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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 

➢ Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 
50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para 
cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o Caderno de Questões esteja incompleto, 
tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao 
fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores 
nesse sentido;  

➢ No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você 
estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em 
Ata; 

➢ Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva; 
➢ Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
➢ Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
➢ NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como 

máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, 
réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam 
expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer 
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc; 

➢ É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

➢ Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
➢ Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
➢ Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de prova. O candidato NÃO poderá levar consigo o 
Caderno de Questões, poderá levar tão somente o Gabarito a ser destacado do Caderno 
de Questões; 

➢ A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno 
de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 

➢ Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
             

ANOTE ABAIXO AS SUAS RESPOSTAS E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
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LINGUA PORTUGUESA 
 

Terror em desfile de Dia de Independência: o 
que se sabe sobre o ataque nos EUA que 

deixou 7 mortos 
 

Um ataque em massa ocorrido nos EUA nesta 
segunda-feira (4) deixou sete mortos e mais de 20 
feridos. Em uma data simbólica para os americanos, 
quando o país celebra o Dia da Independência, um 
homem efetuou disparos do alto de um telhado 
durante um desfile na cidade Highland Park, perto de 
Chicago, no estado de Illinois. O país tem longo 
histórico de ataques em escolas, igrejas, mercearias e 
shows. 

Sete pessoas morreram no ataque. O 
NorthShore University Health Center recebeu 26 
pacientes após o ataque. Todos, exceto um, 
tinham ferimentos de bala, disse o diretor médico 
Brigham Temple. As idades dos feridos variam de 
8 a 85 anos. Temple estimou que quatro ou cinco 
pacientes são crianças. 

Não foram divulgados mais detalhes sobre 
as vítimas. Mas sabe-se que um dos mortos era 
um cidadão mexicano, disse Roberto Velasco, 
diretor de assuntos norte-americanos do México. 
Ele também afirmou que outros dois mexicanos 
ficaram feridos. 

O tiroteio ocorreu em um dos pontos onde 
moradores guardavam lugar para assistir ao desfile. O 
atirador abriu fogo por volta das 10h15 (8h15 de 
Brasília), segundo o divulgado pelas autoridades. Os 
disparos fizeram com que as pessoas, muitas 
ensanguentadas, fugissem deixando objetos 
pessoais pelas ruas. Imagens mostram um saco 
de batatas fritas meio comido, uma caixa de 
biscoitos de chocolate derramada na grama e um 
boné infantil do Chicago Cubs pelo chão. 

O comandante da polícia de Highland 
Park, Chris O'Neill, disse que o atirador usou um 
fuzil de alta potência para disparar do lado de um 
prédio comercial. Ele disse que o fuzil foi 
recuperado no local e que a polícia também 
encontrou uma escada presa ao prédio. 

Novas informações apontam que ele 
comprou a arma legalmente. Do telhado, 
disparou mais de 70 tiros contra a multidão e 
vestiu roupas femininas para se misturar entre os 
demais depois, disseram autoridades locais nesta 
terça-feira. 

Segundo o porta-voz da polícia, 
Christopher Covelli, o ataque foi aleatório e 
intencional. O atirador havia planejado o ataque 
por várias semanas, e as autoridades ainda 
estavam considerando quais acusações criminais 
apresentar. Cinco das sete vítimas fatais 
morreram na hora. A sexta foi levada para um 
hospital, onde morreu, disse Covelli, o porta-voz 
da polícia. A sétima morreu já na terça-feira. 

Após o ataque o rapaz teria fugido para a 
casa da mãe, informaram as autoridades. Ainda 
não se sabe a motivação do ataque contra a 

população. Mais de cem policiais foram 
chamados ao local do desfile ou despachados 
para encontrar o atirador suspeito. 
 
Fonte: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/07/05/terror-em-desfile-de-

dia-de-independencia-o-que-se-sabe-sobre-o-ataque-nos-eua-que-deixou-6-

mortos.ghtml 

 
01) Com base nas informações do texto e nas 
relações existentes entre as partes que o 
compõem, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A)  O ataque nos Estados Unidos vitimou o 
diretor de assuntos norte-americanos no México. 
(B)  As pessoas feridas no ataque fugiram 
pelas ruas. 
(C)  O fuzil usado pelo atirador no ataque foi 
encontrado pela polícia. 
(D)  A motivação para o ataque é 
desconhecida. 
(E)  Os tiros contra a população foram feitos 
do telhado de um prédio comercial. 
 
02) Assinale a palavra cuja letra em destaque 
NÃO represente o mesmo fonema 
representado pela letra g na palavra “fugido”:   
 
(A)  já. 
(B)  igrejas. 
(C)  segundo. 
(D)  imagens. 
(E)  planejado. 
  
