembro de 2019, o litoral brasileiro sofreu com um vazamento de óleo. “Além 

de haver prejuízos para o setor do turismo, o prejuízo maior se materializa na forma de grandes 

perdas na comunidade de milhares de pessoas simples que sobrevivem da pesca artesanal. Os 

produtos tirados do mar estão ficando encalhados porque os consumidores têm receio de 

contaminação”. Este trecho de matéria da Veja aborda algumas consequências. Como consequências 

da tragédia ambiental, NÃO é possível afirmar que: 

 

A) Para os voluntários que auxiliaram na limpeza das praias, autoridades alertaram que poderia haver 

risco de intoxicação por inalação, contato com a pele ou ingestão.  

B) O óleo pode chegar a animais marinhos maiores devido à contaminação de microanimais que fazem 

parte da cadeia alimentar.  

C) O petróleo bruto pode causar mortandade de espécies de corais nos recifes da costa nordestina.  

D) Peixes, caranguejos, tartarugas marinhas e aves oleados não resistiram e foram encontrados 

mortos. 

E) Pode ocorrer uma explosão com os fragmentos de petróleo encontrados na faixa de areia mais 

afastada do mar. 
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LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 21 – O Art. 27 da Lei Orgânica do Município de Imbé estabelece que a Prefeitura e a 

Câmara, ressalvados os casos em que o interesse público devidamente justificado impuser sigilo, são 

obrigadas a fornecer, no prazo máximo de ___________ dias, a qualquer interessado, 

______________ de atos, contratos e decisões, sob pena de responsabilidade de autoridade ou de 

servidor que negar ou retardar a sua expedição. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) 10 (dez) – certidões 

B) 15 (quinze) – certidões 

C) 10 (dez) – atestados 

D) 15 (quinze) – atestados 

E) 10 (dez) – certificados  

 

 

QUESTÃO 22 – Segundo o Art. 37 da Lei Orgânica do Município de Imbé, o voto será obrigatoriamente 

secreto nas deliberações da Câmara Municipal, nas seguintes votações: 

 

I. Apreciação do veto do Prefeito. 

II. Eleição da Mesa Diretora do Legislativo. 

III. Julgamento do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 23 – Com base no disposto no Capítulo II – Do Poder Executivo da Lei Orgânica do 

Município de Imbé, analise as seguintes assertivas: 

 

I. O Prefeito e o Vice-Prefeito prestarão compromisso e tomarão posse em cerimônia a ser realizada 

no salão nobre da Prefeitura Municipal, no dia primeiro de janeiro do ano seguinte às eleições, 

com a presença dos Vereadores. 

II. No momento da posse e no término do mandato, o Prefeito e o Vice-Prefeito farão declaração de 

bens, a qual deverá ser transcrita em livro próprio, constando da ata de posse o seu resumo. 

III. Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão, qualquer que seja o caso, sem licença da Câmara Municipal, 

ausentar-se do Município ou do Estado por mais de cinco dias, e do País por qualquer tempo, sob 

pena de perda de mandato. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 24 – De acordo com as disposições do Art. 101 da Lei Orgânica do Município de Imbé, os 

projetos de lei que versem sobre o plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei de orçamento 

anual, serão enviados pelo Prefeito ao Poder Legislativo nos seguintes prazos: 

 

I. O projeto de lei do Plano Plurianual, até trinta de junho do primeiro ano do mandato do Prefeito. 

II. O projeto de lei do Plano Diretrizes Orçamentárias, anualmente, até trinta de julho de cada ano. 

III. O projeto de lei Orçamentária, anualmente, até trinta e um de outubro de cada ano. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 25 – Com base no Plano de Carreira e Pagamento dos Servidores de Imbé, analise as 

seguintes assertivas e assinale C, se corretas, ou I, se incorretas. 

 

(  ) Cada categoria funcional terá sete classes, designadas pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, sendo 

este último o final de carreira. 

(  ) Cada cargo se situa dentro da categoria funcional, inicialmente na classe 1 (um), e a ela retorna 

quando vago. 

(  ) A cada mudança de classe, o servidor efetivo terá direito a 5% (cinco por cento) sobre o valor de 

seu padrão básico. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) I – C – I.  

