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CONCURSO PÚBLICO 

CÂMARA MUNICIPAL DE  
IPIRANGA DO NORTE/MT  

 

Contador 
 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS, CANHOTO DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO, CADERNO DE 
QUESTÕES e FOLHA OFICIAL DE TEXTO); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal.  

 Este caderno de questões está assim constituído: 12 questões de Português, 08 questões de Legislação, 10 questões 
de Conhecimentos Gerais, 20 questões de Conhecimentos Específicos e 01 Prova de Produção Escrita. 

  Após conferir e/ou preencher seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS e no CANHOTO DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
(NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine somente nos locais indicados. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de 
respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a 
substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 

 A correção da Prova de Produção Escrita será realizada na FOLHA OFICIAL DE TEXTO que não poderá ser assinada, 
rubricada e/ou conter qualquer palavra e/ou marca que identifique o candidato em outro local que não o apropriado 
(Canhoto de Identificação do Candidato). A FOLHA OFICIAL DE TEXTO deverá conter o mesmo número de prova constante 
do CANHOTO DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO, sob pena de nulidade da prova, sendo o candidato responsável pela 
verificação. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS e da FOLHA OFICIAL DE TEXTO decorrente de erro cometido 
por candidato. 

 Neste momento, preencha os dados constantes no CANHOTO DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO na FOLHA OFICIAL 
DE TEXTO.  

 Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da 
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições. Na prova de Português será exigida a norma ortográfica 
atualmente em vigor. Para responder às questões de Informática (se houver), a menos que seja informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados se encontram na versão Português-BR e em sua configuração padrão de 
instalação, possuem licença de uso, o mouse está configurado para destros, um clique ou duplo clique correspondem ao 
botão esquerdo do mouse, e teclar corresponde à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a 
apenas uma vez. 

 O tempo de duração da prova objetiva será de até 5 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de 
Respostas e da Folha Oficial de Texto. Ao terminar a prova, devolva ao fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS e a FOLHA 
OFICIAL DE TEXTO devidamente preenchidos e assinados. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo 
início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas para conferência com o gabarito oficial, devendo deixar 
com o fiscal também o seu caderno. A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, 
somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 

 Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 
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Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
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PORTUGUÊS 

  
Do início ao fim? O ciclo de vida da árvore 

 
As árvores são plantas com tronco de madeira, 

formadas por raiz, caule, galhos e folhas. Elas podem ser 
angiospermas (quando dão flores e as sementes são 
protegidas por um fruto, como a macieira) e gimnospermas 
(sem flores e sem frutos, com sementes sem proteção, como 
os pinheiros). 

Tudo começa quando a semente do fruto de uma 
árvore cai no chão. Lá dentro, protegido pela casca, está o 
embrião da futura planta. Ele se alimenta de uma reserva de 
nutrientes __________ na semente e cresce com a ajuda da 
água retirada do solo. Assim, aos poucos, ganha força para 
romper a casca e tornar-se uma pequena árvore. 

Nos primeiros meses de vida, a árvore já é capaz de 
conseguir tudo o que precisa para se desenvolver. Vindos do 
solo, água e sais minerais entram pela raiz, sobem pelo 
tronco e chegam às folhas, que fazem a fotossíntese. 

Você só ________ a parte de cima, mas, quando é 
jovem, a árvore cresce também para baixo, nas raízes. Além 
disso, a planta cresce para os lados com o desenvolvimento 
das células que formam o tronco. 

Viu uma árvore com flores, frutos ou sementes? Sinal 
de que ela já é adulta e está pronta para se reproduzir. A 
forma mais conhecida é pelas flores: ao receber o 
_________ de outras flores da mesma espécie, elas se 
transformam em frutos, onde estão as sementes que, ao 
caírem no chão, darão origem a novas árvores. 

Um dos sinais de que uma árvore está ficando velha é 
que as raízes não conseguem mais retirar do solo toda a 
água e sais minerais necessários para viver. O transporte de 
nutrientes pela planta também não funciona bem. Aí, as 
folhas caem, os galhos perdem força e a casca se solta do 
tronco. 

