
Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante  
a realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma  
delas constitui a resposta correta em relação ao  
enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno  
de prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

6 de fevereiro

15h30 às 18h30

35 questões

3h de duração*

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

Município de Guatambu
Concurso Público • Edital 001/2021
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Língua Portuguesa 5 questões

Leia o texto de Luís Fernando Veríssimo.

Foi numa festa de família, dessas de fim de ano. Já que 
o bisavô estava morre não morre, decidiram tirar uma 
fotografia de toda a família reunida, talvez pela última 
vez.

A bisa e o bisa sentados, filhos, filhas, noras, genros 
e netos em volta, bisnetos na frente, esparramados 
pelo chão. Castelo, o dono da câmara, comandou a 
pose, depois tirou o olho do visor e ofereceu a câmara 
a quem ia tirar a fotografia. Mas quem ia tirar a foto-
grafia? – Tira você mesmo, ué. – Ah, é? E eu não saio na 
foto?

O Castelo era o genro mais velho. O primeiro genro. 
O que sustentava os velhos. Tinha que estar na foto-
grafia. – Tiro eu - disse o marido da Bitinha. – Você fica 
aqui - comandou a Bitinha. Havia uma certa resistência 
ao marido da Bitinha na família. A Bitinha, orgulhosa, 
insistia para que o marido reagisse. “Não deixa eles te 
humilharem, Mário Cesar”, dizia sempre. O Mário Cesar 
ficou firme onde estava, do lado da mulher.

A própria Bitinha fez a sugestão maldosa: – Acho que 
quem deve tirar é o Dudu… O Dudu era o filho mais 
novo de Andradina, uma das noras, casada com o Luiz 
Olavo. Havia a suspeita, nunca claramente anunciada, 
de que não fosse filho do Luiz Olavo. O Dudu se pron-
tificou a tirar a fotografia, mas a Andradina segurou o 
filho. – Só faltava essa, o Dudu não sai.

E agora? – Pô, Castelo. Você disse que essa câmara só 
faltava falar. E não tem nem timer!

O Castelo impávido. Tinham ciúmes dele. Porque ele 
tinha um Santana do ano. Porque comprara a câmara 
num duty free da Europa. Aliás, o apelido dele entre os 
outros era “Dutifri”, mas ele não sabia.

– Revezamento - sugeriu alguém. – Cada genro bate 
uma foto em que ele não aparece, e… A ideia foi 
sepultada em protestos. Tinha que ser toda a família 
reunida em volta da bisa. Foi quando o próprio bisa 
se ergueu, caminhou decididamente até o Castelo e 
arrancou a câmara da sua mão. – Dá aqui. – Mas seu 
Domício… – Vai pra lá e fica quieto. – Papai, o senhor 
tem que sair na foto. Senão não tem sentido! – Eu fico 
implícito - disse o velho, já com o olho no visor. E antes 
que houvesse mais protestos, acionou a câmara, tirou 
a foto e foi dormir.

1. Analise as afirmativas abaixo, tomando por base o 
texto.

1. O texto mostra uma situação típica de família 
de classe abastada.

2. No texto, percebem-se, nos personagens, 
alguns sentimentos como inveja, orgulho e 
ciúme.

3. Há, no texto, uma crítica velada às relações 
familiares.

4. A foto seria tirada para cumprir um ritual 
natalino.

5. O casal idoso considerava relevante o registro 
de toda a família.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

2. Considerando as frases retiradas do texto:

1. “Não deixa eles te humilharem, Mário Cesar”, 
dizia sempre.

