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PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA 
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! 

 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

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

Do funk 150 bpm ao rock, Planeta Atlântida 2020 celebra a diversidade musical 
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Lá se foi a 25ª edição do Planeta Atlântida, que ocorreu na virada do mês de janeiro 

(2020). O festival refletiu, mais uma vez, as tendências musicais e da moda do ano em que é 

realizado. Se, por exemplo, em 1996 era um evento restrito ao rock (com Titãs, Maria do 

Relento, Mamonas Assassinas, Charly Garcia, entre outros), agora é um Planeta com atrações 

mais diluídas musicalmente, que ........... a diversidade. E que bom que é assim. 

Entre suas 25 edições, _______, no festival, muitos artistas e tendências, bem como 

________ outros tantos. Essas edições já ______ o palco do rock do Charlie Brown Jr., do axé 

da Banda Eva, Banda Beijo e Terra Samba, de uma das últimas apresentações de Tim Maia, do 

punk rock da Tequila Baby com Marky Ramone, do pagode universitário da Inimigos da HP, do 

emocore do NX Zero. O público do Planeta já vestiu munhequeira quadriculada, bandanas, cinto 

de rebite, jeans cintura baixa, boné com telinha, chapéu fedora e vestido hippie. Teve também 

piercing no umbigo, topete descolorido, cabelo curto, comprido ou com franja tapando os olhos. 

Em 2020, entre as mais de 75 mil pessoas que passaram pelo evento, havia meninas 

usando tons de rosa, amarelo, verde e laranja neon, e homens com bolsas e camisas 

estampadas. Musicalmente, as atrações foram de tudo um pouco: do velho e resistente rock ao 

novíssimo e acelerado funk 150 bpm. Foi o Planeta do trap (subgênero do rap que insere 

elementos eletrônicos, batidas arrastadas e efeitos de voz). Foi o Planeta do funk. Além de ser 

o Planeta Beat (palco dedicado ao gênero no sábado) e da festa promovida pelo Dennis DJ, 

houve a estreia do malicioso Kevinho, com um show dançante e animado. Mas, sobretudo, foi 

outro derivado do funk que tomou conta do festival. 

Foi o Planeta do funk 150 bpm. Kevin o Chris, principal artista da vertente acelerada do 

estilo, realizou um show intenso no festival. Kevin é cria do Baile da Gaiola, festa realizada no 

Complexo da Penha, no Rio. Comandado pelo DJ Rennan da Penha, foi esse baile que catapultou 

o funk 150 bpm. Essa tendência pôde ser conferida pelo público no show de Anitta, que 

aumentou a velocidade de seus funks na apresentação deste ano. Foi o Planeta das divas pop. 

Além da já consagrada Anitta, maior nome do pop brasileiro da atualidade, foi o show de estreia 

de Luísa Sonza. A cantora gaúcha mais ouvida no país se emocionou durante sua performance. 

Foi o Planeta do pop "good vibes". Em comum, essas atrações apresentam músicas 

ensolaradas e praieiras, geralmente amparadas por bases de violão. Entram aí nomes como 

Vitor Kley, Lagum, Melim, Gabriel Elias e Vitão. Também foi Planeta do rap acústico, com Poesia 

Acústica e 3030. Foi o Planeta do sertanejo: teve Gusttavo Lima, que fez cosplay de gaúcho e 

surgiu pilchado, e Luan Santana de volta com seu tradicional romantismo. Foi o Planeta dos DJs 

com Alok, Don Diablo e Kvsh, que fizeram o público pular e dançar madrugada adentro. Foi o 

Planeta do reggae do Natiruts, e do pagode de Dilsinho. 

Ainda é o Planeta do rock: Nenhum de Nós, Fresno e Raimundos estiveram presentes. O 

show Dado & Bonfá tocam Legião Urbana encantou adolescentes e adultos e deu um gostinho 

do que poderia ter sido a apresentação de uma das maiores bandas da história do rock brasileiro 

no festival. Que venham os próximos Planetas com suas tendências ou resgates! 
 

(Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/musica/noticia/2020/02/ – texto 

adaptado especialmente para esta prova.) 
 