 
(Fonte: Abril - adaptado.) 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) armazenada | enxerga | pólen 
b) armasenada | enxerga | pólen 
c) armazenada | encherga | polen 
d) armasenada | encherga | polen 
 

2) Em conformidade com o texto, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 

a) As árvores podem ser classificadas como angiospermas, 
que é quando a árvore não tem flores nem frutos; além 
disso, sua semente é sem proteção. Um exemplo desse 
tipo de árvore seria os pinheiros. 

b) As gimnospermas são árvores que apresentam flores e 
suas sementes são protegidas, como é o caso da macieira.  

c) O sinal que uma árvore já está adulta e pronta para 
reproduzir é quando ela apresenta flores, frutos ou 
sementes. 

d) Nos primeiros meses de vida, a árvore precisa de uma 
atenção especial, pois não consegue encontrar nutrientes 
no solo para se desenvolver sozinha. 

 

3) A palavra sublinhada em “A forma mais conhecida é pelas 
flores (...)” é classificada, gramaticalmente, como: 
 

a) Verbo. 
b) Artigo. 
c) Adjetivo. 
d) Preposição. 
 

4) Na frase “Por isso, a pedra é rara e cara.”, a palavra 
sublinhada pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, 
por: 
 

a) Vulgar. 
b) Comum. 
c) Ímpar. 
d) Banal. 
 

5) Ao singularizar as palavras sublinhadas em “Aí, as folhas 
caem, os galhos perdem força e a casca se solta do tronco.”, 
quantas outras palavras obrigatoriamente sofrerão alteração 
de número para fins de concordância? 
 

a) Uma. 
b) Duas. 
c) Três.  
d) Quatro. 
 

6) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 

Não sei qual é a minha __________ eleitoral. 
 

a) sessão 
b) seção 
c) cessão 
d) sesão 
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7) Com relação à concordância verbal, assinalar a alternativa 
que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
As obras clássicas ________ muito apreciadas. 
 
a) era 
b) eram 
c) éramos  
d) éreis 
 

8) Em relação à colocação pronominal, marcar C para as 
sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Me chamaram para a entrevista. 
(_) Jamais tive a intenção de ser indelicado. 
 
a) C - C. 
b) C - E.  
c) E - C. 
d) E - E. 
 

9) Considerando-se as orações e seus termos, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(--) Em “Ela tem nojo de mim.”, a parte sublinhada é 

complemento nominal. 
(--) A oração “Há vidro no chão” é uma oração sem sujeito.  
 
a) C - C. 
b) E - C. 
c) C - E. 
d) E - E. 
 

10) Assinalar a alternativa em que o uso do porquê está 
CORRETO: 
 
a) Porque ele quer vir hoje? 
b) O motivo por que lutou é desconhecido. 
c) Está triste e não sei porquê. 
d) Eles vieram porquê não tinham o que fazer. 
 

11) Em relação à pontuação, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Ninguém havia me falado, mas eu suspeitava de tais 

atitudes. 
b) Pensei, repensei, desabei encontrei algumas palavras e 

nada mudou. 
c) Veio o horário da partida o céu desabou, em água. 
d) Naquela tarde amarga, teve certeza, de que nada 

adiantaria. 
 

12) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Contava as moedas uma ___ uma; foi quando saiu correndo 
_________. 
 
a) a | as pressas 
b) a | às pressas 
c) à | às pressas 
d) à | as pressas 
  
  

LEGISLAÇÃO 

 
13) Considerando-se a Constituição Federal, sobre os 
direitos e deveres individuais e coletivos, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença 

religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as 
invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta 
e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em 
lei. 

II. A criação de associações e, na forma da lei, a de 
cooperativas independem de autorização, sendo vedada a 
interferência estatal em seu funcionamento. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

14) Considerando-se a Lei Orgânica do Município, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, 

incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os 
gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual 
de 8% relativo ao somatório da receita tributária e das 
transferências previstas no § 5º do Art. 153 e nos Arts. 
158 e 159, da CF/88, efetivamente realizado no exercício 
anterior. 

II. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua 
receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o 
subsídio de seus Vereadores. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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15) Considerando-se a Lei Complementar Municipal 
nº 046/2020 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos da 
Administração Pública, marcar C para as afirmativas Certas, 
E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) É facultado, na administração pública, condicionar às 

características de cor, sexo, idade, credo religioso ou 
qualquer outra forma de discriminação, em especial para 
fins de admissão e dispensa ou para fins de vantagem, 
remuneração, progressão ou promoção do servidor 
efetivo. 

(_) Direitos e garantias expressos nesse Estatuto excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ele 
adotados ou dos oriundos das Constituições Federal e 
Estadual. 

 
a) C - C. 
b) E - C. 
c) C - E. 
d) E - E. 
 

16) Considerando-se a Resolução nº 004/2012 - Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, sobre as 
finalidades do sistema de controle interno, analisar os itens 
abaixo: 
  
I. Exercer controle das operações de crédito, avais e 

garantias, bem como dos direitos e haveres do Município. 
II. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão 

institucional. 
III. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à 

eficácia e à eficiência da aplicação dos recursos públicos 
por entidades de direito privado. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

17) Considerando-se a Resolução nº 004/2012 - Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) A Sessão Legislativa Extraordinária não poderá ser 

realizada no período de recesso parlamentar. 
(_) A Mesa, na qualidade de Comissão Diretora, da Câmara 

Municipal é composta por Presidente, Vice-Presidente, 
Primeiro Secretário e Segundo Secretário. 

 
a) E - E. 
b) C - C. 
c) E - C. 
d) C - E. 
 

18) Considerando-se a Resolução nº 004/2012 - Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, assinalar 
a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 

A atividade legislativa compreende a legislatura com 
duração de _______ anos e a Sessão Legislativa com 
duração de _______ ano(s). 
 

a) quatro | dois  
b) dois | um  
c) quatro | um 
d) dois | dois  
 

19) A Lei Complementar Municipal nº 48/2020 - Plano de 
cargos, carreiras e vencimentos, tem como objetivos, 
EXCETO: 
 

a) A eficácia no serviço público em atendimento à 
comunidade. 

b) A profissionalização dos cidadãos. 
c) O aprimoramento dos serviços oferecidos aos cidadãos. 
d) A valorização e a profissionalização dos servidores 

municipais. 
 

20) Considerando-se a Lei Complementar Municipal 
nº 58/2021 - Regime de Previdência Complementar (RPC), 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 

(_) Podem se inscrever como participantes do Plano de 
Benefícios todos os servidores do Município de Ipiranga 
do Norte. 

(_) A entidade de previdência complementar administradora 
do plano de benefícios manterá controle individual das 
reservas constituídas em nome do participante e registro 
das contribuições deste e dos patrocinadores. 

 

a) E - E. 
b) C - C. 
c) E - C. 
d) C - E. 
   

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
21) As commodities são bens de consumo mundial, 
comercializadas em todo o mundo em bolsas de valores. 
Além dessa definição básica, uma commodity tem, entre 
suas principais características: 
 

I. Produção em larga escala. 
II. Pouca comercialização e alto nível de industrialização.  
III. Padrões de qualidade mundiais.  
 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
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22) A volta do Talibã ao poder já provocou o retorno do 
temor sobre violações de direitos humanos no País. 

(Site: GP1 - adaptado.) 
 
O principal motivo que facilitou a retomada do Talibã no 
Afeganistão, em 2021, foi o(a): 
 
a) Retirada das tropas americanas. 
b) Apoio do Estado Islâmico. 
c) Apoio da China. 
d) Retirada das tropas russas. 
 

23) Assinalar a alternativa que apresenta um exemplo de 
software e dois exemplos de hardware, respectivamente: 
 
a) Processador, malware e antivírus. 
b) Malware, teclado e processador. 
c) Monitor, mouse e webcam. 
d) Caixa de som, placa-mãe e mouse. 
 

24) Considerando-se as funcionalidades do Excel 2010, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(_) Pode-se aplicar o estilo de fonte negrito juntamente com 

o itálico. 
(_) Para aumentar a margem entre a borda e o texto da 

célula, pode-se clicar no botão Aumentar Recuo.  
(_) Para realçar células selecionadas, enfatizar valores 

incomuns e visualizar os dados usando Barras de Dados, 
Escalas de Cor e conjuntos de ícones baseados em 
critérios específicos, aplica-se a Tabela Dinâmica. 

 
a) E - E - E. 
b) C - E - E. 
c) E - C - C. 
d) C - C - E. 
 

