Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Concurso 2016

ANALISTA DE CONTABILIDADE
CÓDIGO: ANC18

CADERNO: 1

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

AGENDA

1 - A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de
preenchimento do Cartão de Respostas.
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não
retornar, será eliminado.
3 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na sala
até que todos tenham finalizado suas provas e somente poderão sair juntos
do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
4 - O candidato NÃO poderá levar o seu Caderno de Questões (Provas Objetivas)
e NÃO poderá copiar o gabarito (assinalamentos). A imagem do seu Cartão de
Respostas, será disponibilizada na página do concurso em http://concursos.
biorio.org.br na data prevista no cronograma.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões (Provas), que contém
60 (sessenta) questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente uma
correta.
3 - Confira se os seus dados pessoais, o cargo escolhido, indicados no cartão
de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência,
você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.
4 - Confira atentamente se o cargo e o número do caderno, que estão no
caderno de questões, é o mesmo do que consta em seu cartão de respostas
e na etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira onde foi designado
para sentar. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal
de Sala ou ao Chefe de Local.
5 - Cuide de seu Cartão de Respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado,
dobrado nem manchado.
6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada
mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
7 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o conteúdo
da prova. Caso discorde de qualquer questão, o candidato deverá entrar com
recurso administrativo contra as questões na data prevista no cronograma.



07/05 e/ou 08/05 (Manhã e/ou
Tarde), Provas Objetivas.



09/05/2016, Divulgação dos
Exemplares dos Cadernos de
Questões (Provas) das Provas
Objetivas.



09/05/2016, Divulgação dos
Gabaritos Preliminares das Provas
Objetivas.



11/05/2016, Disponibilização das
Imagens dos Cartões Respostas das
Provas Objetivas.

 12/05 e 13/05/2016, Interposição de

Recursos contra as questões das
Provas Objetivas.



20/05/2016, Divulgação dos
Gabaritos Definitivos das Provas
Objetivas.



21/05/2016, Relação Final de
Notas das Provas Objetivas.

INFORMAÇÕES:
l Tel: (21) 3525-2480 das 9 às 18h
l Internet: http://concursos.biorio.org.br
l E-mail: saogonçalo2016@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 5

A mesma estrutura de “grupo de crianças” ocorre em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

TEXTO

ÉDIPO-REI

Diante do palácio de Édipo. Um grupo
de crianças está ajoelhado nos degraus da
entrada. Cada um tem na mão um ramo de
oliveira. De pé, no meio delas, está o sacerdote
de Zeus. (Edipo-Rei, Sófocles, RS: L&PM, 2013)

QUESTÃO 6

“Um grupo de crianças está ajoelhado”. A afirmação inadequada
sobre a concordância dos termos nesse segmento é:
(A) a forma “está ajoelhado” poderia ser substituída
adequadamente por “estão ajoelhados”.
(B) a forma “está ajoelhado” mostra um erro de concordância
verbal, pois o sujeito “crianças” está no plural.
(C) o sujeito “um grupo de crianças” permite uma dupla
possibilidade de concordância.
(D) o adjetivo “ajoelhado” fica sempre invariável pois é parte
de uma locução.
(E) a forma verbal “está” concorda com o substantivo “crianças”.

QUESTÃO 1

O texto é a parte introdutória de uma das maiores peças
trágicas do teatro grego e exemplifica o modo descritivo
de organização discursiva. O elemento abaixo que NÃO está
presente nessa descrição é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a localização da cena descrita.
a identificação dos personagens presentes.
a distribuição espacial dos personagens.
o processo descritivo das partes para o todo.
a descrição de base visual.

QUESTÃO 7

“Cada um tem na mão um ramo de oliveira”. A afirmação
inadequada sobre os componentes desse segmento do texto é:

QUESTÃO 2

(A) o termo “uma” se refere a “criança”.
(B) a forma verbal “tem” poderia ser substituída pela forma
de sentido mais específico “segura”.
(C) o artigo definido “a” em “na mão” tem valor possessivo.
(D) a expressão “de oliveira” acrescenta uma informação à
palavra “ramo”.
(E) a ordem direta do trecho é “Na mão, cada uma tem um
ramo de oliveira”.