03) Assinale a alternativa que apresente 
palavra acentuada pela mesma regra da 
palavra “polícia”:  
 
(A)  após. 
(B)  simbólica. 
(C)  país. 
(D)  prédio. 
(E)  vítimas. 
 
04) Assinale a alternativa que apresente o tipo 
de circunstância estabelecida pelo termo em 
destaque no período: “Novas informações 
apontam que ele comprou a arma 
legalmente”. 
 
(A)  Tempo. 
(B)  Lugar. 
(C)  Intensidade. 
(D)  Dúvida. 
(E)  Modo. 
 
05) Assinale a alternativa que apresente o tipo 
de relação de sentido estabelecida no texto 
pelo termo em destaque no período: “Mas 
sabe-se que um dos mortos era um cidadão 
mexicano, disse Roberto Velasco, diretor de 
assuntos norte-americanos do México”. 
 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/07/04/tiros-eua-4-de-julho.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/07/04/tiros-eua-4-de-julho.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/07/05/terror-em-desfile-de-dia-de-independencia-o-que-se-sabe-sobre-o-ataque-nos-eua-que-deixou-6-mortos.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/07/05/terror-em-desfile-de-dia-de-independencia-o-que-se-sabe-sobre-o-ataque-nos-eua-que-deixou-6-mortos.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/07/05/terror-em-desfile-de-dia-de-independencia-o-que-se-sabe-sobre-o-ataque-nos-eua-que-deixou-6-mortos.ghtml
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(A)  Oposição. 
(B)  Adição. 
(C)  Alternância. 
(D)  Conclusão. 
(E)  Explicação. 
 
06) Assinale a alternativa que apresente a 
função sintática exercida pela oração 
subordinada em destaque no período: “Ele 
também afirmou que outros dois mexicanos 
ficaram feridos”. 
 
(A)  Sujeito. 
(B)  Objeto Direto. 
(C)  Vocativo. 
(D)  Predicativo do Sujeito. 
(E)  Objeto Indireto. 
 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
07) Uma assinatura de revistas tem duas 
opções um contrato por 6 meses e outro por 
12 meses. No contrato de 6 meses é pago o 
valor mensal de R$ 28,90 já se optar por 12 
meses o valor pago é de R$ 20,23. Qual é o 
valor do desconto percentual oferecido para 
que o cliente opte pelo plano de 12 meses? 
 
(A)  23%. 
(B)  25%. 
(C)  27%. 
(D)  30%. 
(E)  33%. 
 
08) Devido a gastos não previstos no seu 
orçamento seu Antônio não conseguiu pagar 
a fatura de seu cartão de crédito. A operadora 
do cartão cobra juros de 10% ao mês por 
atraso na fatura. O valor da fatura de seu 
Antônio é de R$ 1.200,00 e ele pagou esta 
fatura com três meses de atraso. Qual o valor 
pago por seu Antônio? 
 
(A)  R$ 1.396,40. 
(B)  R$ 1.425,30. 
(C)  R$ 1.597,20. 
(D)  R$ 1.622,30. 
(E)  R$ 1.745,50. 
 
09) No Brasil a quantidade média de lixo 
produzida por ano por cada habitante é de 345 
quilos. Supondo esta média e que uma pessoa 
viva 75 anos, a quantidade de lixo gerada por 
ela ao longo da vida é de: 
 
(A)  23.785 quilos. 
(B)  24.695 quilos. 
(C)  25.875 quilos. 
(D)  26.475 quilos. 

(E)  27.225 quilos. 
 
10) Em uma promoção da imobiliária a Casa é 
Sua, a cada seis meses de aluguel pagos sem 
atraso o cliente não paga por um mês de 
aluguel como bônus de sua pontualidade no 
pagamento. Se um inquilino ficou em um 
imóvel por 3 anos e nunca atrasou o aluguel, 
a quantidade de meses que efetivamente 
pagou o aluguel devido a promoção é igual a: 
 
(A)  28. 
(B)  29. 
(C)  30. 
(D)  31. 
(E)  32. 
 
11) Uma área de 26.000 metros quadrados vai 
ser destinada a famílias de baixa renda, 1/10 
desta área vai ser destinado a atividades de 
lazer, um posto de saúde e uma creche, 
outros 2000 metros são destinados a 
infraestrutura viária e o restante dividido a 250 
famílias de baixa renda já cadastradas em um 
programa do município. Com base nestas 
informações o terreno destinado a cada 
família corresponde a: 
 
(A)  85,6 m². 
(B)  82,8 m². 
(C)  84,3 m². 
(D)  81,6 m². 
(E)  86,5 m². 
 