B) C – C – C.  

C) I – I – C.   

D) C – I – C.   

E) C – C – I. 

 

 

QUESTÃO 26 – De acordo com o Art. 16 da Lei Orgânica do Município de Imbé, a Administração 

Pública Direta e Indireta de qualquer dos poderes do Município obedecerá, além dos princípios de 

impessoalidade, moralidade e eficiência, também aos princípios de: 

 

A) Finalidade e objetividade. 

B) Imparcialidade e tenacidade. 

C) Lealdade e renitência. 

D) Legalidade e publicidade. 

E) Honestidade e resiliência. 
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QUESTÃO 27 – Com base no Regime Jurídico dos Servidores do Município de Imbé, analise as 

seguintes assertivas relativas à prescrição e assinale C, se corretas, ou I, se incorretas. 
 

(  ) As faltas sujeitas à repreensão, multa, suspensão ou destituição de função prescrevem em dois 

anos. 

(  ) As faltas sujeitas à cassação da aposentadoria e de disponibilidade prescrevem em três anos. 

(  ) As faltas sujeitas à pena de demissão prescrevem em quatro anos. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) C – I – C. 

B) C – I – I.  

C) I – C – C.  

D) C – C – C.  

E) I – C – I.   
 

 

QUESTÃO 28 – O Regime Jurídico dos Servidores do Município de Imbé define que as penas 

disciplinares terão somente os efeitos declarados em lei. Segundo o Art. 172 do referido regime, a 

pena de suspensão implica: 

 

I. Na perda do vencimento e da efetividade para todos os efeitos. 

II. Na impossibilidade de promoção, no semestre em que ocorre a suspensão. 

III. Na impossibilidade de obter licença para tratar de interesses particulares, até três anos depois do 

término da suspensão superior a trinta dias. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 29 – Conforme estabelecido no Art. 20 do Regime Jurídico do Munícipio de Imbé, a 

transferência para cargo de carreira obedecerá às seguintes condições: 
 

I. Se for a pedido, só poderá ser feita para vaga a ser provida por merecimento. 

II. Não poderá exceder um terço de classe. 

III. Só poderão ser transferidos os maiores de 21 anos. 

IV. Só poderá efetivar-se no mês seguinte ao das promoções. 
 

Quais estão INCORRETAS? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas II e IV.  

E) I, II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 30 – Conforme disposto no Art. 53 do Regime Jurídico do Munícipio de Imbé, será 

considerado de efetivo exercício o período de afastamento em virtude de, EXCETO: 

 

A) Férias. 

B) Casamento até 8 (oito) dias. 

C) Luto, de até 08 (oito) dias, por falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta, padrasto, 

sogro, sogra, avó, avô, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. 

D) Luto, de até 02 (dois) dias, por falecimento de tios, sobrinhos, cunhados, genro e nora. 

E) Licença acadêmica de 6 meses. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 31 – Em relação ao cheque, analise as afirmações abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou 

F, se falsas.  

 

(  ) Feita a indicação da quantia em números e por extenso, em caso de divergência prevalecerá a 

descrita por extenso. 

(  ) O cheque com cruzamento geral só pode ser pago pelo banco mediante crédito em conta. 

(  ) Deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 45 dias, quando 

emitido no lugar de pagamento e 90 dias, quando emitido em outro lugar do País ou no exterior. 

(  ) Prescrevem em seis meses, contados da expiração do prazo de apresentação. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  

 

A) V – F – V – V.  

B) F – V – F – V. 

C) V – F – V – F.  

D) F – F – V – F. 

E) V – V – F – V.  

 

 

QUESTÃO 32 – Sobre o Método das Partidas Dobradas, utilizado na Contabilidade Púbica para 

Escrituração dos fatos contábeis, é correto afirmar que: 

 

A) Não permite um controle simultâneo e quase total de todos os elementos e lançamentos contábeis. 

B) Não é considerado bilateral, ou seja, que envolve pelo menos dois lançamentos. 

C) É considerado unilateral, pois apenas um elemento Patrimonial é utilizado. 

D) Cada registro deve envolver, pelo menos, um lançamento debitado e, pelo menos, um lançamento 

creditado. 