O texto mostra cinco ocorrências da preposição DE; o valor
dessa preposição que está corretamente indicado é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

de Édipo / lugar.
de crianças / especificação.
de oliveira / instrumento.
de pé / qualificação.
de Zeus / finalidade.

QUESTÃO 8

QUESTÃO 3

A substituição adequada de um termo do texto é:

A expressão “diante de” no trecho “Diante do palácio de Édipo”
pode ser adequadamente substituída por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

no interior do.
do lado de fora do.
em frente do.
em torno do.
adiante do.

de pé / ereto.
na mão / manualmente.
nos degraus / gradativamente.
no meio delas / em torno a elas.
está ajoelhado / se ajoelha.

QUESTÃO 9

QUESTÃO 4

Numa descrição, os adjetivos indicam estados, qualidades,
características e relações dos substantivos por eles
determinados. O adjetivo abaixo que indica uma qualidade do
substantivo é:

No segmento “um grupo de crianças”, o termo “de crianças”:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

descrição de uma cena.
presença de um sacerdote.
montão de gente.
casa de Édipo.
ramo de oliveira.

funciona como complemento nominal de “grupo”.
pode ser substituído por “infantil”.
inclui um elemento educativo na descrição.
indica um conteúdo específico de “grupo”.
atribui uma qualidade ao termo “grupo”.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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ramo murcho.
cena interessante.
palavras sacerdotais.
palácio amarelo.
crianças alvoroçadas.
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QUESTÃO 10

QUESTÃO 15

Um texto descritivo se caracteriza basicamente por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Se é verdade que todo carioca gosta de praia, avalie se as
conclusões a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

expressar uma sequência de ações.
mostrar um raciocínio encadeado.
indicar uma ideia a ser defendida.
apresentar uma realidade num momento único.
tentar convencer o leitor de algo.

 Como Aline não gosta de praia, então não é carioca.
 Como Márcio não é carioca, então não gosta de praia.
 Como Lucas gosta de praia, então é carioca.
As conclusões são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 11

Observe os cinco primeiros termos da sequência a seguir: 3,
7, 13, 21, 31, ...
O oitavo termo é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 16

Um técnico de futebol tem em seu elenco, 2 goleiros, 6
zagueiros, 6 meios-campos e 6 atacantes. Se três jogadores
diferentes forem sorteados ao acaso, a probabilidade de que
apenas um atacante seja escolhido é aproximadamente igual
a:

71.
73.
75.
77.
79.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 12

Um anagrama de uma palavra é uma reordenação qualquer de
suas letras. Por exemplo, ROMA é anagrama de AMOR, AMRO
é outro. O número de anagramas da palavra BANANA é igual a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

60.
90.
120.
360.
720.

QUESTÃO 17

QUESTÃO 13

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ana gosta de Beto e Beto ama Carla.
Débora não ama Luiz e Ana não gosta de Beto.
Débora ama Luiz e Ana gosta de Beto.
Ana não gosta de Beto e Beto não ama Carla.
Débora não ama Luiz e Ana gosta de Beto.

30%.
36%
42%.
46%.
50%.

QUESTÃO 18

Se todo A é B, todo B é D e todo C é B, avalie se afirmativas a
seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):
 todo A é C, mas nem todo C é A.
 todo A é D e todo C é D.
 algum A é C e todo D é B.

QUESTÃO 14

Num futuro muito distante, um grande campeonato
intergaláctico será disputado por 90 equipes de futebol. Cada
equipe jogará contra cada uma das outras exatamente uma vez.
Assim, esse campeonato terá a seguinte quantidade de partidas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

22%.
30%.
40%.
48%.
56%.

