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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:

 � este caderno de prova.
 � 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.

17 de novembro

9 às 12h30

35 questões

3h30 de duração*

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

C2 Contador Legislativo

Câmara Municipal de  

IÇARA
CONCURSO  
PÚBLICO



.
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Língua Portuguesa 5 questões

Leia o texto.

Números

Eu valho muito pouco, sou sincero, 
dizia o Um ao Zero, 
no entanto, quanto vales tu? Na prática 
és tão vazio e inconcludente 
quanto na matemática. 
Ao passo que eu, se me coloco à frente 
de cinco zeros bem iguais a ti, 
sabes acaso quanto fico?

Cem mil, meu caro, nem um tico 
a menos, nem um tico a mais.

Questão de números. Aliás é aquilo 
que sucede com todo ditador 
que cresce em importância e valor 
quanto mais são os zeros a segui-lo.

Trilussa. In Lições de texto: Platão e Fiorin

1. Avalie as afirmativas abaixo em relação ao texto.

1. Os números são tomados como pessoas e isso 
caracteriza um vício de linguagem chamado 
prosopopeia.

2. Segundo o Um, o Zero é irrefutável.
3. O enunciador do texto usa maliciosamente 

um dado matemático válido para humilhar 
seu interlocutor.

4. A última frase do texto, na comparação entre 
o Um e o Zero, este é tomado como pessoa 
que não se opõe a quem lhes lidera; ao con-
trário, só lhes dá mais poder.

5. Se no lugar de “quantos mais são os zeros a 
segui-lo” fosse escrito “quantos mais são os 
zeros a lhe seguir”, a frase apresentaria um 
vício de linguagem chamado “solecismo” que 
é um desvio de sintaxe; nesse caso, especifica-
mente de regência.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

2. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Na frase retirada do texto: “… dizia o Um ao 
Zero”, não há sujeito.

b. SQUARE A primeira frase do texto é um período com-
posto por três orações coordenadas entre si.

c. SQUARE A expressão sublinhada no texto está entre 
vírgulas por se tratar de aposto.

d. Check-square Na frase retirada do texto: “… Na prática és tão 
vazio e inconcludente”, as palavras sublinhadas 
referem-se ao Zero e são predicativos do sujeito.

e. SQUARE Na frase retirada do texto: “… quanto mais são 
os zeros a segui-lo” temos um pronome reto em 
ênclise, quanto à sua colocação.

3. Assinale a alternativa cujo uso da crase justifica-se 
pelo mesmo motivo que o da expressão do texto 

“à frente”.

a. SQUARE Fez tudo à ferro e fogo.
b. Check-square Estava à procura de alegria.
c. SQUARE O rapaz está vestido à caráter.
d. SQUARE Escolheu à dedo sua companhia.
e. SQUARE Não escreva o documento à lápis.

4. Assinale a alternativa correta quanto à pontuação 
ou acentuação gráfica.

a. SQUARE Quase todos os candidatos procediam de Içara 
e de Criciúma; havia porém, alguns de Lages.

b. SQUARE Os números impares e os pares tem a mesma 
função, na hora de confundir o raciocínio.

c. Check-square Esses livros contêm aquelas anotações que, 
sem dúvidas, puseram fim àquela conversa 
maliciosa.

d. SQUARE Era do conhecimento de todos o horário da 
prova, mas, alguns se atrasaram, pois o vôo da 
5h não aconteceu.

e. SQUARE Se tu escrevesseis corretamente não have-
ria mais, neste setor problemas com a 
contabilidade.
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5. Avalie as frases, considerando regência verbal e 
concordância verbal e nominal.

1. Apenas 1,5% quer a manutenção.
2. Dizem que 10% do terreno foram invadidos.
3. Haverá novidades a partir de outubro.
4. José namora com Maria.
5. Moro na Rua das Hortênsias, número 20.

Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE A frase 1 deveria apresentar o verbo no plural.
b. Check-square A frase 2 está correta quanto à concordância 

verbal.
c. SQUARE A frase 3 apresenta erro de concordância verbal, 

já que a palavra “novidades” está no plural e o 
verbo no singular.

d. SQUARE A frase 4 está correta quanto à regência verbal, 
já que “quem namora, namora COM alguém”.

e. SQUARE A frase 5 apresenta um verbo cuja regência 
pede a preposição “a”, obrigatoriamente. Assim, 
a frase correta seria: “Moro à Rua das Hortênsias, 
número 20”.

