INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE MOGI DAS CRUZES - IPREM
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N.º 01/2015

Cód. 47 – Auxiliar Contábil

Melhor a lenda
(...)
Quem não ouviu contar que Nero mandou incendiar Roma e, do seu terraço, contemplava o fogo enquanto tocava cítara e
declamava seus poemas? O historiador romano Suetônio registra essa versão setenta anos após a morte do personagem. A
cena combina com o imperador sanguinário, mas não teve confirmação como fato histórico. É mais interessante continuar
acreditando que os vikings usavam aqueles capacetes de chifres, fantasia criada em ilustrações do século XIX, que
tornavam-nos mais assustadores, do que substituir a imagem por outra mais real, depois que escavações nos túmulos
mostraram que não havia um só capacete de chifres entre os despojos dos guerreiros nórdicos.
E por aí vai. A realidade é que o pintor Van Gogh decepou apenas o lóbulo da orelha, não a concha inteira; elefantes não
têm cemitério; não eram três as caravelas de Colombo quando veio para estes lados, pois a Santa Maria era uma nau, maior
e mais larga; Walt Disney não desenhou o camundongo Mickey; etc, etc.
Quando a lenda é mais interessante do que o fato original, ela triunfa na imaginação popular e muitas vezes na história
escrita. Ficou famosa entre os cinéfilos uma frase de um jornalista na cena final do filme de John Ford O Homem que Matou
o Facínora, de 1962. Resumindo, curto. Um advogado citadino, que nem sabia atirar, fica famoso por ter matado em duelo
um perigoso bandido do oeste, e se elege senador. Muito tempo depois, no funeral do verdadeiro matador do bandido, que
era o mocinho e eliminou o facínora atirando escondido nas sombras, o senador conta a verdadeira história ao jornalista e
este se recusa a publicá-la, dizendo:
“Isto é o oeste, senhor. Quando a lenda vira verdade, ficamos com a lenda” (This is the West, sir. When the legend becomes
fact, print the legend). Essa frase tem um precedente histórico em Machado de Assis. Na crônica do dia 15 de setembro de
1876, ele abre um tópico com uma contestação da história oficial do grito da independência, em 7 de setembro de 1822:
“Grito do Ipiranga? Isso era bom antes de um nobre amigo, que veio reclamar pela Gazeta de Notícias contra essa lenda de
meio século. Segundo o ilustrado paulista não houve nem grito nem Ipiranga. (...) Durante cinquenta e quatro anos temos
vindo a repetir uma coisa que o dito meu amigo declara não ter existido. Houve resolução do Príncipe D. Pedro,
independência e o mais; mas não foi positivamente um grito, nem ele se deu nas margens do célebre ribeiro”.
Machado argumenta que seria fácil mudar a história em futuras edições dos livros, mas ficaria difícil refazer tantos versos
escritos. O Hino Nacional já contava então 47 anos e dizia que o grito retumbante fora ouvido pelas margens plácidas do
Ipiranga. Conclui o Machado: “Minha opinião é que a lenda é melhor do que a história autêntica. (...) Eu prefiro o grito do
Ipiranga: é mais sumário, mais bonito e mais genérico”.
Ivan Angelo
Disponível em: http://vejasp.abril.com.br

1.

Após a leitura do texto, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta.
III-

Mesmo na história, por serem mais interessantes que o fato original as lendas viram verdade e prevalecem.
A história de que Nero mandou incendiar Roma e, do seu terraço, contemplava o fogo enquanto tocava cítara e
declamava seus poemas foi escrita após setenta anos de sua morte.
III- As fantasias do século XIX eram assustadoras porque foram inspiradas nos vikings que usavam aqueles capacetes
de chifres.
IV- Van Gogh não cortou a orelha inteira, os elefantes não têm cemitério, Colombo não veio para a América com três
caravelas e Walt Disney não desenhou o Mickey.
V- Até Machado de Assis prefere a lenda à história verdadeira do Hino Nacional.

A)
B)
C)
D)

Somente dois itens estão corretos.
Somente quatro itens estão corretos.
Somente três itens estão corretos.
Todos os itens estão corretos.
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2.

De acordo com o contexto as palavras são usadas com ou sem acento, analise as palavras abaixo e assinale a
alternativa correta.
IIIIIIIVV-

“têm”.
“história”.
“notícias”.
“aí”.
“autêntica”.

São usadas com ou sem acento as palavras dos itens:
A)
B)
C)
D)
3.

Em todas as alternativas temos palavras escritas com “c” como “facínora”, EXCETO em:
A)
B)
C)
D)

4.

“his-to-ri-a-dor”.
“po-e-ma”.
“ad-vo-ga-do”.
“aí”.

O ponto de interrogação está INCORRETO na alternativa:
A)
B)
C)
D)

6.

preten__ioso.
con__essão.
de__ente.
disfar__e.

Assinale a alternativa em que a palavra NÃO apresenta a divisão silábica correta.
A)
B)
C)
D)

5.

I e V, apenas.
I, II, III, IV e V.
II, III e IV, apenas.
I e III, apenas.

Os balancetes ficaram prontos?
Não os balancetes ficaram prontos?
Os balancetes não ficaram prontos?
E os balancetes, ficaram prontos?

Os verbos destacados no período abaixo se encontram, respectivamente, no:
“O Hino Nacional já contava então 47 anos e dizia que o grito retumbante fora ouvido pelas margens plácidas do
Ipiranga.”
A)
B)
C)
D)

7.

Em uma das frases retiradas do texto, a colocação pronominal está INCORRETA, assinale-a.
A)
B)
C)
D)

8.

Pretérito Imperfeito do Ind. – Pretérito Imperfeito do Ind. – Pretérito Mais que Perfeito do Ind.
Pretérito Imperfeito do Ind. – Pretérito Imperfeito do Ind. – Pretérito Imperfeito do Ind.
Presente do Ind. – Pretérito Perfeito do Ind. – Futuro do Subjuntivo.
Pretérito Perfeito do Ind. – Futuro do Pretérito do Indicativo – Pretérito Perfeito do Ind.

“...e se elege senador.” (§ 3)
“ ... e este se recusa a publicá-la, dizendo:” (§ 3)
“...que tornavam-nos mais assustadores,...”( § 1)
“... nem ele se deu nas margens do célebre ribeiro”. (§ 4)

Observe a regência do verbo “atender” nos períodos abaixo.
IIIIIIIV-

O auxiliar atendeu o pessoal na recepção.
O auxiliar atendeu ao pedido de seu superior.
Jonas, atenda o telefone.
Alguém está tocando a campainha. Você pode atender?

A regência verbal está correta:
A)
B)
C)
D)

apenas nos itens I e II.
nos itens I, II, III e IV.
apenas nos itens III e IV.
apenas nos itens II e III.
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9.

Observe a análise sintática da frase abaixo.
“Isto é o oeste, senhor.”
IIIIIIIVV-

Sujeito Simples: Isto.
Sujeito Simples: senhor.
Vocativo: senhor.
Predicativo do Sujeito: o oeste.
A. Adv. de Lugar: o oeste.

A análise sintática está correta nos itens:
A)
B)
C)
D)

II e V, apenas.
I, III e IV, apenas.
I, III e V, apenas.
II e IV, apenas.

10. Observe os pares das palavras abaixo, relacione as colunas e assinale a alternativa correta.
“houve” – ouve.
“genérico” – detalhado.
“sumário” – síntese.
“acostumar” – costumar.

1234(
(
(
(
A)
B)
C)
D)

)
)
)
)

Palavras sinônimas.
Palavras antônimas.
Palavras homônimas.
Palavras parônimas.
1 – 2 – 3 – 4.
4 – 3 – 2 – 1.
2 – 3 – 4 – 1.
3 – 2 – 1 – 4.

11. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta.
Inscreveram-se para um concurso 11800 candidatos. Destes 0,2 não compareceram. Foram aprovados 7/10 dos
candidatos que fizeram a prova. Os homens correspondem a 3/8 dos aprovados mais 4/6 dos reprovados. Prestaram a
prova, _____ mulheres.
A)
B)
C)
D)

5074
6184
6084
5084

12. A média da idade das pessoas que trabalham num departamento é a soma de todas as idades das pessoas que aí
trabalham, dividido pelo número delas. Nesse departamento trabalham 8 pessoas e a média de suas idades é 23,4 anos.
A média da idade das moças que aí trabalham é de 23,7 anos e dos rapazes é de 22,9 anos. Nesse departamento
trabalham:
A)
B)
C)
D)

um rapaz a mais que o número de moças.
um rapaz a menos que o número de moças.
duas moças a mais que o número de rapazes.
o mesmo número de rapazes e moças.

13. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta.
A uma velocidade de impressão de 2500 páginas por hora uma impressora executa uma quantidade de impressão em 4
horas e 30 minutos. Se a sua velocidade de impressão fosse aumentada de modo que ela imprimisse 1/5 de páginas a
mais por hora, a mesma tarefa seria executada em ______________ a menos.
A)
B)
C)
D)

43 minutos
45 minutos
40 minutos
38 minutos
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14. Uma empresa estimulou seus 30 funcionários a aprimorarem seus conhecimentos de informática.
20 deles se inscreveram no módulo Microsoft PowerPoint.
14 deles se inscreveram no módulo Multimídia com Windows Seven.
8 se inscreveram nos dois módulos.
Optaram por apenas um dos módulos ____ funcionários e ___ funcionários da empresa não se interessaram por
aperfeiçoarem seus conhecimentos de informática.
Complete as lacunas acima assinalando a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)

16 – 3
14 – 5
20 – 6
18 – 4

15. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta.
Das 8000 folhas destinadas na impressão de um panfleto, 1,5% delas saíram em branco e manchadas e 4,5% delas
saíram com a impressão, mas borradas. A encomenda era de 7896 panfletos. Após consertar a impressora, para
cumprir esse pedido será necessário imprimir mais ____% dos panfletos já impressos.
A)
B)
C)
D)

4,8
4,5
5
4

16. Os ícones do sistema incluindo Relógio, Volume, Rede, Energia e Central de Ações, são ícones especiais que fazem
parte do Windows. Considere as afirmações.
123-

Para esses ícones, você pode alterar o modo como ícones e notificações aparecem e se eles serão mostrados.
É possível desativar um ícone do sistema se você ou o fabricante do computador tiver instalado um programa
semelhante.
Se um ícone do sistema for desativado, você não poderá ativá-lo posteriormente.

São afirmações corretas:
A)
B)
C)
D)

1 e 3, apenas.
2 e 3, apenas.
1, 2 e 3.
1 e 2, apenas.

17. Os botões da figura abaixo são exibidos na extremidade inferior direita da janela do Word 2010 quando clicamos no
botão:
A)
B)
C)
D)

Selecionar objeto de procura.
Manipular figuras e objetos.
Localizar títulos.
Procurar por campo.

18. (Excel) Analise as afirmações sobre formato de número.
123-

Se o formato de número interno não atender às suas necessidades, você poderá criar seu próprio formato
personalizado.
Ao aplicar formatos de números diferentes, você pode alterar a aparência de um número sem alterar o próprio
número.
Um formato de número não afeta o valor real da célula que o Microsoft Excel usa para efetuar cálculos. O valor real
é exibido na barra de fórmulas.

São corretas as afirmações:
A)
B)
C)
D)

1 e 2, apenas.
1 e 3, apenas.
2 e 3, apenas.
1, 2 e 3.
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19. Os grupos de botões representados nas figuras abaixo numeradas de 1 a 4 fazem parte das Guias das respectivas
faixas de opções dos aplicativos do Office, na sequência:

Access – Word – Excel – PowerPoint.
PowerPoint – Word – Excel – Access.
Excel – Access – PowerPoint – Word.
Word – PowerPoint – Access – Excel.

A)
B)
C)
D)

(1)

(2)

(3)

(4)

20. Preencha os parágrafos identificando os componentes do endereço Web exemplificado abaixo.
(
(
(
(

)
)
)
)

Empresa ou organização que mantém o site.
Protocolo de comunicação utilizado para buscar páginas na Web.
Identificação do país.
Tipo de organização.

A sequência correta do preenchimento é:
A)
B)
C)
D)

http://www.caipimes.com.br

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

1

2

3

4

21. Complete as lacunas abaixo assinalando a alternativa correta.
De acordo com a L/C Nº 35/05 do Município de Mogi das Cruzes, foi criado o IPREM (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL), pessoa jurídica de direito ____________________, com natureza autárquica, dotada de
_______________ administrativa e financeira, com atribuição de gerenciar e operacionalizar o RPPS- MC, ao qual ficam
submetidas às receitas e as despesas afetadas à gestão previdenciária dos segurados aos mesmos vinculados.
A)
B)
C)
D)

público interno – autonomia
público interno – dependência
público externo – dependência
privado – autonomia

22. As contribuições e os recursos do IPREM são:
IIIIIIIVVVI-

receitas decorrentes de aplicações financeiras e receitas patrimoniais.
débitos adicionais que lhe sejam destinados.
legados, doações, auxílios, subvenções e quaisquer outros recursos provenientes apenas de entes públicos.
bens ou valores havidos a qualquer título e suas eventuais rendas.
receitas eventuais.
valores recebidos a título de compensação financeira estabelecida pelo art. 201, §9º da CF/88.

Com base nas informações acima está correto afirmar que:
A)
B)
C)
D)

apenas as afirmativas II, III e V estão incorretas.
todas as afirmativas estão incorretas.
todas as afirmativas estão corretas.
apenas as afirmativas II e III estão incorretas.
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23. Marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso nas afirmações abaixo e em seguida assinale a alternativa com a
sequência correta.
( ) A eleição dos cinco membros para compor o Conselho de Administração e dos três para compor o Conselho Fiscal,
assim como dos respectivos suplentes, será realizada mediante votação indireta e secreta, de acordo com
regulamento a ser baixado previamente pela Comissão de Pleito, composta de três membros, sendo a primeira
Comissão de Pleito nomeada pelo Prefeito. Sendo, um membro indicado pelo prefeito; um membro indicado pelo
SINTAP (Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública) e; um membro indicado pela Associação dos
Servidores Municipais e as posteriores nomeadas pelo Conselho de Administração, dentre os segurados do IPREM,
conforme o inciso XVIII do art. 54 da L/C Nº35/05 do Município de Mogi Das Cruzes.
( ) A L/C Nº35/05 do Município de Mogi Das Cruzes declara que serão proclamados eleitos os cinco candidatos mais
bem votados para o Conselho de Administração e os três mais bem votados para o Conselho Fiscal.
( ) A Comissão de Pleito, por intermédio de seu presidente, comunicará, por escrito, ao Prefeito e ao Presidente da
Câmara do Município de Mogi das Cruzes o resultado da eleição, até cinco dias úteis após o encerramento do
processo eleitoral, para publicidade no órgão oficial do Município.
A)
B)
C)
D)

F – V – F.
F – F – V.
V – V – V.
F – F – F.

24. Assinale a alternativa INCORRETA.
A)

Vencimento é a retribuição pecuniária básica paga mensalmente pelo exercício de cargo público, com valor fixado
em lei.
B) Remuneração é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, incorporadas ou não, estabelecidas em lei.
C) O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é redutível.
D) Constituem indenizações ao servidor: ajuda de custo, diárias, transporte.
25. Complete a lacuna abaixo assinalando a alternativa correta.
Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por ___________ dias, de
demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será ______________
a instauração de processo administrativo disciplinar.
A)
B)
C)
D)

mais de trinta – obrigatória
menos de trinta – obrigatória
mais de trinta – facultativa
menos de dez – obrigatória

26. Assinale a alternativa INCORRETA.
A)
B)

Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções.
As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra se incluirão, como receita, no orçamento da
entidade obrigada a transferência e, como despesa, no orçamento da que as deva receber.
C) O produto estimado de operações de crédito e de alienação de bens imóveis somente se incluirá na receita quando
umas e outras forem especificamente autorizadas pelo Poder Legislativo em forma que juridicamente possibilite ao
Poder Executivo realizá-las no exercício.
D) A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica
financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos aos princípios de unidade universalidade e anualidade.
27. Marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso nas afirmações abaixo e em seguida assinale a alternativa correta.
( ) As receitas e despesas de capital serão objeto de um Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital, aprovado por
decreto do Poder Legislativo, abrangendo, no mínimo um biênio.
( ) Os programas constantes do Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital sempre que possível serão
correlacionados a metas objetivas em termos de realização de obras e de prestação de serviços.
( ) A proposta orçamentária conterá o programa semestral atualizado dos investimentos, inversões financeiras e
transferências previstos no Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital.
A)
B)
C)
D)

F – F – F.
V – V – V.
V – F – V.
F – V – F.
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28. Leia as afirmativas abaixo:
I-

As propostas parciais de orçamento guardarão estrita conformidade com a política econômico-financeira, o
programa mensal de trabalho do Governo e, quando fixado, o limite global mínimo para o orçamento de cada
unidade administrativa.
II- Caberá aos órgãos de contabilidade ou de arrecadação organizar demonstrações mensais da receita arrecadada,
segundo as rubricas, para servirem de base a estimativa da receita, na proposta orçamentária.
III- As propostas orçamentárias parciais serão revistas e coordenadas na proposta geral, considerando-se a receita
estimada e as novas circunstâncias.
De acordo com as informações acima, está correto afirmar que:
A)
B)
C)
D)

apenas a afirmativa I está correta.
as afirmativas I, II e III estão corretas.
apenas as afirmativas II e III estão corretas.
as afirmativas I, II e III estão incorretas.

29. Estabelece a Lei Nº 4.320/64 que não se admitirão emendas ao projeto de Lei de Orçamento que visem a:
IIIIIIIV-

alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, salvo quando provada, nesse ponto a inexatidão da proposta.
conceder dotação para o início de obra cujo projeto esteja aprovado pelos órgãos competentes.
conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que esteja anteriormente criado.
conceder dotação superior aos qualitativos previamente fixados em resolução do Poder Executivo para concessão
de auxílios e subvenções.

Estão INCORRETAS as afirmativas:
A)
B)
C)
D)

II, III e IV, apenas.
II e IV, apenas.
I e III, apenas.
I, II, III e IV.

30. Assinale a alternativa INCORRETA.
A)

Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento
ao Poder Legislativo.
B) Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento e com base nos limites nela fixados, o Poder Executivo
aprovará um quadro de cotas mensais da despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar.
C) Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa
disposição legal em contrário, quanto aos especiais e extraordinários.
D) O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa, até onde
for possível.
31. Com base na Lei Nº 4320.64, analise as afirmativas abaixo marcando (V) para verdadeiro ou de (F) para falso e em
seguida assinale a alternativa correta.
( ) A contabilidade 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.
( ) Os serviços de contabilidade 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.
( ) A escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais efetuar-se-á pelo método das partidas dobradas.
( ) Haverá controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos em que a administração pública
for parte.
( ) Os débitos e créditos serão escriturados com individuação do devedor ou do credor e especificação da natureza,
importância e data do vencimento, quando fixada.
( ) A contabilidade não evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira patrimonial e industrial.
A)
B)
C)
D)

V – V – V – V – V – V.
F – F – V – F – F – F.
V – V – V – V – V – F.
F – F – F – F – F – V.
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32. Assinale a alternativa INCORRETA.
Para os efeitos da L/C Nº 101/00 entende-se como despesa total com pessoal: “o somatório dos gastos do ente da
Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou
empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos
e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais,
gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições
recolhidas pelo ente às entidades de previdência”.
B) A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze
imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.
C) De acordo com a L/C Nº 101/00 considera-se compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias,
a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não
infrinja qualquer de suas disposições.
D) Considera-se facultativa de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato
administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois
exercícios.
A)

33. É estabelecido que os recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, nos termos da Lei Nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, devem ser aplicados conforme as
disposições da Resolução Nº 3.922/10, tendo presentes as condições de:
A)
B)
C)
D)

segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e sigilo.
segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.
rentabilidade, insolvência, liquidez, eficiência e transparência.
rentabilidade, segurança, liquidez, sigilo e eficiência.

34. De acordo com a Resolução Nº 3.922/10 são considerados recursos:
IIIIIIIVVVI-

as disponibilidades oriundas das receitas correntes e de capital.
os demais ingressos financeiros auferidos pelo regime próprio de previdência social.
as aplicações financeiras.
os títulos e os valores mobiliários.
os passivos vinculados por lei ao regime próprio de previdência social.
os bens, direitos e passivos com finalidade previdenciária do regime próprio de previdência social.

Com base nas informações acima, está correto afirmar que:
A)
B)
C)
D)

apenas quatro afirmativas estão corretas.
apenas cinco afirmativas estão corretas.
apenas três afirmativas estão incorretas.
apenas duas afirmativas estão corretas.

35. No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social subordinam-se ao
limite de até 80% em:
A)

cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de
desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto.
B) títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).
C) cotas de fundos de índices de renda fixa cujas carteiras sejam compostas por ativos financeiros que busquem
refletir as variações e rentabilidade dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração
Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia.
D) letras Imobiliárias Garantidas.
36. Marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso nas afirmações abaixo e em seguida assinale a alternativa correta.
( ) A gestão das aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social poderá ser própria, por entidade
autorizada e credenciada ou mista.
( ) Salvo para as aplicações realizadas por meio de fundos de investimento, a atividade de agente custodiante e
responsável pelos fluxos de pagamentos e recebimentos relativos às operações realizadas no âmbito dos
segmentos de renda fixa e de renda variável deve ser exercida por pessoas jurídicas registradas na Comissão de
Valores Mobiliários.
( ) Na hipótese de contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria com vistas ao cumprimento da
Resolução Nº 3.922/10, esta deverá recair sobre pessoas jurídicas registradas na CVM ou credenciadas por
entidade autorizada para tanto pela CVM.
A)
B)
C)
D)

V – F – V.
F – V – F.
F – F – F.
V – V – V.
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37. No que diz respeito ao aspecto da contabilidade aplicada ao setor público, analise o enunciado abaixo e em seguida
assinale a alternativa correta.
Compreende o registro e a evidenciação da composição patrimonial do ente público. Sendo, nesse aspecto da
contabilidade aplicada ao setor público que devem ser atendidos os princípios e as normas contábeis voltadas para o
reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos e passivos e de suas variações patrimoniais. O Balanço
Patrimonial (BP) e a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) representam os principais instrumentos para
refletir esse aspecto. O processo de convergência às normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público
(CASP) visa a contribuir, primordialmente, para o desenvolvimento deste aspecto (MCASP, 6ª edição).
O enunciado acima trata do aspecto da contabilidade aplicada ao setor público denominado:
A)
B)
C)
D)

Aspecto Patrimonial.
Aspecto Orçamentário.
Aspecto Fiscal.
Aspecto Econômico.

38. Indique a alternativa INCORRETA.
A) O principio orçamentário da exclusividade, estabelece que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da
receita e à fixação da despesa. Ressalvam-se dessa proibição a autorização para abertura de crédito suplementar e
a contratação de operações de crédito, nos termos da lei.
B) Os Princípios Orçamentários visam estabelecer regras norteadoras básicas, a fim de conferir racionalidade,
eficiência e sigilo para os processos de elaboração, execução e controle do orçamento público.
C) O princípio do orçamento bruto está previsto no art. 6º da Lei Nº 4.320/ 1964 e, obriga registrarem-se receitas e
despesas na LOA pelo valor total e bruto, vedadas quaisquer deduções.
D) O Princípio da publicidade é o principio básico da atividade da Administração Pública no regime democrático, está
previsto no caput do art. 37 da nossa CF/88. Justifica-se especialmente pelo fato de o orçamento ser fixado em lei,
sendo esta a que autoriza aos Poderes a execução de suas despesas.
39. De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público os ingressos extraordinários são:
A) recursos financeiros de caráter efetivo, do qual o Estado é mero agente depositário. Sua devolução não se sujeita a
autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual (LOA).
B) recursos administrativos e financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Sua
devolução não se sujeita as autorizações executiva e legislativa, portanto, integram a Lei Orçamentária Anual
(LOA).
C) recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Sua devolução não se
sujeita a autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual (LOA).
D) recursos financeiros de caráter efetivo, do qual o Estado é mero agente depositário. Sua devolução se sujeita a
autorização legislativa, portanto, integram a Lei Orçamentária Anual (LOA).
40. Para possibilitar a identificação detalhada dos recursos que ingressam nos cofres públicos, a classificação da receita
orçamentária por natureza é formada por um código numérico de oito dígitos que se subdivide em:
A)
B)
C)
D)

seis níveis: Categoria Econômica, Origem, Espécie, Rubrica, Alínea e Subalínea.
cinco níveis: Categoria Econômica, Origem, Espécie, Rubrica, e Subalínea.
cinco níveis: Origem, Espécie, Rubrica, Alínea e Subalínea.
quatro níveis: Origem, Rubrica, Alínea e Subalínea.

41. A realização da receita se dá em:
A)
B)
C)
D)

três estágios: o lançamento, a arrecadação e o desempenho.
dois estágios: o lançamento e o recolhimento.
dois estágios: a arrecadação e o empenho.
três estágios: o lançamento, a arrecadação e o recolhimento.

42. Nas deduções da receita orçamentária o critério geral utilizado para registro da receita orçamentária é o do ingresso de:
A)
B)
C)
D)

Indisponibilidades.
Flexibilidades.
Singularidade.
Disponibilidades.

43. Toda ação do Governo está estruturada em programas orientados para a realização dos objetivos estratégicos definidos
no Plano Plurianual (PPA) para o período de:
A)
B)
C)
D)

três anos.
quatro anos.
dois anos.
um ano.
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44. Com base no MCASP (Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público) assinale a alternativa correta.
Despesas orçamentárias às quais não correspondam contraprestação direta em bens e serviços e não sejam
reembolsáveis pelo recebedor, inclusive as destinadas a atender a despesas de manutenção de outras entidades de
direito público ou privado, observado o disposto na legislação vigente.
O enunciado acima trata de:
A)
B)
C)
D)

Contribuições.
Auxílios.
Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita.
Subvenções Sociais.

45. De acordo com o Manual Técnico Operacional do Audesp (versão fevereiro de 2014), analise o enunciado abaixo e em
seguida assinale a alternativa correta.
A função do sistema tem como objetivo permitir a prestação do tipo de documento Mapa de Precatórios pelas entidades
jurisdicionadas de forma interativa (on line). Possui as opções de inclusão, alteração e exclusão de informações relativas
a precatórios. Possui também opção para permitir que a entidade jurisdicionada informe que não existem dados a serem
encaminhados. Tal opção é denominada (PORTAL DO Audesp – acessível no sítio do TCESP no menu “ Audesp”):
A)
B)
C)
D)

Declaração Positiva.
Declaração Nula.
Declaração Negativa.
Declaração Inexistente.

46. Tratando da Lei Nº 6.404/76 assinale a alternativa INCORRETA.
A)
B)

Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas leis e usos do comércio.
A companhia é aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à
negociação no mercado de valores mobiliários.
C) A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações, e a responsabilidade dos sócios ou acionistas
será ilimitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas.
D) A responsabilidade civil dos subscritores ou acionistas que contribuírem com bens para a formação do capital social
será idêntica a do vendedor.
47. As ações da companhia aberta somente poderão ser negociadas depois de realizados:
A)
B)
C)
D)

35% do preço de emissão.
20% do preço de emissão.
15% do preço de emissão.
30% do preço de emissão.

48. Conforme a Lei Nº 9.717/98 os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados
em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os
critérios:
IIIIIIIVVVI-

Realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço utilizando-se parâmetros gerais, para a organização e
revisão do plano de custeio e benefícios.
Financiamento mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das
contribuições do pessoal civil e militar, ativo, inativo e dos pensionistas, para os seus respectivos regimes.
Cobertura de um número mínimo de segurados, de modo que os regimes possam garantir diretamente a totalidade
dos riscos cobertos no plano de benefícios, preservando o equilíbrio atuarial sem necessidade de resseguro,
conforme parâmetros gerais.
Cobertura, exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares, e a seus respectivos
dependentes, de cada ente estatal, vedado o pagamento de benefícios, mediante convênios ou consórcios entre
Estados, entre Estados e Municípios e entre Municípios.
Registro contábil individualizado das contribuições de cada servidor e dos entes estatais, conforme diretrizes gerais.
Sujeição às inspeções e auditorias de natureza atuarial, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial dos órgãos
de controle interno e externo.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)

todas as afirmativas.
apenas as afirmativas I, II, IV e V.
apenas as afirmativas II, III, V e VI.
apenas as afirmativas II, IV, V e VI.

10

49. Indique a alternativa INCORRETA.
A) O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos
períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento.
B) O Princípio da continuidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais
para produzir informações íntegras e tempestivas. A falta de integridade e tempestividade na produção e na
divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda de sua relevância, por isso é necessário ponderar a
relação entre a oportunidade e a confiabilidade da informação.
C) O Princípio da Competência pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas.
D) O Princípio da Prudência pressupõe o emprego de certo grau de precaução no exercício dos julgamentos
necessários às estimativas em certas condições de incerteza, no sentido de que ativos e receitas não sejam
superestimados e que passivos e despesas não sejam subestimados, atribuindo maior confiabilidade ao processo
de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais.
50. A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser elaborada pelo método direto ou indireto e evidenciar as
movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, nos fluxos: das operações; dos investimentos e; dos
financiamentos. No que diz respeito ao fluxo de caixa dos investimentos, está correto afirmar que:
A) inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de passivo circulante, bem como recebimentos em dinheiro
por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma
natureza.
B) inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de passivo não circulante, bem como recebimentos em
dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma
natureza.
C) inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em
dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma
natureza.
D) inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.
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