Um pintor tinha um prazo de 3 dias para pintar um muro. No
primeiro dia ele pintou 30% da área total a ser pintada; no
segundo, ele pintou 40% do que faltava. Assim, restou a ser
pintada no terceiro dia a seguinte porcentagem da área total
do muro:

Se Ana gosta de Beto, então Beto ama Carla. Se Beto ama Carla,
então Débora não ama Luiz. Se Débora não ama Luiz, então
Luiz briga com Débora. Mas Luiz não briga com Débora. Assim:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V, V e V.
V, F e F.
F, V e V.
F, F e F.
V, V e F.

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1.335.
2.670.
4.005.
5.340.
8.010.
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V, V e V.
V, F e F.
F, V e V.
V, V e F.
F, V e F.
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QUESTÃO 19

 A posse ocorrerá no prazo de 60 dias contados da
publicação do ato de provimento, prorrogável por mais 60
dias, a requerimento do interessado.
 A posse não poderá se dar mediante procuração específica.
 Só haverá posse nos casos de provimento por nomeação.

Observe o ‘cubo mágico’ abaixo:

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O cubo mágico é composto por 27 cubinhos. Note que alguns
desses cubinhos têm 3 cores pintadas em suas faces, outros
têm duas, outros têm uma; note que há um cubinho que não
tem face alguma visível. O padrão de pintura dos cubinhos
visíveis se repete nos cubinhos não visíveis na imagem, com
cores adequadas. O número de cubinhos que têm exatamente
duas de suas faces pintadas é igual a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 23

Avalie, com base no Art. 32 do ES, se as afirmativas a seguir,
acerca da transferência, são falsas (F) ou verdadeiras (V):
 Transferência é a passagem do servidor estável de cargo
efetivo para outro de igual denominação, pertencente
a quadro de pessoal diverso, de órgão ou instituição do
mesmo Poder, obedecida as normas vigentes.
 A transferência ocorrerá ex officio ou a pedido do servidor,
atendido o interesse do serviço, mediante o preenchimento
de vaga.
 Será admitida a transferência de servidor ocupante de
cargo em extinção para igual situação em quadro de outro
órgão ou entidade.

12.
10.
14.
16.
8.

QUESTÃO 20

A média das idades de quatro amigos que estão conversando
em um bar é 22. Um quinto amigo se juntou ao grupo, o que fez
com que a média das idades se elevasse para 24 anos. Assim,
daqui a 13 anos, a idade desse quinto amigo será:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

32.
42.
43.
44.
45.

V, V e V.
V, F e V.
F, V e F.
F, F e F.
F, V e V.

QUESTÃO 24

ESTATUTO DO SERVIDOR

Em relação à disponibilidade e ao aproveitamento, as
afirmativas a seguir estão corretas, EXCETO:

QUESTÃO 21

(A) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o
servidor estável ficará em disponibilidade.
(B) O retorno à atividade de servidor em disponibilidade
far-se-á mediante aproveitamento obrigatório, no
prazo mínimo de 36 meses, em cargo de atribuições e
vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.
(C) O órgão de pessoal determinará o imediato aproveitamento
do servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer
nos órgãos ou entidades da Administração Pública
Municipal.
(D) O aproveitamento de servidor que se encontre em
disponibilidade dependerá de prévia comprovação de sua
capacidade física e mental, por junta médica oficial.
(E) Será tornado sem efeito o aproveitamento e extinta a
disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no
prazo estabelecido, salvo em caso de doença comprovada
por junta médica oficial.

De acordo com o Art. 10 do Estatuto do Servidor (ES), são
formas de provimento em cargo público, entre outras, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V, V, V e V.
V, F, V e F.
V, F, F e V.
F, V, V e F.
F, F, F e F.

nomeação.
readaptação.
reversão.
redistribuição.
reintegração.