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que completa as lacunas tracejadas das linhas 06 e 07. 
 

A) surgiu – desapareceram – foi 

B) surgiram – desapareceram – foram 

C) surgiram – desapareceu – foi 

D) surgiu – desapareceu – foi 

E) surgiram – desapareceu – foram 
 

 

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que NÃO pode preencher a lacuna pontilhada da linha 05, pois 

exigiria mudança no texto. 
 

A) prega 

B) apregoa 

C) propaga 

D) dissemina 

E) torce 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/planeta-atlantida/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/musica/noticia/2020/02/dennis-dj-encerra-primeira-noite-do-planeta-atlantida-com-energia-em-alta-ck63854dr0ddg01mvgk2wsgnm.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/musica/noticia/2020/02/planeta-atlantida-2020-cleo-pires-participa-de-show-de-rap-ck62zh6jq0dd401mv97gldrqv.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/musica/noticia/2020/02/com-participacoes-surpresas-luan-santana-retorna-ao-planeta-atlantida-com-seu-romantismo-ck631vq5l0dd501mvuch4jep7.html
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QUESTÃO 03 – O vocábulo catapultou (l. 23) poderia ser substituído, no texto, sem mudar o sentido 

original, por:  

 

A) arremessou para longe. 

B) lançou no ar. 

C) disparou em grande distância. 

D) impulsionou ao estrelato. 

E) projetou acima de todos. 

 

 

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa que apresenta as formas verbais resultantes da passagem da 

frase I para a voz passiva analítica, e da frase II para a voz ativa: 

 

I. O festival refletiu, mais uma vez, as tendências musicais e da moda... 

II. Essa tendência pôde ser conferida pelo público no show de Anitta... 

 

A) I. refletiram; II. conferiu. 

B) I. foi refletido; II. pode conferir. 

C) I. foram refletidas; II. pôde conferir. 

D) I. refletiram-se; II. pôde ser conferido. 

E) I. foi refletidas; II. conferiu. 

 

 

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa em que se faz a correta substituição do complemento verbal, 

sublinhado no fragmento do texto a seguir, por um pronome oblíquo. 

 

Em comum, essas atrações apresentam músicas ensolaradas e praieiras... 

 

A) apresentam-as 

B) apresentam-nas 

C) apresentam elas 

D) apresentam-lhes 

E) apresentam-las 

 

 

QUESTÃO 06 – Considere o que se afirma sobre o seguinte período do texto: 

 

Em 2020, entre as mais de 75 mil pessoas que passaram pelo evento, havia meninas usando tons 

de rosa, amarelo, verde e laranja neon, e homens com bolsas e camisas estampadas. 

 

I. O sujeito de havia é composto: meninas e homens. 

II. O adjetivo estampadas refere-se a camisas, mas não necessariamente a bolsas. 

III. Seria mantida a correção do período se, em vez de havia meninas, a redação fosse viram-se 

meninas. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 07 – As palavras a seguir, retiradas do texto, são monossilábicas, EXCETO: 

 

A) Já. 

B) Rock. 

C) Nós. 

D) Lá. 

E) Aí. 
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QUESTÃO 08 – No trecho Kevin é cria do Baile da Gaiola (l. 22), que está em sentido figurado, a 

intenção do texto é expressar que o cantor Kevin é __________ do Baile da Gaiola, ou seja, aprendeu  

muito do que sabe de funk nesse evento. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 

A) discípulo 

B) descendente 

C) herdeiro 

D) filhote 

E) precursor 

 

 

QUESTÃO 09 – Assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas, em relação às afirmações sobre o seguinte 

trecho do texto. 

 

“O público do Planeta já vestiu munhequeira quadriculada, bandanas, cinto de rebite, jeans cintura 

baixa, boné com telinha, chapéu fedora e vestido hippie. Teve também piercing no umbigo, topete 

descolorido, cabelo curto, comprido ou com franja tapando os olhos.” 

 

(  ) Em cada uma das frases, as vírgulas separam termos de mesma função sintática. 

(  ) As vestimentas e os estilos referidos expressam a diversidade – não só musical, mas de estilos e 

comportamentos – que se encontra no evento. 
(  ) Se a palavra público fosse substituída por fãs, seriam necessárias outras três alterações na 1ª 

frase para se adequar a concordância. 

 

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

 

A) F – V – F. 

B) F – F – F. 

C) V – V – F. 

D) F – F – V. 

E) V – V – V. 

 

 

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa em que a palavra retirada do texto apresenta dois dígrafos e 

um ditongo. 

 

A) Munhequeira. 

B) Assassinas. 

C) Adolescentes. 

D) Romantismo. 

E) Quadriculada. 
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I. Eleição direta dos Vereadores que compõem o poder Legislativo Municipal. 

II. Eleição direta do Prefeito, Vice-Prefeito e Subprefeitos que compõem o Poder Executivo 

Municipal. 

III. Administração própria, no que respeite a seu peculiar interesse. 

 

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. 

 

relevante. 

 

I. Impossibilitado do exercício do cargo, por motivo de doença devidamente comprovada. 

II. A serviço ou representação do Município. 

III. Em gozo de férias. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO  

QUESTÃO 11 – O Art. 5º da Lei Orgânica do Município de Vacaria estabelece que a autonomia do 

Município se expressa pela: 

 

 

QUESTÃO 12 – Segundo as disposições do Art. 15 da Lei Orgânica do Município de Vacaria, a 

convocação extraordinária da Câmara Municipal NÃO caberá: 

 

A) Ao Presidente da Câmara Municipal. 

B) Ao Prefeito Municipal. 

C) À Comissão Representativa da Câmara Municipal. 

D) Ao Procurador Geral do Município. 

E) A requerimento de um terço de seus membros, em caso de urgência ou interesse público 

 

QUESTÃO 13 – Segundo o Art. 36 da Lei Orgânica do Município de Vacaria, no Processo Legislativo 

Municipal NÃO está a elaboração de: 

 

A) Leis Complementares. 

B) Medidas Provisórias. 

C) Leis Ordinárias. 

D) Decretos Legislativos. 

E) Emenda à Lei Orgânica. 

 

 

QUESTÃO 14 – O Art. 48 da Lei Orgânica do Município de Vacaria estabelece que o Poder Executivo 

é exercido pelo Prefeito Municipal, que receberá seu subsídio na totalidade, desde que devidamente 

licenciado, quando: 
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superior da mesma categoria funcional. 

(  ) Cargo em Comissão é o que só admite provimento em caráter provisório, para cargo de direção, 

chefia ou assessoramento superior, quando expressamente declarado em Lei, sendo de livre 

nomeação ou exoneração do Prefeito Municipal. 

(  ) Proventos são a gratificação paga ao servidor público efetivo ou estável que for designado para 

função de confiança. 

 

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

 

A) F – F – V.  

B) V – F – F.  

C) F – V – V. 

D) V – V – F. 

E) V – V – V. 

 

I. Cada categoria funcional terá seis classes, designadas pelas letras A, B, C, D, E e F, sendo esta 

última a final e carreira. 

II. As promoções obedecerão ao critério de tempo de exercício em cada classe e ao de 

merecimento. 

III. O tempo de exercício na classe imediatamente anterior para fins de promoção para a seguinte 

será de quatro anos para as classes “B”, “C” e “D”, de cinco anos para classe “E” e de seis anos 

para classe “F”. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

 

QUESTÃO 15 – Com base nas definições do Art. 2º do Plano de Carreira dos Servidores de Vacaria, 

analise as afirmativas que seguem, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Promoção é a passagem do servidor de uma determinada classe para outra imediatamente 

 

QUESTÃO 16 – Em relação às promoções a que se refere a Seção V, do Capítulo II, do Plano de 

Carreira dos Servidores de Vacaria, analise as seguintes assertivas: 

 

 

QUESTÃO 17 – Segundo as disposições do Art. 17 do Plano de Carreira dos Servidores de Vacaria, 

fica prejudicado o merecimento, acarretando a interrupção da contagem do tempo de exercício para 

fins de promoção, sempre que o servidor completar ____________ faltas injustificadas ao serviço 

ou somar _______ atrasos de comparecimento ao serviço e/ou saídas antes do horário para término 

da jornada. 

 

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

 

A) três – dez 

B) três – nove 

C) três – oito 

D) duas – dez 

E) duas – nove 
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I. Responsabilidade. 

II. Organização. 

III. Planejamento. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

 

I. Vale-alimentação. 

II. Ajuda de viagem. 

III. Transporte. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas III. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 18 – Durante o estágio probatório pelo período de 3 (três) anos, a que se refere o Art. 

21 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Vacaria, o servidor nomeado para 

cargo de provimento efetivo será submetido a uma avaliação por Comissão Especial, designada para 

este fim, com vista à aquisição da estabilidade, onde serão observados os seguintes quesitos, além 

da assiduidade, pontualidade e disciplina: 

 

 

QUESTÃO 19 – Segundo o Art. 35 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de 

Vacaria, a vacância no cargo decorrerá de, EXCETO: 

 

A) Falecimento. 

B) Nomeação. 

C) Exoneração. 

D) Demissão. 

E) Aposentadoria definitiva ou provisória. 

 

 

QUESTÃO 20 – Segundo o Art. 73 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de

 Vacaria, são indenizações ao servidor: 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

 

A) Monumento ao Ginete. 

B) Parque de Exposições Nicanor Kramer da Luz. 

C) Associação dos Artesãos.  

D) Centro Cultural Marcos Palombini. 

E) Mercado Público Municipal. 
 

 

 

 
Fonte: https://brasil.elpais.com/ 

 

A imagem acima é de Nancy Pelosi, primeira: 
 

A) Mulher a presidir a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. 

B) Líder do Partido Republicano no Senado dos Estados Unidos. 

C) Governadora eleita do estado norte-americano da Califórnia. 

D) Vice-presidente eleita dos Estados Unidos. 

E) Juíza nomeada para a suprema corte dos Estados Unidos. 
 

 

 

A) Fórum Social Mundial.  

B) Fórum Econômico Mundial. 

C) Conferência do Meio Ambiente. 

D) Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. 

E) Conselho Econômico da União Europeia. 
 

 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.  
 

A) unificação monetária 

B) livre trânsito de pessoas 

C) livre comércio 

D) planificação tributária 

E) unificação constitucional 
 

 

 

A) Roraima. 

B) Goiás. 

C) Mato Grosso do Sul. 

D) Mato Grosso. 

E) Minas Gerais. 

QUESTÃO 21 – Dentre os prédios da cidade de Vacaria citados abaixo, qual foi projetado pelo 

arquiteto Oscar Niemeyer? 

QUESTÃO 22 – Analise a imagem abaixo: 

QUESTÃO 23 – Davos, na Suíça, é reconhecida por sediar anualmente a reunião do(a): 

QUESTÃO 24 – Após 20 anos de negociações, o Mercosul, bloco econômico sul-americano, assinou 

em 2019 um acordo de ___________________ com a União Europeia. 

QUESTÃO 25 – Em 25 de janeiro de 2020, completou um ano do rompimento da barragem de 

Brumadinho, localizada no estado de: 

https://brasil.elpais.com/
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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 

 

3

3

1

1




 xx
 é: 

A) x = -1. 

B) x = 3. 

C) x = 4. 

D) x = 5. 

E) x = 7. 

 

A) 
10

101
  

 

B) 
101

10
  

 

C) 
101

1
  

 

D) 
101

10
 

 

E) 
10

101
 

 

A) 39  
 

B) 318  
 

C) 
2

323
 

 

D) 
2

325
 

 

E) 
2

327
 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 26 – O valor de “x” que torna verdadeira a igualdade 

 

QUESTÃO 27 – Se x = 10 é uma das raízes da equação x2 bx 1 0 , então o valor de “b” será: 

 

 

QUESTÃO 28 – Um hexágono regular de perímetro 18 tem a área de: 
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da proposição composta   RQP   será: 

 

A) 3. 

B) 5. 

C) 8. 

D) 10. 

