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CARGO: AUXILIAR DE CONTABILIDADE 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A família humana 
 

Não acho que tudo tenha piorado nos dias atuais. Nunca 
fui saudosista. Prefiro a comunicação imediata pela internet a 
cartas que levavam meses. Gosto mais de trabalhar no 
computador do que de usar a velha máquina de escrever (que 
tinha lá seu charme). No whats ou outros, falo instanta-
neamente com amigos e familiares aqui perto, do outro lado 
do mundo – os afetos se multiplicam, se consolidam, circulam 
mais emoções. Nossa qualidade de vida melhorou em muitas 
coisas, mas serviços essenciais entre nós andam deteriorados, 
uma vasta parcela da humanidade ainda vive em nível de 
miséria. 

São as contradições inacreditáveis de um sistema onde 
cosmólogos investigam espaços insuspeitados, cada dia 
trazendo revelações intrigantes, mas ainda sofre e morre 
gente nos corredores de hospitais sobrecarregados, milhões 
de crianças morrem de fome, outros milhões nunca chegam 
à escola, ou brincam diante de barracos com barro feito de 
água e esgoto. 

Minhas repetições são intencionais, aqui, nos romances, 
até nos poemas. Retorno a temas sobre os quais eu mesma 
tenho incertezas. Que envolvem antes de mais nada ética, 
moralidade, confiança. Decência: pois é neles que eu aposto, 
nos decentes que olham para o outro – que somos todos nós, 
do gari ao intelectual, da dona de casa à universitária, dos 
morenos aos louros de olhos azuis – com atenção e respeito. 

Estudos recentes sobre história das culturas revelam 
dados sobre tempos em que a parceria predominou sobre a 
dominação: entre povos, entre grupos, entre pessoas. Mas 
o mesmo ser humano que busca o amor anseia pela domi-
nação nas relações pessoais, internacionais, de gênero, de 
idade, de classe. 

E se tentássemos mais parceria? Na verdade não acredito 
muito nisso, a não ser que a gente dê uma melhorada em si 
mesmo. É possível que em algumas décadas, ou mais, a 
miscigenação será generalizada, superados os conflitos raciais 
às vezes trágicos. Teremos uma miscigenação densa de cores, 
formas, idiomas e culturas. 

Origem, dinheiro ou tom de pele vão interessar menos 
do que caráter e lealdade, a produtividade e competência 
menos do que a visão de mundo e a abertura para o outro, 
a máquina importará tanto quanto o sonho, a hostilidade 
não vai esmagar a esperança, e não teremos de dominar o 
outro tentando construir uma civilização. 

Talvez eu hoje tenha acordado feito uma visionária ingê-
nua: não é inteiramente ruim, isso se chama esperança de que 
um dia predomine, sim, a família humana. “E aí?”, perguntarão. 
“Sem conflito, sem cobiça, sem alguma opressão e alguma 
guerrinha, qual a graça?” 

Aí, não vamos bocejar como anjos entediados, mas 
crescer mais, e mais, em caráter, sabedoria, harmonia, e – 
por que não? – algum tipo de felicidade. 

(LUFT, Lya. A família humana. Disponível em: https://gauchazh.clicrbs. 
com.br/colunistas/lya-luft/noticia/2019/06/a-familia-humana-cjx6p12 

mq01ro01o9obgwdbq6.html. Acesso em: 06/04/2020.) 
 
Questão 01 
Sobre o texto lido, é correto afirmar que: 
A) A autora apresenta uma visão pessimista sobre os dias 

atuais.   
B) As pessoas decentes olham com atenção e respeito para 

o outro.  
C) O ser humano busca o amor incondicional; porém, não 

anseia pela dominação.  
D) A palavra “miscigenação” significa a segregação das raças 

e dos desejos humanos. 
E) A autora admite ser ruim acordar esperançosa como uma 

visionária ingênua que é. 
 
Questão 02 
Nos trechos “No whats ou outros, falo instantaneamente 
com amigos e familiares aqui perto, (...)” e “(...) uma vasta 
parcela da humanidade ainda vive em nível de miséria” 
(1º§), as palavras destacadas são classificadas, respectiva-
mente, como: 
A) Adjetivo e adjetivo.  
B) Advérbio e adjetivo. 
C) Advérbio e advérbio.  
D) Adjetivo e conjunção. 
E) Advérbio e conjunção. 
 
