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CONCURSO PÚBLICO 

HERVAL/RS 
 

Contador 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 
substituição ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Legislação  
Conhecimentos Gerais  
Conhecimentos Específicos 

10 
06 
08 
16 

• Após conferir seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS (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. 

• 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 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de 
Respostas. Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente 
preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES. 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! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 

 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
 
 
 

 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 

Por que temos a ilusão de ouvir vozes chamando quando a 
música está alta? 

 
 Um meme de YouTube que explodiu em 2015 ajuda a 
entender por que seu cérebro inventa sons onde eles não 
existem. 
 Na época, músicos pegavam canções pop e convertiam 
os arquivos MP3 para um formato chamado MIDI. O MIDI é 
tipo o arquivo Word (.docx) das partituras. Você toca uma 
nota Ré no teclado e o Ré aparece na partitura lá na tela do 
PC. Agora, você pode dar play na partitura e ouvir o Ré com 
sons _________. 
 O problema de converter um MP3 para MIDI em vez de 
você mesmo “digitar” a partitura é o mesmo de pedir para 
um computador transcrever uma pessoa falando: ele não 
tem a capacidade interpretativa do nosso cérebro; só 
transforma cegamente cada frequência detectada em uma 
nota. 
 O resultado é uma _________ que lembra vagamente 
a música original. A graça do meme é que o seu cérebro, 
conhecendo a música e vendo cenas do clipe, reconhece 
essas frequências e gera a ilusão de que você está ouvindo 
os vocais originais no MIDI, onde eles não existem mais. 
 Algo parecido acontece quando as frequências de 
alguma música nos seus fones, por acidente, lembram as da 
sua mãe gritando “tá na mesa!”: seu cérebro, ávido por 
padrões, preenche as lacunas e gera o chamado fantasma. A 
audição não é só um processo mecânico: envolve um bom 
grau de interpretação e predição por parte do sistema 
nervoso. 

(Fonte: Super Interessante - adaptado.) 
 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) sintetizados | maçaroca  
b) sintetisados | maçaroca  
c) sintetizados | masaroca  
d) sintetisados | masaroca  
 

2) Em conformidade com o texto, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) A audição é somente um processo mecânico.  
b) Um computador não tem a capacidade interpretativa do 

nosso cérebro, e só transforma às cegas cada frequência 
detectada em uma nota. 

c) Músicos jamais pegaram canções pop e converteram os 
arquivos MP3 para o formato MIDI. 

d) A parte divertida do meme é que o seu cérebro, 
conhecendo a música e vendo cenas do clipe, reconhece 
essas frequências e gera a ilusão de que você está 
ouvindo os vocais originais no MIDI, onde eles existem. 

 
 

3) Na frase “(...) pedir para um computador transcrever uma 
pessoa falando (...)”, a palavra sublinhada pode ser 
substituída, sem prejuízo de sentido, por:  
 
a) Ampliar. 
b) Inventar. 
c) Desenvolver. 
d) Copiar. 
 
 

4) Na frase “Um meme de YouTube que explodiu em 2015 
(...)”, o verbo sublinhado está no tempo: 
 
a) Presente. 
b) Pretérito perfeito. 
c) Pretérito imperfeito. 
d) Futuro do presente. 
 
 

5) A palavra sublinhada em “As flores estavam murchas.” é 
classificada como: 
 
a) Adjetivo. 
b) Verbo. 
c) Sujeito. 
d) Advérbio. 
 
 

6) Em relação à colocação pronominal, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. Vestir-se-á de coragem. 
II. Comenta-se sobre sua partida. 
 
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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7) Assinalar a alternativa em que a concordância nominal 
está CORRETA: 
 
a) Vai em anexa a declaração. 
b) Vai anexa a solicitação. 
c) Vão em apensa a retificação. 
d) Vai anexo a documentação. 
 

8) Considerando-se a ocorrência da crase, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Falava à pessoas leigas. 
b) Eles ficaram lado à lado no tribunal. 
c) Ainda há muita coisa à fazer. 
d) Chegou às quatorze horas. 
 

9) Com relação ao uso do hífen, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Super-mercado.  
b) Inter-racial. 
c) Micro-biológico.  
d) Semi-círculo.  
 

10) Considerando-se a pontuação, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Comia dançava cantava e bebia, sem pensar no dia 

seguinte. 
b) Leia o quanto quiser, vá porém, logo para a cama. 
c) Eles fizeram diversas pesquisas mas os resultados não 

foram conclusivos. 
d) Se a Ana vier, disse ele, não a deixe entrar. 
 

LEGISLAÇÃO 
 
11) Em conformidade com a Constituição Federal, 
constituem objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil: 
 
I. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
II. Garantir o desenvolvimento nacional. 
III. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais. 
 