E) 12. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 29 – A negação da proposição “Se Paulo estuda, então Paulo é um técnico em 

contabilidade experiente” é: 

 

A) Se Paulo não estuda, então Paulo não é um técnico em contabilidade experiente. 

B) Se Paulo é um técnico em contabilidade experiente, então Paulo não estudou. 

C) Paulo não é um técnico em contabilidade experiente. 

D) Paulo estuda e não é um técnico em contabilidade experiente. 

E) Paulo estuda ou não é um técnico em contabilidade experiente. 

 

 

QUESTÃO 30 – Se P, Q e R são proposições simples, então o número de linhas da tabela verdade 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 31 – As contas contábeis são compostas por contas patrimoniais e de resultado. A partir 

dessa afirmativa, assinale a alternativa correta. 
  
A) As contas de resultado são compostas pelos grupos do ativo e do passivo, sendo exemplificadas 

pelas rubricas contas a pagar e despesas com energia elétrica. 

B) A conta Caixa pertence ao grupo do Ativo Imobilizado, sendo classificada como conta patrimonial. 

C) As despesas com Folha de Pagamento e as Receitas de Vendas são classificadas como contas de 

resultado. 

D) As contas patrimoniais representam os bens, direitos e obrigações de uma entidade e são 

encerradas ao final de cada exercício. 

E) Juros ativos e Despesas bancárias pertencem, respectivamente, ao ativo e às despesas, que são 

contas de resultado. 
 

 

QUESTÃO 32 – A empresa de nome fictício BGR comercializa artigos para animais de estimação. 

Em 15/01/2020, o seu balancete de verificação totalizou R$ 5.850,00, conforme tabela abaixo: 
 

Contas Saldo Devedor Saldo Credor 

Caixa R$           100,00   

Banco R$        1.000,00   

Clientes R$        3.000,00   

Estoque R$        1.000,00   

Imobilizado R$           750,00  

 Fornecedores 

 

R$        2.850,00  

Salários a pagar  R$        1.000,00  

Patrimônio Líquido  R$        2.000,00 

 R$        5.850,00 R$       5.850,00 

 

Em 16/01/2020, a BGR comprou mercadorias no valor R$ 1.150,00, pagou R$ 500,00 para os 

fornecedores, recebeu R$ 985,00 de clientes e transferiu R$ 750,00 do caixa para o banco. Com 

base nessas informações, assinale a alternativa correta. 
 

A) O Ativo Circulante totalizou R$ 4.500,00. 

B) A rubrica Clientes totalizou R$ 2.015,00. 

C) Houve uma redução no Patrimônio Líquido no valor de R$ 500,00. 

D) O Ativo totalizou R$ 5.750,00. 

E) O Ativo e o Passivo somaram, respectivamente, R$ 6.500,00 e R$ 4.500,00. 
 

 

QUESTÃO 33 – As provisões referem-se a obrigações __________, quanto ao prazo de pagamento 

e valor a ser quitado. Os Accruals são ________ a pagar que não foram faturados ou formalizados e 

pagos, e a incerteza de sua estimativa é _______ do que as provisões, sendo divulgados 

frequentemente no contas a ________. 
 

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

A) incertas – ativos – maior – receber 

B) certas – provisões – menor – pagar 

C) duvidosas – despesas – maior – receber 

D) improváveis – receitas – menor – pagar 

E) incertas – passivos – menor – pagar 
 

 

QUESTÃO 34 – Assinale a alternativa correta, considerando os princípios da Administração Pública. 
 

A) Legalidade, Moralidade e Ampla Defesa. 

B) Entidade, Prudência e Competência. 

C) Moralidade, Prudência e Interesse Público. 

D) Continuidade, Eficiência e Finalidade. 

E) Segurança Jurídica, Contraditório e Oportunidade. 
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QUESTÃO 35 – A depreciação consiste no registro da diminuição do valor do bem imobilizado, 

decorrente de seu uso, obsolescência e desgaste. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo e 

assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Bens com custo relevante sobre o montante do imobilizado são depreciados separadamente. 