2. O Mário Cesar ficou firme onde estava, do 
lado da mulher.

Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Em 1, as duas vírgulas usadas são optativas.
b. Check-square Em 1, o substantivo próprio é vocativo e em 2 é 

sujeito.
c. SQUARE As duas frases são períodos simples.
d. SQUARE A palavra “firme” em 2 é objeto direto de “ficar”.
e. SQUARE Nas duas vezes em que aparece o nome Mário 

César, ele desempenha a mesma função sintá-
tica: sujeito simples.
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3. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE A última frase do texto é um período composto 
por três orações.

b. SQUARE Na frase: “Caminhou decididamente até o Cas-
telo”, temos um verbo transitivo direto, quanto 
à sua predicação.

c. SQUARE Na frase: “A própria Bitinha fez a sugestão mal-
dosa”, a palavra “maldosa” é um substantivo 
comum e se refere à palavra “sugestão” e tam-
bém a “Bitinha”.

d. Check-square A frase “Tiro eu, a foto” e “Tiras tu, a foto”, são 
idênticas quanto à estrutura e há nelas uma 
inversão do termo essencial: o sujeito, repre-
sentado por um pronome pessoal do caso reto.

e. SQUARE Na frase: “E antes que houvesse mais protestos.”, 
o verbo “haver” pode ser trocado por “existir” 
sem prejuízo de sentido e de acordo com a nor-
ma-padrão, assim: “E antes que existisse mais 
protestos.”

4. Analise as frases abaixo:

1. Minha namorada cheira à flor!  
Cheira a flor, minha namorada.

2. Não quero você aqui! Não, quero você aqui!
3. Todos nós, tiramos fotos em família! Todos nós, 

de vez em quando, tiramos fotos em família!
4. Fiz alusão àquela família, registrada naquela 

foto. Olhei àquela família, registrada naquela 
foto.

5. Chegarei às 14 horas em ponto, espere-me! 
Chegarei até as 14 horas em ponto, não me 
espere antes!

Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Em 1, uma das frases tem o uso indevido da 
crase. Também a ordem de um termo sintático 
está invertida na segunda delas.

b. SQUARE Na segunda frase posta em 2, o uso da vírgula 
é optativo e ambas as frases têm o mesmo 
sentido.

c. SQUARE As frases postas em 3 apresentam correto uso 
da vírgula, embora a vírgula colocada na pri-
meira delas seja optativa.

d. SQUARE As frases postas em 4 estão corretas, há apenas 
uma troca de verbos que não prejudica o seu 
entendimento.

e. Check-square As frases postas em 5 estão corretas quanto ao 
uso da crase e da colocação pronominal.

5. Preencha as lacunas das frases com o que está 
colocado entre parênteses.

 � Informei      (aos/os) professores sobre o 
possível concurso para efetivos. 

 � Mora    (à/na) Rua das Torres e prefere ônibus  
       (a/do que) carro particular para  
ir     (no/ao) centro da cidade.

 � Gostaria de pedir peixe e carne bem          
(passada/passados).

 � Maria estava       (meio/meia) cansada, 
tomou apenas       (meio/meia) xícara  
de chá e foi dormir, dizendo           
(obrigado/obrigada) ao seu pai que       
(a/lhe) olhava com carinho.

Assinale a alternativa que completa correta e sequen-
cialmente as lacunas do texto.

a. SQUARE os • à • do que • ao • passada • meio •  
meia • obrigado • a

b. Check-square os • na • a • ao • passada • meio •  
meia • obrigada • a

c. SQUARE aos • à • do que • no • passados • meio •  
meia • obrigado • lhe

d. SQUARE aos • na • a • ao • passados • meia •  
meia • obrigado • lhe

e. SQUARE aos • na • a • ao • passada • meio •  
meia • obrigada • a

Conhecimentos históricos, geográficos, 
econômicos, sociais e culturais 5 questões

6. Milhares de pessoas em todo o mundo, fugindo 
das guerras, das perseguições políticas ou vítimas de 
cataclismos naturais, buscam recomeçar a sua vida em 
um novo país.