E) Também é chamado de Unigrafia. 

 

 

QUESTÃO 33 – Compreende a movimentação financeira histórica da entidade pública que visa a 

análise em torno da capacidade financeira, a projeção e a avaliação de cenários de liquidez, solvência 

e endividamento. Esse trecho se refere à: 

 

A) Demonstração do Fluxo de Caixa. 

B) Variação Patrimonial. 

C) Estrutura do Balanço Patrimonial. 

D) Despesa Orçamentária. 

E) Demonstração do Resultado Econômico. 

 

 

QUESTÃO 34 – A Demonstração Contábil Aplicada ao Setor Público que apresenta as receitas 

detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada 

para o exercício, a receita realizada e o saldo, assim como, as despesas por categoria econômica e 

grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, 

as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação é o: 

 

A) Plano de Contas. 

B) Regime de Caixa. 

C) Balanço Orçamentário. 

D) Fluxo de Investimentos. 

E) Balanço Patrimonial. 
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QUESTÃO 35 – De acordo com os conceitos básicos da Contabilidade relacione a Coluna 1 à         

Coluna 2. 
 

Coluna 1 

1. Ativo Circulante. 

2. Ativo Não Circulante. 

3. Passivo Circulante. 

4. Passivo Não Circulante. 
 

Coluna 2 

(  ) São os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, tais como dívida ativa, 

investimentos, imobilizado e intangível. 

(  ) Compreende as obrigações ou exigibilidades que deverão ser pagas até o término do exercício 

seguinte. 

(  ) Corresponde ao caixa, bancos e contas representativas de crédito da entidade, compostos em sua 

maioria pelos realizáveis até o término do exercício seguinte. 

(  ) É representado pelas dívidas a longo prazo que compreendem as obrigações da entidade que 

serão pagas após o término do exercício seguinte. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 1 – 4 – 3 – 2.  

B) 2 – 3 – 1 – 4. 

C) 3 – 1 – 2 – 4. 

D) 4 – 2 – 1 – 3.  

E) 4 – 3 – 2 – 1. 
 

 

QUESTÃO 36 – O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira de entidades do Setor 

Público, demonstrando: 
 

I. A receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte e/ou destinação 

de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas. 

II. Os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários. 

III. As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução 

orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS. 

IV. O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas II e IV. 

D) Apenas III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 37 – A Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o ramo da ciência contábil que aplica, no 

processo gerador de informações, os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as normas contábeis 

direcionados ao controle: 
 

A) patrimonial de entidades do setor público. 

B) da Penúria Pública. 

C) do Patrimônio dos Servidores Públicos. 

D) patrimonial dos Fornecedores. 

E) da apuração de imposto de renda de entidades públicas. 
 

 

QUESTÃO 38 – A conferência que verifica se o saldo bancário demonstrado no razão, os lançamentos 

e suas datas estão idênticos ao extrato do banco é denominada: 
 

A) Livro Razão. 

B) Conciliação Bancária. 

C) Prestação de Contas. 

D) Análise de Resultado. 

E) Fluxo de Caixa. 
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QUESTÃO 39 – No mês de fevereiro de 2020 foram lançados no Livro Caixa de uma determinada 

Empresa as seguintes entradas e saídas:  

 

 
 

Com base nos registros acima, o Saldo de Caixa em 28/02 é de: 

 

A) R$ 1.050,00. 

B) R$ 6.000,00. 

C) R$ 7.050,00. 

D) R$ 10.800,00. 

E) R$ 11.950,00. 

 

 

QUESTÃO 40 – A Empresa Lua Luanda faz o controle de suas movimentações financeiras pelo 

seguinte Fluxo de Caixa semanal. 
 

 
 

De acordo com as informações apresentadas, analise as assertivas abaixo: 

 

I. Os valores de Vendas previstos na Semana 01 excederam R$ 950. 

II. A Conta de Luz não excedeu o valor previsto. 

III. Houve um desembolso não previsto na Semana 03 no total de R$ 800. 

IV. A Empresa atrasou o pagamento de seus funcionários. 

 

Quais estão corretas?  

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e IV. 

C) Apenas II e III. 

D) Apenas III e IV. 

E) I, II, III e IV.  


