PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
PREVIDÊNCIA DO RIO GRANDE - PREVIRG
CONCURSO PÚBLICO 01/2010

INSTRUÇÕES
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas
e das normas que regem este Concurso Público.
1. Verifique se este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a sua
substituição.
2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D, E, sendo
apenas 1 (uma) a resposta correta.
3. O tempo para a realização da prova é de 3 horas, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O
candidato só poderá retirar-se do recinto da prova, portando o caderno de provas, após 1 hora do início da
aplicação. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo
assinar a ata da prova.
4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois
são parte integrante da prova.
5. No Caderno de Prova, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.
6. Os

gabaritos

preliminares

serão

divulgados

no

dia

18/10/2010,

até

as

15

horas,

no

site

(www.fundatec.com.br), nos murais localizados na sede da Fundatec, Rua Prof. Cristiano Fischer, n° 2.012,
Bairro: Partenon – Porto Alegre/RS, e na Sede do PREVIRG, Rua Luiz Loréa,595 – Rio Grande/RS.

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS À FUNDATEC.
PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 12 referem-se ao texto abaixo.
A arte do diálogo
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Em qualquer ambiente onde existem grupos com objetivos comuns, esbarramos numa dificuldade
inerente: o saber se comunicar. Criamos sofisticadas formas de linguagens, avançamos na feitura de
equipamentos e ainda não aprendemos a nos comunicar com eficiência com nossos parceiros de trabalho.
Para a maioria das pessoas, a arte do diálogo – dio-logos, dois pensamentos – é muito complicada.
Perceber e entender as regras da boa comunicação não é difícil, qualquer um consegue. O difícil é
praticá-las. Elas exigem atenção, escuta e concentração no outro. Atitudes que necessitam de
despojamento, humildade, paciência e principalmente educação. É aí que “a coisa pega”. Estamos tão
egocentrados que não enxergamos, nem escutamos os anseios do interlocutor. Por pressa, orgulho,
vaidade, ________ ou preguiça, perdemos o contato com o próximo. Não é aula de catecismo, mas perceba
como os sete pecados capitais são inimigos da boa comunicação.
Nós, comunicadores profissionais, perdemos tempo estudando objetivos, público-alvo, as melhores
formas de emitir mensagens e até tentamos mensurar os resultados das nossas ações. Mas nos
esquecemos do básico: a comunicação entre humanos se processa entre humanos e está atrelada a
defeitos e a virtudes.
Existem dezenas de maneiras de melhorar os relacionamentos interpessoais. Por exemplo: não
cortar a palavra do outro enquanto ele estiver falando – ______ dá a impressão ........... você não se
preocupa com a causa alheia e a comunicação se desmancha no nascedouro. Aprenda a usar a sua
entonação de voz, principalmente ao conversar com as mulheres. Elas são mais ________ ao modo e à
altura das falas do que os homens. O grande poder de sedução de Cleópatra não era a sua beleza, mas a
sua voz. Além de boa ouvinte e de dominar com maestria a arte da boa conversação, a rainha dos egípcios
tinha um tom de voz encantador.
Calma e suavidade constroem o bom conversador. Por isso, fale devagar, atento ..... palavras que
vai proferir. E, se for replicar uma provocação, siga os conselhos de Salomão: “A resposta branda acalma o
furor, a palavra ferina estimula a ira”. É dele também o provérbio: “As palavras ditas na hora certa são como
maçãs de ouro em bandejas de prata”. Durante a realização de um trabalho coletivo, mantenha seus
parceiros informados sobre o que está realizando e as suas intenções sobre os próximos passos. Nos
esportes, bons jogadores _________ os momentos certos para passes e recebimentos de bola. É bonita a
cena do Pelé, menino, batendo a mão na cabeça, pedindo bola no jogo contra a Suécia na Copa de 58.
Um dos erros mais comuns na comunicação dos vendedores é não saber a hora certa de parar de
falar. Muitas vezes, na cabeça do comprador, o negócio já está fechado e o vendedor continua falando. Isso
faz o outro se lembrar da concorrência, refletir ........ suas reais necessidades, ponderar alternativas e tomar
outra decisão, que pode ser até desistir da comprar, cancelá-la.
Um dos comportamentos mais irritantes nos processos da comunicação é a falta do retorno – o
feedback. Muitos dizem: “Não tive tempo para responder”. Eu digo: “Foi falta de educação e não de tempo”.
Nem que seja apenas para dizer não, devolva a informação ......... o andamento dos trabalhos ao
interessado.
O termo “palavra”, em hebreu, quer dizer “instruir, guiar atenciosamente”. Ou seja, funções de um
líder. Quem não sabe se comunicar instruindo não serve para as ações de liderança. E, atenção: nos
processos comunicativos, aquilo que não é dito com clareza, normalmente, é mais importante do que o que
foi dito explicitamente. O essencial continua invisível para os olhos e ouvidos.