Assinale a alternativa que indica países de onde vie-
ram os maiores grupos de refugiados para o Brasil, nos 
últimos 10 anos.

a. SQUARE Israel • Kosovo • Irlanda
b. SQUARE Palestina • Zaire • Ucrânia
c. SQUARE Estados Unidos • Venezuela • Haiti
d. SQUARE Grécia • Angola • Cabo Verde
e. Check-square Síria • Venezuela • Haiti



 Página 5

Município de Guatambu • Concurso Público • Edital 001/2021

1S03 Contador

9. Analise as afirmativas abaixo:

1. Os impactos causados pela ação do homem 
no mundo estão diminuindo a cada dia, pela 
conscientização das pessoas, de que é preciso 
salvar o planeta.

2. Grande parte das florestas tropicais do pla-
neta foram destruídas.

3. As reservas de água potável estão sendo con-
taminadas por agentes químicos.

4. A emissão excessiva de carbono está ligada 
ao aquecimento terrestre e às mudanças 
climáticas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

10. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE No mundo, existem 4 continentes e uma 
grande ilha chamada Austrália.

b. SQUARE No mundo, existem 5 continentes. O Brasil  
está localizado no continente americano.

c. SQUARE No mundo, existem 5 continentes. O Brasil está 
localizado no continente ibero-americano.

d. SQUARE No mundo, existem 6 continentes. O Brasil está 
localizado no continente latino-americano.

e. Check-square No mundo, existem 6 continentes. O Brasil  
está localizado no continente americano.

Noções de Informática 5 questões

11. Qual o nome da solução de computação em 
nuvem da AWS que permite a configuração, operação 
e escalonamento de um banco de dados relacional na 
nuvem para uso em aplicativos?

a. SQUARE AWS DB
b. SQUARE RDB AWS
c. Check-square Amazon RDS
d. SQUARE Amazon SNS
e. SQUARE Amazon DynamicDB

7. Assinale a alternativa correta a respeito da História 
de Guatambu.

a. SQUARE O Município de Caxambu foi criado pelos revol-
tosos federalistas que o desmembraram do 
Município de Chapecó.

b. Check-square Nos primeiros anos do século 20, a pequena 
comunidade, que deu origem à atual Caxambu, 
se desenvolveu graças à extração da madeira e 
à agricultura de subsistência.

c. SQUARE No final do século XIX instalou-se no Município 
a serraria Porto Chalana. Seus trabalhadores, na 
maioria escravos fugidos, foram os nossos pri-
meiros colonizadores.

d. SQUARE Um grupo de colonos alemães, liderados por 
Hermann Otto Blumenau, fugindo às enchen-
tes do Vale do Itajai, estabeleceu-se em Porto 
Chalana no início do século 19. Foram nossos 
primeiros habitantes europeus.

e. SQUARE Faxinal dos Guedes foi o primeiro nome do 
nosso município que, em 1961, recebeu o 
nome de Lauro Muller.

8. Analise as afirmativas abaixo sobre o Rio Amazonas.

1. Sua bacia hidrográfica abrange cerca de 7 paí-
ses da América do Sul: Brasil, Peru, Colômbia, 
Bolívia, Equador, Venezuela e Chile.

2. Quando chega ao Brasil recebe o nome de 
Solimões, que, ao encontrar com o Rio Negro, 
se torna o Rio Amazonas.

3. É considerado o segundo rio mais extenso do 
mundo, perdendo apenas para o Rio Jordão 
no Egito.

4. Deságua no Oceano Atlântico, localizado 
entre os estados do Pará e Amapá.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
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12. Qual o nome da ferramenta de linha de comando 
para aferir informações sobre a rede em um sistema 
operacional Windows 10?

a. Check-square ipconfig
b. SQUARE ifconfig
c. SQUARE ipinfo
d. SQUARE netinfo
e. SQUARE netconfig

13. Que tipos de arquivo podem ser utilizados para 
adicionar uma assinatura a partir de um arquivo 
utilizando o software de correio eletrônico Mozilla 
ThunderBird?

