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__________________________________________

Nome do candidato

Por favor, abra somente quando autorizado.

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR - CONTADOR

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
DO QUADRO DE PESSOAL DO IPREV MARIANA

1. A prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o tempo desti nado à transcrição do gabarito 
na Folha de Respostas, único documento válido para correção.

2. O candidato deverá conferir os seus dados pessoais na Folha de Respostas, em especial seu nome e o número 
do documento de identi dade.

3. Não haverá substi tuição da Folha de Respostas por erro do candidato ou por qualquer outro dano.

4. O candidato só poderá se reti rar do recinto após 60 (sessenta) minutos, contados a parti r do efeti vo início da prova.

5. Este caderno contém 40 questões de múlti pla escolha, assim distribuídas: 

  - Língua Portuguesa: 10 questões (numeradas de 01 a 10);

  - Informáti ca: 5 questões (numeradas de 11 a 15);

  - Legislação: 15 questões (numeradas de 16 a 30);

  - Conhecimentos Específi cos: 10 questões (numeradas de 31 a 40).

6. Cada questão apresenta 4 alternati vas, de (a) a (d). O candidato deverá lê-las, atentamente, antes de respon-
der a elas.

7. Caso o Caderno não corresponda à função de inscrição, esteja incompleto ou com defeito, o candidato deverá 
solicitar ao aplicador, durante os primeiros 20 minutos, as providências cabíveis.

8. O candidato deverá entregar ao aplicador este Caderno de Provas e a Folha de Respostas.

9. O candidato passará o Gabarito para a Folha de Respostas, uti lizando caneta esferográfi ca azul ou preta.
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LÍNGUA PORTUGUESA

AS QUESTÕES DE 01 A 04 SE REFEREM AO TEXTO A 
SEGUIR.

SMART SPEAKERS: VALE A PENA TER?

“VOCÊ ESTÁ SENDO HACKEADA.” Foi o que a america-
na Danielle ouviu ao atender o telefone. Ela não reco-
nheceu a voz do outro lado, que disse algo ainda mais 
perturbador: “Desligue imediatamente todos os seus 
dispositivos Alexa”. Danielle e o marido tinham insta-
lado “smart speakers” (caixas de som inteligentes) da 
Amazon em vários cômodos e usavam sua assistente 
virtual, a Alexa, para tocar música e controlar a tem-
peratura, as luzes e até as portas da casa. Danielle 
achou que fosse trote, e só acreditou quando a outra 
pessoa começou a tocar gravações de conversas dela 
com o marido, em casa. O casal havia sido grampea-
do pela Alexa, que enviou o áudio para uma terceira 
pessoa – por sorte, um colega do marido de Danielle.

A Amazon atribuiu o caso a um bug raro: Danielle 
ou o marido podem ter dito alguma palavra similar a 
“Alexa”, ativando a assistente, que então se confundiu 
com outras coisas que eles disseram – e entendeu que 
devia gravar tudo e encaminhar por e-mail para um 
contato. A família nunca mais teve coragem de ligar 
as caixinhas. “Eu me senti invadida”, declarou Danielle.

Agora, as caixinhas finalmente estão à venda no Bra-
sil: o Google lançou a sua, que se chama Nest Mini. 
Quando você dá uma ordem qualquer para a Nest 
Mini, isso ativa cinco sistemas de processamento de 
dados: reconhecimento de fala, decomposição se-
mântica, compreensão de intenção, geração de res-
posta e sintetização de voz, numa sequência de ações 
coreografada para levar 0,47 segundo – o tempo má-
ximo entre a sua ordem e a resposta da Nest Mini.

Com as gigantes da internet coletando cada vez mais 
informações sobre todo mundo, quem teria coragem 
de dar o próximo passo – e colocar, na própria casa, 
uma inteligência artificial que fica com o microfone 
ligado 24 horas por dia? Resposta: muita gente.

O fato é que você já leva consigo, o tempo inteiro, um 
gadget que também tem microfone e pode gravar o 
que você diz, bem como vigiar a sua vida de várias 
outras maneiras, e nem por isso você o dispensaria: 
o seu smartphone.

Super Interessante, edição 411, jan. 2020. p. 42-49. Adaptado.

QUESTÃO 01

Considerando-se a leitura do texto, é correto afirmar 
que nele

a) Danielle entendeu que a Alexa não conseguia mais 
controlar a temperatura, as luzes e até as portas da 
casa.

b) o colega do marido de Danielle invadiu a privaci-
dade do casal por ter ouvido gravações de conversas 
dela com o marido.

c) as pessoas são vigiadas o tempo inteiro por gad-
get que é ativado dentro ou fora das casas, gravando 
tudo o que se faz ou se diz.

d) Alexa grava tudo que é dito dentro de uma casa e 
escolhe um destinatário a quem irá enviar as infor-
mações sigilosas das pessoas.