(Eloi Zanett, 15-4-2010 – disponível em http://www.amanha.com.br/marketing-internas - adaptação)

QUESTÃO 01 – Considerando a correta grafia de
palavras e expressões do texto, assinale a alternativa
que completa corretamente as lacunas tracejadas das
linhas 09, 16, 18 e 27.

A)
B)
C)
D)
E)

presunção – senão – suscetíveis – sinalizam
presunsão – se não – sucetíveis – sinalisam
presunção – se não – sucetíveis – sinalisam
prezunsão – senão – suscetíveis – sinalizam
presunção – se não – suscetíveis – sinalisam
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QUESTÃO 02 – Analise as seguintes propostas de
preenchimento de lacunas pontilhadas do texto.
I.

Na linha 16, atendendo à regência da palavra que
a antecede, a lacuna deve ser preenchida por de
que.
II. A lacuna da linha 22 deve receber às,
considerando que, naquele contexto, há as duas
exigências necessárias para uso da crase.
III. Tanto na linha 31 quanto na 35, ambas as
lacunas podem ser preenchidas por sobre.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

A)
B)
C)
D)
E)

I. Em qualquer processo comunicativo, é suficiente
que se tenha uma postura humilde e paciente para
que se possa entender o que o outro quer dizer.
II. Ao nos comunicarmos, não é necessário dizer
tudo; cabe ao interlocutor completar nosso
pensamento – o chamado feedback.
III. Apesar das inúmeras artimanhas criadas, o
processo de comunicação no ambiente de
trabalho ainda não tem pleno sucesso.
Quais estão incorretas?
Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

I. a comunicação entre humanos se processa entre
humanos (l. 13).
II. não cortar a palavra do outro enquanto ele estiver
falando (l. 15-16).
III. a rainha dos egípcios tinha um tom de voz
encantador (l. 20-21).
IV. É bonita a cena do Pelé, menino, batendo a mão
na cabeça, pedindo bola (l. 27-28).
Em quais delas se observa o uso de linguagem
conotativa?
Apenas em
Apenas em
Apenas em
Apenas em
Apenas em

I.
II.
I e II.
III e IV.
II, III e IV.
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Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

QUESTÃO 06 – No primeiro parágrafo do texto, ao
utilizar as formas verbais na primeira pessoa do
plural, bem como os pronomes nos e nossos, o autor
I. inclui-se nas ações descritas.
II. remete somente a si próprio a execução das
ações ali descritas.
III. atribui maior veracidade ao que coloca.
IV. usa essa linguagem para marcar ações
cotidianas.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 04 – Analise as seguintes passagens do
texto.

A)
B)
C)
D)
E)

I. As palavras mensurar (l. 12) e ponderar (l. 31)
podem ser usadas uma pela outra, sem provocar
qualquer espécie de mudança no texto.
II. atrela-se pode substituir a expressão está
atrelada (l. 13), sem provocar alterações
estruturais no texto.
III. Na última linha do texto, explicitamente pode ser
substituída por equivocamente, sem provocar
alteração de sentido.
Quais estão corretas?