1. Texto
2. HTML
3. XML
4. Imagem

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

14. Assinale a alternativa que contém a sintaxe cor-
reta para realizar uma busca no Google de cadeira 
com preços entre 100 e 300.

a. SQUARE cadeira [100..300]
b. SQUARE cadeira {100-300}
c. Check-square cadeira $100..$300
d. SQUARE cadeira [$100..$300]
e. SQUARE cadeira {$100-$300}

15. Para criar uma apresentação do PowerPoint a 
partir de um conjunto de fotografias, de modo que 
cada fotografia seja disposta em um slide, com opções 
como moldura e ajuste do layout da fotografia em 
cada slide, deve-se acionar a opção:

a. Check-square Inserir  Album de Fotografias
b. SQUARE Inserir  Imagens do Estoque   

Transformar em Album
c. SQUARE Arquivo  Novo  Apresentação   

A partir de fotografias
d. SQUARE Arquivo  Novo  Apresentação de Fotografias
e. SQUARE Arquivo  Novo  Criar Album de Fotografias

Raciocínio Lógico 5 questões

16. Para ir da cidade A para a cidade B, existem 6 
caminhos, dos quais 2 são asfaltados e os outros são 
de estrada de chão. Para ir da cidade B para C, existem 
5 caminhos, dos quais 3 são asfaltados e os outros são 
de estrada de chão.

Desta forma, ao escolher aleatoriamente um caminho 
da cidade A para a cidade C, passando por B (e usando 
somente os caminhos mencionados), a probabilidade 
de o caminho escolhido conter apenas estradas asfal-
tadas é:

a. SQUARE Maior que 27%.
b. SQUARE Maior que 25% e menor que 27%.
c. SQUARE Maior que 23% e menor que 25%.
d. SQUARE Maior que 21% e menor que 23%.
e. Check-square Menor que 21%.

17. Para uma ceia de final de ano, um restaurante 
dispõe de 6 opções de entradas, 5 opções de prato 
principal e 8 opções de sobremesa. Uma pessoa quer 
montar uma ceia contendo 3 entradas distintas, 2 pra-
tos principais distintos e 4 sobremesas distintas.

De quantas maneiras diferentes esta pessoa pode 
montar a referida ceia?

a. Check-square Mais de 14.000
b. SQUARE Mais de 12.000 e menos de 13.000
c. SQUARE Mais de 11.000 e menos de 12.000
d. SQUARE Mais de 10.000 e menos de 11.000
e. SQUARE Menos de 10.000

18. Doze colegas (entre eles Rafael e Bruno) vão jogar 
uma partida de futebol. Para isto, devem formar dois 
times de 6 jogadores cada time. Porém, Rafael e Bruno 
devem ficar em times diferentes.

Levando as informações acima em consideração, 
de quantas formas distintas os times podem ser 
formados?

a. SQUARE Mais de 270
b. SQUARE Mais de 260 e menos de 270
c. Check-square Mais de 250 e menos de 260
d. SQUARE Mais de 240 e menos de 250
e. SQUARE Menos de 240
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19. Em um grupo de 40 pessoas, todos falam inglês 
ou alemão. Sabe-se também que 15 falam inglês e 
35 falam alemão.

Escolhendo-se ao acaso uma pessoa neste grupo, a pro-
babilidade de que esta pessoa fale inglês e alemão é:

a. SQUARE Maior que 30%.
b. SQUARE Maior que 28% e menor que 30%.
c. SQUARE Maior que 26% e menor que 28%.
d. Check-square Maior que 24% e menor que 26%.
e. SQUARE Menor que 24%.

20. Assinale a alternativa que representa uma sen-
tença logicamente equivalente à afirmação “Se João é 
ágil ou Laura é calma, então Maria não é observadora 
e Camilo é pacato”.

a. SQUARE Se Maria não é observadora e Camilo é pacato, 
então João não é ágil e Laura não é calma.

b. SQUARE Se João não é ágil ou Laura não é calma, então 
Maria é observadora e Camilo não é pacato.

c. Check-square Se Maria é observadora ou Camilo não é pacato, 
então João não é ágil e Laura não é calma.

d. SQUARE Se João não é ágil e Laura não é calma, então 
Maria não é observadora e Camilo é pacato.

e. SQUARE Se Maria é observadora ou Camilo é pacato, 
então João não é ágil ou Laura não é calma.