Matemática 5 questões

6. Em uma cidade a razão entre o número de carros 
e habitantes é 3:5. Se esta cidade conta com 2000 
carros a menos que o número de habitantes, então o 
número de habitantes na cidade é:

a. Check-square Maior que 4900.
b. SQUARE Maior que 4800 e menor que 4900.
c. SQUARE Maior que 4700 e menor que 4800.
d. SQUARE Maior que 4600 e menor que 4700.
e. SQUARE Menor que 4600.

7. Se em um banco são necessárias 8 caixas para 
atender 180 clientes a cada 3 horas, quantos caixas são 
necessárias para atender 300 clientes a cada 4 horas?

a. SQUARE 12
b. SQUARE 11
c. Check-square 10
d. SQUARE 9
e. SQUARE 8

8. Uma pessoa financiou 90% de um imóvel no valor 
de R$ 230.000,00 em 12 anos. O pagamento será em 
prestações descrescentes mensais e o sistema de amor-
tização é o sistema de amortização constante (SAC).

Sabendo que a taxa de juros cobrada é de 0,4% ao 
mês, temos que o valor da prestação número 14 é:

a. SQUARE Maior que R$ 2195.
b. Check-square Maior que R$ 2185 e menor que R$ 2195.
c. SQUARE Maior que R$ 2175 e menor que R$ 2185.
d. SQUARE Maior que R$ 2165 e menor que R$ 2175.
e. SQUARE Menor que R$ 2165.

9. Dois sócios constituem uma empresa, sendo que o 
primeiro participa com R$ 800 e o segundo com R$ 500. 
Na distribuição anual de lucros (feita de maneira pro-
porcional ao capital inicial investido na empresa) o 
primeiro sócio recebeu R$ 200 a mais que o outro.

Logo, o lucro total distribuído no ano em questão foi:

a. SQUARE Maior que R$ 900,00.
b. SQUARE Maior que R$ 875,00 e menor que R$ 900,00.
c. Check-square Maior que R$ 850,00 e menor que R$ 875,00.
d. SQUARE Maior que R$ 825,00 e menor que R$ 850,00.
e. SQUARE Menor que R$ 825,00.

10. Um produto é vendido e comprado sucessiva-
mente por três pessoas. O primeiro obteve um lucro 
de 10% e o segundo um lucro de 20% com a venda do 
produto. A última pessoa teve um prejuízo de 5% com 
a venda do produto.

Se a terceira pessoa vendeu o produto por R$ 15.048, 
então a primeira pessoa vendeu o produto por um 
valor:

a. SQUARE Maior que R$ 12.250.
b. Check-square Maior que R$ 11.750 e menor que R$ 12.250.
c. SQUARE Maior que R$ 11.250 e menor que R$ 11.750.
d. SQUARE Maior que R$ 10.750 e menor que R$ 11.250.
e. SQUARE Menor que R$ 10.750.
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14. A respeito dos conhecimentos sobre orçamento 
público, é correto afirmar que a Constituição Federal 
brasileira:

a. SQUARE Veda o início de programas ou projetos 
que não tenham prévia aprovação em 
audiências públicas.

b. Check-square Exige a elaboração do orçamento anual, a sua 
aprovação pelo poder Legislativo e a sua dispo-
nibilização à sociedade.

c. SQUARE Condiciona a aprovação do orçamento 
anual pelo poder Executivo ao pedido pré-
vio de liberação de dotações pelos órgãos e 
entidades públicas.

d. SQUARE Estabelece que a iniciativa de elaboração 
do orçamento anual é do poder Legisla-
tivo e de que a aprovação é realizada pelo 
poder Executivo.

e. SQUARE Determina que a aprovação do orçamento 
anual pelo poder Legislativo deve ocorrer 
antes das eleições de representantes do 
poder Executivo.

15. A respeito dos conhecimentos sobre receitas e 
despesas orçamentárias, é correto afirmar que:

a. Check-square Pertencem ao exercício financeiro as despesas 
nele legalmente empenhadas.

b. SQUARE Receitas previamente lançadas provocam Varia-
ções Patrimoniais Diminutivas no momento da 
arrecadação.

c. SQUARE Receitas são reconhecidas quando ocorre o 
recolhimento, enquanto que despesas são 
reconhecidas quando há o pagamento.

d. SQUARE Se houver o registro de uma Variação Patrimo-
nial Aumentativa, então é porque ocorreu o 
reconhecimento de uma receita orçamentária.

e. SQUARE A liquidação de uma despesa reduz o saldo da 
conta “Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda 
Nacional (F)”.