QUESTÃO 03 – Em relação às ideias apresentadas
no texto, afirma-se que:

A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 05 - Sobre o sentido que palavras e
expressões têm no texto, são feitas as seguintes
afirmações:

Apenas I e III.
Apenas II e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
I, II , III e IV.

QUESTÃO 07 – Sobre o uso de aspas no texto, é
correto dizer que:
I. Na linha 07, destaca uma expressão, cujo
sentido deve ser compreendido pelo leitor.
II. Na linha 34, o primeiro par de aspas marca outra
voz, diferente da do autor.
III. Na linha 37(1ª ocorrência), apenas salienta a
expressão palavra.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.
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QUESTÃO 08 – No quinto parágrafo, as formas
verbais fale, siga e mantenha expressam
A)
B)
C)
D)
E)

certeza.
possibilidade.
aconselhamento.
hipótese.
dúvida.

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa cujo significado
ou identificação do elemento sublinhado na palavra,
todas do texto, está incorreto.
A)
B)
C)
D)
E)

Catecismo – sufixo indicador de sistema.
Interlocutor – prefixo indicativo de ação recíproca.
Principalmente – sufixo adverbial.
Vendedor – sufixo indicativo de profissão.
Invisível – prefixo indicativo de conversão.

QUESTÃO 10 – Caso o pronome Nós (l. 11) fosse
substituído por Eu, quantas outras alterações
deveriam
ser
feitas,
obrigatoriamente,
para
estabelecer a correta concordância no parágrafo?
A)
B)
C)
D)
E)

Quatro.
Cinco.
Seis.
Sete.
Oito.

QUESTÃO 11 – Em relação ao segundo parágrafo do
texto, são feitas as colocações a seguir.
I. Os pronomes las e Elas têm o mesmo referente.
II. Caso o pronome Elas fosse retirado, o ponto final
após praticá-las poderia ser substituído por
vírgula, introduzindo-se ali um elemento de
coesão.
III. A palavra Atitudes (l. 06) refere-se às
informações contidas anteriormente, no mesmo
parágrafo.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

QUESTÃO 12 – Em qual das alternativas abaixo, a
palavra que não é pronome?
A)
B)
C)
D)
E)

Atitudes que necessitam de (l. 06).
tão egocentrados que não enxergamos (l. 07-08).
palavras que vai proferir (l. 22-23).
sobre o que está realizando (l. 26).
outra decisão, que pode (l. 32).
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A questão 13 baseia-se na Figura 1 que mostra
uma janela do Windows XP, na qual se observa
um arquivo selecionado.

INFORMÁTICA

Para a resolução das questões desta prova,
considere os seguintes detalhes: (1) o mouse
está configurado para uma pessoa que o utiliza
com a mão direita (destro) e usa, com maior
frequência, o botão esquerdo, que possui as
funcionalidades de seleção ou de arrastar
normal, entre outras. O botão da direita serve
para ativar o menu de contexto ou de arrastar
especial; (2) os botões do mouse estão
devidamente configurados com a velocidade de
duplo clique; (3) os programas utilizados nesta
prova foram instalados com todas as suas
configurações padrão, entretanto, caso tenham
sido realizadas alterações que impactem a
resolução da questão, elas serão alertadas no
texto da questão ou mostradas visualmente, se
necessário; (4) no enunciado e nas respostas de
algumas questões existem palavras que foram
digitadas entre aspas, apenas para destacá-las.
Neste caso, para resolver as questões,
desconsidere as aspas e atente somente para o
texto propriamente dito; e (5) para resolver as
questões dessa prova considere, apenas, os
recursos disponibilizados para os candidatos,
tais como essas orientações, os textos
introdutórios das questões, os enunciados
propriamente ditos e os dados e informações
disponíveis nas Figuras das questões, se houver.