Conhecimentos Específicos 15 questões

21. Considere a seguinte situação hipotética:

O município de Nova Montebelluna realizou operação 
de crédito e obteve financiamento junto à instituição 
financeira para realizar obra de pavimentação de ruas 
e paisagismo.

No ingresso do recurso oriundo da operação de crédito 
na conta bancária do município, ele deve orçamenta-
riamente ser classificado na categoria econômica de:

a. Check-square Receita de capital.
b. SQUARE Receita corrente.
c. SQUARE Reserva de capital.
d. SQUARE Ingresso extraorçamentário.
e. SQUARE Variação patrimonial aumentativa.

22. Os créditos adicionais são as autorizações de des-
pesa não computadas ou insuficientemente dotadas 
na lei de orçamentária anual.

O crédito adicional aberto para atender a despesas 
imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de 
guerra, comoção interna ou calamidade pública, é o:

a. SQUARE Especial.
b. SQUARE Transacional.
c. SQUARE Emergencial.
d. Check-square Extraordinário.
e. SQUARE Suplementar.

23. As despesas orçamentárias com o pagamento 
de juros e encargos da dívida abrangem os juros, 
comissões e outros encargos de operações de crédito 
internas e externas contratadas, bem como da dívida 
pública mobiliária.

Orçamentariamente, os pagamentos de despesa com 
juros e encargos da dívida são classificados na catego-
ria econômica de:

a. SQUARE Investimentos.
b. SQUARE Despesa de capital.
c. SQUARE Variação patrimonial aumentativa.
d. SQUARE Despesa extraorçamentária.
e. Check-square Despesa corrente.

24. O orçamento público é organizado em programas.

O instrumento de programação utilizado para alcançar 
o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto 
de operações, limitadas no tempo, das quais resulta 
um produto que concorre para a expansão ou o aper-
feiçoamento da ação de governo, é:

a. Check-square O projeto.
b. SQUARE A atividade.
c. SQUARE A operação especial.
d. SQUARE O encargo social.
e. SQUARE O plano.
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26. Ao final de 2020, a diferença entre o total da des-
pesa empenhada e o total da despesa paga foi de:

a. SQUARE R$ 9.000.
b. SQUARE R$ 12.000.
c. SQUARE R$ 15.000.
d. Check-square R$ 17.000.
e. SQUARE R$ 27.000.

Caso Nova Perúgia

Para responder às questões 25 a 27, considere o balanço financeiro do município de Nova Perúgia elaborado ao final do exercício financeiro de 2020.

Município de Nova Perúgia • Balanço Financeiro 
(Período: janeiro a dezembro de 2020 – Valores em R$)

25. Ao final de 2020, no balanço orçamentário, o 
resultado orçamentário do exercício foi de:

a. SQUARE R$ 8.000.
b. Check-square R$ 10.000.
c. SQUARE R$ 12.000.
d. SQUARE R$ 15.000.
e. SQUARE R$ 18.000.

INGRESSOS

Exercício: Atual Anterior
Receita Orçamentária (I) 350.000 315.000
Ordinária 100.000 85.000

Vinculada 250.000 230.000

Transferências Financeiras Recebidas (II) 92.000 84.000
Transferências Recebidas  
para a Execução Orçamentária 75.000 70.000

Transferências Recebidas Independentes  
da Execução Orçamentária 5.000 4.000

Transferências Recebidas para  
Aporte de recursos para o RPPS 12.000 10.000

Recebimentos Extraorçamentários (III) 57.000 50.000
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 9.000 13.000

Inscrição de Restos a Pagar Processados 8.000 11.000

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 28.000 25.000

Outros Recebimentos Extraorçamentários 12.000 1.000

Saldo do Exercício Anterior (IV) 51.000 40.000
Caixa e Equivalentes de Caixa 51.000 40.000