Questão 03 
Analise as afirmativas apresentadas sobre os termos 
destacados nos enunciados a seguir. 
I. Em “Minhas repetições são intencionais,(...)” (3º§), o 

adjetivo exerce a função sintática de predicativo do 
sujeito. 

II. Em “Estudos recentes sobre história das culturas (...)” 
(4º§), o adjetivo exerce a função sintática de adjunto 
adnominal. 

III. Na afirmativa I, o advérbio de modo modifica o verbo 
transitivo direto. 

IV. Na afirmativa II, o adjetivo acompanha o substantivo. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.   
B) II e III.  
C) I, II e IV.  
D) I, III e IV. 
E) II, III e IV. 
 
Questão 04 
Sobre os verbos “bocejar” e “crescer” (8º§), assinale a infor-
mação correta. 
A) Ambos são regulares.   
B) O primeiro é irregular. 
C) Ambos são transitivos.  
D) O primeiro é transitivo. 
E) O primeiro é bitransitivo. 
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Questão 05 
Em relação ao trecho “Nossa qualidade de vida melhorou 
em muitas coisas, mas serviços essenciais entre nós andam 
deteriorados, (...)” (1º§), marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) É formado por uma oração coordenada assindética. 
(     ) É formado por uma oração coordenada sindética 

adversativa. 
(     ) A conjunção “mas” pode ser substituída por “logo”, 

sem provocar alteração de sentido. 
(     ) A conjunção “mas” pode ser substituída por “todavia”, 

sem provocar alteração de sentido. 
A sequência correta está em 
A) V, F, V, F.  
B) V, F, F, V.  
C) V, V, F, F.  
D) F, V, V, F. 
E) F, V, F, V. 
 
Questão 06 
As palavras “insuspeitados” (2º§) e “possível” (5º§) possuem 
somente uma sílaba tônica. Quanto à posição da sílaba tônica, 
é possível afirmar que elas são classificadas como:  
A) Oxítonas.  
B) Polissílabas.    
C) Paroxítonas. 
D) Monossílabas.    
E) Proparoxítonas.  
 
Questão 07 
O texto registra alguns casos de ocorrência da crase. Ob-
serve as orações a seguir. 
I. Ele foi a Bahia passar o carnaval. 
II. A noite, ele pegou o caminhão e foi embora. 
III. Antônio comprou o caminhão e pagou a vista. 
IV. No mês passado, assisti aquele filme que você falou. 
V. Meu patrão sempre costumava dizer: prefiro isto aquilo. 
Quantas delas também devem registrar a ocorrência da 
crase? 
A) 1   
B) 2  
C) 3  
D) 4 
E) 5 
 
REDAÇÃO OFICIAL 
 
Questão 08 
Suponha que em uma comunicação oficial, o redator utilizou 
como fecho, em sua saudação ao destinatário, a expressão 
“Respeitosamente”; nesse caso, é possível afirmar que tal 
comunicação pode ser endereçada à(ao): 
I. Presidente da República. 
II. Autoridade de hierarquia superior à do remetente.  
III. Autoridade de hierarquia inferior à do remetente. 
IV. Autoridade de mesma hierarquia que a do remetente. 
 

Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s) 
A) I, II, III e IV. 
B) II, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) III e IV, apenas.  
E) I, III e IV, apenas.  
 
Questão 09 
Concernente às comunicações oficiais, excetuando-se 
aquelas assinadas pelo Presidente da República, o signa-
tário deverá ser: 
A) Informado, embora o cargo da autoridade que expede o 

documento não seja explicitado. 
B) Sempre informado antes de qualquer outro conteúdo de 

que tratará o expediente em questão.    
C) Resguardado, evitando-se a exposição indesejável da auto-

ridade responsável por tais comunicações. 
D) Informado, utilizando-se nome da autoridade que realiza 

a expedição, em letras maiúsculas e sem negrito.  
E) Informado em página isolada ao expediente para que a 

devida ênfase seja dada à autoridade que a expede. 
 
Questão 10 
Dentre as partes do documento no padrão ofício, uma 
apresenta a imagem do brasão do referente órgão público, 
conforme exemplificado a seguir. 
 

 
 

[Nome do órgão] 
 

[Secretaria/Diretoria] 
 

[Departamento/Setor/Entidade] 
 

(Imagem do brasão disponível em: https://www.capanema.pr.gov.br/.) 
 