1

2

3

4

5

6

Figura 1 - Janela do Windows XP
QUESTÃO 13 – Na janela do Windows XP, mostrada
na Figura 1, ao ser dado um clique, com o botão
esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado pela
seta n°
A)
B)
C)
D)
E)

1, pode-se afirmar que será selecionado o
dispositivo apontado pela seta n° 6.
2, pode-se afirmar que o arquivo será retirado
da Lixeira e restaurado à raiz do drive (E:).
3, pode-se afirmar que será selecionado o
dispositivo apontado pela seta n° 4.
3, pode-se afirmar que o arquivo será retirado
da Lixeira e restaurado à raiz do drive (E:).
3, pode-se afirmar que será selecionado o
arquivo apontado pela seta n° 5.
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A questão 14 baseia-se na Figura 2, que mostra a
janela principal do Word 2002, na qual se podem
observar os seguintes detalhes: (1) um texto
elaborado nesse editor de texto; (2) a palavra
apontada pela seta n° 1 encontra-se selecionada;
(3) a seta n° 2 aponta para o local entre as letras
"m" e "e", da palavra "time", onde será
posicionado o cursor do mouse; e (4) a seta nº 3
aponta para alguns ícones que foram ampliados
e destacados logo abaixo da janela principal
desse editor de texto, de modo a facilitar a
visualização e a resolução da questão.

QUESTÃO 14 – Orientou-se uma pessoa para que
realizasse,
sequencialmente,
as
seguintes
atividades, na janela principal do Word 2002 (Figura
2): (1) dar um duplo clique, com o botão esquerdo do
mouse, sobre o ícone apontado pela seta n° 4; e (2)
posicionar o cursor do mouse entre as letras "m" e
"e", da palavra "time" e dar um duplo clique, no botão
esquerdo do mouse. Ao final dessas atividades, a
área de trabalho desse editor de texto, terá a
seguinte aparência:
A)

1

B)
2

3
4

C)

Figura 2 - Janela principal do Word 2002

D)

E)
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A questão 15 baseia-se na Figura 3, que mostra a
janela principal do Word 2002, na qual se
elaborou um documento. Nessa Figura, alguns
ícones foram ampliados e destacados logo
abaixo da janela principal desse editor de texto,
de modo a facilitar a visualização e a resolução
da questão.

B)

C)

1

Figura 3 - Janela principal do Word 2002

QUESTÃO 15 – Na janela principal do Word 2002,
mostrada na Figura 3, dando-se um duplo clique
sobre o ícone apontado pela seta n° 1, pode-se
afirmar que será mostrada a seguinte janela:

D)

A)

E)
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A questão 16 baseia-se na Figura 4, que mostra a
janela principal do Word 2002, na qual se
elaborou um documento. Nessa Figura, tracejouse, intencionalmente, a área apontada pela seta
nº 1, de modo a facilitar a resolução dessa
questão.

B)

2

C)

1

D)

Figura 4 - Janela principal do Word 2002

QUESTÃO 16 – Na janela principal do Word 2002,
mostrada na Figura 4, ao ser dado um clique, com o
botão esquerdo do mouse, sobre o ícone apontado
pela seta n° 2, pode-se afirmar que a área tracejada
e apontada pela seta nº 1, desse editor de texto, será
mostrada da seguinte forma:
A)
E)
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As questões 17 e 18 baseiam-se na Figura 5, do
Excel 2002, a partir da qual se pode observar que
há diversas células que se encontram
selecionadas.
1

2

3

Figura 5 - Janela principal do Excel 2002
QUESTÃO 17 – Na janela principal do Excel 2002,
ao ser dado um clique, com o botão esquerdo do
mouse, sobre o ícone apontado pela seta n° 1, podese afirmar que será mostrado, na célula
I. B6, o seguinte conteúdo: SC
II. C7, o seguinte conteúdo: Goiânia
III. E9, o seguinte conteúdo: 3
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.

QUESTÃO 18 – Na Figura 5, do Excel 2002, para
que seja mostrada, na célula apontada pela seta n°
3, a média das quantidades constantes na coluna
"E", apontadas pela seta n° 2, basta inserir, nessa
célula, a fórmula:
A) =sum(E3:E9)/7 e pressionar a tecla
teclado.
B) SOMA(E3;E9)/7 e pressionar a tecla
teclado.
C) =média(E3:E9) e pressionar a tecla
teclado.
D) MÉDIAA(E3;E9) e pressionar a tecla
teclado.
E) =MED(E3-E9) e pressionar a tecla
teclado.