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. 
 

12) Considerando-se a Constituição Federal, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. Os Poderes da União são dependentes entre si. 
II. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário são os Poderes da 

União. 
 
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. 
 

13) Considerando-se a Lei Orgânica do Município, analisar a 
sentença abaixo: 
 
É mantida a integralidade do território do Município, cujos 
limites só podem ser alterados nos termos da Legislação 
Estadual (1ª parte). A erva-mate e o quero-quero são 
símbolos do Município (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. 
 

14) Considerando-se a Lei Orgânica do Município, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Compete ao Município administrar o seu patrimônio, 

adquirindo e alienando bens, aceitando doações, legados 
e heranças e dispondo de sua aplicação. 

(_) O Município é dotado de autonomia financeira e 
dependência política e administrativa. 

(_) Cada legislatura terá a duração de quatro anos. 
 
a) E - E - C. 
b) E - C - C. 
c) C - E - C. 
d) C - E - E. 
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15) Considerando-se o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Município, analisar os itens abaixo: 
 
I. No ato da posse, o nomeado apresentará, opcionalmente, 

declaração sobre o exercício de outro cargo público e, 
obrigatoriamente, declaração de bens e valores que 
constituam o seu patrimônio. 

II. É de 10 dias, o prazo para o servidor entrar em exercício, 
contados da data da posse. 

 
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. 
 

16) Considerando-se o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Município, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(_) A promoção, a readaptação e a recondução interrompem 

o exercício. 
(_) Enquanto não adquirir estabilidade, o servidor não 

poderá ser exonerado por inassiduidade. 
 
a) E - C 
b) E - E. 
c) C - E. 
d) C - C. 
  

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
17) Sobre a ética no serviço público, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) A função pública deve ser tida como exercício 

profissional e, portanto, integra-se à vida particular de 
cada servidor público. 

(_) Nem toda pessoa tem direito à verdade. O servidor pode 
omiti-la ou falseá-la de acordo com os interesses da 
própria pessoa interessada ou da Administração Pública.  

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

18) A Lei nº 14.188, de 28 de julho de 2021, define o 
programa de cooperação Sinal Vermelho contra a Violência 
Doméstica como uma das medidas de enfrentamento da 
violência doméstica e familiar contra a mulher, previstas na 
Lei Maria da Penha e no Código Penal, em todo o território 
nacional. A ideia central é que a mulher que for vítima de 
violência consiga pedir ajuda em farmácias, órgãos públicos 
e agências bancárias, por meio de um código/sinal, 
preferencialmente feito na mão e na cor vermelha, em 
formato de: 
 
a) O. 
b) X. 
c) A. 
d) M. 
 

19) Sobre hardware e software, analisar a sentença abaixo: 
 
Os hardwares são os itens físicos e tangíveis do dispositivo, 
desde o seu gabinete, até as peças que o compõe (1ª parte). 
Os softwares são responsáveis por fazer as ligações e enviar 
os comandos necessários para fazer com que cada hardware 
funcione (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. 
 

20) Um boato é uma mensagem que possui conteúdo 
alarmante ou falso e que, geralmente, tem como remetente, 
ou aponta como autor(a), alguma instituição, empresa 
importante ou órgão governamental. Boatos podem trazer 
diversos problemas, tanto para aqueles que os recebem e os 
distribuem, como para aqueles que são citados em seus 
conteúdos. Entre esses diversos problemas, um boato pode: 
 
I. Conter códigos maliciosos. 
II. Espalhar desinformação pela Internet. 
III. Comprometer a credibilidade e a reputação das pessoas 

ou entidades referenciadas na mensagem. 
 
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. 
 



 
 

 

www.objetivas.com.br  4 
 

21) As fórmulas do Excel calculam valores segundo uma 
ordem específica. Pode-se dizer que uma fórmula começa 
com um sinal de: 
 
a) Igual (=). 
b) Mais (+). 
c) Porcentagem (%). 
d) Menos (-). 
 

22) Certo produto, que custa R$ 230,00, foi vendido em uma 
promoção, de modo que o comprador pagou apenas 70% do 
valor desse produto. Sendo assim, pode-se afirmar que o 
valor pago pelo comprador foi: 
 
a) R$ 151,00 
b) R$ 154,00 
c) R$ 157,00 
d) R$ 161,00 
 

 

 

23) Considere a proporção em que 5 está para 8, assim 
como 15 está para x. Nessas condições, qual o valor de x? 
 
a) 6 
b) 12 
c) 18 
d) 24 
 

 

 

24) Uma onda de calor histórica trouxe temperaturas 
recordes na região da Colúmbia Britânica, no Canadá. As 
leituras no centro de Vancouver eram de 37°C no sábado, 
37,5°C no domingo e 38,6°C na segunda-feira. 