Tal característica pode ser identificada em: 
A) Assunto. 
B) Cabeçalho. 
C) Endereçamento. 
D) Identificação do expediente. 
E) Fechos para as comunicações. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
Questão 11 
Em uma repartição pública há previsão de se aposentarem 
30% dos servidores em 2019. Dos servidores que restarem, 
20% devem se aposentar no ano de 2020, restando para o 
ano de 2021 um total de 84 servidores. Quantos servidores 
há nessa repartição em 2019? 
A) 130   
B) 140 
C) 150  
D) 160 
E) 170 



╫ 

     

 
4 

CARGO: AUXILIAR DE CONTABILIDADE (M) 

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/PR 

Questão 12 
Marcelo é o maior freguês de uma lanchonete cujo cardápio 
foi recentemente renovado. No novo cardápio, há 5 opções 
de sanduíches, 6 opções de molhos e 4 opções de bebidas com 
sabores distintos. Marcelo deseja experimentar todas as 
combinações possíveis de lanches, sempre consumindo um 
sanduíche, dois molhos e uma bebida. O número de maneiras 
distintas que Marcelo pode preparar o seu lanche, conside-
rando o novo cardápio está compreendido entre: 
A) 100 e 200    
B) 201 e 250 
C) 251 e 290  
D) 291 e 500 
E) 501 e 600 
 
Questão 13 
Clara e Mateus se conheceram no curso de matemática. 
Mateus, que estava interessado em namorar Clara, pediu 
seu endereço para visitá-la e conhecer seus pais. Ao forne-
cer o endereço a Mateus, Clara colocou corretamente o 
nome da rua e o bairro. Contudo, ela resolveu testar os 
conhecimentos do pretendente e pôs no lugar do número 
de sua residência a seguinte mensagem: “o número de 
minha residência é dado pelos algarismos contidos nas 
raízes da equação 2x2 – 48x + 270 = 0 organizados em 
ordem crescente”. Qual é o número da residência onde 
Mateus irá encontrar Clara? 
A) 19   
B) 159  
C) 234  
D) 678 
E) 713 
 
Questão 14 
Amanda comprou dois aparelhos eletrônicos novos: um 
notebook e um smartphone. Considere que: o preço total 
pago pelos dois aparelhos foi R$ 4.720,00 e que o notebook 
custou R$ 1.820,00 a mais que o smartphone. Quanto 
Amanda pagou no smartphone? 
A) R$ 1.450,00   
B) R$ 1.520,00 
C) R$ 1.640,00 
D) R$ 1.690,00 
E) R$ 1.720,00 
 
Questão 15 
Em uma fábrica de pijamas trabalham 490 funcionários 
treinados em três tipos de serviço: corte, costura e arre-
mate. Considere que: 
• 40 são treinados em corte e costura; 
• 47 são treinados em arremate e costura; 
• 35 são treinados em corte e arremate; 
• 17 funcionários possuem treinamento nos três tipos de 

trabalho; e, 
• o número de funcionários treinados em apenas um dos 

três tipos de serviço é o mesmo para cada serviço. 

Quantos funcionários possuem treinamento apenas em 
arremate? 
A) 117   
B) 134  
C) 201  
D) 351 
E) 405  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
LEGISLAÇÃO 
 
Questão 16 
Epitáfio, servidor público estável do município de Capa-
nema/PR, durante o exercício de suas funções, desobedeceu 
a seus deveres enquanto servidor, agindo de forma ilícita para 
obter vantagem pessoal em determinadas situações. Após 
apuração dos fatos através do devido processo administra-
tivo, no qual lhe foram assegurados o contraditório e ampla 
defesa, o servidor foi demitido sob a comprovação de ter 
praticado atos de improbidade administrativa. Considerando 
o Estatuto dos Servidores do Município de Capanema e diante 
caso narrado, é correto afirmar que: 
A) Tratando-se de demissão, a penalidade será sempre 

aplicada pelo superior hierárquico imediato ao servidor 
demitido.  

B) A penalidade aplicada não observou à Legislação vigente, 
sendo certo que a penalidade que deveria ser aplicada 
consistia em suspensão.  

C) A única forma de um servidor estável ser demitido é em 
razão do devido processo administrativo, em que lhe seja 
assegurada a ampla defesa.  

D) Mesmo havendo o devido processo administrativo, o ser-
vidor somente poderá perder a estabilidade em virtude 
de sentença judicial transitada em julgado.  

E) O ato de improbidade administrativa é uma das hipóteses 
em que, respeitado o devido processo administrativo, 
pode-se ocorrer a demissão do servidor estável.  