25) Considerando-se o PowerPoint 2010, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. Não se pode exibir uma apresentação em escala de cinza, 

nem personalizar o modo como as cores são exibidas. 
II. É possível exibir uma apresentação em preto e branco, 

personalizando o modo como as cores serão convertidas 
em preto e branco. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

26) Uma senha serve para autenticar uma conta, ou seja, é 
usada no processo de verificação da identidade, 
assegurando que a pessoa é quem diz ser e que possui o 
direito de acessar o recurso em questão. Um dos elementos 
indicado na elaboração das senhas é: 
 
a) Qualquer tipo de dado pessoal, como nomes, 

sobrenomes, número de documentos, data de 
aniversário. 

b) Sequência de teclado, ou seja, usar senhas associadas à 
proximidade entre os caracteres no teclado, como 12345. 

c) Palavra que faça parte de listas, como nomes de músicas, 
times de futebol. 

d) Tipos de caracteres diferentes, ou seja, misturar 
caracteres, como números, sinais de pontuação, letras 
maiúsculas e minúsculas. 

 

27) Em certo ano, um passeio foi feito com 2.200 pessoas. 
Sabendo-se que, no ano seguinte, a quantidade de pessoas 
que fizeram esse mesmo passeio diminuiu 30%, ao todo, 
qual a quantidade de pessoas que diminuiu em relação ao 
ano anterior? 
 
a) 690 
b) 660 
c) 630 
d) 600 
 

28) Em certa fábrica, sabe-se que 5 máquinas produzem 500 
produtos em 4 dias. Sendo assim, considerando-se o mesmo 
ritmo de produção, ao todo, quantos dias serão necessários 
para 4 máquinas produzirem 800 produtos? 
 
a) 9 
b) 8 
c) 7 
d) 6 
 

29) Ganimedes, a maior lua de Júpiter e a maior do sistema 
solar, possuiu diâmetro aproximado de 5.300 quilômetros. A 
Lua (da Terra) possui diâmetro aproximado de 3.500 
quilômetros. A razão entre os diâmetros da Lua e de 
Ganimedes, nessa ordem, é, aproximadamente, igual a: 
 
a) 0,66 
b) 0,65 
c) 0,64 
d) 0,63 
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30) Sabendo-se que uma urna contém 10 bolas coloridas, de 
modo que 5 são azuis, 3 vermelhas e 2 verdes, qual a 
probabilidade de, ao retirar 2 bolas dessa caixa, sem 
reposição entre as retiradas, elas serem uma vermelha e 
uma azul? 
 
a) 1/3 
b) 1/4 
c) 1/5 
d) 1/6 
  
  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31) De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal, sobre a Execução Orçamentária e o 
Cumprimento das Metas, assinalar a alternativa que 
preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Se verificado, ao final de um __________, que a realização 
da receita poderá não comportar o cumprimento das metas 
de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de 
Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, 
por ato próprio e nos montantes necessários, nos _______ 
dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação 
financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 
 
a) ano | trinta 
b) semestre | quinze 
c) trimestre | quinze 
d) bimestre | trinta 
 

32) De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal, sobre a geração da despesa pública, 
considera-se: 
 
I. Adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto 

de dotação específica e suficiente, ou que esteja 
abrangida por crédito genérico, de forma que somadas 
todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a 
realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam 
ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício. 

II. Compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes 
orçamentárias, a despesa que se conforme com as 
diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses 
instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

33) Em conformidade com a Lei nº 4.320/1964 - Normas 
Gerais de Direito Financeiro, sobre a receita, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. São Receitas Correntes as receitas tributária, de 

contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de 
serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos 
financeiros recebidos de outras pessoas de direito público 
ou privado, quando destinadas a atender despesas 
classificáveis em Despesas Correntes.   

