
 

 
 

PERÍODO MANHÃ 

CONCURSO PÚBLICO 001/2020 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ – PR  
 

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de 
Respostas.
 
1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 
Disciplina Composição 
Língua Portuguesa 1 a 4 
Informática Básica 5 a 7 
Conhecimentos Gerais 8 a 9 
Conhecimentos Específicos 10 a 30 

 
2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.  
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após 

autorização. 
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 
prova. 

7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme 
constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, 
para devidas providências da Comissão Organizadora. 

8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul 
ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, 

chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado à assinatura do candidato. Em hipótese 
alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será 
o único documento válido para correção.  

11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, 
o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso. 

12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Atenção: 
verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma 
diferente das instruções serão anuladas. 

14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno 
de Questões, se for o caso. 

15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do 
Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 

16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da 

sala. 
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova. 
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Língua Portuguesa 
 
Leia o texto para responder as questões. 
 

Ioga para tod@s 
Muitos brasileiros descobriram a prática milenar na 

quarentena. Ao equilibrar corpo e mente, ela melhora a 
imunidade, algo bem-vindo agora e lá adiante 

Por Paula Desgualdo  
 

Em uma manhã fria de segunda-feira em São Paulo, a 
sala de aula virtual do professor Marcos Rojo, cofundador do 
Instituto de Ensino e Pesquisa em Yoga, estava cheia. Se fosse 
presencialmente, nas mesmas condições, ele calcula que talvez 
contasse com um terço do número de alunos, que ainda não 
estão saindo de casa para praticar. Nos últimos meses, Rojo tem 
reunido semanalmente cinco turmas de 80 estudantes, entre eles 
alguns que haviam se mudado para outros países.  

“Nunca havíamos chegado à metade disso na 
academia”, conta. No início da pandemia de Covid-19 no 
Brasil, em março de 2020, ele não acreditava que seria possível 
garantir um nível de qualidade nos encontros diante da tela. 
Como muitos instrutores, no entanto, acabou se adaptando e já 
não pretende mais largar a modalidade remota, que permite 
alcançar um número maior de praticantes. “Acredito que 
existem prós e contras. Pode ser mais desafiador para quem está 
na própria casa manter a concentração com cachorro, criança e 
às vezes até televisão ligada”, analisa o professor.  

Os tempos de confinamento parecem não só ter 
ampliado a rede de conexões de quem já estava familiarizado 
com o universo da ioga mas fez crescer o interesse de muitos 
brasileiros à procura de mais saúde física e mental, impactados 
tanto pela impossibilidade de manter uma rotina de atividade 
física como pela carga de ansiedade desse período. Dados do 
Google Trends mostram que, depois da segunda quinzena de 
março, houve um aumento médio de 25 pontos, em uma escala 
de 0 a 100, nas buscas relacionadas a ioga. Já a procura por 
“ioga online” no site foi 25 vezes maior no primeiro semestre 
deste ano do que no mesmo período de 2019.  

Para Márcia Micheli, professora de hatha ioga há 21 
anos, os números não surpreendem. “Ioga é uma porta de 
entrada para o encontro de você com você mesmo, e a pandemia 
mexeu com isso de uma maneira muito forte. As pessoas estão 
buscando recursos para lidar com o novo, com o medo, com as 
dificuldades em seus relacionamentos”, avalia. Na ioga, corpo, 
mente e espírito não estão separados e se refletem mutuamente. 
Entende-se, assim, que um estado de bem-estar não envolve só 
o aspecto físico nem exclusivamente o emocional.  

O propósito original das posturas é garantir um fluxo de 
energia em camadas mais sutis da nossa fisiologia. “Buscar a 
saúde física por meio da ioga é uma coisa muito boa. Ela pode 
oferecer isso, mas também pode dar muito mais, abrindo o 
indivíduo para outras dimensões do seu ser”, defende a 
professora Micheli.  
[...] 

Disponível em: https://saude.abril.com.br/fitness/ioga-para-tods/ 

 
1. Assinale a alternativa que apresenta um sujeito 

composto. 
a) “O propósito original das posturas é garantir um fluxo 

de energia em camadas mais sutis da nossa fisiologia” 
b) “Ela pode oferecer isso, mas também pode dar muito 

mais” 
c) “os números não surpreendem” 
d) “Na ioga, corpo, mente e espírito não estão separados” 
 

2. Analise: “Como muitos instrutores, no entanto, 
acabou se adaptando e já não pretende mais largar a 
modalidade remota” e assinale a alternativa que 
apresenta a classificação correta dos vocábulos em 
destaque, respectivamente. 

a) Adjetivo; verbo; preposição; substantivo. 
b) Advérbio; verbo; conjunção; adjetivo. 
c) Conjunção; preposição; substantivo; verbo. 
d) Preposição; verbo; conjunção e substantivo. 
 
3. Analise: “Em uma manhã fria de segunda-feira em 

São Paulo, a sala de aula virtual do professor Marcos 
Rojo, cofundador do Instituto de Ensino e Pesquisa 
em Yoga, estava cheia.” E assinale a alternativa 
incorreta. 

a) Há a presença de um advérbio de tempo. 
b) Há um aposto explicativo. 
c) Há uma oração subordinada. 
d) Há um sujeito simples.  
 
4. Analise: “Nunca havíamos chegado à metade disso 

na academia” e assinale a alternativa que apresenta 
o núcleo do sujeita desta oração. 

a) Nunca. 
b) Havíamos. 
c) Academia. 
d) O sujeito está oculto. 
 

Informática Básica 
 
5. Analise as alternativas e assinale a que melhor define 

a ação da função Alt + F4, considerando que o 
usuário esteja usando o Windows 10, instalação 
padrão, português do Brasil. 

 Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, significa 
que as teclas devem ser pressionadas 
simultaneamente. 

a) Desfazer uma ação. 
b) Mudar o layout do teclado quando houver vários layouts 

de teclado disponíveis. 
c) Fechar o item ativo ou sair do aplicativo ativo. 
d) Copiar o item selecionado. 
 
6. Considerando o MS-Word 2016 (em português e em 

sua configuração padrão), analise as alternativas e 
assinale a que representa o nome da opção na barra 
de menu que dá acesso ao recurso de SmartArt. 

a) Design. 
b) Inserir. 
c) Referência. 
d) Correspondências. 
 
7. Analise as alternativas e assinale a que corretamente 

representa a sigla do protocolo que serve para 

receber mensagens eletrônicas pela internet. 
a) HTML 
b) HTTPS 
c) TCP/IP 
d) SMTP 
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Conhecimentos Gerais 
 
8. Segundo o Art. 69 da Lei Orgânica Municipal quem 

são os auxiliares do prefeito? 
a) Os Eleitores. 
b) Os Vereadores. 
c) Os secretários municipais 
d) Os membros do Ministério Público. 
 
9. Qual o nome dos atuais presidentes da Câmara dos 

Deputados e Senado Federal respectivamente? 
a) Michel Temer e Aécio Neves. 
b) Eduardo Bolsonaro e Alexandre Frota. 
c) Aníbal Gomes e Roberto Requião. 
d) Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
10. Os princípios contábeis são técnicas de padronização 

da contabilização dos fatos contábeis. Sobre os 
princípios contábeis, informe se é verdadeiro (V) ou 
falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa 
que apresenta a sequência correta. 

(  ) O principio da entidade, reconhece o patrimônio 
como objeto da contabilidade e afirma a autonomia 
patrimonial. 

(  ) Processo de mensuração e apresentação dos 
componentes patrimoniais para produzir 
informações integras e tempestivas, denomina-se 
princípio da competência. 

(  ) Principio da prudência, trata dos fatos contábeis, 
cujo contadores devem usar de prudência quando do 
julgamento de estimativas contábeis. Determina a 
adoção do menor valor para componentes de ativo e 
do maior valor para os passivos. 

(  ) Determina que os componentes do patrimônio devem 
ser inicialmente registrados pelos valores originais 
das transações, expressos em moeda nacional, sendo 
este o Principio da Oportunidade. 

a) V – F – V – F. 
b) F – V – F – V. 
c) V – V – V – F.  
d) F – F – V – V. 
 
11. Convenções contábeis são conceitos que servem 

como um guia para o profissional da área contábil, 
normatizando padrões de conduta na hora da 
escrituração dos fatos contábeis. Sobre as 
convenções, assinale a alternativa correta. 

a) Conservadorismo, refere-se à neutralidade que se deve 
ser atribuído a contabilidade nos registros dos fatos que 
envolvem a gestão do patrimônio das entidades. 

b) Estabelece que a contabilidade não deve se preocupar 
com valores ou fatos irrelevantes. A informação deve ser 
relevante, justa e adequada. Estas são afirmações de 
conceituação da convenção de Materialidade. 

c) Objetividade, estabelece que o profissional da 
contabilidade mantenha uma conduta conservadora em 
relação aos resultados apresentados, evitando que 
projeções distorcidas sejam realizadas pelo usuário. 

d) Materialismo, trata dos critérios adotados no registro 
dos atos e fatos administrativos não devem mudar 
frequentemente, utilizando métodos e critérios 
uniformes. 

 

12. As contas contábeis são classificadas em ativos, 
passivos, receitas e despesas. Esta classificação é 
utilizada para organizar os registros, dando 
nomenclatura a cada movimentação contábil. Sobre 
o conceito das classificações, assinale a alternativa 
incorreta. 

a) Os ativos são todos os bens e direitos de uma entidade, 
dentro deste grupo encontra-se as contas de caixa, 
banco, investimentos, imobilizado, recebíveis e clientes. 

b) O passivo registra todos os deveres e obrigações da 
entidade com terceiros, como bancos, governo, 
funcionários, podendo serem registrados em curto e 
longo prazo. 

c) Despesa são os gastos necessários para a obtenção de 
receita da organização, e esta envolvida ao processo de 
manufatura ou transformação do produto. 

d) Receita são todos os recursos provenientes da venda de 
mercadoria ou de uma prestação de serviços. 

 
13. Estatística é a parte da ciência responsável pela 

coleta, organização e pela extrapolação dos 
resultados da amostra para a população. Informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta.  

(  ) A população ou universo estatístico é o conjunto 
formado por todos elementos que participam de um 
determinado tema pesquisado. 

(  ) Variável é o objeto de estudo, o tema que a pesquisa 
pretende estudar, o conceito de variável depende do 
contexto da pesquisa. 

(  ) Dado estatístico é um elemento que pertence ao 
conjunto da população, obviamente esse dado deve 
estar envolvido com o tema da pesquisa. 

(  ) Amostra é o subconjunto formado com base no 
universo estatístico, é utilizada quando a população 
é muito grande ou infinita. 

a) F – V – F – V. 
b) F – F – V – V. 
c) V – F – V – F. 
d) V – V – V – V.  
 
14. A contabilidade de custos pode ser considerada como 

um sistema destinado a prover seus usuários de 
informações para a tomada de decisão e alocação de 
recursos para áreas eficientes e rentáveis. Sobre 
conceitos básicos de custos, assinale a alternativa 
correta. 

a) Custos são gastos que não se identificam com o processo 
de produção, estão relacionados com todos os gastos a 
partir da inserção dos produtos e serviços no mercado.  

b) Custos indiretos correspondem aos gastos específicos e 
que podem ser identificados com o produto e serviço. 

c) Custos variáveis são gastos que não se alteram, 
independente do volume de produção ou vendas, são 
valores consumidos ou aplicados independentemente da 
empresa estar produzindo ou parada. 

d) Custos diretos são aqueles destinados diretamente para 
produto vendido, a partir de um valor ou uma proporção 
pré-estabelecida, são gastos que podem ter seu custo por 
produto medido de maneira objetiva. 
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15. Contabilidade Geral é o ramo da contabilidade que 
tem como principal objetivo entregar dados 
concretos sobre a real situação financeira e 
econômica de uma empresa. Sobre Contabilidade 
Geral, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para 
o que se afirma e assinale a alternativa que apresenta 
a sequência correta. 

(  ) As informações geradas pela contabilidade podem 
ser objeto de analise de grande variedade de 
usuários, internos ou externos as entidades, com 
interesses, conhecimentos e objetivos diversos. 

(  ) Bem é tudo que for útil a entidade representado 
monetariamente, podendo ser classificados de 
diversas formas. São classificados quanto a 
finalidade, os bens tangíveis e intangíveis; e são 
classificados quanto a natureza, bens de uso, de 
venda, de numerários e de renda. 

(  ) A escrituração é o registro dos eventos que alteram o 
patrimônio da entidade, em livros apropriados, 
sejam eles impressos ou eletrônicos, revestidos de 
formalidades intrínsecas e extrínsecas que 
asseguram a confiabilidade e tempestividade dos 
fatos contábeis. 

(  ) Capital social, corresponde ao limite estabelecido no 
Estatuto Social, em valor ou em número de ações, 
pelo qual a empresa esta autorizada a aumentar  o 
seu capital, sem a prévia reforma de seu estatuto, 
concedendo maior flexibilidade a empresa. 

a) F – V – F – V. 
b) V – V – V – V.  
c) V – F – V – F. 
d) F – V – V – F. 
 
16. Plano de contas é uma relação de contas já 

predeterminada, customizada, de acordo com as 
características e natureza de seu negócio. Sobre 
plano de contas, assinale a alternativa incorreta. 

a) Contas são nomes técnicos dados a elementos 
patrimoniais, os quais são determinados com base na 
natureza dos elementos patrimoniais (bens, direitos, 
obrigações, receitas e despesas). 

b) Contas patrimoniais são as contas que representam as 
receitas e as despesas, já as contas de resultado, são as 
contas representativas dos bens, dos direitos, das 
obrigações e do patrimônio líquido. 

c) O plano de contas deve atender as necessidades dos 
usuários internos das informações da empresa, atender 
aos princípios da contabilidade e a legislação a qual a 
entidade deve obedecer e ser compatível com as normas 
expedidas por órgãos regulares específicos. 

d) O plano de contas é uma relação padronizada, ordenada, 
codificada, customizada de contas, previamente 
estabelecido, que norteia o registro dos fatos contábeis 
de determinada entidade, além de servir de parâmetro 
para a elaboração das demonstrações financeiras. 

 
17. De acordo com a NBC PG 01 – Código de Ética 

Profissional do Contador, cujo objetivo é fixar 
conduta, quando no exercício da sua atividade e nos 
assuntos relacionados a profissão e a classe, assinale 
a alternativa correta. 

a) O contador deve estabelecer, por escrito, o valor dos 
serviços em suas propostas de prestação de serviços 
profissionais, considerando a relevância, o vulto, a 
complexidade, os custos e dificuldade do serviço a 
executar. 

b) O contador não pode transferir contrato de serviços a seu 
cargo a outro profissional, com a anuência do cliente por 
escrito. 

c) No desempenho de suas funções, o contador pode 
assinar documentos ou peças contábeis elaboradas por 
outrem alheio a sua orientação, supervisão ou revisão. 

d) Zelar pela sua competência exclusiva na orientação 
técnica dos serviços a seu cargo, abstendo-se de emitir 
qualquer opinião em trabalho de outro contador, sem 
que tenha sido contratado para tal, não é um dever de 
contador. 

 
18. Conforme o Título III da Constituição Federal, que 

trata da Organização e do Estado, assinale a 
alternativa correta. 

a) O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, 
reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos com 
interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois 
terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, 
atendidos os princípios estabelecidos nesta 
Constituição. 

b) São bens da União, apenas as terras devolutas 
indispensáveis a defesa das fronteiras, e os lagos, rios e 
quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio. 

c) Não compete a União, administrar as reservas cambiais 
do Pais e fiscalizar operações de natureza financeira, 
especialmente as de crédito, cambio e capitalização. 

d) Não compete a União legislar sobre o direito civil, 
comercial, penal, processual eleitoral, agrário, marítimo, 
aeronáutico, espacial e do trabalho. 

 
19. Conforme o Titulo VI – Da tributação e do 

orçamento, da Constituição Federal (Art. 145 a 169), 
assinale a alternativa correta. 

a) Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, a União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
os Municípios, podem aumentar ou exigir tributo sem lei 
que o estabeleça. 

b) Competem à União, em Território Federal, os impostos 
estaduais e, se o Território não for dividido em 
Municípios, cumulativamente, os impostos municipais; 
ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. 

c) A União pode instituir isenções de tributos da 
competência de Estados, Distrito Federal ou dos 
Municípios. 

d) Pertencem aos Municípios vinte por cento do produto da 
arrecadação do imposto que a União instituir no 
exercício da competência. 
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20. De acordo com a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o 
que se afirma e assinale a alternativa que apresenta 
a sequência correta. 

(  ) As ações, conforme a natureza dos direitos ou 
vantagens que confiram a seus titulares, são 
ordinárias, preferenciais, ou de fruição. 

(  ) O estatuto da companhia fechada pode impor 
limitações à circulação das ações nominativas, 
contanto que regule minuciosamente tais limitações 
e não impeça a negociação, nem sujeite o acionista ao 
arbítrio dos órgãos de administração da companhia 
ou da maioria dos acionistas. 

(  ) O estatuto ou a assembléia-geral extraordinária não 
pode autorizar a aplicação de lucros ou reservas no 
resgate ou na amortização de ações, determinando as 
condições e o modo de proceder-se à operação. 

(  ) A escritura de emissão não pode atribuir ao agente 
fiduciário as funções de autenticar os certificados de 
debêntures, administrar o fundo de amortização, 
manter em custódia bens dados em garantia e efetuar 
os pagamentos de juros, amortização e resgate. 

a) F – F – V – V. 
b) V – F – F –V. 
c) V – V – F – F.  
d) F – F – V – F. 
 
21. Com base nos conhecimentos do Decreto nº 9.580, de 

22 de novembro de 2018, Regulamento do Imposto 
de Renda, assinale a alternativa incorreta. 

a) São isentos ou não tributáveis, os rendimentos 
originários do trabalho e assemelhados a alimentação, o 
transporte e os uniformes ou as vestimentas especiais de 
trabalho. 

b) É obrigatória a emissão de recibo ou de documento 
equivalente pelo locator ou pelo administrador do bem, 
quando do recebimento de rendimentos da locação de 
bens móveis ou imóveis. 

c) Os rendimentos recebidos acumuladamente e 
submetidos à incidência do imposto sobre a renda com 
base na tabela progressiva, quando correspondentes a 
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão 
tributados exclusivamente na fonte, no mês do 
recebimento ou do crédito, separadamente dos demais 
rendimentos recebidos no mês. 

d)  Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na 
exploração da atividade rural, comprovada a situação 
documentalmente, pagarão o imposto, separadamente, 
na proporção dos rendimentos que couber a cada um. 

 
22. Diante da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sobre 

licitações, assinale a alternativa correta. 
a) Conforme Seção II, das definições, a lei considera para 

fins apenas: Obra, Serviço e Compra. 
b) As licitações para a execução de obras e para a prestação 

de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em 
particular, à seguinte sequência: projeto executivo, 
execução das obras e serviço e projeto básico. 

c)  Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos 
profissionais especializados os trabalhos relativos 
apenas a estudos técnicos, planejamentos e projetos 
básicos ou executivos. 

d) As licitações serão efetuadas no local onde se situar a 
repartição interessada, salvo por motivo de interesse 
público, devidamente justificado. 

 
 

23. Com base no Código Tributário Nacional (Lei 
Federal nº 5.172/66), assinale a alternativa incorreta. 

a) A expressão "legislação tributária" compreende as leis, 
os tratados e as convenções internacionais, os decretos e 
as normas complementares que versem, no todo ou em 
parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles 
pertinentes. 

b) A capacidade tributária passiva independe: da 
capacidade civil das pessoas naturais; de achar-se a 
pessoa natural sujeita a medidas que importem privação 
ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais 
ou profissionais, ou da administração direta de seus bens 
ou negócios. 

c)  Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 
moratória; o depósito do seu montante integral; as 
reclamações e os recursos, nos termos das leis 
reguladoras do processo tributário administrativo; 
exceto a concessão de medida liminar em mandado de 
segurança. 

d) Compete privativamente à autoridade administrativa 
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim 
entendido o procedimento administrativo tendente a 
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular 
o montante do tributo devido, identificar o sujeito 
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade 
cabível. 

 
24. A Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, dispõe 

sobre legislação tributária federal, as contribuições 
para a seguridade social, o processo administrativo 
de consulta e dá outras providencias. Sobre esta Lei, 
assinale a alternativa correta. 

a) As receitas auferidas nas operações efetuadas com 
pessoa vinculada ficam sujeitas a arbitramento quando o 
preço médio de venda dos bens, serviços ou direitos, nas 
exportações efetuadas durante o respectivo período de 
apuração da base de cálculo do imposto de renda, for 
superior a noventa por cento do preço médio praticado 
na venda dos mesmos bens, serviços ou direitos, no 
mercado brasileiro, durante o mesmo período, em 
condições de pagamento semelhantes. 

b) As quotas do imposto serão acrescidas de juros 
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de 
Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, 
acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro 
dia do segundo mês subseqüente ao do encerramento do 
período de apuração até o último dia do mês anterior ao 
do pagamento e de um por cento no mês do pagamento. 

c) O Método do Preço sob Cotação na Exportação - 
PECEX é definido como os valores médios diários da 
cotação de bens ou direitos sujeitos a preços privados em 
bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente 
reconhecidas. 

d) A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro 
líquido, devida pelas pessoas jurídicas tributadas com 
base no lucro presumido ou arbitrado e pelas demais 
empresas dispensadas de escrituração contábil, 
corresponderá à soma dos valores apenas dos ganhos de 
capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em 
aplicações financeiras, as demais receitas, os resultados 
positivos decorrentes de receitas. 
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25. Com base na Norma Brasileira de Contabilidade – 
NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL, informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

(  ) No setor público, a principal razão de se manterem 
ativos imobilizados e outros ativos é voltada para a 
sua capacidade de gerar fluxos de caixa. 

(  ) As empresas estatais independentes são empresas 
controladas que recebem do ente controlador 
recursos financeiros para pagamento de despesas 
com pessoal, despesas de custeio em geral ou 
despesas de capital, excluídos, no último caso, 
aqueles provenientes de aumento de participação 
acionária. 

(  ) As informações financeiras e não financeiras não são 
relevantes caso sejam capazes de influenciar 
significativamente o cumprimento dos objetivos da 
elaboração e da divulgação da informação contábil. 
As informações financeiras e não financeiras são 
capazes de exercer essa influência quando têm valor 
confirmatório, preditivo ou ambos. 

(  ) Os elementos definidos neste capítulo sobre as 
demonstrações contábeis se referem aos itens 
individuais que são reconhecidos como resultado de 
transações e eventos. As subclassificações dos itens 
individuais dentro de um elemento e as agregações de 
itens não são utilizadas para aprimorar a 
compreensibilidade das demonstrações contábeis. 

a) F – F – F – F. 
b) F – V – V – V.  
c) F – V – V – F. 
d) V – V – F – F. 
 
26. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, estatui 

normas gerais de direito financeiro para elaboração 
e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Sobre 
esta lei, assinale a alternativa correta. 

a) Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de 
direito público, compreendendo os impostos, as taxas e 
contribuições nos termos da constituição e das leis 
vigentes em matéria financeira, destinado-se o seu 
produto ao custeio de atividades gerais ou especificas 
exercidas por essas entidades.   

b) Classificam-se como Despesas de custeio as dotações 
para despesas as quais não corresponda contraprestação 
direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições 
e subvenções destinadas a atender à manutenção de 
outras entidades de direito público ou privado. 

c) Fundamentalmente e nos limites das possibilidades 
financeiras a concessão de subvenções sociais não visará 
a prestação de serviços essenciais de assistência social, 
médica e educacional, sempre que a suplementação de 
recursos de origem privada aplicados a esses objetivos, 
revelar-se mais econômica. 

d) Se receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas 
Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios, o 
Poder Legislativo considerará como proposta a Lei de 
Orçamento vigente. 

 
27. Com embasamento na Lei Complementar nº 101, de 

04 de maio de 2000, estabelece normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 
fiscal e dá outras providencias, assinale a alternativa 
incorreta. 

a) Integrarão as despesas da União, e serão incluídas na lei 
orçamentária, as do Banco Central do Brasil relativas a 

pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, 
inclusive os destinados a benefícios e assistência aos 
servidores, e a investimentos. 

b) O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos 
limites e condições relativos à realização de operações 
de crédito de cada ente da Federação, exceto das 
empresas por eles controladas, direta ou indiretamente. 

c) Nos Poderes Legislativo e Judiciário de cada esfera, os 
limites serão repartidos entre seus órgãos de forma 
proporcional à média das despesas com pessoal, em 
percentual da receita corrente líquida, verificadas nos 
três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao 
da publicação desta Lei Complementar. 

d) Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por 
transferência voluntária a entrega de recursos correntes 
ou de capital a outro ente da Federação, a título de 
cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não 
decorra de determinação constitucional, legal ou os 
destinados ao Sistema Único de Saúde. 

 
28. Os livros contábeis são todos os registros de caráter 

econômico e financeiro utilizados por uma empresa, 
sua principal finalidade é registrar todos os fatos 
contábeis que ocorreram em seu negocio durante o 
ano. Sobre livros obrigatórios e auxiliares, informe 
se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma 
e assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

(  ) Livro Diário, registra as movimentações contábeis 
existentes em uma organização, os registro são 
realizados em ordem cronológica, respeitando a 
natureza de suas ocorrências. 

(  ) Livro Razão, livro contábil auxiliar que controla de 
maneira individual o saldo de todas as contas 
patrimoniais descritas no Livro Diário, conhecendo 
todos os registros contábeis que possam estar em 
aberto. 

(  ) O Livro de Registro de Prestação de Serviços 
também é de elaboração obrigatória e tem por 
objetivo registrar os documentos fiscais relacionados 
a empresas que exerçam atividades sujeitas a 
apuração de ISS. 

(  ) Livro de registro de inventário, seu objetivo é 
registrar a quantidade e o valor dos produtos, 
mercadorias, matérias-primas e demais bens em 
almoxarifado que estejam disponíveis na data do 
balanço patrimonial elaborado no período. 

a) F – F – V – V. 
b) V – V – F – F. 
c) V – F – V – V.  
d) F – V – V – F. 
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29. Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, aplica-se no 
âmbito da legislação tributária federal, 
relativamente às contribuições para os Programas de 
Integração Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público - PIS/PASEP e à Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social – COFINS. 
Sobre esta lei assinale a alternativa incorreta. 

a) As variações monetárias dos direitos de crédito e das 
obrigações do contribuinte, em função da taxa de 
câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis por 
disposição legal ou contratual serão consideradas, para 
efeitos da legislação do imposto de renda, da 
contribuição social sobre o lucro líquido, da 
contribuição PIS/PASEP e da COFINS, como receitas 
ou despesas financeiras. 

b) Nas operações de câmbio, realizadas por instituição 
autorizada pelo Banco Central do Brasil, considera-se 
receita bruta a diferença positiva entre o preço de venda 
e o preço de compra da moeda estrangeira. 

c) A contribuição incidente na hipótese de contratos, com 
prazo de execução superior a 1 (um) ano, de construção 
por empreitada ou de fornecimento, a preço 
predeterminado, de bens ou serviços a serem produzidos 
será calculada sobre a receita apurada de acordo com os 
critérios de reconhecimento adotados pela legislação do 
imposto sobre a renda, previstos para a espécie de 
operação. 

d) As variações monetárias dos direitos de crédito e das 
obrigações do contribuinte, em função da taxa de 
câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis por 
disposição legal ou contratual não serão consideradas, 
para efeitos da legislação do imposto de renda, da 
contribuição social sobre o lucro líquido, da 
contribuição PIS/PASEP e da COFINS, como receitas 
ou despesas financeiras, conforme o caso. 

 
 30. Com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

que institui a modalidade de licitação pregão, para 
aquisição de bens e serviços comuns. Sobre esta lei, 
assinale a alternativa incorreta. 

a) É facultativo, nos termos de regulamentos próprios da 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a 
participação de bolsas de mercadorias no apoio técnico 
e operacional aos órgãos e entidades promotores da 
modalidade de pregão, utilizando-se de recursos de 
tecnologia da informação. 

b) A fase preparatória do pregão observa a autoridade 
competente justificará a necessidade de contratação e 
definirá o objeto do certame, as exigências de 
habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as 
sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, 
inclusive com fixação dos prazos para fornecimento. 

c) O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) 
dias, se outro não estiver fixado no edital. 

d) A exigência de garantia de proposta, aquisição do edital 
pelos licitantes, como condição para participação no 
certame. 
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