 
Questão 17  
A Lei Orgânica Municipal estabeleceu as regras para a reali-
zação da eleição para Mesa Executiva. Sobre a votação, é 
correto afirmar que: 
A) A ordem de escolha será 2º Secretário, 1º Secretário, 

Vice-Presidente e Presidente. 
B) Persistindo o empate após a repetição, o escrutínio será 

considerado eleito o mais idoso.  
C) O mandato da Mesa Executiva será de dois anos não 

admitida a recondução dos seus membros. 
D) Se dará por votação pública e com a participação de, no 

mínimo, 2/3 dos componentes da casa legislativa. 
E) A eleição para renovação da Mesa realizar-se-á obrigato-

riamente na primeira Sessão Ordinária da Primeira Sessão 
Legislativa. 
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Questão 18 
Nos termos da Lei Orgânica do Município de Capanema 
/PR, compete privativamente ao Prefeito, EXCETO:  
A) Vetar, no todo ou em parte, projetos de lei. 
B) Expedir decretos, portarias e outros atos administrativos.                                                                                               
C) Decretar desapropriações e instituir servidões adminis-

trativas. 
D) Dispor sobre a organização e o funcionamento da admi-

nistração municipal na forma da lei. 
E) Legislar sobre tributos municipais, autorizar isenções e 

anistias fiscais e remissão de dívidas. 
 
Questão 19 
Segundo a Constituição Federal, o Município reger-se-á por 
lei orgânica, votada e aprovada pela Câmara Municipal, 
que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos 
nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado. A 
respeito da disciplina quanto ao Munícipio segundo a 
Constituição Federal, assinale a alternativa correta.  
A) A suplementação da legislação federal e estadual, naqui-

lo que couber, é competência dos municípios.  
B) O total da despesa com a remuneração dos Vereadores 

não poderá ultrapassar o montante de oito por cento da 
receita do Município.   

C) A composição da Câmara Municipal em Municípios de 
mais de quinze mil habitantes e de até trinta mil habi-
tantes será de nove vereadores.  

D) O subsídio máximo dos vereadores em municípios de até 
dez mil habitantes corresponderá a trinta por cento do 
subsídio dos Deputados Estaduais.  

E) A iniciativa popular de projetos de lei de interesse espe-
cífico do Município, da cidade ou de bairros, dependerá 
da manifestação de, pelo menos, sete por cento do 
eleitorado. 

 
Questão 20 
De acordo com o disposto na Lei nº 8.429/1992, marque V 
para as afirmativas verdadeiras e F paras as falsas. 
(     ) Constitui ato de improbidade administrativa que causa 

lesão ao erário permitir ou facilitar a aquisição, per-
muta ou locação de bem ou serviço por preço superior 
ao de mercado. 

(     ) Constitui ato de improbidade administrativa que atenta 
contra os princípios da administração pública retardar ou 
deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício. 

(     ) Será punido com a pena de suspensão, o agente pú-
blico que se recusar a prestar declaração dos bens, 
dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa. 

(     ) Constitui ato de improbidade administrativa que atenta 
contra os princípios da administração pública deixar de 
prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.  

A sequência está correta em 
A) F, V, F, V.  
B) V, F, V, F.  
C) V, V, F, V. 
D) V, F, F, V. 
E) F, V, V, F. 

CONHECIMENTOS DO CARGO 
 
Questão 21 
O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é forne-
cer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o 
resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis 
para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. 
Segundo prevê a Lei nº 6.404/76, em qual demonstração 
contábil deverão estar discriminados: o saldo do início do 
período e os ajustes de exercícios anteriores, as reversões de 
reservas e o lucro líquido do exercício, as transferências para 
reservas, os dividendos, a parcela dos lucros incorporada ao 
capital e o saldo ao fim do período? 
A) Balanço Patrimonial. 
B) Demonstração dos fluxos de caixa. 
C) Demonstração do valor adicionado. 
D) Demonstração do resultado do exercício.  
E) Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. 
 
Questão 22 
Uma empresa é considerada companhia aberta quando pro-
move a colocação de valores mobiliários em bolsas de valores 
ou no mercado de balcão. Ao que se refere às companhias 
abertas, com base no que dita a legislação vigente, podemos 
afirmar que: 
A) As demonstrações financeiras serão assinadas exclusiva-

mente por técnicos em contabilidade, independente de 
comprovação de habilitação legal. 

B) Nas demonstrações financeiras do exercício ainda que 
haja modificação de métodos ou critérios contábeis, de 
efeitos relevantes, não haverá necessidade da respectiva 
indicação.  