(  ) A despesa de depreciação de cada período deve ser reconhecida no resultado, ainda que inclusa 

no valor contábil de outro ativo. 

(  ) A depreciação é reconhecida mesmo que o seu valor residual exceda o valor contábil. 

(  ) O método de depreciação em linha reta, o método dos saldos crescentes e o método de 

unidades produzidas podem ser utilizados de forma sistêmica. 

(  ) O valor depreciável do ativo é apropriado de forma sistêmica, ao longo de sua vida útil. 

 

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

 

A) V – V – F – F – V. 

B) F – V – V – F – F. 

C) V – F – V – V – F.  

D) V – F – F – F – V.  

E) F – V – F – V – F. 

 

 

QUESTÃO 36 – A empresa fictícia RRM apresentou os seguintes saldos no livro razão contábil: 

 

 Estoque: R$ 3.500,00. 

 Vendas de mercadorias: R$ 9.750,00. 

 Compra de mercadoria para revenda: R$ 5.000,00. 

 Compra de material expediente: R$ 823,00. 

 Compra de uniformes para funcionários: R$ 550,00. 

 Estoque final: R$ 2.752,00. 

 

A partir das informações acima, assinale a alternativa que corresponde ao valor do Custo das 

Mercadorias Vendidas (CMV). 

 

A) R$ 6.129,00. 

B) R$ 5.748,00. 

C) R$ 4.750,00. 

D) R$ 3.575,00. 

E) R$ 3.071,00. 

 

 

QUESTÃO 37 – Analise as seguintes assertivas acerca das normas para licitações e contratos da 
Administração Pública da Lei nº 8.666/1993: 

 

I. As locações da Administração Pública, desde que tratadas com terceiros, não precisam de 

licitação. 

II. As microempresas e empresas de pequeno porte possuem tratamento diferenciado e favorecido, 

quanto às normas de licitações e contratos. 

III. Pareceres, perícias e avaliações gerais são considerados trabalhos técnicos de profissionais 

especializados. 

IV. A concorrência, o convite e o leilão são modalidades de licitação. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e IV. 

C) Apenas II e III. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 38 – Com base na lei das parcerias público-privadas, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Parceria público-privada é um contrato administrativo de convite, na modalidade patrocinada. 

B) É vedada a celebração de contrato, cujo período de prestação de serviço seja inferior a cinco anos. 

C) Os contratos deverão prever os mecanismos para a preservação da atualidade da prestação dos 

serviços. 

D) A contraprestação da Administração Pública nos contratos poderá ser feita por ordem bancária. 

E) As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública poderão ser garantidas mediante 

instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei. 

 

 

QUESTÃO 39 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os conceitos de sistemas das Normas 

Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor público às suas respectivas descrições. 

 

Coluna 1  

1. Orçamentário. 

2. Patrimonial. 

3. Custos. 

4. Compensações. 

5. Contábil. 

 

Coluna 2  

(  ) Possibilita a transparência na gestão pública, visto que registra, processa e evidencia os custos 

dos bens e serviços produzidos e ofertados à sociedade. 

(  ) Refere-se aos atos da gestão que possam produzir modificações no patrimônio da entidade 

pública.  

(  ) Registra, processa e evidencia fatos financeiros e não financeiros relacionados às variações 

quantitativas e qualitativas do patrimônio público. 

(  ) Refere-se a atos e fatos relacionados ao planejamento e à execução orçamentária. 

(  ) Subsidiam a Administração Pública sobre a avaliação dos riscos e das contingências fiscais, por 

exemplo. 

 

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

 

A) 5 – 1 – 2 – 4 – 3. 

B) 3 – 4 – 2 – 1 – 5. 

C) 4 – 2 – 5 – 1 – 3. 

D) 2 – 4 – 5 – 3 – 1. 

E) 3 – 5 – 2 – 4 – 1. 

 

 

QUESTÃO 40 – As dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as 

destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis, são denominadas: 

 

A) Despesas Correntes. 

B) Despesas de Capital. 

C) Transferências Correntes. 

D) Transferências de Capital. 

E) Despesas de Custeio. 

 

 

 