II. São Receitas de Capital as provenientes da realização de 
recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; 
da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos 
recebidos de outras pessoas de direito público ou 
privado, destinados a atender despesas classificáveis em 
Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento 
Corrente. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

34) De acordo com a Lei nº 4.320/1964 - Normas Gerais de 
Direito Financeiro, as despesas correntes são classificadas 
em despesas de custeio e transferências correntes. Sobre 
essa classificação, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª 
e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Despesas de custeio. 
(2) Transferências correntes. 
 
(_) Serviços de terceiros. 
(_) Pessoa civil.  
(_) Subvenções econômicas.  
(_) Salário-família e abono familiar.  
(_) Contribuições de Previdência Social.  
 
a) 1 - 2 - 1 - 2 - 1. 
b) 1 - 1 - 2 - 2 - 2. 
c) 2 - 1 - 1 - 1 - 2. 
d) 1 - 2 - 2 - 1 - 1. 
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35) Em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 - Sociedade 
por Ações, sobre a denominação, analisar a sentença abaixo: 
 
A sociedade será designada por denominação, 
acompanhada das expressões “companhia” ou “sociedade 
anônima”, expressas por extenso ou abreviadamente, 
facultada a utilização da primeira ao final (1ª parte). O nome 
do fundador, acionista ou pessoa que, por qualquer outro 
modo, tenha concorrido para o êxito da empresa não poderá 
figurar na denominação (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

36) Em conformidade com a Lei nº 8.666/1993 - Lei de 
Licitações e Contratos da Administração Pública, sobre as 
definições, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(--) Sistemas de tecnologia de informação e comunicação 

estratégicos são bens e serviços de tecnologia da 
informação e comunicação cuja descontinuidade 
provoque dano significativo à administração pública e 
que envolvam pelo menos três dos seguintes requisitos 
relacionados às informações críticas: disponibilidade, 
confiabilidade, segurança e confidencialidade. 

(--) Produtos para pesquisa e desenvolvimento são bens, 
insumos, serviços e obras necessários para atividade de 
pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de 
tecnologia ou inovação tecnológica, discriminados em 
projeto de pesquisa aprovado pela instituição 
contratante. 

 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E. 
 

37) Em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
A fase externa do pregão será iniciada com a convocação 
dos interessados e observará o prazo fixado para a 
apresentação das propostas, contado a partir da publicação 
do aviso, não será inferior a ____ dias úteis. 
 
a) três 
b) oito 
c) seis 
d) cinco 
 

38) De acordo com a Lei 12.527/2011 - Lei de Acesso a 
Informações, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Disponibilidade. 
(2) Integridade. 
(3) Primariedade. 
 
(_) Qualidade da informação que pode ser conhecida e 

utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas 
autorizados. 

(_) Qualidade da informação não modificada, inclusive 
quanto à origem, ao trânsito e ao destino. 

(_) Qualidade da informação coletada na fonte, com o 
máximo de detalhamento possível, sem modificações. 

 
a) 1 - 3 - 2. 
b) 3 - 1 - 2. 
c) 1 - 2 - 3. 
d) 2 - 3 - 1. 
 

39) De acordo com a Lei Municipal nº 066/2005 - Código 
Tributário Municipal, a obrigação tributária é principal ou 
acessória. Sobre isso, analisar os itens abaixo: 
 
I. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato 

gerador e tem por objeto o pagamento do tributo ou 
penalidade pecuniária, extinguindo-se juntamente com o 
crédito dela decorrente. 

II. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e 
tem por objeto prestações positivas ou negativas nela 
prevista no interesse do lançamento, da cobrança e da 
fiscalização dos tributos. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

40) De acordo com a Lei Municipal nº 066/2005 - Código 
Tributário Municipal, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(_) Sujeito ativo da obrigação tributária é o Município de 

Ipiranga do Norte. 
(_) Sujeito ativo da obrigação principal é a pessoa obrigada 

ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. 
(_) Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa 

obrigada à prática ou à abstenção de atos discriminados 
na legislação tributária do Município, que não configurem 
obrigação principal. 

 
a) E - E - E. 
b) C - C - E. 
c) E - C - C. 
d) C - E - C. 
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41)  Em conformidade com o Código de Ética Profissional, 
em relação aos deveres do Contador, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Despender os esforços necessários e se munir de 

documentos e informações para inteirar-se de todas as 
circunstâncias, antes de emitir opinião sobre qualquer 
caso. 

(_) Manifestar, no momento que julgar cabível, a existência 
de impedimento para o exercício da profissão.  

(_) Quando substituído em suas funções, informar ao 
substituto sobre fatos que devam chegar ao 
conhecimento desse, a fim de contribuir para o bom 
desempenho das funções a serem exercidas. 

 
a) C - E - C. 
b) C -C - E. 
c) E - E - C. 
d) E - C - E. 
 

42) De acordo com RIBEIRO, sobre as contas contábeis, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Existem Contas de Resultado que podem aparecer tanto 

no grupo das despesas quanto no grupo das receitas.   
b) Classificam-se em três grandes grupos: patrimoniais, 

despesas e lucros ou prejuízos acumulados.  
c) Nas contas de resultado, encontramos elencados os 

elementos que compõem o patrimônio da empresa.  
d) As contas de despesas geram prejuízos que aumentam o 

patrimônio líquido da empresa. 
 

43) Uma determinada indústria do ramo de sapatos 
apresentou, aleatoriamente, alguns dos saldos do seu livro 
Razão, expostos abaixo: 
 

Adiantamento de clientes  R$ 1.500,00 

Custo das Mercadorias vendidas R$ 5.000,00 

Impostos a recolher R$ 1.000 

Receita Operacional Bruta  R$ 30.000,00 

Móveis R$ 10.000,00 

Financiamento a pagar R$ 4.000,00 

Caixa R$ 45.000,00 

Despesas Operacionais R$ 2.000,00 

 
Considerando-se apenas estas informações, ao montar a 
Demonstração do Resultado do Exercício, o Lucro Bruto 
dessa indústria seria de: 
 
a) R$ 68.000,00 
b) R$ 30.000,00 
c) R$ 25.000,00 
d) R$ 23.000,00 
 

44) Sobre as definições da Demonstração do Fluxo de Caixa 
(DFC), assinalar a alternativa CORRETA: 

 
a) Atividades de financiamento são aquelas que resultam em 

mudanças no tamanho e na composição do capital 
próprio e no capital de terceiros da entidade. 

b) Atividades de investimento são aquelas que resultam em 
mudanças no tamanho e na composição do capital 
próprio e no capital de terceiros da entidade. 

c) Atividades operacionais são aquelas que resultam em 
mudanças no tamanho e na composição do capital 
próprio e no capital de terceiros da entidade. 

d) Atividades de capital  são aquelas que resultam em 
mudanças no tamanho e na composição do capital 
próprio e no capital de terceiros da entidade. 

 

45) Em conformidade com PADOVEZE, é CORRETO afirmar 
que:  
 
a) O lado direito da equação de equilíbrio é denominado 

Ativo, o qual compreende os elementos patrimoniais 
positivos.  

b) Ao conjunto de bens e obrigações apresentados por uma 
empresa chamamos Equilíbrio Patrimonial.  

c) Define-se Patrimônio Líquido como a resultante aritmética 
da somatória dos bens e direitos diminuída da somatória 
das obrigações.  

d) O lado esquerdo do balanço patrimonial é denominado 
Passivo, e compreende os elementos patrimoniais 
negativos. 
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46) Uma das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas 
ao Setor Público estabelece a conceituação, o objeto, os 
objetivos e as regras básicas para mensuração e 
evidenciação dos custos no setor público apresentado como 
Sistema de Informação de Custos do Setor Público (SICSP). 
Sobre o SICSP, analisar os itens abaixo: 
 
I. A evidenciação dos objetos de custos pode ser efetuada 

sob a ótica institucional, funcional e programática, com 
atuação interdependente dos órgãos centrais de 
planejamento, orçamento, contabilidade e finanças.   

II. É recomendável o uso de ferramentas que permitem 
acesso rápido aos dados, conjugado com tecnologias de 
banco de dados, de forma a facilitar a criação de 
relatórios e a análise dos dados dentro do SICSP. 

III. Na geração de informação de custo, é obrigatória a 
adoção dos princípios de contabilidade, em especial o da 
competência, devendo ser realizados os ajustes 
necessários quando algum registro for efetuado de forma 
diferente. 