C) A escrituração da companhia será mantida em registros 
temporários, devendo ser atualizados mês a mês, com 
obediência exclusiva aos preceitos da legislação civil e aos 
princípios de contabilidade geralmente aceitos. 

D) As demonstrações financeiras das companhias abertas 
observarão, ainda, as normas expedidas pela Comissão 
de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente subme-
tidas a auditoria por auditores independentes nela regis-
trados. 

E) Com relação à elaboração das normas expedidas pela 
Comissão de Valores Mobiliários, não se necessita conso-
nância com os padrões internacionais de contabilidade 
adotados nos principais mercados de valores mobiliários, 
mas apenas com base na legislação pátria. 

 
Questão 23 
Os fatos contábeis são eventos que causam alteração na 
composição quantitativa e/ou qualitativa do patrimônio da 
entidade. É correto afirmar que o pagamento de fornecedores 
com obtenção de desconto representa um fato: 
A) Permutativo. 
B) Misto diminutivo. 
C) Misto aumentativo. 
D) Modificativo diminutivo. 
E) Modificativo aumentativo. 
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Questão 24 
A contabilidade aplicada ao setor público constitui-se em 
um ramo da ciência contábil, cujo campo de atuação cen-
tra-se nas pessoas jurídicas de direito público. É obrigatória 
a utilização da contabilidade aplicada ao setor público 
pelas seguintes entidades, EXCETO: 
A) Estado do Paraná. 
B) Universidade federal. 
C) Município de Capanema. 
D) Empresa que presta serviço ao município. 
E) Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 
 
Questão 25 
“O(a) ______________________ integrará a Lei de Dire-
trizes Orçamentárias – LDO, contendo a indicação dos 
valores pretendidos de receitas, despesas, resultado pri-
mário e nominal e montante da dívida pública para o 
exercício a que se referem e os dois seguintes.” Em confor-
midade com o Art. 4º, § 1º, da Lei 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal, assinale a alternativa que com-
pleta corretamente a afirmativa anterior. 
A) Anexo de Metas Fiscais 
B) Relatório de Riscos Fiscais   
C) Relatório de Despesas com Pessoal 
D) Programação de Desembolsos Mensais 
E) Relatório Resumido de Execução Orçamentária 
 
Considere as informações que contextualizam as questões 
26 e 27. 
 

Uma empresa apresentava os seguintes dados; observe. 
 

ATIVO PASSIVO 
Bens – R$ 30.000,00 
Direitos – R$ 10.000,00 

Obrigações – R$ 15.000,00 
Patrimônio Líquido − ? 

TOTAL – R$ 40.000,00 TOTAL − ? 
 

Questão 26 
Quais serão os valores do Patrimônio Líquido e do Passivo, 
respectivamente? 
A) R$ 15.000,00; 30.000,00 
B) R$ 25.000,00; 40.000,00 
C) R$ 25.000,00; 55.000,00 
D) R$ 40.000,00; 15.000,00 
E) R$ 65.000,00; 80.000,00 
 
Questão 27 
Considerando que a empresa adquiriu mercadorias no 
valor de R$ 5.000,00 à vista, qual será o valor do Ativo após 
a operação? 
A) R$ 15.000,00 
B) R$ 20.000,00 
C) R$ 35.000,00 
D) R$ 40.000,00 
E) R$ 45.000,00 
 
 

Questão 28 
No balanço, as contas serão classificadas segundo os 
elementos do patrimônio que registrem, e agrupadas de 
modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação 
financeira da companhia. No ativo, as contas serão dis-
postas em ordem decrescente de grau de liquidez dos 
elementos nelas registrados, divididos em ativo circulante 
e ativo não circulante, composto por ativo realizável a 
longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Com 
base nessa classificação, relacione adequadamente as colunas 
a seguir.   
1. Ativo Circulante. 
2. Investimentos. 
3. Intangível. 
4. Ativo Realizável a Longo Prazo. 
(     ) As disponibilidades, os direitos realizáveis no curso 

do exercício social subsequente e as aplicações de 
recursos em despesas do exercício seguinte. 

(     ) As participações permanentes em outras sociedades 
e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis 
no ativo circulante, e que não se destinem à manu-
tenção da atividade da companhia ou da empresa. 

(     ) Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos 
destinados à manutenção da companhia ou exerci-
dos com essa finalidade, inclusive o fundo de comér-
cio adquirido. 