ENTER, do
ENTER, do
ENTER, do
ENTER, do
ENTER, do
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LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 19 - O Conselho Deliberativo da
Previdência do Rio Grande – PREVIRG – constituise em órgão colegiado, composto por seis membros,
designados dentre os servidores titulares de cargo
efetivo, regidos e organizados por regimento próprio,
com indicação de acordo com os seguintes critérios:
I. O Presidente da PREVIRG será considerado
membro nato do Conselho e será detentor de
voto em toda e qualquer situação.
II. Dois representantes titulares e dois suplentes
do Poder Executivo, indicados pelo Prefeito
Municipal.
III. Três representantes titulares e três suplentes
dos servidores públicos efetivos.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

A)
B)
C)
D)

I. Ofensa física intencional de terceiro por motivo
de disputa relacionada ao serviço.
II. Ato de pessoa privada do uso da razão.
III. Desabamento, inundação, incêndios e outros
casos fortuitos ou decorrentes de força maior.
IV. Ato de imprudência, negligência ou imperícia
de terceiro ou de companheiro de serviço.
Quais estão corretas?
A) Apenas I.
B) Apenas I e IV.
C) Apenas II e IV.
D) Apenas I, II e IV
E) I, II, III e IV.
QUESTÃO 22 - À segurada da PREVIRG que adotar
ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de
criança é devido salário maternidade pelo seguinte
período:

QUESTÃO 20 - Segundo o art. 22 da Lei 6.500/2007,
entende-se como remuneração de contribuição o
valor constituído pelo vencimento do cargo efetivo,
acrescido das vantagens percebidas pelo servidor
estabelecidas em lei e os adicionais de caráter
individual ou outras vantagens.
Assim, qual dos itens abaixo
remuneração de contribuição?

QUESTÃO 21 - À luz do Regime Próprio de
Previdência Social do Município de Rio Grande,
equiparam-se ao acidente em serviço, o acidente
sofrido pelo segurado em seu local e horário de
trabalho em decorrência de:

integrará

a

As diárias de viagens.
O salário-família.
O abono de permanência.
A progressão de forma horizontal no interstício
temporal de três em três anos.
E) A indenização de transporte.

A) 20 dias, se a criança tiver de 8 a 10 anos de
idade.
B) 60 dias, se a criança tiver entre 3 e 6 anos de
idade.
C) 60 dias, se a criança tiver entre 1 e 4 anos de
idade.
D) 120 dias, se a criança tiver até 2 anos de idade.
E) 30 dias, se a criança tiver de 4 a 10 anos de
idade.
QUESTÃO 23 - Em relação ao salário-família do
segurado do Regime Próprio de Previdência Social
do Município do Rio Grande, é correto afirmar que:
A) O aposentado por invalidez ou por idade terá
direito ao salário-família, pago juntamente com a
aposentadoria.
B) Apenas o aposentado por invalidez terá direito ao
salário-família,
pago
juntamente
com
a
aposentadoria.
C) Quando pai e mãe forem segurados do Regime
Próprio de Previdência Social, apenas um deles
receberá salário-família.
D) O pagamento do salário-família está condicionado
à apresentação mensal de atestado de vacinação
obrigatória e de comprovação de frequência à
escola do filho ou equiparado.
E) O salário-família é pago mensalmente ao
segurado ativo na proporção do número de filhos
e equiparados que possuam até 12 anos de
idade.
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QUESTÃO 24 - No que diz respeito ao regime de
trabalho do servidor público do Município do Rio
Grande, relativamente à sua jornada de trabalho, é
INCORRETO afirmar que:
A) O ponto é o registro mecânico ou não que
assinala o comparecimento do servidor ao serviço
e pelo qual se verifica, diariamente, a sua entrada
e saída.
B) A frequência do servidor será controlada pelo
ponto ou pela forma determinada em regulamento
aos servidores não sujeitos ao ponto.
C) O servidor que tem sua frequência controlada por
ponto pode ser dispensado do registro do mesmo
e pode ter suas faltas abonadas pelo seu
superior.
D) A prestação de serviço extraordinário somente
poderá ocorrer por expressa determinação do
Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara, no
âmbito de seus poderes, mediante solicitação do
chefe do serviço ou de ofício.
E) Quando determinada a prestação de serviços
extraordinários, deve ser respeitado o limite
máximo de três horas por jornada de trabalho,
exceto
em
situações
específicas
e
extraordinárias.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 25 – A Constituição Federal e a Lei de
Responsabilidade dispõem que o Município deve
publicar periodicamente o Relatório Resumido da
Execução Orçamentária. Quanto a essa publicação,
entre outras disposições, a legislação prevê que:
I. O relatório será publicado até 60 dias após o
encerramento de cada trimestre.
II. O relatório é composto do balanço patrimonial,
da demonstração das variações patrimoniais e
demonstrativos da execução das receitas e
despesas.
III. Acompanham o Relatório, entre outros, o
demonstrativo das receitas e despesas
previdenciárias.

I.
II.
III.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas I e III.

QUESTÃO 26 – O Relatório de Gestão Fiscal de que
trata a Lei de Responsabilidade Fiscal deve conter o
demonstrativo da despesa com pessoal da
administração direta e indireta. O referido relatório
deve ser emitido
A) mensalmente, informando as despesas do mês
anterior com pessoal.
B) mensalmente, informando as despesas dos
últimos doze meses com pessoal.
C) quadrimestralmente, informando as despesas
dos últimos quatro meses com pessoal.
D) quadrimestralmente, informando as despesas
dos últimos doze meses com pessoal.
E) anualmente, informando as despesas dos últimos
doze meses com pessoal.

É inexigível a licitação, quando houver
inviabilidade de competição.
É dispensável a licitação nos casos de guerra
ou grave perturbação da ordem.
É dispensável a licitação para toda compra de
bens de valor inferior a R$ 150.000,00.

Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 27 – As obras, serviços, inclusive de
publicidade, compras, alienações, concessões,
permissões e locações da Administração Pública,
quando
contratadas
de
terceiros,
serão
necessariamente
precedidas
de
licitação,
ressalvadas as hipóteses previstas na Lei
8.666/1993. Quanto às referidas hipóteses, é correto
afirmar que:

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas I e III.

QUESTÃO 28 – Determinada autarquia municipal
promoveu certame licitatório para a contratação de
serviços de vigilância. Encerrado o certame, foi
escolhida a proposta vencedora, seguindo-se os
procedimentos de homologação e adjudicação.
Ocorre, todavia, que decorreram sessenta dias da
entrega da proposta e ainda não houve a
convocação para a contratação. Nesse caso, a Lei
prevê que
A) fica o licitante vencedor liberado do compromisso
assumido.
B) fica o licitante vencedor obrigado a apresentar
nova proposta ou confirmar a já apresentada.
C) a convocação pode ocorrer normalmente, pois a
Administração tem noventa dias para fazê-la.
D) a convocação pode ocorrer normalmente, pois a
Administração tem quatro meses para fazê-la.
E) o licitante vencedor deve ser indenizado pela
Administração em, no mínimo, valor equivalente
a 10% do valor total de sua proposta.
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QUESTÃO 29 – Nas leis orçamentárias e nos
balanços, as ações dos governos são identificadas
em termos de função, de programa, de projetos e de
atividades, além das demais classificações da
despesa. Identifique os vocábulos relativos à
classificação
funcional-programática
com
as
respectivas descrições relacionadas
Primeira Coluna
1.
2.
3.
4.