QUESTÃO 22

Avalie, com base no Art. 16 do ES, se as afirmativas a seguir a
respeito da posse são falsas (F) ou verdadeiras (V):
 Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres
e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o
compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura
do termo pela autoridade competente e pelo empossado.
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 28

Avalie se as afirmativas a seguir, a respeito da remuneração do
servidor, são falsas (F) ou verdadeiras (V):

Avalie se, de acordo com o Art. 168 do ES, são deveres do
servidor, entre outros:

 Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das
vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias,
estabelecidas em lei.
 Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício
de cargo público, com valor fixado em lei, reajustado
periodicamente de modo a preservar-lhe o poder
aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação.
 O vencimento e a remuneração dos cargos públicos são
irredutíveis.
 Não é assegurada a isonomia de vencimentos para cargos
de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder
ou entre servidores dos Poderes, ressalvadas as vantagens
de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local
de trabalho.

I.

atender prontamente às requisições para defesa da
Fazenda Pública e à expedição de certidões para defesa de
direito.
II. guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de
natureza reservada de que tenha conhecimento em razão
do cargo ou função.
III. submeter-se à inspeção médica determinada por
autoridade competente, salvo justa causa.
IV. frequentar cursos regularmente constituídos para
aperfeiçoamento e especialização.
Estão corretos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V, V, V e V.
V, V, F e F.
F, F, F e V.
V, V, V e F.
F, F, F e F.

QUESTÃO 29

Em relação às penas disciplinares, NÃO é correto afirmar que:
(A) Na aplicação das penas disciplinares serão consideradas
a natureza e a gravidade da infração, os danos que dela
provierem para o serviço público e os antecedentes
funcionais do servidor.
(B) A pena de advertência será aplicada verbalmente em casos
de negligência e comunicada ao órgão de pessoal.
(C) A pena de repreensão será aplicada por escrito em casos
de desobediência ou falta de cumprimento dos deveres,
bem como de reincidência específica em transgressão
punível com pena de advertência; havendo dolo ou má fé,
a falta de cumprimento dos deveres será punida com pena
de suspensão.
(D) A pena de suspensão não poderá exceder a 180 dias e será
aplicada nos casos de: falta grave; desrespeito a proibições
que pela sua natureza não ensejarem pena de demissão; e
reincidência em falta já punida com repreensão.
(E) A destituição de função dar-se-á quando verificada falta de
exação no cumprimento do dever.

QUESTÃO 26

Avalie, com base no Art.62 do ES, se além do vencimento,
podem ser pagas aos servidores, entre outras, as seguintes
vantagens:
I. gratificação pelo exercício de cargo em comissão.
II. gratificação natalina.
III. gratificação por exercício do cargo em tempo integral e
dedicação exclusiva.
IV. adicional de produtividade.
Estão corretas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

QUESTÃO 27

“Art.139 - Após cada _____de exercício ininterrupto no
Município o servidor de provimento efetivo fará jus a ___
meses de licença-prêmio, com a remuneração do cargo.”
As lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente
por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

biênio /dois.
biênio / três.
quinquênio / três .
quinquênio / seis.
decênio /três .
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QUESTÃO 30

QUESTÃO 32

Avalie se as afirmativas a seguir, relativas ao processo
disciplinar, são falsas (F) ou verdadeiras (V):

A execução orçamentária da despesa se processa por meio
do documento que deduz do crédito existente a importância
a pagar ao favorecido, obedecidos os procedimentos legais
cabíveis; esse documento é denominado:

 O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar
as responsabilidades do servidor por infração praticada no
exercício de suas atribuições do cargo em que se encontre
investido, sendo instaurado pelo Prefeito Municipal,
mediante portaria em que especifique o seu objetivo.
 O processo disciplinar será conduzido por comissão
composta de 3 (três) servidores estáveis designados pela
autoridade competente que indicará, entre elas, o seu
presidente, que deverá ser ocupante de cargo de nível
igual ou superior ao do indiciado.
 A comissão de inquérito exercerá suas atividades com
independência e imparcialidade, assegurado o sigilo
necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse
da Administração.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 33

Conforme a Lei nº 4320/64, o Balanço Financeiro demonstra os
elementos a seguir, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V, V e V.
V, F e V.
F, V e F.
F, F e F.
F, V e V.

as receitas orçamentárias realizadas no exercício.
as receitas extraorçamentárias realizadas no exercício.
as despesas orçamentárias executadas no exercício.
as despesas extraorçamentárias realizadas no exercício.
as receitas orçamentárias previstas para o exercício.