(     ) Os direitos realizáveis após o término do exercício 
seguinte, assim como os derivados de vendas, adian-
tamentos ou empréstimos a sociedades coligadas ou 
controladas (artigo 243), diretores, acionistas ou 
participantes no lucro da companhia, que não consti-
tuírem negócios usuais na exploração do objeto da 
companhia. 

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3, 4. 
B) 4, 3, 2, 1. 
C) 3, 1, 4, 2. 
D) 2, 4, 1, 3. 
E) 1, 3, 2, 4. 
 
Questão 29 
Os estoques devem ser mensurados pelo menor valor entre o 
valor de custo e o valor realizável líquido, pois, em 
decorrência de danos, obsolescência, aumento de custos ou 
redução do preço de venda, seu custo pode não ser 
recuperável e os ativos não devem ser escriturados por 
quantias superiores àquelas que se espera que sejam reali-
zadas com a sua venda ou uso. Tal procedimento está de 
acordo com o seguinte Princípio: 
A) Entidade. 
B) Prudência. 
C) Continuidade. 
D) Oportunidade. 
E) Materialidade. 
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Questão 30 
A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) é uma 
demonstração contabilística dinâmica que se destina a 
evidenciar a formação do resultado líquido devendo ter 
alterações em um exercício, através do confronto das 
receitas, custos e resultados, apuradas segundo o princípio 
contábil do regime de competência. De acordo com a Lei nº 
6.404/76 sobre o que deve estar discriminado na Demons-
tração do Resultado do Exercício (DRE), analise as infor-
mações a seguir. 
I. O saldo do início do período, os ajustes de exercícios 

anteriores e a correção monetária do saldo inicial. 
II. A receita bruta das vendas e serviços, as deduções das 

vendas, os abatimentos e os impostos. 
III. As transferências para reservas, os dividendos, a parcela 

dos lucros incorporada ao capital e o saldo ao fim do 
período.  

IV. As despesas com as vendas, as despesas financeiras, 
deduzidas das receitas, as despesas gerais e adminis-
trativas, e outras despesas operacionais. 

Devem ser evidenciados na DRE os dados constantes em: 
A) I, II, III e IV. 
B) I e IV, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) I, II e III, apenas. 
E) II, III e IV, apenas. 
 
Questão 31 
As classificações das despesas são divididas em Instituci-
onal, Funcional e Programática. É correto afirmar que a 
classificação Institucional: 
A) É obrigatória e padronizada para todos os entes, exceto 

os municípios.  
B) Não é obrigatória para todos os entes e devem ter seus 

trabalhos organizados por programas e ações, mas cada 
um estabelecerá seus próprios programas e ações de 
acordo com a Lei. 

C) É o instrumento de organização da ação governamental 
que visa à concretização dos objetivos pretendidos. Esta-
dos e Municípios devem seguir a mesma estrutura con-
ceitual de programa, ação e subtítulo ainda que haja 
nomenclatura distinta para programas e subtítulos. 

D) É obrigatória para todos os entes; é formada por funções 
e subfunções; busca identificar em que área de despesa 
a ação governamental será realizada; sendo composta de 
um rol de funções e subfunções prefixadas, que servem 
como agregador de gastos públicos por área de ação 
governamental nos três níveis de Governo. 

E) É obrigatória para todos os entes e constitui unidade 
orçamentária o agrupamento de serviços subordinados ao 
mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas 
dotações próprias. No âmbito da União, reflete as estruturas 
organizacional e administrativa e compreende dois níveis 
hierárquicos: órgão orçamentário e unidade orçamentária. 

 
 

Questão 32 
As receitas são todas as entradas de recursos, em determi-
nado período, que o Estado utiliza para financiar seus 
gastos, podendo ou não se incorporar ao seu patrimônio. 
As receitas orçamentárias são classificadas como receitas 
orçamentárias e extraorçamentárias. Em relação às recei-
tas extraorçamentárias, analise as afirmativas a seguir. 
I. Integram o orçamento público, constituindo renda da 

administração, uma vez que a sua execução é ligada à 
execução do orçamento. 

II. São entradas que provocam alterações do patrimônio 
Financeiro; porém, não modificam o seu saldo. 

III. Constitui numerário do Estado, sendo o mesmo deposi-
tário dos valores e não possui caráter temporário. 

IV. No momento do ingresso da receita extraorçamentária, 
o Estado é apenas considerado seu depositário e, nesse 
instante, é gerada uma elevação equivalente de valor no 
ativo e no passivo, ambos financeiros, mantendo inalte-
rado o saldo patrimonial financeiro. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) IV. 
B) I e II. 
C) I e III.  
D) II e IV. 
E) III e IV. 
 