TOTAL (V) = (I + II + III + IV) 550.000 489.000

DISPÊNDIOS

Exercício: Atual Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 340.000 307.000
Ordinária 95.000 82.000

Vinculada 245.000 225.000

Transferências Financeiras Concedidas (VII) 92.000 84.000
Transferências Concedidas para a Execução 
Orçamentária 75.000 70.000

Transferências Concedidas Independentes da 
Execução Orçamentária 5.000 4.000

Transferências Concedidas para Aporte de 
recursos para o RPPS 12.000 10.000

Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 53.000 47.000
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 12.000 12.000

Pagamentos de Restos a Pagar Processados 15.000 10.000

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 25.000 23.000

Outros Pagamentos Extraorçamentários 1.000 2.000

Saldo para o Exercício Seguinte (IX) 65.000 51.000
Caixa e Equivalentes de Caixa 65.000 51.000

TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) 550.000 489.000
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27. Ao final de 2020, o resultado financeiro do exercí-
cio foi de:

a. SQUARE R$ 10.000.
b. SQUARE R$ 12.000.
c. Check-square R$ 14.000.
d. SQUARE R$ 17.000.
e. SQUARE R$ 18.000.

28. Um ente da federação realizou o seguinte registro 
contábil referente à arrecadação da receita:

Lançamento Código Conta contábil Valor (R$)
Débito 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar 10.000
Crédito 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada 10.000

A natureza da informação do registro contábil é:

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

29. De acordo com o manual de contabilidade apli-
cada ao setor público, o resultado patrimonial do exer-
cício corresponde à diferença entre o valor total das:

a. SQUARE Variações patrimoniais qualitativas e o valor 
total das variações quantitativas, apurado na 
demonstração das variações patrimoniais do 
período.

b. SQUARE Receitas orçamentárias efetivas e o valor total 
das despesas orçamentárias por mutação patri-
monial, apurado no balanço patrimonial do 
período.

c. SQUARE Variações patrimoniais aumentativas e o valor 
total das despesas orçamentárias por mutação 
patrimonial, apurado no balanço orçamentário 
do período.

d. SQUARE Variações patrimoniais qualitativas e o valor 
total das despesas orçamentárias por mutação 
patrimonial, apurado no balanço patrimonial 
do período.

e. Check-square Variações patrimoniais aumentativas e o valor 
total das variações patrimoniais diminutivas, 
apurado na demonstração das variações patri-
moniais do período.

30. Analise as afirmativas abaixo, de acordo com os 
conhecimentos sobre as noções da aplicação da lei de 
responsabilidade fiscal.

Além de obedecer às demais normas de contabilidade 
pública, a escrituração das contas públicas observará 
que:

1. O balanço patrimonial dará destaque à ori-
gem e ao destino dos recursos provenientes 
da alienação de ativos.

2. A disponibilidade de caixa constará de regis-
tro próprio, de modo que os recursos vincu-
lados a órgão, fundo ou despesa obrigatória 
fiquem identificados e escriturados de forma 
individualizada.

3. A operação de crédito por antecipação de 
receita destina-se a atender insuficiência de 
caixa e pode ser realizada no último ano de 
mandato do presidente, governador ou pre-
feito municipal.

4. A despesa e a assunção de compromisso 
serão registradas segundo o regime de com-
petência, apurando-se, em caráter comple-
mentar, o resultado dos fluxos financeiros 
pelo regime de caixa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

31. De acordo com o plano de contas aplicado ao 
setor público, a contrapartida de um lançamento a 
débito na conta contábil 2.1.1.1.1.xx.xx Pessoal a Pagar 

– 13o Salário (F), pode ser um crédito na conta contábil:

a. Check-square 1.1.1.1.1.xx.xx Caixa e equivalentes de caixa em 
moeda nacional (F).