Função
Programa
Projeto
Atividade

Segunda Coluna
( ) Instrumento de programação 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 para o aperfeiçoamento da ação
do governo.
( ) Instrumento de programação para alcançar o
objetivo de um programa, envolvendo um
conjunto de operações que se realizam de
modo contínuo e permanente, das quais resulta
um produto necessário à manutenção da ação
do governo.
( ) Deve entender-se o maior nível de agregação
das diversas áreas de despesa que competem
ao setor público.
( ) Instrumento
de
organização
da
ação
governamental visando à concretização dos
objetivos pretendidos, sendo mensurado por
indicadores estabelecidos no plano plurianual.
Relacionando corretamente os vocábulos às
respectivas definições, a ordem dos números nos
parênteses, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

1 – 3 – 4 – 2.
1 – 4 – 2 – 3.
2 – 4 – 1 – 3.
3 – 1 – 2 – 4.
3 – 4 – 1 – 2.

QUESTÃO 30 – Os créditos adicionais são as
autorizações de despesas não computadas ou
insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento e
classificam-se em Especiais, Extraordinários e
Suplementares, sendo que cada tipo tem suas
características próprias. Assim, assinale a alternativa
que relaciona corretamente o tipo de crédito
adicional e sua característica.
A) Especiais, são os destinados a reforço de
dotação orçamentária.
B) Extraordinários, são os destinados a despesas
urgentes e imprevistas, em caso de guerra,
comoção intestina ou calamidade pública.
C) Suplementares são os destinados a despesas
para as quais não haja dotação orçamentária
específica.
D) Os Extraordinários serão autorizados por lei e
abertos por decreto executivo.
E) Os Suplementares serão abertos por decreto do
Poder Executivo, que deles dará imediato
conhecimento ao Poder Legislativo.
QUESTÃO 31 – No âmbito do Município de Rio
Grande, o controle externo das contas públicas é
exercido pelo
A) Poder Legislativo Municipal, com auxílio
Tribunal de Contas do Estado.
B) Poder Legislativo Municipal, com auxílio
Tribunal de Contas do Município.
C) Tribunal de Contas do Estado, com auxílio
Poder Legislativo Municipal.
D) Poder Executivo Municipal, com o auxílio
Poder Legislativo Municipal.
E) Poder Legislativo Municipal, com o auxílio
Poder Executivo Municipal.

do
do
do
do
do

QUESTÃO 32 – Como ente da Federação, o
Município e suas entidades submetem-se às regras
da contabilidade pública para registrar sua execução
orçamentária e demais fatos contábeis. No que
tange, por exemplo, ao regime contábil que deve ser
adotado para o registro das receitas e despesas, a
Lei 4.320/1964 estabelece que:
I.
II.
III.

Pertencem ao exercício financeiro as receitas
nele arrecadadas.
Pertencem ao exercício financeiro as
despesas nele pagas.
O exercício financeiro coincide com o ano civil.

Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)
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Para responder às questões de números 33 e 34,
considere que determinada autarquia possuía, ao
final
do
exercício
financeiro,
despesas
empenhadas e não pagas no total de R$
17.700,00. Destas, apenas R$ 5.400,00 já estavam
liquidadas. O contador, então, efetuou a inscrição
dos referidos valores em Restos a Pagar. A
autarquia também já possuía valores inscritos em
Restos a Pagar no valor de R$ 6.500,00, na conta
analítica Restos a Pagar Processados.
QUESTÃO 33 – Após a inscrição referida, a situação
da conta Restos a Pagar passou a ser a seguinte:
A) R$ 5.400,00 de saldo na conta Restos a
Processados e R$ 12.300,00 em Restos a
Não Processados.
B) R$ 12.300,00 de saldo na conta Restos a
Processados e R$ 5.400,00 em Restos a
Não Processados.
C) R$ 11.900,00 de saldo na conta Restos a
Processados e R$ 12.300,00 em Restos a
Não Processados.
D) R$ 11.900,00 de saldo na conta Restos a
Processados e R$ 17.700,00 em Restos a
Não Processados.
E) R$ 12.300,00 de saldo na conta Restos a
Processados e R$ 24.200,00 em Restos a
Não Processados.

Pagar
Pagar
Pagar
Pagar
Pagar
Pagar
Pagar
Pagar
Pagar
Pagar

QUESTÃO 34 – Os lançamentos contábeis das
entidades públicas são registrados em diversos
sistemas. Dependendo do tipo de operação a ser
registrada, podem ser utilizados um ou mais de um
dos referidos sistemas. Na hipótese dada, é
necessário contabilizar o valor de R$ 5.400,00,
relativo às despesas liquidadas
A)
B)
C)
D)
E)

apenas no sistema orçamentário.
apenas no sistema financeiro.
apenas no sistema patrimonial.
nos sistemas orçamentário e financeiro.
nos sistemas financeiro e patrimonial.
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QUESTÃO 35 – Para responder a esta questão
considere que certa autarquia municipal, entre outros
saldos contábeis, possuía os descritos na tabela a
seguir:

Ativo Compensado

Saldos
(R$)
43.200,00

Ativo Financeiro

12.300,00

Ativos

Ativo Permanente

34.500,00

Ativo Real

46.800,00

Ativo Real Líquido

9.700,00

O Passivo Real da referida entidade era de R$
A)
B)
C)
D)
E)

37.100,00.
44.800,00.
46.800,00.
52.900,00.
90.000,00.

QUESTÃO 36 – De acordo com a Lei 4.320/64 e seu
Anexo 15, as variações verificadas no patrimônio
durante o exercício financeiro, inclusive as não
resultantes da execução orçamentária, bem como o
resultado patrimonial apurado devem ser evidencidos
num demonstrativo denominado:
A)
B)
C)
D)
E)

Balanço Financeiro.
Balanço Orçamentário.
Balanço Patrimonial.
Demonstração das Variações Patrimoniais.
Demonstração do Resultado do Exercício.

QUESTÃO 37 – Determinada autarquia municipal
possuía em seu estoque de almoxarifado, no início o
exercício financeiro, 350 unidades de certo material
de consumo, avaliadas em R$ 3.500,00. Logo em
seguida, adquiriu mais 50 unidades ao preço unitário
de R$ 12,00. Depois dessa compra, houve uma
baixa de estoque para consumo de 150 unidades. No
final do exercício financeiro, o material referido era
vendido no mercado por R$ 13,00 a unidade.
Considerando que a entidade deve obediência ao
que estabelece a Lei 4.320/1964 quanto à avaliação
de seu estoque, conclui-se que, ao final do exercício,
o estoque do material referido estava avaliado em R$
A)
B)
C)
D)
E)

2.500,00.
2.562,50.
3.000,00.
3.250,00.
3.562,50.
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QUESTÃO 38 – Considere que a autarquia municipal
previdenciária tenha registrado os ingressos
financeiros descritos na tabela a seguir;
Ingressos

Valor (R$)

Recebimento de caução em dinheiro
Venda
de
bens
considerados
inservíveis
Contribuição
previdenciária
dos
servidores
Contribuição previdenciária patronal
Empréstimo de Longo Prazo

1.200,00
2.100,00
9.800,00
12.300,00
23.400,00

Com base nos dados descritos na tabela, conclui-se
que a receita de mutação patrimonial, ou seja a
receita não efetiva registrada foi de R$
A)
B)
C)
D)
E)

1.200,00.
9.800,00.
23.400,00.
24.600,00.
25.500,00.

QUESTÃO 39 – O regime de adiantamento é
aplicável aos casos de despesas expressamente
definidos em lei e consiste na entrega de numerário
a servidor, sempre precedida de empenho na
dotação própria, para o fim de realizar despesas, que
não possam subordinar-se ao processo normal de
aplicação. De acordo com a Lei 4.320/64, não é
admitido se fazer adiantamento em certas situações,
tais como:
I.
II.
III.

A servidor em cargo de chefia.
A
servidor
responsável
adiantamento.
A servidor em alcance.

por

outro

Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas I e III.

QUESTÃO 40 – Dos fatos contábeis descritos a
seguir, apenas um corresponde a uma Despesa
Extra-Orçamentária. Identifique-o.
A) Devolução de caução em dinheiro.
B) Auxílio financeiro a cidadãos atingidos por
enchente.
C) Indenização trabalhista.
D) Amortização da dívida fundada.
E) Depreciação de bens móveis.
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