Questão 33 
A etapa de planejamento orçamentário compreende a 
estimativa da arrecadação da receita orçamentária con-
forme determinação da Lei Orçamentária Anual (LOA). A 
etapa de execução da receita se dá em três estágios: o 
lançamento, a arrecadação e o recolhimento. O lança-
mento é o ato da repartição competente, que verifica a 
procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora 
e inscreve o débito desta. O tipo de lançamento da receita 
a ser obtida com o Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) é classificado como: 
A) Direto ou misto.  
B) Direto ou de ofício.  
C) Misto ou declaração. 
D) Declaração ou autolançamento. 
E) Homologação ou autolançamento. 
 
Questão 34 
As despesas possuem as seguintes fases: programação, 
licitação, empenho, liquidação e pagamento. O empenho é 
o ato emanado de autoridade competente que cria para o 
Estado obrigação de pagamento pendente ou não de 
implemento de condição. Um exemplo de situação em que, 
no momento do empenho, a obrigação já está patrimo-
nialmente reconhecida é: 
A) Fretes. 
B) Precatórios.  
C) Aquisição de combustível.  
D) Aquisição de material permanente.  
E) Serviços de fornecimento de energia elétrica. 
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Questão 35 
Os gestores públicos de certo município necessitam de uniformes para os seus cinco mil funcionários; assim, resolvem abrir uma 
licitação na modalidade Pregão seguindo todos os trâmites exigidos por lei. Cinco confecções atenderam a todos os requisitos 
exigidos e participaram dessa modalidade com suas propostas. No curso da sessão, os valores oferecidos foram: 
 

EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C EMPRESA D EMPRESA E 
R$ 320.000,00 R$ 353.000,00 R$ 330.000,00 R$ 350.0000,00 R$ 380.000,00 

  

De acordo com a Lei Federal nº 10.520/02, as empresas que estarão autorizadas a fazer novos lances verbais e sucessivos 
são, respectivamente: 
A) A e C. 
B) B e E. 
C) A, B e C.   
D) A, C e D.  
E) B, D e E. 
 
Questão 36 
Uma das demonstrações de que trata a Lei Federal                      
nº 4.320/64 é o Balanço Patrimonial que deverá demons-
trar Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Finan-
ceiro, Passivo Permanente, Saldo Patrimonial e Contas de 
Compensação. Determinada prefeitura municipal apre-
sentou as seguintes informações: 
• Ativo Real = R$ 150.000,00 
• Passivo Financeiro = R$ 50.000,00 
• Déficit Financeiro = – R$ 10.000,00 
De acordo com os dados apresentados, é correto afirmar 
que o valor do Ativo Permanente será de: 
A) R$ 40.000,00 
B) R$ 60.000,00 
C) R$ 100.000,00  
D) R$ 110.000,00 
E) R$ 200.000,00 
 
Questão 37 
Um agente público de um município teve o seu cargo extinto 
e foi reconduzido para outro local para exercer a mesma 
função. Porém, o novo local era marcado por atos ímprobos 
que prejudicavam a imagem e a moral da Prefeitura diante 
das pessoas. O agente público, se deparando com o que 
acontecia na sua atual repartição, resolveu “se fingir de 
morto” e não tomou nenhuma providência a respeito. Diante 
do exposto, é correto afirmar que: 
A) Todo agente público pode se dispor sobre os interesses 

públicos para atender aos seus interesses e não da 
coletividade.  

B) O agente público se omitiu diante dos atos ímprobos e 
poderá responder por improbidade administrativa por 
ato omissivo.  

C) Caso a repartição seja investigada, o agente público não 
será considerado na investigação, pois assumiu o cargo 
recentemente. 

D) Caso a repartição seja investigada, o agente público, 
certamente, não será prejudicado, já que os atos ímprobos 
eram de outras pessoas e não dele.  

E) O agente público deverá continuar a agir igualmente às 
pessoas de sua nova repartição, pois os atos ímprobos 
sempre fizeram parte da cultura local. 