(Fonte: CNN - adaptado.) 
 
Com base nas informações da notícia acima, qual foi a 
temperatura média, em graus Celsius, nesses três dias, no 
centro de Vancouver? 

 
a) 37,8 
b) 37,7 
c) 37,6 
d) 37,5 
  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
25) De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal, em relação à receita pública, sobre 
a previsão e a arrecadação, analisar a sentença abaixo: 
 
A reestimativa de receita, por parte do Poder Legislativo, só 
será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem 
técnica ou legal (1ª parte). O montante previsto para as 
receitas de operações de crédito deverá ser superior ao das 
despesas de capital, constantes do projeto de Lei 
Orçamentária (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. 
 

26) De acordo com a Lei nº 4.320/1964 - Normas Gerais do 
Direito Financeiro, sobre os fundos especiais, assinalar a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) Constitui fundo especial, o produto de receitas 

especificadas que por lei se vinculam à realização de 
determinados objetivos ou serviços, vedada a adoção de 
normas peculiares de aplicação.  

b) A aplicação das receitas orçamentárias, vinculadas a 
fundos especiais, far-se-á por meio de dotação 
consignada na Lei de Orçamento ou em créditos 
adicionais.  

c) Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o 
saldo positivo do fundo especial apurado em balanço será 
transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo 
fundo.  

d) A lei que instituir fundo especial poderá determinar 
normas peculiares de controle, prestação e tomada de 
contas, sem, de qualquer modo, elidir a competência 
específica do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. 

 

27) Considerando-se a Lei nº 6.404/1976 - Sociedades por 
Ações, analisar os itens abaixo: 
 
I. A companhia é aberta ou fechada, conforme os valores 

mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à 
negociação no mercado de valores mobiliários. 

II. Consideram-se ações em circulação no mercado todas as 
ações do capital da companhia aberta, menos as de 
propriedade do acionista controlador, de diretores, de 
conselheiros de administração e as em tesouraria. 

 
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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28) De acordo com a Lei nº 8.666/1993 - Lei de Licitações e 
Contratos da Administração Pública, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Considera-se obra a construção e a reforma, realizadas 

por execução direta, apenas. 
(_) Considera-se execução direta a que é feita pelos órgãos e 

entidades da Administração, pelos próprios meios. 
(_) É chamado de solução o seguro que garante o fiel 

cumprimento das obrigações assumidas por empresas em 
licitações e contratos. 

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

29) De acordo com a Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso a 
Informações, subordinam-se ao regime dessa lei:  
 
I. Os órgãos públicos integrantes da administração direta dos 

Poderes Executivo e Legislativo, excluindo Cortes de 
Contas, Judiciário e Ministério Público.  

II. As autarquias, as fundações públicas, as empresas 
públicas e as sociedades de economia mista, excluindo as 
demais entidades controladas direta ou indiretamente 
pela União.  

 
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. 
 

30) Considerando-se a Lei Municipal nº 213/2001 - Código 
Tributário Municipal, analisar a sentença abaixo: 
 
A obrigação tributária principal é a que surge com a 
ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento de 
tributo ou de penalidade pecuniária, extinguindo-se 
juntamente com o crédito dela decorrente (1ª parte). A 
obrigação tributária acessória é a que decorre da legislação 
tributária e tem por objetivo a prática ou a abstração de atos 
nela prevista, no interesse da Fazenda Municipal (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. 
 

31) De acordo com a Lei Municipal nº 869/2013 - Lei Geral 
da Microempresa, Empresas de Pequeno Porte e 
Microempreendedor Individual, analisar os itens abaixo: 
 
I. Para a ampliação da participação das microempresas e 

empresas de pequeno porte nas licitações, a 
Administração Pública Municipal deverá divulgar as 
especificações dos bens e serviços de modo a orientar as 
microempresas e empresas de pequeno porte para que se 
adequem os seus processos produtivos. 

II. Nas contratações públicas de bens, serviços e obras do 
Município, deverá ser concedido tratamento favorecido, 
diferenciado e simplificado para microempresas e 
empresas de pequeno porte. 

 
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. 
 