QUESTÃO 02

“O artigo é a palavra que determina ou indetermina o 
substantivo. É variável em gênero e número, por isso 
também determina o gênero e o número do substan-
tivo.” (BUENO, 2014, p. 131)

A partir desse conceito, o artigo definido sublinhado 
que determina o substantivo está na frase

a) “A Amazon atribuiu o caso a um bug raro (...)”.

b) “(...) Danielle ou o marido podem ter dito alguma 
palavra similar a “Alexa” (...)”.

c) “(...) só acreditou quando a outra pessoa começou 
a tocar gravações de conversas dela com o marido, 
em casa.”

d) “(...) bem como vigiar a sua vida de várias outras 
maneiras, e nem por isso você o dispensaria: o seu 
smartphone.”
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QUESTÃO 03

O aposto tem a função de ampliar, resumir, explicar ou 
desenvolver o conteúdo do termo ao qual se refere.

Nesse caso, a frase sublinhada é um aposto, EXCETO em

a) “(...) numa sequência de ações coreografada para 
levar 0,47 segundo – o tempo máximo entre a sua 
ordem e a resposta da Nest Mini.”

b) “O casal havia sido grampeado pela Alexa, que en-
viou o áudio para uma terceira pessoa – por sorte, 
um colega do marido de Danielle.”

c) “Danielle e o marido tinham instalado “smart 
speakers” (...) para tocar música e controlar a 
temperatura, as luzes e até as portas da casa.”

d) “(...) isso ativa cinco sistemas de processamento 
de dados: reconhecimento de fala, decomposição se-
mântica, compreensão de intenção, geração de res-
posta e sintetização de voz(...)”.

QUESTÃO 04

A oração subordinada adjetiva é aquela que exerce, 
em relação à oração principal, a função de adjunto 
adnominal, própria dos adjetivos.

Em relação ao período composto por subordinação, 
associe corretamente o tipo de oração subordinada 
adjetiva às suas respectivas frases.

ORAÇÃO SUBORDINADA ADJETIVA

(1) Restritiva     

(2) Explicativa 

FRASES

(   ) “Ela não reconheceu a voz do outro lado, que 
disse algo ainda mais perturbador (...)”.

(   ) O casal havia sido grampeado pela Alexa, que en-
viou o áudio para uma terceira pessoa (...)”.

(   ) “(...) uma inteligência artificial que fica com o mi-
crofone ligado 24 horas por dia?”

(   ) “Agora, as caixinhas finalmente estão à venda no 
Brasil: o Google lançou a sua, que se chama Nest Mini.”

(   ) “(...) um gadget que também tem microfone e 
pode gravar o que você diz (...)”

A sequência correta dessa associação é

a) 1, 2, 1, 2, 2.
b) 2, 1, 2, 1, 1.
c) 2, 2, 1, 2, 1.
d) 1, 1, 2, 1, 2.

AS QUESTÕES DE 05 A 06 SE REFEREM À IMAGEM A 
SEGUIR.

 

Disponível em <https://twitter.com/jrgandara/sta-
tus/1156603052788518913> Acesso em: 15 jan. 2020.

QUESTÃO 05

A coesão e a coerência constituem dois fatores im-
portantes da textualidade e representam as cone-
xões e as articulações que tornam um texto um todo 
compreensível e encadeado, e não um conjunto de 
frases sem sentido.

A esse respeito, informe se é verdadeiro (V) ou falso 
(F) o que se afirma.

(   ) No final do texto, apesar de existir uma lista de 
períodos curtos sem ligação coesiva entre eles, quem 
o lê percebe uma unidade de sentido.

(   ) Pelo fato de o texto praticamente não apresentar 
elementos coesivos entre as frases finais, há incoe-
rência estrutural na relação entre os componentes.

(   ) A quantidade de recursos coesivos é condição ne-
cessária ao sentido do texto; caso contrário, como se 
apresenta na imagem, frases isoladas comprometem 
a coerência.

(   ) No texto da imagem, a sequência dos fatos é mar-
cada pela ordem de aparecimento deles e, por eles 
estarem interligados, para a compreensão de um, 
exige-se a presença do outro.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é
a) V, V, F, V.
b) V, F, F, V.
c) F, V, F, V .
d) F, V, V, F.
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QUESTÃO 06

Tendo por base o emprego da palavra “porque” no 
texto da imagem, avalie as afirmações a seguir.

I - Na segunda frase do texto, a palavra “porque” foi 
empregada por se tratar de uma pergunta indireta.

II - No primeiro período do texto, o correto seria es-
crever “por que”, pois está subentendida a palavra 
“motivo”.

III - A palavra “porque”, no segundo período do texto, 
está incorreta, pois ela é um substantivo e, por isso, 
deveria ser escrita com acento.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I.

b) II.

c) I e II.

d) II e III.

QUESTÃO 07

“As figuras de linguagem, também chamadas figuras 
de estilo, são recursos utilizados por escritores e fa-
lantes a fim de dar à linguagem maior expressivida-
de de maneira não convencional.” (BUENO, 2014, p. 
564).

A propósito do conceito apresentado, preencha cor-
retamente as lacunas do texto a seguir.

 

Na figura de _______________ há a intenção de 

transferir o sentido original de um termo para o 

sentido figurado. Já a figura de _______________ 

é um recurso estilístico empregado com a intenção 

de introduzir uma ideia diferente daquela que a pa-

lavra normalmente expressa. Por fim, a figura de 

_______________ é caracterizada pelas transforma-

ções que causam na estrutura regular das orações 

por meio do deslocamento, da repetição ou da omis-

são de termos. 

A sequência que preenche corretamente as lacunas 
do texto é

a) harmonia / palavra / construção

b) semântica / pensamento / sintaxe

c) pensamento / harmonia / palavra

d) sintaxe / construção / pensamento

QUESTÃO 08

A linguagem possibilita a comunicação entre os sujei-
tos, que organizam e dão forma às suas experiências.

Sobre isso, leia a tirinha a seguir.

Disponível em: <http://ospequenospensadores.blogspot.com/2011/11/
escrevendo-texto-narrativo-partir-de.html>. Acesso em: 16 jan. 2020.

Considerando-se a construção de sentido na tirinha, 
há nela, fundamentalmente, a linguagem

a) não verbal, por se tratar de uma imagem sem a fala 
do Cascão.

b) oral, pois, embora o cascão não fale, a imagem re-
trata um ambiente comum aos interlocutores.

c) verbal, pois ela possui uma escrita pessoal, que ex-
plicita tudo que é necessário para o entendimento do 
interlocutor.

d) mista, porque palavra e imagem se fundem de 
modo harmônico, de forma que uma provoca altera-
ção na outra para produzir a mensagem.
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QUESTÃO 09

Há muitas maneiras de se empregar o hífen no siste-
ma ortográfico vigente.

Leia o texto “Sopa de letrinhas” e preencha correta-
mente as lacunas. 

“De tanto o Nivaldo Santana insistir, já estou entran-
do em paranoia com essa tal reforma ortográfica. 
Mesmo assim, vou fazer minha brincadeira inconse-
quente com as palavras.

Esse negócio está ficando _______________, mas 
até que é uma brincadeira _______________. Essa 
vida de ex-aluna precisa ser mudada. Do jeito que 
vai, tenho que voltar para os bancos escolares, ou 
vou ficar na pré-história. Tudo isso, porque algum 
_______________ resolveu jogar sobre nós essa re-
forma de _______________. E já que o jogo começou 
mesmo, resolvi dar o pontapé inicial.”

Disponível em: <http://ramonjrfonseca.blogspot.com/2009/01/o-texto-
-mais-legal-sobre-reforma.html>. Acesso em: 16 jan. 2020. Adaptado.

A sequência que preenche corretamente as lacunas 
do texto é

a) hiperrequintado / superagradável / mandachuva / 
para-quedas

b) hiper-requintado / superagradável / mandachuva 
/ paraquedas

c) hiperrequintado / super-agradável / manda-chuva 
/ para-quedas

d) hiper-requintado / super-agradável / manda-chuva 
/ paraquedas

QUESTÃO 10

Leia o texto “Diferença”.

Diferença

Lucas pergunta para a professora:

− Professora, a senhora sabe a diferença entre a calça 
e a bota?

− Não sei não, Lucas. Qual é? – perguntou a professora.

− É que a bota, a gente calça, e a calça, a gente bota!

Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/forum/enquanto-isso-na-
-escola/127982>. Acesso em: 16 jan. 2020.

Sobre os sinais de pontuação no texto, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma.

(   ) Na frase “Não sei não, Lucas.”, a vírgula foi empre-
gada para separar o vocativo.

(   ) Na expressão “Qual é?”, o ponto de interrogação 
foi utilizado após uma interjeição.

(   ) A vírgula foi empregada, na última linha, após “a 
gente calça”, para separar sujeitos diferentes.

(   ) O travessão foi empregado em “– perguntou a 
professora.” para indicar mudança de interlocutor.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) V, F, V, F.

b) F, V, F, F.

c) F, V, F, V.

d) V, F, V, V.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 11

A respeito dos componentes do computador, infor-
me se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir.

(   ) A placa-mãe de um computador é chamada de 
CPU.

(   ) O processador do computador se conecta à 
placa-mãe por meio da porta USB.

(   ) A memória RAM armazena informações sobre os 
programas que estão em execução.

A sequência correta é

a) V, F, V.

b) V, V, F.

c) F, V, F.

d) F, F, V.
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QUESTÃO 12

Para exibir o histórico de atualizações do Windows 10, 
clique no botão Iniciar, depois em _________. Den-
tre as opções da janela exibida, clique em _________ 
e depois em _________. Na janela aberta, selecione 
Exibir histórico de atualização.

A sequência que preenche corretamente as lacunas 
do texto é

a) Configurações / Windows Update / Propriedades.

b) Painel de Controle / Atualizações / Windows Update.

c) Painel de Controle / Windows Update / Propriedades.

d) Configurações / Atualização e Segurança / Windows 
Update.

QUESTÃO 13

No Microsoft Word 2016, o grupo de botões por 
meio dos quais uma pessoa pode, dentre outras coi-
sas, alterar a orientação de uma página e modificar o 
número de colunas de um documento-texto encon-
tra-se na guia

a) Editar.

b) Exibir.

c) Layout.

d) Página Inicial.

QUESTÃO 14

A figura a seguir apresenta os botões do grupo Pará-
grafo da guia Página Inicial do Microsoft Word 2016.

Um dos botões do grupo Parágrafo tem a função de

a) salvar o documento-texto.

b) ativar o corretor ortográfico.

c) alterar o espaçamento entre linhas.

d) criar uma lista com as letras de A até Z.

QUESTÃO 15

No Microsoft Excel 2016, se o intervalo de células 
A1:A3 contiver os valores 2, 3 e 4, respectivamente, 
então a fórmula =CORRESP (3, A1:A3, 0) retornará

a) 0
b) 2
c) 3
d) 4

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 16

Aposentado por invalidez, José Carlos, aos cinquenta 
anos de idade, retornou às atividades como servidor 
público municipal após uma junta médica oficial de-
clarar insubsistentes os motivos determinantes para 
a sua aposentadoria. De acordo com o Estatuto dos 
Servidores Públicos de Mariana (Lei Complementar 
nº 005/2001), é retratado um caso de

a) reversão.
b) recondução.
c) readaptação.
d) reintegração.

QUESTÃO 17

Considerando o Estatuto dos Servidores Públicos de 
Mariana (Lei Complementar nº 005/2001), associe 
corretamente as vantagens à sua respectiva admissi-
bilidade de incorporação ao vencimento ou provento.

ADMISSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO

1 - Incorporam-se ao vencimento ou provento, nos 
casos e condições indicados por lei.

2 - Não se incorporam ao vencimento ou provento 
para qualquer efeito.

VANTAGENS
(   ) Indenizações
(   ) Gratificações
(   ) Adicionais

A sequência correta é 

a) 1, 1, 2.
b) 1, 2, 1. 
c) 2, 1, 1.

d) 2, 2, 2.
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QUESTÃO 18

Avalie as afirmações a seguir sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos de Mariana (Lei Complementar 
nº 005/2001).

I - A investidura em cargo público ocorrerá com a 
classificação em concurso.

II – A remoção é uma das formas de provimento de 
cargo público.

III - A nacionalidade brasileira é um requisito básico 
para ingresso no serviço público municipal. 

IV – Às pessoas portadoras de deficiência é assegu-
rado o direito de se inscrever em concurso público 
para provimento de cargos cujas atribuições sejam 
compatíveis com a deficiência de que são portadoras, 
sendo reservadas para tais pessoas até 10% (dez por 
cento) das vagas oferecidas no concurso.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e II.

b) II e IV.

c) III e IV.

d) I, II e III.

QUESTÃO 19

Sobre o direito de petição previsto no Estatuto dos 
Servidores Públicos de Mariana (Lei Complementar nº 
005/2001), informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o 
que se afirma.

(  ) A administração deverá rever seus atos, a qual-
quer tempo, quando eivados de ilegalidade.

(  ) Em caso de provimento do recurso, os efeitos da 
decisão retroagirão à data do ato impugnado.

(  ) A aplicabilidade da prescrição será relevada de 
acordo com o caso concreto, em observância ao prin-
cípio da discricionariedade da administração.

(  ) O recurso será recebido a juízo da autoridade 
competente, sendo vedada a aplicação de efeito sus-
pensivo.

A sequência correta é

a) V, F, V, F.

b) V, V, F, F.

c) F, F, V, V.

d) F, V, F, V.

QUESTÃO 20

Considerando o Estatuto dos Servidores Públicos de 
Mariana (Lei Complementar nº 005/2001), associe 
corretamente as penalidades disciplinares à respec-
tiva infração cometida.

PENALIDADE DISCIPLINAR

1 - Advertência

2 - Demissão

INFRAÇÃO 

(   ) Ofender fisicamente, em serviço, servidor ou  
particular, salvo em legítima defesa própria ou de 
outrem.

(   ) Coagir ou aliciar subordinados no sentido de fi-
liarem-se à associação profissional ou sindical ou a 
partido político. 

(   ) Cometer à pessoa estranha à repartição, fora dos 
casos previstos em lei, o desempenho de atribuições 
que sejam de sua responsabilidade ou de seu subor-
dinado.

(   ) Opor resistência injustificada ao documento e 
processo ou execução de serviço.

(   ) Revelar segredo apropriado em razão de cargo.

A sequência correta é 

a) 1, 1, 2, 2, 2.

b) 1, 2, 2, 2, 1.

c) 2, 1, 1, 1, 2.

d) 2, 2, 1, 1, 1.
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QUESTÃO 21

De acordo com a Lei Complementar nº 173/2018, 
que reestrutura o Regime Próprio de Previdência So-
cial – RPPS do Município de Mariana e cria o Instituto 
de Previdência dos Servidores Públicos de Mariana - 
IPREV MARIANA, compete ao Conselho Municipal de 
Previdência - CMP

a) examinar e emitir parecer sobre o balanço anual e 
as contas apuradas nos balancetes.

b) analisar e apresentar ao Conselho os resultados da 
carteira de investimentos do IPREV MARIANA.

c) deliberar sobre a alienação ou gravame de bens in-
tegrantes do patrimônio imobiliário da entidade do 
IPREV MARIANA.

d) realizar avaliação do desempenho das aplicações 
financeiras efetuadas por entidade credenciada, 
adotando, de forma tempestiva e responsável, me-
didas cabíveis, caso seja constatado desempenho 
insatisfatório.

QUESTÃO 22

Avalie as afirmações a seguir sobre a Lei Complemen-
tar nº 173/2018, que reestrutura o Regime Próprio 
de Previdência Social – RPPS do Município de Ma-
riana e cria o Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos de Mariana - IPREV MARIANA.

I - O Conselho Municipal de Previdência poderá, de 
igual forma, sempre que necessário, contratar ser-
viços de auditoria contábil, atuarial, jurídica com o 
objetivo de examinar os atos dos administradores do 
IPREV MARIANA e o cumprimento dos seus deveres 
legais e estatutários.

II - Os membros do Comitê de Investimentos serão 
destituíveis ad nutum. 

III - Os órgãos governamentais devem prestar, na for-
ma da lei, toda e qualquer informação necessária ao 
adequado cumprimento das competências do Con-
selho Fiscal, fornecendo, sempre que necessário, os 
estudos técnicos e documentos correspondentes.

IV - O Conselho Municipal de Previdência possui es-
trutura administrativa e pessoal própria, indepen-

dentemente dos recursos do IPREV MARIANA coloca-
dos à sua disposição.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e III.

b) I, II e IV.

c) II e III.

d) II e IV.

QUESTÃO 23

De acordo com a Lei Complementar nº 173/2018, 
para o credenciamento à eleição ao cargo de Diretor 
Presidente do IPREV MARIANA o candidato deverá 
apresentar obrigatória e cumulativamente os seguin-
tes documentos e/ou requisitos, EXCETO

a) comprovação de pleno exercício dos direitos políti-
cos, nacionalidade brasileira e idade mínima de trinta 
e cinco anos.

b) comprovação do exercício no cargo de servidor pú-
blico titular de cargo efetivo da estrutura administra-
tiva de Mariana – MG de no mínimo três anos.

c) comprovação de conclusão de curso superior em 
Administração, Administração Pública, Ciências Atu-
ariais, Ciências Contábeis, Direito ou Economia, com 
registro regular no respectivo conselho profissional.

d) Certificação Profissional ANBIMA Série 10 – CPA-
10 ou superior, emitida pela Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais – 
AMBIMA, ou ainda Certificação de Gestor de Regime 
Próprio de Previdência Social – CGRPPS, emitida pela 
Associação dos Analistas e Profissionais de Investi-
mento do Mercado de Capitais – APIMEC.
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QUESTÃO 24

De acordo com a Lei Complementar nº 173/2018, 
a estrutura administrativa do IPREV MARIANA será 
composta pelos seguintes cargos de provimento em 
comissão, EXCETO

a) contador.

b) diretor presidente.

c) controlador interno.

d) diretor administrativo/financeiro.

QUESTÃO 25

São objetivos prioritários do município previstos na 
Lei Orgânica de Mariana, EXCETO

a) proporcionar assistência ao cidadão de forma a 
mantê-lo no centro urbano para promover o desen-
volvimento municipal, evitando, tanto quanto possí-
vel, o seu êxodo para o meio rural.

b) estabelecer prioridades nos setores de educa-
ção, saúde, transporte, habitação, assistência social, 
meio-ambiente, recursos humanos e hídricos, lazer, 
recreação e abastecimento.

c) preservar a identidade histórica do seu acervo pa-
trimonial, mantendo a memória e a tradição do seu 
povo, das suas artes, compatibilizando-as com as pe-
culiaridades do desenvolvimento integrado.

d) estabelecer os seus programas de governo de 
modo a atender, no que puder, os diversos segmen-
tos comunitários, sem que haja interferência deste, 
diretamente, nas decisões atribuídas aos poderes le-
galmente constituídos.

QUESTÃO 26

Sobre a Lei Orgânica do Município de Mariana, anali-
se as asserções a seguir.

I - São símbolos do Município de Mariana a Bandeira, 
o Hino e o Brasão instituídos por lei.

II - Os direitos e deveres dos servidores públicos mu-
nicipais previstos na lei que estabelecer o regime ju-
rídico aplicam-se aos servidores da Câmara Munici-

pal, às autarquias e fundações instituídas pelo Poder 
Público.

A respeito das asserções é correto afirmar que

a) as duas são falsas.

b) as duas são verdadeiras.

c) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.

d) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.

QUESTÃO 27

Avalie os tributos a seguir de acordo com a Lei Orgâ-
nica do Município de Mariana.

I - Contribuição de melhoria decorrente de obras 
públicas.

II - Taxas, em razão do exercício irregular do poder 
de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de 
serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao 
contribuinte ou postos à sua disposição.

III - Imposto sobre a transmissão “intervivos”, a qual-
quer título, por ato oneroso, de bens imóveis por 
natureza ou acessão física e de direitos reais sobre 
imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de 
direitos à sua aquisição.

IV - Imposto sobre operações relativas à circulação 
de mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual, intermunicipal e de comu-
nicação.

São de competência municipal apenas os tributos 
apresentados em

a) I e IV.

b) I, II e III.

c) II e III.

d) III e IV.
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QUESTÃO 28

Avalie os atos de improbidade administrativa a se-
guir, de acordo com a Lei nº 8.429/1992. 

I - Perceber vantagem econômica indireta para faci-
litar a alienação de bem público por ente estatal por 
preço inferior ao valor de mercado.

II - Adquirir para si, no exercício de função pública, 
bens de qualquer natureza cujo valor seja despropor-
cional à evolução do patrimônio ou à renda do agen-
te público.

III - Permitir que chegue ao conhecimento de tercei-
ro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de me-
dida política capaz de afetar o preço de mercadoria, 
bem ou serviço.

IV - Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a 
observância das formalidades legais ou regulamenta-
res aplicáveis à espécie.

São atos de improbidade administrativa que im-
portam enriquecimento Ilícito apenas os apresen-
tados em

a) I e II.

b) I e IV.

c) II e III.

d) III e IV.

QUESTÃO 29

Sobre a Lei de Improbidade Administrativa nº 
8.429/1992 é INCORRETO afirmar que

a) ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação 
ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de ter-
ceiros, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.

b) o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio 
público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às 
cominações desta Lei até o limite do valor da herança.

c) a extensão do dano causado, bem como o provei-
to patrimonial obtido pelo agente não se mostram 
relevantes para o juiz na fixação das penas previstas 
nesta Lei.

d) os agentes públicos de qualquer nível ou hierar-
quia são obrigados a velar pela  estrita observância 
dos princípios de legalidade, impessoalidade, mora-
lidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe 
são afetos.

QUESTÃO 30

Cristiano é uma autoridade pública municipal muito 
querida em sua repartição, em razão de sua corri-
queira cordialidade e altruísmo com os demais ser-
vidores a ele subordinados. Ocorre que, por mera 
desatenção, deixou de prestar contas relativamente 
a um determinado convênio envolvendo recursos pú-
blicos. Após algum tempo, lembrou-se do ocorrido, 
mas optou por ignorá-lo, mesmo ciente de que aque-
la obrigação era de sua exclusiva responsabilidade. 

De acordo com a Lei nº 8.429/1992, o ato de Cristiano

a) não se configura como improbidade administrativa.

b) configura-se como improbidade administrativa, 
pois causou prejuízo ao erário.

c) configura-se como improbidade administrativa, 
pois importa enriquecimento ilícito.

d) configura-se como improbidade administrativa, 
pois atenta contra os princípios da administração 
pública.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Em relação às demonstrações contábeis aplicáveis ao 
setor público, é INCORRETO afirmar que

a) as Notas Explicativas são parte integrante das de-
monstrações contábeis e têm por objetivo facilitar a 
compreensão das demonstrações contábeis por par-
te dos seus usuários.

b) a Demonstração das Variações Patrimoniais per-
mite apurar o resultado financeiro de um exercício a 
partir do confronto das informações orçamentárias, 
financeiras e patrimoniais ocorridas em determinado 
período.

c) o Fluxo de Caixa das operações demonstra, dentre 
outras informações, os ingressos de recursos, inclu-
sive aqueles decorrentes de receitas derivadas e ori-
ginárias, além de evidenciar os desembolsos com a 
realização de políticas públicas.

d) uma entidade pública apresentou em seu ba-
lanço orçamentário receita realizada no va-
lor de R$ 29.000.0000,00, despesa empenhada 
de R$ 30.000.000,00 e despesa liquidada de R$ 
27.000.000,00, o que permite afirmar que houve um 
déficit orçamentário de R$ 1.000.000,00.

QUESTÃO 32

A respeito das fases da receita e da despesa públi-
cas orçamentárias informe se é verdadeiro (V) ou 
falso (F) o que se afirma a seguir.

(   ) A etapa de liquidação da despesa pública repre-
senta o momento em que se verifica o direito do 
credor, enquanto a etapa de pagamento constitui a 
última etapa da despesa pública .

(   ) A etapa em que se emite a nota de empenho 
da despesa não exige que sejam realizados registros 
contábeis,  por se tratar de procedimentos orçamen-
tários e ato administrativo, não resultando em fato 
contábil.

(   ) As receitas intraorçamentárias representam in-
gressos de recursos provenientes de operações re-

alizadas entre órgãos e entidades da Administração 
Pública integrantes do mesmo orçamento,  ou seja, 
em uma mesma esfera de governo.

(  ) No estágio de previsão da receita orçamentária 
ocorre a definição das metas de arrecadação, em se-
guida o estágio da arrecadação propriamente dita, 
sendo o último estágio o lançamento, em que se clas-
sifica e processa o crédito tributário ou não tributário.

A sequência correta é 

a) V, V, F, V.

b) F, F, V, F.

c) F, V, F, V. 

d) V, F, V, F.

QUESTÃO 33

Em relação ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Pú-
blico (PCASP) e à escrituração das transações no Se-
tor Público, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o 
que se afirma a seguir.

(   )  Lançamentos que envolvem contas de natureza 
patrimonial utilizarão apenas as contas de classes 1, 
2, 3 e 4.

(   ) De acordo com o PCASP, as contas contábeis são 
organizadas conforme a natureza das informações, 
sendo elas orçamentária, patrimonial e de controle. 

(  ) Os entes da Federação podem detalhar todos os 
níveis das contas contábeis apresentados no PCASP, 
desde que este detalhamento não seja conflitante 
com o nível utilizado para consolidação nacional das 
contas públicas.

(   ) Com a implantação do PCASP Estendido, a par-
tir do exercício de 2018, a consolidação nacional das 
contas públicas passou a ser realizada seguindo o 
novo padrão, com adoção obrigatória para União e 
Estados e, facultativa, aos municípios.

A sequência correta é

a) V, V, F, F.

b) F, F, V, F.

c) F, V, F, V. 

d) V, F, V, V.



13 CONCURSO PÚBLICO IPREV MARIANA - CARGO DE NÍVEL SUPERIOR - CONTADOR

QUESTÃO 34

Uma entidade pública apresentou ao final do exercí-
cio de 2019 as seguintes informações contábeis.

Considerando-se as informações apresentadas no 
quadro acima e de acordo com as normas que regem 
a Contabilidade Aplicada ao Setor Público, é possível 
afirmar que o saldo na conta bancária, ao final do pe-
ríodo, será de

a) R$ 800.

b) R$ 900.

c) R$ 1.700.

d) R$ 1.900.

QUESTÃO 35

Os ingressos de recursos financeiros nos cofres de 
uma entidade pública, que formam as disponibilida-
des financeiras destinadas a financiar as despesas pú-
blicas, são chamados de receitas públicas orçamentá-
rias. A respeito das receitas públicas orçamentárias, 
avalie o que se afirma a seguir.

I - A receita orçamentária arrecadada a partir das 
contribuições sociais é classificada como receita cor-
rente.

II - A receita de taxas e de contribuição de melhoria 
são receitas tributárias, e portanto, devem ser classi-
ficadas como receita corrente.

III - a receita orçamentária de serviços, por envolver, 
em algum momento, dispêndio de recursos para sua 
geração, é classificada como receita de capital. 

Está correto apenas o que se afirma em

a) I.

b) III.                                                           

c) I e II.                                                             

d) II e III.                                                       

QUESTÃO 36

Preencha corretamente as lacunas do texto a se-
guir que trata da Norma Brasileira de Contabilidade, 
da NBC TSP Estrutura Conceitual e da Lei Federal 
4.320/64.

De acordo com a NBC TSP Estrutura Conceitual e as 
demais NBCs TSP, a elaboração e a divulgação dos 
Relatórios Contábeis de Propósito Geral das Entida-
des do Setor Público (RCPGs) devem ser feitas com 
base no regime de _____________. No entanto, de 
acordo com a Lei Federal 4.320/64, sob o aspecto 
_____________, o regime de _____________deve 
ser adotado para a _____________, enquanto o re-
gime de _____________deve ser adotado para a 
_____________.

A sequência que preenche corretamente as lacunas 
do texto é

a) caixa / contábil / competência / receita / caixa / 
despesa.

b) competência / contábil / caixa / despesa / misto / 
receita.

c) caixa / patrimonial / competência/ receita / caixa 
/ despesa.

d) competência / orçamentário / caixa / receita / 
competência / despesa.



14  CONCURSO PÚBLICO IPREV MARIANA - CARGO DE NÍVEL SUPERIOR - CONTADOR

QUESTÃO 37

Considere os conceitos, as classificações e as defini-
ções a respeito de planejamento público.

1) Plano Plurianual.

2) Ciclo Orçamentário.

3) Princípio da Unidade.

4) Lei Orçamentária Anual.

5) Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Considere ainda as informações abaixo e as associe 
conforme cada item citado acima.

(     ) Dispõe sobre o equilíbrio entre receitas e despe-
sas públicas.

(     ) Estabelece que cada ente federado terá apenas 
um orçamento anual.

(    ) Composto por diferentes etapas necessárias à re-
alização do processo orçamentário. 

(    ) De iniciativa exclusiva do Poder Executivo, deve 
evidenciar a política econômico-financeira e o pro-
grama de trabalho do governo.

(   ) Utilizado para estabelecer as diretrizes, objeti-
vos e metas da administração pública para as des-
pesas de capital e outras delas decorrentes.

A sequência correta dessa associação é

a) 3, 2, 1, 5, 4.

b) 5, 3, 2, 4, 1.

c) 2, 3, 5, 1, 4.

d) 4, 5, 1, 2, 3.

QUESTÃO 38

As leis federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, e 
suas alterações, disciplinam normas para a realização 
de licitações públicas. Avalie as afirmações a seguir a 
respeito das licitações públicas. 

I – A contratação de uma empresa, pelo município, 
para a construção de unidades prediais, cujo custo é 
estimado em quatro milhões de reais, deve ser feita 
por meio da modalidade “concorrência”.

II – Para a licitação em que a modalidade aplicável for 
“convite”, a Administração poderá substituí-la pela 
modalidade “pregão”, desde que exista anuência, por 
escrito, dos fornecedores convidados.

III –   Nas licitações realizadas nas modalidades “con-
corrência” ou “tomada de preços”, é facultativo à 
Administração celebrar o termo contratual, podendo 
este ser substituído pelos respectivos editais de lici-
tação. 

IV - As normas de licitações e os contratos públicos 
determinam que deve haver tratamento isonômico a 
todos os interessados em participar da licitação, ve-
dado qualquer tratamento diferenciado ou favoreci-
mento em razão do porte da empresa, sob pena de 
nulidade do processo.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I.

b) II.                                                           

c) I e III.                                                             

d) III e IV.                                                       
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QUESTÃO 39

A Lei Federal nº 4.320, de 1964, estabelece os tipos 
de créditos adicionais existentes, as condições para 
sua abertura, assim como as fontes de recursos que 
podem ser utilizadas. A esse respeito informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir.

(   ) Os créditos adicionais transitórios são aqueles 
destinados às despesas eventuais e irrelevantes que 
serão finalizadas no orçamento do exercício seguinte. 

(   ) Se houver dotação orçamentária autorizada, po-
rém em valor insuficiente, o município deve  adotar o 
crédito suplementar para fazer frente à despesa ne-
cessária.

(   ) Para abertura de créditos suplementares podem 
ser utilizados recursos provenientes da anulação par-
cial ou total de dotações orçamentárias, desde que 
não comprometidas.

(   ) Ao constatar que não existe autorização no orça-
mento para financiar determinado tipo de despesa, 
por não ter sido prevista no orçamento, o município 
deve solicitar a abertura de crédito específico.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é 

a) V, F, F, V.

b) F, F, V, V.

c) F, V, V, F.

d) V, V, F, F.

QUESTÃO 40

De acordo com o que preconiza a Constituição Fede-
ral de 1988 e suas alterações, avalie as afirmações a 
seguir.

I - A contribuição de melhoria, tributo que pode ser 
instituído por municípios, tem seu fato gerador a par-
tir de obras públicas.

II - É de competência dos Estados instituir impostos 
sobre a importação de produtos estrangeiros, caso 
não exista substituto nacional com as mesmas carac-
terísticas. 

III - É dever dos Poderes Legislativo, Executivo e Judi-
ciário manter, de forma integrada, sistema de contro-
le interno, para cumprimento de atribuições ineren-
tes a este.

IV - Compete ao Tribunal de Contas apreciar, para fins 
de registro, a legalidade dos atos de admissão de pes-
soal, bem como a das concessões de aposentadorias, 
reformas e pensões.

V - Pertence ao município o montante de setenta e 
cinco por cento do produto da arrecadação do im-
posto que o Estado arrecadar sobre a propriedade de 
veículos automotores licenciados no respectivo mu-
nicípio.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e II.

b) II e V.

c) I, III e IV.

d) III, IV e V.
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O gabarito e o caderno de provas serão divulgados no endereço eletrônico: 

concurso.fundacaocefetminas.org.br

GABARITO (RASCUNHO)

A

A

01

31

B

B

C

C

D

D

A

A

02

32

B

B

C

C

D

D

A

A

A

03

33

12

B

B

B

C

C

C

D

D

D

A

A

A

04

34

13

B

B

B

C

C

C

D

D

D

A

A

A

05

35

14

B

B

B

C

C

C

D

D

D

A

A

A

A

06

36

11

15

B

B

B

B

C

C

C

C

D

D

D

D

A

A

07

37

B

B

C

C

D

D

A

A

08

38

B

B

C

C

D

D

A

A

09

39

B

B

C

C

D

D

A

A

10

40

B

B

C

C

D

D

LÍNGUA PORTUGUESA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A16 B C D

A17 B C D

A18 B C D

A19 B C D

A20 B C D

A

A

21

26

B

B

C

C

D

D

A

A

22

27

B

B

C

C

D

D

A

A

23

28

B

B

C

C

D

D

A

A

24

29

B

B

C

C

D

D

A

A

25

30

B

B

C

C

D

D

LEGISLAÇÃO

INFORMÁTICA
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ATENÇÃO: 
AGUARDE AUTORIZAÇÃO 

PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA. 