12) Artur fez um trajeto de 560 quilômetros a 
velocidade média de 70 km/h pois não 
conhecia ainda este trajeto. No seu retorno a 
velocidade média foi de 80 km/h pois já tinha 
mais confiança devido ao conhecimento da 
estrada. Com base nestas informações, qual a 
diferença de tempo entre o trajeto de ida e o 
de volta? 
 
(A)  0,50 h. 
(B)  0,75 h. 
(C)  1,00 h. 
(D)  1,25 h. 
(E)  1,50 h. 
 
13) Marina recebe 250 dólares por semana 
trabalhando 4 horas por dia em uma cafeteria. 
Ela trabalhou ao longo de 36 semanas neste 
local e guardou o dinheiro que recebeu de 1/4 
das semanas que trabalhou. Se 
considerarmos que a cotação do dólar para o 
real é de que 1 dólar equivale a R$ 5,45 o valor 
poupado por ela em reais é igual a: 
 
(A)  R$ 10.420,60. 
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(B)  R$ 12.262,50. 
(C)  R$ 12.782,50. 
(D)  R$ 13.420,50. 
(E)  R$ 13.680,60. 
 
14) Os gabinetes de atendimento aos 
contribuintes de uma repartição pública têm 
1,50 m de comprimento e 1,20 m de largura. 
Existem 42 deste na prefeitura da capital de 
um estado brasileiro. Considerando estas 
medidas o espaço que ocupa estes gabinetes 
é igual a:  
 
(A)  75,6 m2. 
(B)  76,4 m2. 
(C)  77,4 m2. 
(D)  78,6 m2. 
(E)  80,4 m2. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

 
15) Qual das opções abaixo contém os dois 
municípios a partir dos quais o município de 
Renascença foi desmembrado? Assinale a 
alternativa correta: 
 
(A) Pato Branco e União da Vitória. 
(B) Francisco Beltrão e Pato Branco. 
(C) Francisco Beltrão e Realeza. 
(D) Clevelândia e Pato Branco. 
(E) Clevelândia e Palmas. 
 
16) O desaparecimento de Dom Philips e 
Bruno Pereira na Amazônia brasileira gerou 
um grande debate sobre o aparelhamento e 
sucateamento dos órgãos de fiscalização e 
proteção dos povos indígenas brasileiros. 
Qual dos órgãos abaixo é o principal 
responsável nesta tarefa? Assinale a 
alternativa correta: 
 
(A) FUNAI. 
(B) PRF. 
(C) IAP. 
(D) IBAMA. 
(E) MEC. 
  
17) A 26ª Parada do Orgulho LGBT+ em São 
Paulo reuniu seu recorde de público foi 
estimado em 4 milhões de pessoas. Apesar de 
ser visto por muitos como um evento 
controverso, seus números crescentes 
demonstram impacto cada vez maior em 
diferentes setores do município. Sobre o 
evento, analise as assertivas, decida se 
verdadeiro ou falso, e depois assinale a 
alternativa com a sequência correta: 
 
(      ) A Parada também é um ato político sobre 

representatividade de minorias políticas. 
(  ) O evento tem significativo impacto 
econômico no turismo da cidade. 
(     ) O evento causou o aumento dos índices 
de criminalidade da cidade durante sua 
realização. 
(   ) Em 2022 a Parada foi realizada pela 
primeira vez na cidade de São Paulo. 
 
(A)  V, V, V, F. 
(B) V, V, F, F. 
(C) V, F, F, F. 
(D) F, V, F, F. 
(E) F, V, V, F. 
 
18) Qual das opções abaixo se refere a uma 
peça publicitária que recebeu um leão de ouro 
no importante festival de Cannes Lions, por 
abordar os problemas ambientais brasileiros 
em diálogo com os problemas migratórios 
mundiais? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) O Escaravelho de Assurbanipal. 
(B) Árvore Refugiada. 
(C) Salvem as Baleias. 
(D)  Abelhas, as pequenas indispensáveis. 
(E)  Azul do mar, cinza do fogo. 
 
19) Na atual crise instaurada pela política de 
paridade de preços internacionais para o 
combustível brasileiro, tanto membros do 
Executivo quanto do Legislativo têm atuado 
nos bastidores da política em Brasília para 
usar essa situação em seu favor nas eleições 
de 2022. Qual das opções abaixo indica um 
mecanismo parlamentar cuja discussão sobre 
sua criação foi alvo de intensas 
movimentações na política nacional entre 
Junho e Julho deste ano? Assinale a 
alternativa correta: 
 
(A) CPI dos Sanguessugas. 
(B) CPI do Mensalão. 
(C) CPI da Petrobrás. 
(D) CPI da Pandemia. 
(E) CPI do MEC. 
 
20) Dados econômicos indicam que desde a 
perfuração do _________ no fim dos anos 
2000, a produção de _________ no Brasil 
disparou, entretanto, esta alta não foi 
acompanhada pelo refino do produto, e no 
que tange à independência energética e 
consumo de combustíveis fósseis, neste setor 
o Brasil continua dependente de __________. 
Analise as assertivas e assinale aquela que 
possui a sequência correta: 
 
(A) Candiota / carvão / exportações. 
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(B) Carajás / ferro / exportações. 
(C) Cachimbo / urânio / exportações. 
(D) Araxá / nióbio / exportações. 
(E) Pré-Sal / petróleo / importações. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21) A Prefeitura Municipal de Renascença 
realizou uma licitação para contratação de 
empresa para serviços terceirizados de apoio 
administrativo, compreendendo os cargos de 
recepcionista e telefonista. O valor mensal do 
Contrato é de R$ 16.000,00. O início de 
vigência do Contrato foi 01/07/2022. Sabendo 
que o departamento de contabilidade da 
Prefeitura adota a modalidade de empenho 
global e que o contrato possui prazo inicial de 
vigência de 12 (doze) meses, assinale a 
alternativa que apresenta o valor do empenho 
realizado para atender a referida despesa: 
 
(A)  R$ 48.000,00. 
(B)  R$ 96.000,00. 
(C)  R$ 128.000,00. 
(D)  R$ 160.000,00. 
(E)  R$ 192.000,00. 
 
22) As despesas com energia elétrica e 
contribuição patronal para previdência social 
dos servidores públicos do Município, são 
classificadas no sistema orçamentário, 
respectivamente, como: 
 
(A)  Transferências correntes em ambos os 
casos. 
(B)  Despesas de custeio em ambos os casos.  
(C)  Inversão financeira em ambos os casos. 
(D)  Transferência corrente e inversão 
financeira. 
(E)  Despesa de custeio e transferência 
corrente. 
 
23) Suponha que a Prefeitura Municipal tenha 
realizado, no mês de junho de 2022 o 
pagamento de uma parcela de um 
financiamento. O valor total da parcela é de 
R$ 180.000,00, sendo que R$ 140.000,00 
correspondia a amortização e R$ 40.000,00 
referente a juros da dívida pública. Com base 
nos dados apresentados, os registros da 
despesa orçamentária devem ser: 
 
(A)  Transferência de capital R$ 140.000,00 e 
Transferência corrente R$ 40.000,00. 
(B)  Transferência de capital R$ 140.000,00 e 
Despesa de custeio R$ 40.000,00. 
(C)  Transferência corrente R$ 140.000,00 e 
Despesa de custeio R$ 40.000,00. 
(D)  Transferência de capital R$ 180.000,00. 

(E)  Transferência corrente R$ 180.000,00. 
 
24) As despesas públicas exigem alguns 
requisitos para seu regular funcionamento. 
Elas devem cumprir etapas e procedimentos 
específicos, antes do seu efetivo pagamento. 
Assinale a alternativa que em será registrada 
a liquidação da despesa decorrente da 
aquisição de material de consumo: 
 
(A)  No momento da realização da licitação. 
(B)  Na assinatura do contrato. 
(C)  Após o efetivo recebimento das 
mercadorias. 
(D)  Na emissão da ordem de serviço 
solicitando as mercadorias. 
(E)  Quando da utilização das mercadorias. 
 
25) A proposta orçamentária é o instrumento 
elaborado para apresentar ao Poder 
Legislativo o modelo de gestão dos recursos 
públicos, bem como as principais iniciativas e 
ações que serão tomadas no exercício. 
Assinale a única alternativa que NÃO pode 
constar na proposta orçamentária, segundo a 
legislação brasileira vigente: 
 
(A)  Recursos para abertura de crédito 
adicional suplementar. 
(B)  Recursos provenientes da alienação de 
bens imóveis. 
(C)  Fontes de Recursos destinadas a cobrir 
déficit orçamentário. 
(D)  Recursos obtidos em operação de crédito 
por antecipação da receita. 
(E)  Recursos destinados a cobertura de 
despesas extraorçamentárias. 
 
26) As receitas públicas representam a forma 
como os governos promovem distribuição de 
renda para a população, arrecadando dos 
Contribuintes e repassando para a população 
em forma de serviços públicos. Suponha que 
um Contribuinte tenha efetuado o 
recolhimento de uma taxa cobrada da 
Prefeitura em contrapartida da realização de 
fiscalização e fornecimento de Alvará de 
localização, neste caso a classificação da 
Receita Orçamentária será: 
 
(A)  Receita de serviços. 
(B)  Receita de contribuição. 
(C)  Receita tributária. 
(D)  Receita patrimonial. 
(E)  Receita financeira. 
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27) Sob o enfoque orçamentário, a Receita 
Pública somente será considerada realizada 
na etapa denominada: 
 
(A)  Arrecadação. 
(B)  Recolhimento. 
(C)  Lançamento. 
(D) Previsão. 
(E)  Consolidação. 
 
28) Assinale a alternativa que apresenta uma 
Receita classificada como extraorçamentária, 
de acordo com as normas de contabilidade 
pública: 
 
(A)  Recebimento de valores inscritos em 
dívida ativa. 
(B)  Recebimento de juros e multas sobre 
tributos recebidos em atraso. 
(C)  Recebimento de recursos oriundos de 
uma operação de crédito.  
(D)  Cancelamento de valores inscritos em 
restos a pagar. 
(E)  Cancelamento de empenho realizado no 
exercício corrente. 
 
29) Uma das formas utilizadas pelos órgãos 
públicos para permitir o deslocamento de 
servidores a trabalho é realizando o 
adiantamento de recursos para cobrir 
despesas, devendo prestar contas quando do 
seu retorno. Sobre o regime de adiantamento, 
é correto afirmar que: 
 
(A)  Do ponto de vista patrimonial, será 
considerada despesa quando ocorrer o 
adiantamento dos recursos, já do ponto de vista 
orçamentário será considerada somente na 
prestação de contas. 
(B)  Do ponto de vista orçamentário será 
considerada despesa quando ocorrer o 
adiantamento dos recursos, já do ponto de vista 
patrimonial será considerada despesa somente 
na prestação de contas. 
(C)  A despesa será considerada realizada no 
momento do adiantamento dos recursos, tanto 
para o sistema orçamentário como para o 
patrimonial. 
(D)  A despesa será considerada realizada no 
momento da prestação de contas, tanto para o 
sistema orçamentário como para o patrimonial. 
(E)  A despesa no sistema orçamentário será 
considerada no início de cada exercício financeiro 
e do ponto de vista patrimonial somente no 
encerramento do exercício financeiro. 
 
30) Suponha que a folha de salários dos 
servidores da Prefeitura Municipal de mês de 

junho de 2022 tenha totalizado R$ 
3.600.000,00. Assinale a alternativa que 
apresenta o valor total da apropriação da 
despesa com férias dos servidores realizada 
no mês:  
 
(A)  R$ 300.000,00. 
(B)  R$ 360.000,00. 
(C)  R$ 400.000,00. 
(D)  R$ 480.000,00. 
(E)  R$ 520.000,00. 
 
31) Ao longo do exercício de 2022, o 
departamento de contabilidade foi 
questionado acerca de dotação orçamentária 
para a realização de uma obra pública. 
Verificando os dados da Lei Orçamentária 
aprovada pelo Poder Legislativo, foi 
constatado que não constou uma dotação 
específica para a referida operação. Assinale a 
alternativa que apresenta o instrumento 
correto a ser utilizado para a inclusão de uma 
dotação orçamentária específica e uma fonte 
de recursos que poderia ser utilizada para a 
referida operação: 
 
(A)  Abertura de crédito adicional 
complementar e recursos de operação de crédito. 
(B)  Abertura de crédito adicional subordinado 
e recursos da venda de bens imóveis. 
(C)  Abertura de crédito adicional 
extraordinário e recursos extraorçamentários. 
(D)  Abertura de crédito adicional especial e 
recursos de excesso de arrecadação. 
(E)  Abertura de crédito adicional 
intraorçamentário e recursos de receitas 
financeiras. 
 
32) Para responder a esta questão, pede-se ao 
Candidato ao cargo de Contador que assinale 
a única alternativa que NÃO apresenta um 
conta contábil pertencente ao grupo 
patrimonial Ativo: 
 
(A)  Ajustes de avaliação patrimonial. 
(B)  Despesas pagas antecipadamente. 
(C)  Provisão para créditos de liquidação 
duvidosa. 
(D)  Adiantamentos concedidos. 
(E)  Intangível. 
 
33) No dia 01/07/2021, a Prefeitura Municipal 
adquiriu um veículo para uso da Secretaria 
Municipal de Obras. O valor pago pelo bem foi 
de R$ 600.000,00. O veículo entrou em uso no 
mesmo dia em que foi adquirido. A vida útil do 
bem foi calculada em 05 (cinco) anos e a 
forma de cálculo da sua depreciação é através 
do método linear, ou seja, o valor da 
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depreciação é uniforme em toda a sua vida 
útil. O valor residual deste bem ao final da 
vida útil foi estimado em R$ 240.000,00. 
Considerando os dados apresentados, 
assinale o valor líquido contábil do referido 
bem no balancete elaborado em 31/05/2022: 
 
(A)  R$ 250.000,00. 
(B)  R$ 294.000,00. 
(C)  R$ 330.000,00. 
(D)  R$ 490.000,00. 
(E)  R$ 534.000,00. 
 
34) No início do mês de junho de 2022, o 
servidor público responsável pelo 
departamento financeiro efetuou um registro 
contábil com as seguintes informações: 
 
Débito: Fornecedor XYZ (Passivo Circulante). 
Crédito: Conta corrente banco ABC (Ativo 
Circulante). 
Histórico: Pagamento duplicata nº 16.294, 
referente nota fiscal nº 158. 
Valor da operação: R$ 2.464,00. 
 
Ocorre que o valor da nota fiscal totalizava R$ 
2.450,00 e o restante do valor se deu em razão 
do pagamento em atraso. Supondo que o Ente 
Público vai arcar com este custo adicional, 
sem cobrar do servidor público responsável, 
uma vez que este não teve culpa pelo atraso, 
assinale a alternativa que apresenta o 
lançamento correto para corrigir o lançamento 
efetuado equivocadamente: 
 
(A)  Débito: Despesa financeira (Conta de 
Resultado). 
Crédito: Conta corrente banco ABC (Ativo 
Circulante). 
Valor: R$ 14,00. 
(B)  Débito: Despesa financeira (Conta de 
Resultado). 
Crédito: Fornecedor XYZ (Passivo Circulante). 
Valor: R$ 14,00. 
(C)  Débito: Conta corrente banco ABC (Ativo 
Circulante). 
Crédito: Despesa financeira (Conta de 
Resultado). 
Valor: R$ 14,00. 
(D)  Débito: Fornecedor XYZ (Passivo 
Circulante). 
Crédito: Conta corrente banco ABC (Ativo 
Circulante). 
Valor: R$ 14,00. 
(E)  Débito: Fornecedor XYZ (Passivo 
Circulante). 
Crédito: Despesa financeira (Conta de 
Resultado). 
Valor: R$ 14,00. 

 
35) Suponha que a Prefeitura Municipal 
receba recursos referente a um tributo que já 
estava devidamente lançado na contabilidade 
do Ente. O pagamento foi realizado no prazo 
e, por esta razão, não incidiram multa e juros. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
variação patrimonial do Ente Público: 
 
(A)  Não representa variação quantitativa, 
somente uma modificação na composição 
patrimonial. 
(B) Representa um aumento no ativo e 
redução de um passivo. 
(C)  Representa um aumento do ativo e um 
aumento no passivo. 
(D)  Representa um aumento no ativo e 
redução do patrimônio líquido. 
(E)  Representa um aumento do ativo e um 
aumento no patrimônio líquido. 
 
36) Utilize os dados abaixo para resolver a 
questão acerca do estoque de uma Entidade: 
 

Data Descrição 
Valor 

Unitário 
Qtde 

Valor 
Total 

Saldo 

01/06/22 
Saldo 
inicial 

18,00 500 9.000,00 9.000,00 

10/06/22 Aquisição 15,00 300   

15/06/22 Venda  600   

      

 
- Venda de 600 unidades pelo valor unitário de 
R$ 20,00. 
 
Assinale a alternativa que apresenta o custo 
das mercadorias vendidas, considerando que 
a Entidade adota o método PEPS (primeiro 
que entra, primeiro que sai) para mensurar o 
custo dos estoques: 
 
(A)  R$ 9.000,00. 
(B)  R$ 10.500,00. 
(C)  R$ 10.800,00. 
(D)  R$ 11.600,00. 
(E)  R$ 12.000,00. 
 
37) O Balanço Orçamentário demonstrará as 
receitas detalhadas por categoria econômica 
e origem, especificando a previsão inicial, a 
previsão atualizada para o exercício, a receita 
realizada e o saldo, que corresponde ao 
excesso ou insuficiência de arrecadação. 
Demonstrará, também, as despesas por 
categoria econômica e grupo de natureza da 
despesa, discriminando a dotação inicial, a 
dotação atualizada para o exercício, as 
despesas empenhadas, as despesas 
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liquidadas, as despesas pagas e o saldo da 
dotação. Assinale a alternativa que apresenta 
uma informação que deve constar como saldo 
de exercícios anteriores no Balanço 
Orçamentário: 
 
(A)  Receita extraorçamentária. 
(B)  Lucros ou prejuízos acumulados. 
(C)  Reabertura de créditos adicionais. 
(D)  Amortização de ativos. 
(E)  Saldos de contas retificadoras do passivo. 
 
38) Considere as seguintes informações para 
resolver a questão: 
 
- Recebimentos extraorçamentários R$ 
150.000,00. 
- Saldo do exercício anterior R$ 800.000,00. 
- Despesas orçamentárias R$ 10.300.000,00. 
- Pagamentos extraorçamentários R$ 
100.000,00. 
- Receitas orçamentárias R$ 10.100.000,00. 
 
Após elaborar o Balanço Financeiro do Ente, é 
possível afirmar que o saldo para o exercício 
seguinte seria: 
 
(A)  R$ -200.000,00 (duzentos mil reais 
negativos). 
(B)  R$ -150.000,00 (cento e cinquenta mil 
reais negativos). 
(C)  R$ 200.000,00 (duzentos mil reais 
positivos). 
(D)  R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais 
positivos). 
(E)  R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil 
reais positivos). 
 
39) O Balanço Patrimonial evidencia, em uma 
data específica, a composição patrimonial, 
tanto qualitativa como quantitativa. Este 
instrumento de contabilidade tem como 
função apresentar aos usuários de 
informações contábeis, a composição e o 
resultado da gestão patrimonial de 
determinada Entidade. Assinale a alternativa 
que apresenta uma característica de um 
Passivo que deve ser classificado como 
Circulante: 
 
(A)  Nas hipóteses de dívidas em moeda 
estrangeira. 
(B)  No caso de operações de financiamento 
com menos de 24 (vinte e quatro) parcelas. 
(C)  Sempre que taxa de juros da obrigação 
seja pré-fixada. 
(D)  Quando se espera que o passivo seja 
pago durante o ciclo operacional normal da 
entidade. 

(E)  Se o valor da obrigação seja decorrente 
de operação para aquisição de Ativo Permanente. 
 
40) Suponha que uma Entidade tenha 
recebido um adiantamento de valores 
referentes a uma receita que somente será 
considerada efetivada em momento futuro. No 
momento do recebimento, o registro no 
sistema patrimonial do Ente deve ser 
realizado no grupo: 
 
(A)  Passivo. 
(B)  Ativo. 
(C)  Receita (resultado). 
(D)  Patrimônio Líquido. 
(E)  Realizável a Longo Prazo. 
 
41) Assinale a alternativa onde devem constar 
informações acerca das demandas judiciais, 
garantias concedidas e recebidas e demais 
atos potenciais que podem resultar em 
variação patrimonial da Entidade: 
 
(A)  Contas de consolidação. 
(B)  Contas de compensação. 
(C)  Contas de equiparação. 
(D)  Contas de verificação. 
(E)  Contas de compartilhamento. 
 
42) Na Demonstração das Variações 
Patrimoniais, a inscrição de Valores em Dívida 
Ativa, é classificada como: 
 
(A)  Variação Patrimonial Passiva. 
(B)  Variação Patrimonial Efetiva. 
(C)  Variação Patrimonial Qualitativa. 
(D)  Variação Patrimonial Ativa. 
(E)  Variação Patrimonial Diminutiva. 
 
43) As Demonstrações Contábeis são 
obrigatórias para todos os Entes Públicos, 
visando apresentar a situação do caixa e dos 
equivalentes de caixa da Entidade, 
demonstrando sua capacidade de pagamento 
e a gestão das suas disponibilidades. Na 
Demonstração dos Fluxos de Caixa, as 
informações apresentadas devem ser 
segregadas conforme a origem ou destino dos 
recursos. As Atividades constantes na 
Demonstração dos Fluxos de Caixa são as 
seguintes: 
 
(A)  Financeiras, patrimoniais e de resultado. 
(B)  Circulantes, permanentes e esporádicas. 
(C)  Principais, secundárias e 
complementares. 
(D)  Correntes, futuras e contínuas. 
(E)  Financiamento, investimento e 
operacionais. 
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44) A Lei Complementar Federal nº 101/2000 
trouxe inovações no campo da 
responsabilidade fiscal. A partir do início da 
vigência desta norma, o controle do gasto 
público passou a ter maior importância. 
Diversos instrumentos de controle, assim 
como limitações nos gastos públicos foram 
implementados. Analise as afirmativas abaixo, 
que versam sobre a Receita Corrente Líquida, 
principal métrica adotada pela Lei 
Complementar Federal nº 101/2000: 
  
I - A Receita Corrente Líquida será apurada a 
cada quadrimestre, através do somatório da 
receita corrente e os três meses anteriores. 
II - Nos Municípios, a contribuição dos 
servidores para o custeio do seu sistema de 
previdência e assistência social não deve ser 
considerada na apuração da Receita Corrente 
Líquida. 
III - Não devem ser consideradas as receitas 
com alienação de bens móveis para fins de 
apuração da Receita Corrente Líquida. 
 
Estão corretas: 
 
(A)  Somente as afirmativas I e II. 
(B)  Somente as afirmativas I e III. 
(C)  Somente as afirmativas II e III. 
(D)  Nenhuma das afirmativas. 
(E)  Todas as afirmativas. 
 
45) Consta na Lei Complementar Federal nº 
101/2000, que o Ente Público deve assegurar 
reserva de contingência, definida com base na 
receita corrente líquida, e destinada ao 
pagamento de passivos contingentes e outros 
riscos e eventos fiscais imprevistos. A 
Reserva de Contingência é parte integrante: 
 
(A)  Do Plano Plurianual. 
(B)  Do Balanço Patrimonial. 
(C)  Da Demonstração das Variações 
Patrimoniais. 
(D)  Da Lei Orçamentária Anual. 
(E)  Do Balanço Financeiro. 
 
46) A Lei Complementar Federal nº 101/2000 
estabelece que os Entes públicos devem 
apurar periodicamente os gastos com 
pessoal, como forma de comparar com os 
limites previstos na legislação. Assinale a 
alternativa que apresenta uma informação que 
não deve ser considerada para fins de 
verificação de gasto com pessoal, segundo a 
legislação mencionada: 
 
(A)  Gastos com indenização por demissão de 

servidores. 
(B)  Encargos sociais. 
(C)  Vantagens pessoais de servidores. 
(D)  Proventos de aposentadoria custeados 
com recursos públicos. 
(E)  Gastos com horas extras dos servidores 
da área de educação. 
 
47) Suponha que o limite de gastos com 
pessoal do Poder Executivo de um 
determinado Município seja R$ 20.000.000,00 
(vinte milhões de reais). Assinale a alternativa 
que apresenta o valor máximo que pode ser 
destinado para gastos com pessoal, sem que 
o Município esteja impedido de criar um cargo 
público: 
 
(A)  R$ 19.500.000,00. 
(B)  R$ 19.000.000,00. 
(C)  R$ 18.500.000,00. 
(D)  R$ 18.000.000,00. 
(E)  R$ 17.500.000,00. 
 
48) Na hipótese de ocorrer insuficiência de 
caixa momentânea e que possa ser sanada 
dentro do mesmo exercício financeiro, o Ente 
público pode realizar operação de crédito por 
antecipação da receita orçamentária. Assinale 
a única opção que apresenta uma 
característica correta acerca das operações 
de crédito por antecipação da receita 
orçamentária: 
 
(A)  A taxa de juros da operação deve ser 
sempre pré-fixada. 
(B)  É vedada a realização de operação 
durante todo o último ano de mandato do Prefeito 
Municipal. 
(C)  É vedada a realização de operação no 
primeiro mês de cada exercício financeiro. 
(D)  A operação deve ser liquidada até o último 
dia útil de cada exercício financeiro. 
(E)  Pode ser realizada mais de uma operação 
ao mesmo tempo, desde que respeitado o limite 
de 10% (dez por cento) da Receita Corrente 
Líquida do Ente. 
 
49) Assinale a única alternativa que NÃO 
apresenta um comparativo da Lei 
Complementar Federal nº 101/2000 que deve 
ser evidenciado no Relatório de Gestão 
Fiscal: 
 
(A)  Dívida consolidada e mobiliária. 
(B)  Concessão de garantias. 
(C)  Despesa total com pessoal. 
(D)  Gasto mínimo com saúde. 
(E)  Operações de crédito. 
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50) O Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária, instrumento previsto na Lei 
Complementar Federal nº 101/2000 no qual 
será apurado o resultado primário e nominal 
do Ente, deve ser elaborado com 
periodicidade: 
 
(A)  Quinzenal. 
(B)  Mensal. 
(C)  Bimestral 
(D)  Semestral. 
(E) Anual. 