IV. O processo de implantação do SICSP deve ser sistemático 
e gradual e levar em consideração os objetivos 
organizacionais pretendidos, os processos decisórios que 
usarão as informações de custos segmentados por seus 
diferentes grupos de usuários, bem como os critérios de 
transparência e controle social.   

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Todos os itens. 
 

47) Segundo SLOMSKI, o passivo deve ser classificado como 
circulante quando satisfazer um dos seguintes critérios: 
 
a) Ter sua realização após o término do exercício seguinte. 
b) Deve ser liquidado no período de até 12 meses após a 

data das demonstrações contábeis. 
c) For mantido para o uso na produção ou fornecimento de 

mercadorias ou serviços, para aluguel a terceiros, ou para 
fins administrativos. 

d) For provável que os benefícios econômicos futuros ou os 
potenciais de serviços associados à propriedade para 
investimento fluirão para a entidade. 

 

48) Em conformidade com o Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público, em relação aos critérios gerais de 
evidenciação nas demonstrações contábeis, analisar a 
sentença abaixo: 
 
As demonstrações contábeis podem fornecer informação que 
auxilia os usuários na avaliação da extensão, na qual a 
entidade satisfez os seus objetivos financeiros (1ª parte). As 
decisões sobre a seleção da informação envolvem priorizar, 
detalhar e adotar a sobrecarga de informação, a qual eleva 
a compreensibilidade (2ª parte).  
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

49) Em relação ao Plano Plurianual, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) O Plano Plurianual não pode ser revisto depois de sua 

aprovação. 
b) O Plano Plurianual poderá ser revisto, com inclusão, 

exclusão ou alteração de programas constantes da lei que 
o instituiu, mediante proposta popular, através de ação 
civil pública. 

c) O Plano Plurianual poderá ser revisto, com inclusão, 
exclusão ou alteração de programas constantes da lei que 
o instituiu, por ordem do controle externo representado 
pelo Tribunal de Contas. 

d) O Plano Plurianual poderá ser revisto, com inclusão, 
exclusão ou alteração de programas constantes da lei que 
o instituiu, mediante proposta do Poder Executivo, 
apresentada sob a forma de projeto de lei. 

 

50) De acordo com CAVALHEIRO E FLORES, sobre o papel do 
controlador no Município, analisar a sentença abaixo: 
 
O controlador deve estar amparado legalmente para o 
exercício do cargo (1ª parte). O controlador tem privilégios 
hierárquicos também sobre as unidades administrativas que 
não estejam vinculadas expressamente à sua (2ª parte).  
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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PROVA DE PRODUÇÃO ESCRITA - FOLHA DE RASCUNHO 
 

ORIENTAÇÕES: 
 

A Folha Oficial de Texto NÃO poderá conter rabisco e/ou rasura, tampouco ser identificada, assinada, rubricada 
e/ou conter qualquer palavra e/ou marca que identifique o candidato em outro local que não o apropriado (no canhoto 
de identificação destacável), cabendo ao candidato rigoroso cuidado. 

O candidato deverá observar atentamente ao número mínimo e máximo de linhas definido, pois não será 
corrigida qualquer fração de texto que esteja escrita fora dos limites estabelecidos. 

O candidato receberá nota zero na prova de produção escrita em caso de: não estar escrita à caneta e em língua 
portuguesa; não obedecer ao tema ou teor técnico propostos; não haver texto na Folha Oficial de Texto; apresentar 
menos de 10 linhas; for ilegível; for cópia de textos constantes na prova objetiva e/ou texto motivador ou, ainda, 
contenha alguma marca identificadora do candidato em local indevido ou assinatura. 

 
Utilize este espaço para rascunho e passe-o a limpo na Folha Oficial de Texto. 

 

 
Em conformidade com a Lei nº 4.320/1964, é cediço que empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para 
o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/... - adaptado. 
 
Considerando-se os aspectos apresentados no texto acima, a sua área de atuação (cargo ao qual concorre) e o seu 
conhecimento sobre a temática, utilizando no mínimo 10 e no máximo 15 linhas, responda à seguinte questão: o que é nota 
de empenho e quais suas características em conformidade com a citada Lei? 
 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  
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