b. SQUARE 1.1.2.1.x.xx.xx Créditos tributários a receber (P).
c. SQUARE 6.2.2.1.1.xx.xx Crédito disponível.
d. SQUARE 6.2.2.1.3.03.xx Crédito empenhado liquidado a 

pagar.
e. SQUARE 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação 

de Recursos (DDR).
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34. A respeito das operações ocorridas no mês de 
dezembro de 2020, é correto afirmar que:

a. SQUARE A operação 1 foi registrada como uma despesa 
orçamentária corrente e contribuiu para a redu-
ção do resultado orçamentário do exercício.

b. SQUARE A operação 2 foi registrada como uma receita 
orçamentária de capital e contribuiu para o 
aumento do resultado patrimonial do exercício.

c. SQUARE A operação 3 não provocou impacto no resul-
tado orçamentário do exercício.

d. Check-square A operação 4 contribuiu para a diminuição do 
resultado patrimonial do exercício.

e. SQUARE A operação 5 foi registrada como uma variação 
patrimonial diminutiva.

32. Em 31/12/2020, o valor do total do patrimônio 
líquido no balanço patrimonial foi de:

a. SQUARE R$ 250.000.
b. SQUARE R$ 265.000.
c. Check-square R$ 270.000.
d. SQUARE R$ 275.000.
e. SQUARE R$ 280.000.

33. Em 31/12/2020, o valor do total do ativo no 
balanço patrimonial foi de:

a. SQUARE R$ 295.000.
b. Check-square R$ 300.000.
c. SQUARE R$ 305.000.
d. SQUARE R$ 310.000.
e. SQUARE R$ 315.000.

Caso Ente da Federação
Para responder às questões 32 a 34, considere o seguinte balancete de um ente da federação elabo-
rado em 30/11/2020.

Código Conta Contábil Débitos Créditos
1.1.1.1.1.xx.xx Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional (F) 55.000 25.000

4.1.1.2.x.xx.xx Impostos sobre o patrimônio e a renda 30.000

1.1.2.2.x.xx.xx Créditos tributários a receber (P) 20.000 15.000

1.2.3.2.1.xx.xx Bens imóveis 120.000

1.1.5.6.x.xx.xx Estoques – almoxarifado (P) 8.000 5.000

2.1.3.x.x.xx.xx Fornecedores e contas a pagar (F) 2.000 12.000

4.1.1.3.x.xx.xx Impostos sobre a produção e a circulação 20.000

3.1.1.x.x.xx.xx Remuneração de pessoal 25.000

1.2.3.1.X.XX.XX Bens móveis 70.000

1.2.3.1.1.xx.xx Equipamentos (P) 83.000

2.1.2.x.x.xx.xx Empréstimos e financiamentos a curto prazo (P) 25.000

2.3.1.0.0.00.00 Patrimônio social e capital social 251.000

Total 383.000 383.000

Durante o mês de dezembro de 2020, ocorreram somente as seguintes operações, 
que foram corretamente registradas:

1. Reconhecimento da depreciação dos bens móveis no valor de R$ 5.000.
2. Lançamento, arrecadação e recolhimento da receita referente à cobrança 

de taxas no valor de R$ 10.000.
3. Empenho, liquidação e pagamento de despesa com passagens aéreas no 

valor de R$ 8.000.
4. Consumo de materiais que estavam registrados na conta “Estoques – 

almoxarifado (P)” no valor de R$ 3.000.
5. Pagamento de obrigação registrada na conta “Fornecedores e contas a 

pagar (F)” no valor de R$ 5.000.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

35. Na demonstração dos fluxos de caixa, os recebi-
mentos de caixa decorrentes de impostos, taxas, con-
tribuições e multas são exemplos de fluxos de caixa 
relacionados às atividades:

a. SQUARE De resultado.
b. SQUARE Tributárias.
c. Check-square Operacionais.
d. SQUARE De investimento.
e. SQUARE De financiamento.
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3
 Contador

.

G R A D E  D E  R E S P O S TA S

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas  

que você poderá levar para posterior conferência.
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