Conhecimentos Específicos 25 questões

11. A Lei Complementar no 3/99 do Município de 
Içara institui o Estatuto dos Servidores Públicos Muni-
cipais sob o Regime Jurídico:

a. SQUARE Celetista.
b. SQUARE Misto Celetista.
c. SQUARE Misto Estatutário.
d. Check-square Único Estatutário.
e. SQUARE Complementar.

12. De acordo com o Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Içara, o Órgão de direção dos trabalhos 
da Câmara:

a. Check-square É a Mesa.
b. SQUARE É o Presidente.
c. SQUARE É a Secretaria-Geral.
d. SQUARE São as Comissões Permanentes.
e. SQUARE São as Comissões Temporárias.

13. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Leis Complementares darão origem aos 
orçamentos.

b. SQUARE Decretos-lei estabelecerão as diretrizes das 
finanças públicas.

c. SQUARE As diretrizes orçamentárias serão dispostas em 
Portarias.

d. SQUARE As leis orçamentárias poderão ser mensais ou 
semestrais.

e. Check-square A Constituição Federal prevê que leis de inicia-
tiva do Poder Executivo estabelecerão os orça-
mentos anuais.
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19. No relatório comparativo da receita orçada com 
a arrecadada, um contador pode obter a informação 
sobre o valor das receitas:

1. A arrecadar.
2. Arrecadadas.
3. Previstas.
4. Lançadas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

20. A respeito dos conhecimentos sobre a classifica-
ção funcional programática, é correto afirmar:

a. SQUARE Uma subfunção quase sempre se relaciona 
com a missão institucional do órgão como, por 
exemplo, cultura, educação, saúde, defesa, que, 
na União, de modo geral, guarda relação com 
os respectivos Ministérios.

b. SQUARE Um projeto é definido como o gasto que 
engloba as despesas orçamentárias em rela-
ção às quais não se pode associar um bem ou 
serviço a ser gerado no processo produtivo 
corrente, tais como: dívidas, ressarcimentos e 
indenizações.

c. SQUARE Atividade é um instrumento de programação 
utilizado para alcançar o objetivo de um pro-
grama, envolvendo um conjunto de operações, 
limitadas no tempo, das quais resulta um pro-
duto que concorre para a expansão ou o aper-
feiçoamento da ação de governo.

d. SQUARE Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
estão obrigados a realizar a execução orçamen-
tária dos programas que constam no Plano 
Plurianual da União, de modo que haja harmo-
nia entre os entes da federação.

e. Check-square A classificação funcional segrega as dotações 
orçamentárias em funções e subfunções, bus-
cando responder basicamente à indagação “em 
que área” de ação governamental a despesa 
será realizada.

Caso 1

Para responder às questões 16 a 18, considere que em 
31/12/2018 um Município tinha os seguintes valores 
registrados em sua contabilidade referentes à execu-
ção orçamentária e que não houve outras operações:

Código Conta
Total

débitos créditos
5.2.1.1.x.xx.xx Previsão Inicial da Receita 500.000 -
6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar 480.000 500.000
6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada 480.000
5.2.2.1.1.xx.xx Dotação Inicial 500.000
6.2.2.1.1.xx.xx Crédito Disponível 450.000 500.000
6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar 435.000 450.000
6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 420.000 435.000
6.2.2.1.3.04.xx Crédito Empenhado Pago 420.000

16. No balanço orçamentário, ao final do ano de 2018, 
o resultado orçamentário do exercício foi de:

a. SQUARE R$ 10.000.
b. SQUARE R$ 15.000.
c. SQUARE R$ 20.000.
d. Check-square R$ 30.000.
e. SQUARE R$ 50.000.

17. Ao final do exercício financeiro de 2018, o valor 
inscrito em restos a pagar não processados foi de:

a. SQUARE R$ 10.000.
b. Check-square R$ 15.000.
c. SQUARE R$ 20.000.
d. SQUARE R$ 30.000.
e. SQUARE R$ 50.000.

18. No balanço financeiro, ao final do ano de 2018, 
em relação ao final de 2017, o saldo de Caixa e Equiva-
lentes de Caixa aumentou em:

a. SQUARE R$ 15.000.
b. SQUARE R$ 20.000.
c. SQUARE R$ 30.000.
d. SQUARE R$ 50.000.
e. Check-square R$ 60.000.
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23. Considere a seguinte situação hipotética:

Um cidadão foi ao poder legislativo municipal e ques-
tionou sobre o valor empenhado pelo município em 
2019 para atender às despesas com “amortização da 
dívida”.

Para obter a informação, o contador deverá consultar 
a classificação da despesa orçamentária, segundo a 
sua natureza, no detalhamento da(o):

a. SQUARE Ativo não circulante.
b. SQUARE Categoria econômica.
c. SQUARE Modalidade de aplicação.
d. Check-square Grupo de natureza da despesa.
e. SQUARE Reserva de contingência.

24. O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público 
(PCASP) é dividido em 8 classes, sendo as contas con-
tábeis classificadas segundo a natureza das informa-
ções que evidenciam:

1. Ativo
2. Passivo e Patrimônio Líquido
3. Variações Patrimoniais Diminutivas
4. Variações Patrimoniais Aumentativas
5. Controles da Aprovação do Planejamento e 

Orçamento
6. Controles da Execução do Planejamento e 

Orçamento
7. Controles Devedores
8. Controles Credores

As classes de contas da natureza da informação patri-
monial são:

a. SQUARE Apenas 1 e 2.
b. SQUARE Apenas 7 e 8.
c. Check-square Apenas 1, 2, 3 e 4.
d. SQUARE Apenas 1, 2, 7 e 8.
e. SQUARE Apenas 3, 4, 5 e 6.

21. Considere a seguinte situação hipotética: o poder 
legislativo municipal pretende adquirir equipamen-
tos para realizar a transmissão ao vivo das sessões da 
câmara de vereadores.

A dotação orçamentária para a aquisição dos equipa-
mentos deve constar no:

a. Check-square orçamento fiscal, que é parte da Lei Orçamentá-
ria Anual (LOA) do município.

b. SQUARE orçamento de bens de capital, que é parte do 
Plano Plurianual (PPA) do município.

c. SQUARE orçamento de investimentos, que é parte da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do município.

d. SQUARE Plano Plurianual (PPA) da câmara de vereadores, 
que é parte do orçamento de investimentos do 
município.

e. SQUARE demonstrativo de aplicação das despesas de 
capital, que é parte da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) do poder legislativo municipal.

22. As variações patrimoniais aumentativas e dimi-
nutivas são transações que promovem alterações nos 
elementos patrimoniais da entidade do setor público 
e que afetam o resultado.

Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, 
um exemplo de variação patrimonial aumentativa e 
de variação patrimonial diminutiva:

a. SQUARE A realização de uma operação de crédito; O 
pagamento de uma despesa corrente.

b. SQUARE A aquisição de itens de estoque; O empenho de 
uma despesa de capital.

c. SQUARE O recebimento de uma caução; O pagamento 
de restos a pagar processados.

d. SQUARE A inscrição de despesas em restos a pagar; A 
cobrança de valores inscritos em dívida ativa.

e. Check-square O reconhecimento de um crédito tributário a 
receber; A provisão mensal do 13o salário dos 
servidores públicos.
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28. Um contador verificou que em determinado 
momento da escrituração de um ente público foi reali-
zado o lançamento contábil:

Débito 8.2.1.1.x.xx.xx Execução da Disponibilidade de Recursos $ 100
Crédito 8.2.1.1.2.xx.xx DDR Comprometida por Empenho $ 100

A natureza da informação desse lançamento contábil é:

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

29. Segundo o Manual de Contabilidade Aplicado ao 
Setor Público (MCASP), a etapa da despesa que se refere 
ao estabelecimento dos limites de gastos, incluídos nas 
leis orçamentárias com base nas receitas previstas, a 
serem efetuados pelas entidades públicas, é a da(o):

a. Check-square Fixação.
b. SQUARE Empenho.
c. SQUARE Liquidação.
d. SQUARE Arrecadação.
e. SQUARE Recolhimento.

30. O Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do 
Setor Público Brasileiro (SICONFI) é uma ferramenta:

a. SQUARE de transparência e de auditoria implementada 
pelo Tribunal de Contas da União.

b. SQUARE de treinamento e capacitação de servidores 
públicos por meio da educação a distância.

c. Check-square destinada ao recebimento de informações con-
tábeis, financeiras e de estatísticas fiscais oriun-
das dos entes da federação.

d. SQUARE que tem como um de seus objetivos a adoção 
de um sistema de plano de contas padrão 
pelos municípios para o controle de gastos 
com pessoal.

e. SQUARE de credenciamento e autorização para a realiza-
ção de operações de crédito que dependem de 
prévia anuência do Senado Federal.

25. A demonstração contábil que permite aos usuá-
rios avaliar como a entidade do setor público obteve 
recursos para financiar suas atividades e a maneira 
como os recursos de caixa foram utilizados é o (a):

a. Check-square Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).
b. SQUARE Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP).
c. SQUARE Balanço Orçamentário (BO).
d. SQUARE Balanço Patrimonial (BP).
e. SQUARE Balanço Financeiro (BF).

26. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal 
(Lei Complementar no 101/2000), a despesa total com 
pessoal, em cada período de apuração, no poder legis-
lativo municipal, não poderá exceder ao percentual da 
receita corrente líquida de:

a. SQUARE 2%.
b. SQUARE 3%.
c. Check-square 6%.
d. SQUARE 54%.
e. SQUARE 60%.

27. O Fundo de Participação dos Municípios (FPM) é 
a transferência constitucional composta por 22,5% da 
arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de 
qualquer natureza e sobre os produtos industrializados.

Ao receber essa transferência, o município a classifica 
como uma receita:

a. SQUARE orçamentária e de capital.
b. Check-square orçamentária e corrente.
c. SQUARE extraorçamentária e corrente.
d. SQUARE extraorçamentária e de capital.
e. SQUARE orçamentária e de investimentos.
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33. Considere a seguinte situação hipotética:

Em janeiro de 2019, um contador registrou o paga-
mento de restos a pagar.

Nesse caso, é correto afirmar que a despesa referente 
a esse pagamento:

a. SQUARE é orçamentária do exercício de 2019 e regis-
trada como pertencente a exercícios anteriores.

b. SQUARE pertence ao exercício de 2019, devendo haver 
o prévio empenho antes do pagamento, de 
forma que é considerada orçamentária.

c. Check-square pertence a exercícios anteriores, de acordo com 
seu respectivo empenho, de forma que em 
2019 é considerada extraorçamentária.

d. SQUARE pode ser considerada tanto do exercício de 
2019 quanto de exercícios anteriores, desde 
que seja considerada orçamentária no ano em 
que for realizado o pagamento.

e. SQUARE é classificada como extraorçamentária na cate-
goria econômica de capital e pertence ao exer-
cício de 2019.

34. A respeito dos conhecimentos sobre créditos 
adicionais, é correto afirmar que:

a. SQUARE Para as despesas urgentes e imprevistas, como 
no caso de uma calamidade pública, deve ser 
aberto um crédito suplementar.

b. Check-square Os créditos suplementares e especiais serão 
autorizados por lei e abertos por decreto 
executivo.

c. SQUARE O superávit patrimonial apurado na Demonstra-
ção do Resultado Patrimonial do exercício ante-
rior é um dos recursos utilizáveis para a abertura 
dos créditos suplementares e especiais.

d. SQUARE São créditos suplementares os destinados a 
despesas para as quais não haja dotação orça-
mentária específica.

e. SQUARE Os créditos adicionais terão vigência adstrita 
ao exercício financeiro em que forem abertos, 
salvo expressa disposição legal em contrário, 
quanto aos especiais e auxiliares.

31. Segundo a Instrução Normativa TC-0020/2015 do 
Tribunal de Contas de Santa Catarina, a prestação de 
contas apresentada pelo prefeito deve ser remetida ao 
Tribunal de Contas até o dia 28 de fevereiro do exercí-
cio seguinte, e compõe-se de:

1. Balanço geral do município, composto, no 
mínimo, pelas demonstrações contábeis 
consolidadas do exercício e demonstrativos 
da execução do Orçamento, abrangendo as 
Administrações Direta e Indireta.

2. Parecer do poder legislativo municipal sobre 
os percentuais mínimos de aplicação em 
saúde e educação.

3. Parecer do Conselho Municipal de Acom-
panhamento e Controle Social do FUNDEB 
(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profis-
sionais da Educação).

4. Relatório do órgão central do sistema de 
controle interno do Poder Executivo sobre a 
execução dos orçamentos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

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

a. SQUARE Leilão.
b. SQUARE Pregão.
c. SQUARE Tomara de preços.
d. SQUARE Concorrência.
e. Check-square Convite.
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C2 Contador Legislativo

Coluna  
em Branco.
(rascunho)

35. Ao final de um exercício financeiro um município 
obteve um resultado patrimonial superavitário.

Nesse caso, é correto afirmar que houve uma dife-
rença positiva entre:

a. SQUARE as receitas realizadas e as despesas empenhadas.
b. SQUARE as receitas correntes arrecadadas e as despesas 

correntes liquidadas.
c. Check-square as variações patrimoniais aumentativas e as 

variações patrimoniais diminutivas.
d. SQUARE o saldo em espécie do exercício anterior e o 

saldo em espécie para o exercício seguinte.
e. SQUARE as transferências financeiras recebidas e as 

transferências financeiras concedidas.



.

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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 Contador Legislativo
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