Questão 38 
Consideram-se Restos a Pagar (resíduos passivos) as despesas 
empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, 
distinguindo-se as processadas das não processadas. Um 
gestor público de uma determinada prefeitura municipal 
comprou material para a construção de uma escola. Após a 
realização de todo o processo licitatório, assinatura e registro 
das assinaturas no contrato, foi realizado o empenho em 1º 
de março de 2019 e, no dia 1º de junho de 2019, o fornecedor 
entregou tal material que foi conferido pelo setor responsá-
vel. Após a conferência, foi realizada a liquidação dessa 
despesa. Porém, devido a certos motivos, não foi possível 
realizar o pagamento ainda no ano de 2019. Nesse caso, a 
despesa foi registrada em 31 de dezembro de 2019 como 
restos a pagar processados e paga somente em 2020. Diante 
do exposto, é correto afirmar que o pagamento de restos a 
pagar no ano de 2020 fará com que essa despesa seja 
considerada como: 
A) Corrente. 
B) De Custeio.   
C) Orçamentária. 
D) Extraorçamentária. 
E) De Inversão Financeira. 
 
Questão 39 
A prefeitura de determinado município deseja contratar 
um serviço de engenharia consultiva para o desenvolvi-
mento de um projeto de recuperação do solo, onde ocorria 
descarte de lixo. Para isso, serão utilizados estudos prelimi-
nares, diversos cálculos e, ainda, procedimentos resul-
tantes de pesquisas científicas desenvolvidos por enge-
nheiros do setor. A revitalização do solo vai de encontro à 
política de proteção ao meio ambiente da gestão do muni-
cípio. Considerando que o julgamento das propostas será 
objetivo e realizado pela Comissão de Licitação, o tipo de 
licitação adequado para este caso será: 
A) Concurso. 
B) Maior lance. 
C) Menor preço.   
D) Melhor técnica. 
E) Concurso e Leilão. 
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Questão 40 
Diante da pandemia do Coronavírus, um certo município 
eleva suas dívidas públicas, a fim de realizar compras de 
respiradores, leitos, contratos de pessoal da área da saúde 
e demais despesas. Os analistas da Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística estimam cenários pós-
-pandemia de queda do PIB (Produto Interno Bruto) 
Nacional e do Município com variações baixas ou até 
negativas por período superior a quatro trimestres. O 
gestor dessa cidade deseja saber, caso as estimativas se 
confirmem, quais os prazos existentes para a quitação das 
dívidas. Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir. 
I. Os gastos com pessoal e o excedente deverão ser 

eliminados nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo 
menos 1/3 quitado no primeiro quadrimestre. 

II. Os gastos excedentes serão eliminados nos próximos 
três quadrimestres, sendo pelo menos 25% no primeiro 
quadrimestre. 

III. Os prazos para recondução dos limites de gastos com 
pessoal e gastos excedentes serão duplicados por 
período igual ou superior a quatro trimestres. 

IV. Os gastos deverão ser eliminados nos próximos quatro 

trimestres, sendo pelo menos ½ pagos no primeiro 
trimestre. 

V. Os gastos excedentes serão eliminados nos próximos 
três trimestres, sendo pelo menos 25% no primeiro 
trimestre. 

Está correto o que se afirma apenas em   
A) III. 
B) I e II.   
C) I e V. 
D) II e IV. 
E) IV e V. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 

É necessário uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso 
candidatos. 

 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos; a utilização de máquinas calculadoras e/ou 
similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com 
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras ou braceletes magnéticos (ainda que terapêuticos) e similares 
etc., não acarretando qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de níveis Superior, Médio, Médio 
Técnico e Fundamental Completo. Os cargos Auditor Fiscal Municipal e Contador terão Prova Discursiva com o objetivo de 
avaliar o conhecimento técnico na área de atuação (Estudo de Caso). Para os cargos Fiscal de Tributos, Analista em Recursos 
Humanos, Assistente Social e Engenheiro Civil II a prova discursiva terá o objetivo de avaliar a capacidade de expressão na 
modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa (Redação). 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 
o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva) que lhe foram fornecidos estão corretos. 
Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato 
deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para os cargos de nível Fundamental Completo e Médio Técnico; e 4 (quatro) 
horas para os cargos de nível Médio e Superior. Este período abrange a assinatura, assim como a transcrição das respostas 
para o Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas (A a E) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(Gabarito) e a Folha de Textos Definitivos (Prova Discursiva), devidamente assinados em local específico. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá se retirar do 
local de provas a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o Caderno de 
Provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação 
da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado o Termo de Ocorrência, 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação, bem como pelo Coordenador da Unidade de 
provas, para posterior análise pela comissão de Acompanhamento do concurso.   

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas escritas objetivas de 
múltipla escolha (segunda-feira).  
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 (dois) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.  
- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso 
pelo candidato ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme 
disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. 