32) Considerando-se a Lei Municipal nº 1.248/2014, que 
estabelece a planta genérica de valores para cálculo e 
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana (IPTU), assinalar a alternativa que 
preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
A apuração do valor venal dos imóveis será obtida pela soma 
dos(as) _________________ do terreno e da construção, 
apurados(as) de acordo com normas e métodos previstos 
nessa lei e mediante a fórmula ____________________. 
 
a) valores venais | VVT=VVI+VVE 
b) medidas | VVE=VVT+VVI 
c) valores venais | VVI=VVT+VVE 
d) medidas | VVI=VVE+VVT 
 

33) Considerando-se a Demonstração do Resultado do 
Exercício, analisar os itens abaixo:  
 
I. Tradicionalmente, apresenta-se em forma de T: ao lado 

direito, consta a origem dos recursos; e, ao lado 
esquerdo, a aplicação desses recursos. 

II. É um relatório contábil destinado a evidenciar a 
composição do resultado, formado em um determinado 
período.  

III. As contas de resultado que integram a DRE são todas 
aquelas que representam as despesas e os custos 
incorridos, bem como as receitas realizadas.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
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34) Quanto à Demonstração dos Fluxos de Caixa, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Atividades operacionais são as principais atividades 

geradoras de receita da entidade e outras atividades que 
não são de investimento e tampouco de financiamento. 

(_) Atividades de financiamento são as referentes à 
aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros 
investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa. 

(_) Atividades de investimentos são aquelas que resultam 
em mudanças no tamanho e na composição do capital 
próprio e no capital de terceiros. 

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

35) Em relação ao Balanço Orçamentário, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Demonstrará as receitas e as despesas previstas em 

confronto com as realizadas, constituindo, assim, o 
produto final da contabilidade orçamentária.  

b) Apresenta a receita e a despesa orçamentária, bem como 
os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários, 
conjugados com os saldos em espécie, provenientes do 
exercício anterior, e os que se transferem para o exercício 
seguinte.  

c) Compreende as contas de ativo, de passivo e do 
patrimônio.  

d) Devem ser lançadas, nesse balanço, além das alterações 
da situação líquida patrimonial, as superveniências e 
insubsistências ativas e passivas.  

 

36) A inscrição em dívida ativa representa contabilmente: 
 
a) As obrigações do ente público para com terceiros. 
b) O empréstimo contraído no País ou no exterior, para 

atender a desequilíbrios orçamentários ou a 
financiamento de obras e serviços públicos.  

c) Aquela dívida que a entidade de direito público contrai a 
curto prazo, para suprir insuficiências momentâneas de 
caixa ou como administradora de valores confiados à sua 
guarda. 

d) Um fato modificativo que tem como resultado um 
acréscimo patrimonial no órgão ou na unidade 
competente para sua inscrição e um decréscimo 
patrimonial no órgão ou entidade originária do crédito. 

 

37) De acordo com SLOMSKI, assinalar a alternativa que 
preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 

Receita _________________ é o registro a crédito dos 
valores referentes às obrigações com terceiros.  
 

a) extraorçamentária 
b) orçamentária 
c) intraorçamentária 
d) econômica 
 
 

38) Em conformidade com KOHAMA, entende-se por restos 
a pagar processados: 
 

a) Aqueles em que as receitas e as despesas são atribuídas 
aos exercícios de acordo com a real incorrência. 

b) Aqueles em que a receita é reconhecida no período em 
que é arrecadada e paga no mesmo período. 

c) Aqueles cujo empenho foi entregue ao credor que, por 
sua vez, forneceu o material, prestou o serviço ou, ainda, 
executou a obra, e a despesa foi considerada “liquidada”, 
por ter sido cumprido o terceiro estágio correspondente à 
liquidação, estando na fase do pagamento. 

d) Aqueles cujo empenho foi legalmente emitido, mas 
depende, ainda, da fase da liquidação. 

 
 

39) Em relação à elaboração do Balanço Financeiro, analisar 
os itens abaixo: 
 

I. As receitas e despesas orçamentárias deverão ser 
segregadas, quanto à destinação, em ordinárias e 
vinculadas.  

II. Deverão ser detalhadas, no mínimo, as vinculações à 
educação, saúde, previdência social (RPPS e RGPS) e 
assistência social.  

III. A classificação por fonte/destinação de recursos é 
padronizada para a Federação, de forma que cabe à 
União definir o padrão a ser utilizado em todos os 
Municípios do País. 

 

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. 
 
 

40) Em conformidade com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade (NBC TA 230 - Documentação de auditoria), o 
auditor deve: 
 
I. Preparar uma documentação de auditoria que seja 

suficiente para permitir que um auditor experiente, sem 
nenhum envolvimento anterior com a auditoria, a 
entenda.  

II. Abster-se de documentar discussões de assuntos 
significativos com a administração, os responsáveis pela 
governança e outros. 

 
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. 


	CAPA_Contador
	Contador_M1
	34) Quanto à Demonstração dos Fluxos de Caixa, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:


