
 

 

 
 

      CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE RONDÔNIA  

 

 

       
S01 - CONTADOR 

Turno: TARDE 

 

Tipo de Prova 

1 
Sr. Candidato, para ter a sua prova corrigida é obrigatório a marcação do tipo de 
prova no cartão de respostas. Caso não marque o tipo de prova, o cartão de 
respostas não será lido e estará automaticamente eliminado do Concurso 
Público.  

 

 

TRANSCREVA, NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

“Atitude é uma pequena coisa que faz uma grande diferença.” (Clarice Lispector) 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, cada uma com quatro 

alternativas de resposta (A, B, C, D). 

 

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
 

O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas. 
 

Duração da prova: 3 HORAS 

 

 
 
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
Por motivo de segurança: 

 

 O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 

 Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões. 

 O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.  

 Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 

banheiros e/ou bebedouros. 

 

Sr. Candidato, ao terminar a prova é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas assinado. Não se esqueça dos seus 

pertences. 

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas, devendo todos assinar a 

Ata de fiscalização. 

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 

 

BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 7. 

 

Educação climática em tempos de grandes mudanças. 

É preciso enraizar na sociedade,  

sobretudo nos jovens, o senso da urgência. 

 

Tatiana Roque - 17/11/2022  

Professora titular da UFRJ, das pós-graduações em Filosofia e em 
Ensino e História da Matemática e da Física; autora de 

 “O Dia em que Voltamos de Marte” (ed. Crítica), que aborda a 
descoberta e as implicações das mudanças climáticas. 

 

A maioria dos brasileiros (81%) enxerga o aquecimento 
global como um problema importante, conforme mostrou 
pesquisa Ipec realizada em 2021. Apesar disso, apenas 2 
em cada 10 dizem estar bem informados sobre o tema — 
um déficit que abre espaço para a desinformação. 

Pesquisas qualitativas indicam uma insatisfação das 
pessoas com sua própria falta de conhecimento. 
Entrevistas com grupos focais realizadas pelo Fórum de 
Ciência e Cultura da UFRJ sugerem que as pessoas 
gostariam de saber mais sobre o problema e, 
principalmente, sobre suas soluções. Ainda que separem o 
lixo e estejam dispostas a mudar hábitos de consumo, isso 
não basta — e elas sabem. Percebe-se, portanto, uma 
lacuna entre a escala do problema e as saídas vislumbradas 
pelo senso comum. 

"A humanidade tem uma escolha: cooperar ou perecer. Ou 
fechamos um pacto de solidariedade climática ou um 
pacto de suicídio coletivo", alertou o secretário-geral das 
Nações Unidas, António Guterres, na abertura da 27ª 
Conferência sobre as Mudanças Climáticas (COP27). Ainda 
que as responsabilidades dos países sejam desiguais, todos 
nós somos parte do problema. Logo, precisamos ser parte 
da solução. Do contrário, deixamos um terreno fértil para a 
angústia e a alienação (que são ingredientes do 
negacionismo). Como dizia Bruno Latour, negar as 
mudanças climáticas também é um recurso daqueles que 
preferem escapar de uma realidade com a qual não sabem 
lidar. 

A expectativa é que a COP27 seja a conferência da 
implementação — aquela que vai colocar os acordos em 
prática. Isso torna ainda mais urgentes estratégias para 
aumentar a participação da população — especialmente 
da juventude — na agenda climática. A cada COP, o artigo 
6 da Convenção das Nações Unidas para as Mudanças 
Climáticas (que defende habilitar a sociedade a ser parte 
da solução por meio da educação e da conscientização) é 
retomado em termos mais enfáticos. Foi criada uma Ação 
para Empoderamento Climático (ACE, em inglês), com o 
objetivo de fomentar o engajamento da sociedade, por 
meio da educação climática, da conscientização e da 
participação pública e do acesso à informação. 

No ano passado, em Glasgow, foi aprovado um programa 
de trabalho para fortalecer essa ação, com orientações 
para que os países: incorporem o tema das mudanças 
climáticas ao currículo de todos os níveis de ensino, de 
modo transversal, inclusive saberes tradicionais e dos 
povos originários; treinem professores de todas as áreas 
para abordar o tema; formem uma força de trabalho 
adaptada aos desafios da transição para uma economia de 
baixo carbono; empoderem sua juventude para participar 
das decisões da agenda climática; integrem suas 
estratégias de educação às políticas públicas e 
compartilhem suas experiências internacionalmente. 

[...] 

A educação climática é uma ferramenta-chave para a 
popularização e a democratização da agenda climática, 
que precisa se tornar mais enraizada na sociedade. Só 
assim, incorporando ações de baixo para cima, poderemos 
ser parte da solução — uma vacina contra a tentação de 
fugir do problema por ele ser grande demais. 

https://www1.folha.uol.com.br 

 

Questão 1 

O texto apresenta uma tipologia dissertativa. A opção que 
não justifica essa característica é: 

 

(A) argumentos consistentes sustentados por exemplos. 

(B) construção do texto com função referencial da 
linguagem. 

(C) progressão de fatos com enredo ou sequência 
narrativa. 

(D) argumentos estruturados na relação causa e 
consequência. 

 

Questão 2 

Os conectores presentes no texto ligam frases, 
possibilitando a construção de uma sequência de ideias, 
como:  

 

(A) “conforme” (1º§) introduz uma generalização. 

(B) “ainda que” (2º§) exprime ideia de concessão. 

(C) “apesar de” (1º§) inicia uma oração com ideia de 
adição. 

(D) “logo” (3º§) exprime ideia de explicação. 
 

https://12ft.io/proxy?ref=&q=https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/mudanca-climatica/
https://12ft.io/proxy?ref=&q=https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/mudanca-climatica/
https://12ft.io/proxy?ref=&q=https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/fake-news/
https://12ft.io/proxy?ref=&q=https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/11/onu-destaca-tragedia-no-paquistao-como-exemplo-de-inferno-climatico-na-cop27.shtml
https://12ft.io/proxy?ref=&q=https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/11/onu-destaca-tragedia-no-paquistao-como-exemplo-de-inferno-climatico-na-cop27.shtml
https://12ft.io/proxy?ref=&q=https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/cop27/
https://12ft.io/proxy?ref=&q=https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/cop27/
https://12ft.io/proxy?ref=&q=https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2022/10/morre-bruno-latour-pensador-da-filosofia-da-natureza-e-da-ecologia-politica.shtml
https://12ft.io/proxy?ref=&q=https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/10/o-temor-de-jovens-sobre-futuro-assustador-com-crise-climatica.shtml
https://12ft.io/proxy?ref=&q=https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/10/o-temor-de-jovens-sobre-futuro-assustador-com-crise-climatica.shtml
https://12ft.io/proxy?ref=&q=https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/10/o-temor-de-jovens-sobre-futuro-assustador-com-crise-climatica.shtml
https://12ft.io/proxy?ref=&q=https://www1.folha.uol.com.br/colunas/latinoamerica21/2022/08/subestimamos-o-impacto-da-mudanca-climatica-na-educacao.shtml
https://12ft.io/proxy?ref=&q=https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/cop26/
https://12ft.io/proxy?ref=&q=https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2022/08/estrategias-para-uma-economia-de-baixo-carbono.shtml
https://12ft.io/proxy?ref=&q=https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2022/08/estrategias-para-uma-economia-de-baixo-carbono.shtml
https://12ft.io/proxy?ref=&q=https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2021/09/emergencia-climatica-e-emergencia-educacional.shtml
https://12ft.io/proxy?ref=&q=https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2021/09/emergencia-climatica-e-emergencia-educacional.shtml
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Questão 3 

Releia o trecho a seguir. 
“[...] o artigo 6 da Convenção das Nações Unidas para as 
Mudanças Climáticas (que defende habilitar a sociedade a 
ser parte da solução por meio da educação e da 
conscientização) é retomado em termos mais enfáticos.” 
4º§ 

É sinônimo da palavra destacada: 

(A) veementes. 

(B) irresolutos. 

(C) titubeantes. 

(D) hesitantes. 
 

Questão 4 

“[...] integrem suas estratégias de educação às políticas 
públicas e compartilhem suas experiências 
internacionalmente.” 5º§ 

As formas verbais empregadas conferem à afirmação um 
sentido: 

(A) assertivo. 

(B) conclusivo. 

(C) hipotético. 

(D) condicional. 
 

Questão 5 

“[...] negar as mudanças climáticas também é um recurso 
daqueles que preferem escapar de uma realidade com a 
qual não sabem lidar.” 3º§ 

Uma variante possível para o trecho acima, mesmo com as 
alterações de sentido, mas em que a correção gramatical é 
preservada, está em: 

(A) [...] preferem escapar de uma realidade à mudar 
comportamentos. 

(B) [...] preferem antes escapar de uma realidade do que 
mudar comportamentos. 

(C) [...] preferem escapar de uma realidade que mudar 
comportamentos. 

(D) [...] preferem escapar de uma realidade a mudar 
comportamentos. 

 

Questão 6 

“A educação climática é uma ferramenta-chave para a 
popularização e a democratização da agenda climática 
[...].” 6º§ 

A expressão destacada nessa frase tem a função de: 

(A) complemento nominal. 

(B) predicativo. 

(C) objeto direto. 

(D) objeto indireto. 
 

Questão 7 

“[...] da conscientização e da participação pública e do 
acesso à informação.” 4º§ 

A alternativa que contém uma adaptação CORRETA da 
frase acima no que se refere ao uso de crase é: 

(A) [...] da conscientização e da participação pública e do 
acesso às informações. 

(B) [...] da conscientização e da participação pública e do 
acesso à informações. 

(C) [...] da conscientização e da participação pública e do 
acesso à qualquer informação. 

(D) [...] da conscientização e da participação pública e do 
acesso à dados. 

 

Questão 8 

Uma das regras para o uso CORRETO da vírgula diz que: 
 

(A) orações coordenadas assindéticas são separadas por 
vírgulas. 

(B) em omissão de verbos, a vírgula é facultativa. 

(C) segmentos restritivos são separados por vírgulas. 

(D) oração principal anteposta à oração adverbial é sempre 
separada por vírgula.  

 

Questão 9 

Marque a alternativa em que ocorre desvio da norma 
culta. 
 

(A) Não fazia coisa alguma senão criticar. 

(B) Onde querem chegar com essas atitudes? 

(C) Tiveram opiniões afins durante o debate. 

(D) Tais fatos acontecem há muitos anos. 
 

https://12ft.io/proxy?ref=&q=https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2021/09/emergencia-climatica-e-emergencia-educacional.shtml
https://12ft.io/proxy?ref=&q=https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2021/09/emergencia-climatica-e-emergencia-educacional.shtml
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Questão 10 

Conforme o Manual de Redação da Presidência da 
República, a redação oficial é a maneira pela qual o Poder 
Público redige comunicações oficiais e atos normativos. A 
impessoalidade, a objetividade e a correção estão entre 
seus atributos. Assinale a alternativa que apresenta um 
fragmento de texto de acordo com essas características. 

 

(A) Informo-lhes de que o lançamento do Ciclo de Debates 
sobre a execução do Plano Nacional da Pessoa com 
Deficiência será realizado, em 20 de dezembro de 2022, 
às 9 horas, no auditório da Escola Nacional de 
Administração Pública. 

(B) Informo-os que o lançamento do Ciclo de Debates 
sobre a execução do Plano Nacional da Pessoa com 
Deficiência será realizado, em 20 de dezembro de 2022, 
às 9 horas, no auditório da Escola Nacional de 
Administração Pública. 

(C) Venho informá-lo, por meio deste ofício, que o 
lançamento do Ciclo de Debates sobre a execução do 
Plano Nacional da Pessoa com Deficiência será 
realizado, em 20 de dezembro de 2022, às 9 horas, no 
auditório da Escola Nacional de Administração Pública. 

(D) Informo-lhes o lançamento do Ciclo de Debates sobre a 
execução do Plano Nacional da Pessoa com Deficiência, 
em 20 de dezembro de 2022, às 9 horas, no auditório 
da Escola Nacional de Administração Pública. 

 

 

LEGISLAÇÃO E ATUALIDADES 

Questão 11 

Sobre a participação do Brasil na 27ª Reunião da 
Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
(COP27), é CORRETO afirmar que: 

 

(A) O Brasil não participou da COP27 em função da 
conjuntura da eleição presidencial. 

(B) Durante a COP27 o Brasil anunciou sua saída do Acordo 
de Paris. 

(C) O Brasil lançou a Agenda Brasil + Sustentável na COP 
27. 

(D) Durante a COP 27, o Brasil criticou e condenou a Rússia 
pela invasão à Ucrânia. 

 

Questão 12 

O embaixador do Irã no Brasil afirmou que espera relações 
mais intensas entre os dois países, a partir de 2023, com 
Luiz Inácio da Silva (PT) no cargo de presidente da 
República. De acordo com ele, a relação diplomática 
durante o governo Jair Bolsonaro não foi tão fácil. (Fonte: 
Agência de notícias Poder360, 28 novembro de 2022). 

Assinale a alternativa que melhor explica a respectiva fala 
do embaixador iraniano sobre a relação diplomática entre 
o Brasil e o Irã no governo de Jair Bolsonaro: 

 

(A) Maior aproximação política do governo brasileiro com 
Israel e os Estados Unidos. 

(B) As divergências culturais entre o Brasil e o Irã.  

(C) O fato de o Brasil condenar mundialmente a Polícia da 
Moralidade do Irã. 

(D) As divergências educacionais entre o Brasil e o Irã. 
 

Questão 13 

A Copa do Mundo 2022 teve início no dia 20 de novembro 
de 2022. A esse respeito, é INCORRETO dizer que: 

 

(A) Nesta Copa o Brasil busca o título de Hexa Campeão.   

(B) A Copa acontece no Catar, cuja capital é Doha. 

(C) O mascote da Copa se chama La’eeb e é um lenço de 
cabeça característico da cultura árabe. 

(D) A estreia do Brasil na Copa foi contra a Suíça. 
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Questão 14 

No período de 29 de novembro a 01 de dezembro de 2022, 
foi realizada a Conferência Nacional de Educação (CONAE 
2022), com o tema: 

 

(A) Inclusão e inovação tecnológica: educação no século 
XXI. 

(B) Inclusão, equidade e qualidade: compromisso com o 
futuro da educação brasileira. 

(C) Cidadania e inclusão digital: equidade e compromisso 
com a educação brasileira. 

(D) Educação e Inclusão: equidade e inovação tecnológica. 
 

Questão 15 

As fontes de energia renováveis são recursos para a 
geração de energia limpa, como a luz do sol (energia solar), 
sendo consideradas como essenciais para uma economia 
mais sustentável e para a redução da emissão de gases que 
causam o efeito estufa. Neste contexto, no Brasil, o 
crescimento na matriz de energia limpa: 

 

(A) ajudará o Brasil a cumprir o compromisso assumido na 
Cúpula do Clima (2022), de antecipar a neutralidade 
climática de 2060 para 2050. 

(B) prejudicará o setor agropecuário brasileiro. 

(C) promoverá o Brasil a membro permanente da ONU. 

(D) contribuirá para a redução das hidrelétricas. 
 

Questão 16 

De acordo com o Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), 
mais de 80 mil hectares foram desmatados em Rondônia 
nos primeiros oito meses de 2022. (Fonte: Agência de 
notícias G1, 19 de setembro de 2022).  De acordo com 
informações veiculadas, pode-se dizer que: 

 

(A) Ji-Paraná foi considerado o 2º município do país com o 
maior número de queimadas da floresta Amazônica. 

(B) a prática do desmatamento contribui para a 
erradicação de problemas endêmicos. 

(C) a devastação da floresta Amazônica impacta também 
as áreas urbanas. 

(D) o tipo de desmatamento em questão não influencia na 
biodiversidade natural da região. 

 

Questão 17 

Com base na Agência Estadual de Vigilância em Saúde de 
Rondônia (Agevisa), a situação atual da COVID-19 no 
estado: 

 

(A) está controlada, pois a população já recebeu a quarta 
dose de reforço da vacina contra a Covid. 

(B) um aumento de aproximadamente 117% nos casos 
confirmados de Covid. 

(C) diminuição gradativa dos casos confirmados de Covid. 
(D) não há a exigência do uso de máscara. 

 

Questão 18 

Sobre o Regimento Interno do Consórcio Público 
Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de 
Rondônia –CIMCERO, julgue os itens a seguir: 

I. Os vice-prefeitos e os membros do Conselho 
Fiscal poderão participar de todas as reuniões da 
Assembleia Geral com direito a voz. 

II. Cada município consorciado terá direito a um 
único voto na Assembleia Geral. 

III. O CIMCERO representa os municípios 
consorciados em assuntos de interesse em 
comum apenas na esfera nacional. 

IV. A retirada do município do CIMCERO não 
prejudicará as obrigações já constituídas. 

V. Os empregados do CIMCERO têm estabilidade no 
serviço público. 

Está CORRETO apenas: 

 

(A) I, III e V. 

(B) II, III e IV. 

(C) I, II e IV. 

(D) III, IV e V. 
 

Questão 19 

Em acordo com o Regimento Interno do Consórcio Intermunicipal 
da Região Centro Leste do Estado de Rondônia – CIMCERO, o 
Conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidas 
ao empregado, com denominação própria, em número de vagas 
determinado e remuneração previamente estabelecida, para 
admissão em caráter permanente ou em comissão ou para 
contratação temporária, de acordo com a área de atuação e 
formação profissional, denomina-se: 

 

(A) emprego público. 

(B) emprego em comissão. 

(C) emprego permanente. 

(D) emprego temporário. 

 

Questão 20 

Sobre a eleição para governador do estado de Rondônia (2022), é 
CORRETO afirmar que: 

 

(A) Coronel Marcos Rocha (PL), foi eleito para governador do 
estado de Rondônia para exercer seu primeiro mandato. 

(B) O governador eleito é natural da cidade do Rio de Janeiro e,  
iniciou sua carreira militar aos 18 anos. 

(C) O índice de abstenção foi de 45%, considerado muito alto. 

(D) O governador eleito disputou com o candidato Marcos 
Rogério (PT). 
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INFORMÁTICA BÁSICA 

Questão 21 

A biometria é uma ferramenta que assegura qual princípio 
básico da segurança da informação? 

 

(A) Integridade. 

(B) Confidencialidade. 

(C) Autenticidade. 

(D) Disponibilidade. 
 

Questão 22 

Analise a imagem e responda. 

 
O ícone acima é encontrado em qual guia do editor de texto MS-
Word? 

(A) Exibir. 

(B) Revisão. 

(C) Correspondências. 

(D) Referências. 

 

Questão 23 

Em qual guia do MS-Word é possível encontrar o grupo 
Configurar Página? 

 

(A) Design. 

(B) Página Inicial. 

(C) Layout. 

(D) Desenhar. 
 

Questão 24 

A imagem abaixo corresponde a que área do sistema 
operacional Windows 7? 

 
(A) Área de Trabalho. 

(B) Menu Iniciar. 

(C) Explorador de Arquivos. 

(D) Área de Notificações. 
 

Questão 25 

O comando chmod, no Linux, é utilizado para: 

 

(A) mudar a proteção de um arquivo ou diretório. 

(B) mudar de diretório atual. 

(C) copiar arquivos. 

(D) procurar um arquivo por um padrão. 
 

Questão 26 

Assinale a alternativa que NÃO é considerada um 
hardware. 

 

(A) Mouse. 

(B) Bloco de notas. 

(C) Memória ROM. 

(D) Placa-mãe. 
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Questão 27 

Analise as assertivas abaixo e responda. 

I- Monitor. 
II- Mouse. 
III- Teclado. 

São dispositivos de entrada: 

(A) I e II. 

(B) I, II e III. 

(C) II e III. 

(D) III, apenas. 
 

Questão 28 

Até quantos caracteres pode ter o nome de um arquivo no 
sistema operacional Windows 10? 

 

(A) 150. 

(B) 260. 

(C) 128. 

(D) 236. 
 

Questão 29 

Um nome de arquivo não pode conter alguns caracteres, 
como por exemplo o(a): 

 

(A) ( . ) Ponto final. 

(B) ( ? ) Interrogação. 

(C) ( - ) Travessão. 

(D) ( { ) Colchete. 
 

Questão 30 

Qual assertiva abaixo corresponde a um exemplo de 
compactador de arquivo? 

 

(A) Skype. 

(B) McAfee. 

(C) WinRAR. 

(D) Oracle Database. 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 31 

O objetivo da Contabilidade Aplicada ao Setor Público é 
fornecer aos usuários informações sobre os resultados 
alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, 
econômica, financeira e física do patrimônio da entidade 
do setor público e suas mutações, em apoio ao processo 
de tomada de decisão; a adequada prestação de contas; e 
o necessário suporte para a instrumentalização: 

O texto acima se refere ao: 

 

(A) controle social. 

(B) governo. 

(C) patrimônio público 

(D) município. 

 

Questão 32 

Conceitua-se um conjunto de direitos e bens, tangíveis ou 
intangíveis, onerados ou não, adquiridos, formados, 
produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas 
entidades do setor público, que seja portador ou 
represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, 
inerente à prestação de serviços públicos ou à exploração 
econômica por entidades do setor público e suas 
obrigações. 

O texto acima se refere: 

 

(A) receita. 

(B) despesa. 

(C) patrimônio líquido. 

(D) patrimônio público. 

 

Questão 33 

São princípios expressos da licitação, exceto: 

 

(A) probidade administrativa. 

(B) julgamento objetivo. 

(C) vinculação ao instrumento convocatório. 

(D) adjudicação compulsória. 
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Questão 34 

Quando utilizada em conjunto com as demais 
demonstrações contábeis, disponibiliza informações que 
permitem aos usuários avaliar as variações ocorridas no 
patrimônio líquido da entidade, sua estrutura financeira 
(inclusive sua liquidez e solvência) e sua capacidade para 
afetar os valores, a fim de adaptá-los às mudanças nas 
circunstâncias e oportunidades. Também melhora a 
comparabilidade dos relatórios de desempenho 
operacional de diferentes entidades porque elimina os 
efeitos decorrentes do uso de diferentes critérios 
contábeis para as mesmas transações e eventos. 

O texto se refere a qual demonstração contábil? 

(A) Balanço Patrimonial. 

(B) Mutações do Patrimônio Líquido. 

(C) Resultado Econômico.     

(D) Fluxo de Caixa. 

 

Questão 35 

Compreende-se a apuração e evidenciação, por meio da 
contabilidade, dos indicadores estabelecidos pela LRF, 
dentre os quais se destacam os da despesa com pessoal, 
das operações de crédito e da dívida consolidada, além da 
apuração da disponibilidade de caixa, do resultado 
primário e do resultado nominal, a fim de verificar-se o 
equilíbrio das contas públicas. O Relatório de Gestão Fiscal 
(RGF) e o Relatório Resumido da Execução Orçamentária 
(RREO) representam os principais instrumentos para 
evidenciar esse aspecto: 

 

(A) patrimonial. 

(B) fiscal. 

(C) orçamentário. 

(D) controle. 

 

Questão 36 

Considere as características, cujo modelo de execução 
contratual exige, entre outros requisitos, que: 

a) os empregados do contratado fiquem à disposição nas 
dependências do contratante para a prestação dos 
serviços; 

b) o contratado não compartilhe os recursos humanos e 
materiais disponíveis de uma contratação para execução 
simultânea de outros contratos; 

c) o contratado possibilite a fiscalização pelo contratante 
quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos 
humanos alocados aos seus contratos; 

O texto se refere a serviços contínuos com regime de 
dedicação exclusiva: 

 

(A) mão de obra. 

(B) patrocínio. 

(C) judicial. 

(D) contábil. 

 

Questão 37 

Em relação às normas de licitações, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 

(A) Nas licitações internacionais, os preços poderão ser 
cotados em moeda estrangeira. 

(B) Para realização de licitação, não há obrigatoriedade da 
existência prévia de Projeto Executivo, vez que este 
poderá ser desenvolvido concomitantemente à 
execução do contrato, se autorizado pela 
Administração. 

(C) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para escolha de trabalho 
técnico, científico ou artístico, mediante a instituição 
de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme 
critérios constantes de edital publicado na imprensa 
oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. 

(D) Nenhuma compra será feita sem a adequada 
caracterização de seu objeto e indicação dos recursos 
orçamentários para seu pagamento, sob pena de 
nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver 
dado causa. 

 

Questão 38 

Observado o Código Tributário Nacional, que dispõe sobre 
o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de 
direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios, 
analise as assertivas e responda.  

I – Impostos. 

II – Taxas. 

III – Contribuição de Melhoria. 

Assinale a alternativa que indique todas as assertivas que 
são tributos. 

 

(A) I, II e III. 

(B) I. 

(C) II. 

(D) I e III. 

 

Questão 39 

Sobre as limitações da competência tributária, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
EXCETO: 

 

(A) cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base 
em lei posterior à data inicial do exercício financeiro a 
que corresponda. 

(B) cobrar imposto sobre papel destinado exclusivamente 
à impressão de jornais, salvo periódicos e livros. 

(C) estabelecer limitações ao tráfego, no território 
nacional, de pessoas ou mercadorias, por meio de 
tributos interestaduais ou intermunicipais. 

(D) cobrar imposto sobre templos de qualquer culto. 
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Questão 40 

Em conformidade com o disposto pela Lei de Licitações, nº 
8.666 de 1993, não poderá participar, direta ou 
indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou 
serviço e do fornecimento de bens a eles necessários, 
EXCETO: 

 

(A) o autor do projeto, básico, pessoa física ou jurídica. 

(B) servidor ou dirigente de órgão ou responsável pela 
licitação, salvo se tratar apenas de entidade 
contratante. 

(C) o autor do projeto, executivo, pessoa física ou jurídica. 

(D) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável 
pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da 
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) 
do capital com direito a voto ou controlador, 
responsável técnico ou subcontratado. 

 

Questão 41 

É a técnica contábil que evidencia, em período 
determinado, as informações sobre os resultados 
alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, 
econômica, financeira e física do patrimônio de entidades 
do setor público e suas mutações. 

O texto se refere: 

(A) método indireto. 

(B) método direto. 

(C) designações genéricas. 

(D) demonstração contábil. 

 

Questão 42 

Considera-se o registro, no município, da renúncia de 
receita no momento da arrecadação.  

Valor arrecadado: R$ 500,000.00: 

No momento da arrecadação a natureza da informação 
patrimonial é: 

 

(A) D. Créditos Tributários a Receber (P) R$500.000,00. 

C. Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda R$500.000,00. 

(B) D. Controle da Disponibilidade de Recursos R$500.000,00. 

C. Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR)  

      R$ 500.000,00. 

(C) D. Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional (F)  

R$ 500.000,00.  

C. Créditos Tributários a Receber (P) R$ 500.000,00. 

(D) D. Créditos Tributários a Receber (P) R$ 500.000,00. 

C. Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda R$ 500.000,00. 

Questão 43 

A estrutura de codificação das fontes ou destinações de 
recursos prevê dois códigos para a classificação dos 
recursos livres. O código 500, referente aos recursos não 
vinculados, específico para a arrecadação das receitas de 
impostos e transferências de impostos, e o código 501, 
para os demais recursos livres, ou seja, para a classificação 
das receitas que não decorram de impostos e 
transferências de impostos, mas que ainda assim não 
possuem vinculação estabelecida. A definição de uma 
classificação específica para as receitas de impostos tem 
como objetivo apurar o total das despesas custeadas com 
esses recursos, para fins de verificação do cumprimento 
dos limites mínimos de aplicação em: 

 

(A) ações de saúde e educação. 

(B) ações de saúde e transporte. 

(C) ações de urbanização e educação 

(D) ações de urbanização e transporte. 

 

Questão 44 

Destaca-se que, na dinâmica do setor público, grande 
parte dos controles e relatórios contábeis e fiscais são 
elaborados não apenas a partir dos registros patrimoniais, 
mas também dos registros orçamentários e de controle. 
Deste modo, a inexistência dos registros em contas 
orçamentárias e de controle acaba por ter implicações 
diversas, dentre as quais destacam-se distorções nos 
seguintes aspectos: 

I - resultado fiscal;  

II - despesa com alimentação;  

III - regra de bronze 

IV- repartição tributária e teto de gastos;  

V- observância de vinculações diversas, como saúde e  

     educação. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I, II e III. 

(B) I, II,III, IV e V. 

(C) I, IV e V. 

(D) II, III e V. 

 

Questão 45 

Entende-se por correlação a vinculação entre as contas de 
resultado e as patrimoniais, de forma a permitir a 
identificação dos efeitos nas contas patrimoniais 
produzidos pela movimentação das contas de resultado: 

O Texto se refere a(o): 

 

(A) auditagem. 

(B) variações patrimoniais. 

(C) custos. 

(D) despesas. 
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Questão 46 

Entende-se que representa a estrutura de informações 
sobre identificação, mensuração, registro, controle, 
evidenciação e avaliação dos atos e dos fatos da gestão do 
patrimônio público, com o objetivo de orientar e suprir o 
processo de decisão, a prestação de contas e a 
instrumentalização do controle social. 

O Texto se refere ao sistema: 

 

(A) judicial. 

(B) prisional. 

(C) contábil. 

(D) social. 

 

Questão 47 

Considere que a empresa Mel em um determinado ano 
fechou com: o Ativo Total é de R$ 950.800,00 e Passivo 
Circulante R$ 350.500,00 e Capital Social R$ 305.500,00. 
Assinale a alternativa CORRETA com aos valores do 
Patrimônio Líquido e Reservas de Lucros. 

 

(A) R$ 294.800,00 e 950.800,00 

(B) R$ 350.500,00 e 294.800,00 

(C) R$ 600.300,00 e 294.800,00 

(D) R$ 600.000,00 e 294.800,00 

 

Questão 48 

Com relação a Execução Orçamentária. Considere da lei 
4.320/64 os: 

Art. 83. Evidenciará perante a Fazenda Pública a situação 
de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, 
efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela 
pertencentes ou confiados. 

Art. 84. Ressalvada a competência do Tribunal de Contas 
ou órgão equivalente, a tomada de contas dos agentes 
responsáveis por bens ou dinheiros públicos será realizada 
ou superintendida pelos serviços. 

Art. 85. Os serviços serão organizados de forma a 
permitirem o acompanhamento da execução 
orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, 
a determinação dos custos dos serviços industriais, o 
levantamento dos balanços gerais, a análise e a 
interpretação dos resultados econômicos e financeiros. 

O texto refere-se: 

 

(A) contabilidade. 

(B) controle interno. 

(C) auditoria. 

(D) controladoria. 

 

Questão 49 

Segundo Hely Lopes Meirelles, os atos administrativos são 
toda manifestação unilateral de vontade da Administração 
Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim 
imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, 
extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos 
administrados ou a si própria. 

Nesse sentido, é CORRETO afirmar que é elemento do ato 
administrativo. 

 

(A) Autoexecutoriedade. 

(B) Tipicidade. 

(C) Objeto. 

(D) Imperatividade. 

 

Questão 50 

Analise nas despesas, as seguintes características: 

. Amortização da Dívida Pública. 

. Auxílios para Obras Públicas. 

. Auxílios para Equipamentos e Instalações. 

. Auxílios para Inversões Financeiras. 

Outras Contribuições. 

As quais trata-se: 

 

(A) investimentos. 

(B) despesas de custeio. 

(C) transferências de capital. 

(D) transferências correntes. 

 