QUESTÃO 34

A concepção de que o patrimônio da sociedade ou instituição
não deve se confundir com a dos seus proprietários se coaduna
com o princípio fundamental de contabilidade denominado:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 31

Observe as assertivas a seguir a respeito do orçamento público:
I.

Sua vigência se estende pelo período de 12 meses,
coincidente com o exercício financeiro.
II. É elaborado pelo Poder Legislativo e aprovado pelo Poder
Executivo.
III. Pode ser alterado no decorrer do exercício por ato do
Chefe do Poder Executivo desde que autorizado pelo
Poder Legislativo.
IV. As dotações orçamentárias não utilizadas no decorrer do
exercício serão remanejadas para o exercício seguinte.

Competência.
Oportunidade.
Entidade.
Prudência.
Continuidade.

QUESTÃO 35

Considere os itens a seguir:
1 – Salários a pagar
2 – INSS a pagar
3 – Despesas antecipadas
4 – Adiantamento de clientes
5 – Seguros a vencer
6 – Móveis e utensílios
7 – Estoques
8 – Fornecedores

Estão corretas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Nota de Crédito.
Nota de Despesa.
Nota de Empenho.
Nota de Liquidação.
Nota de Pagamento.

I e III.
I e II.
I e IV.
II e III.
III e IV.

Os itens que compreendem elementos do passivo são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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1, 2, 3 e 8.
1, 2, 4 e 8.
1, 2, 5 e 8.
1, 2, 3 e 5.
1, 2, 3 e 4.
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 40

A conta Bancos apresentou saldo de R$ 3.000,00, e a conta
Fornecedores, saldo de R$ 1.500,00 no final do mês de
fevereiro. No decorrer do mês seguinte ocorreu a seguinte
movimentação:
1)
2)
3)
4)
5)

Considere os dados a seguir:
Conta
Caixa
Bancos
Capital Social
Despesas Gerais
Duplicatas a Pagar
Duplicatas a Receber
Custo das Mercadorias Vendidas
Imóveis
Máquinas e Equipamentos
Lucros acumulados
Vendas

Depósito de R$ 2.000,00.
Saques da conta no valor de R$ 1.200,00.
Débito de tarifa bancária no valor de R$ 200,00.
Pagamento ao fornecedor de R$ 800,00.
Compra a prazo de mercadoria no valor de R$ 1.000,00.

Ao final do mês de março os saldos das contas eram de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 3.800,00 e R$ 2.500,00.
R$ 5.000,00 e R$ 2.500,00.
R$ 3.600,00 e R$ 1.700,00.
R$ 5.200,00 e R$ 2.300,00.
R$ 6.200,00 e R$ 1.500,00.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 37

Na fabricação de mesas e cadeiras de madeira, são classificados
na categoria de custos indiretos os itens a seguir relacionados,
EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 38

aluguel da fábrica.
madeiras para fabricação.
depreciação das máquinas.
energia elétrica.
salário dos supervisores.

QUESTÃO 42

Duplicatas a receber.
Adiantamento a fornecedores.
Honorários da diretoria.
Seguros a vencer.
Adiantamento de clientes.

Considere os dados a seguir:
Componente patrimonial

QUESTÃO 39

O lançamento contábil que envolve uma conta a débito e duas
contas a crédito é classificado como lançamento de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 290.000,00
R$ 220.000,00
R$ 250.000,00
R$ 180.000,00
R$ 200.000,00

QUESTÃO 41

contas dos proprietários e dos agentes consignatários.
contas integrais e contas diferenciais.
contas patrimoniais e contas de resultados.
contas dos correspondentes e dos agentes.
contas dos proprietários e contas diferenciais.

A conta que, ao ser creditada, origina aumento do seu saldo é
a seguinte:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5.000,00
15.000,00
180.000,00
50.000,00
70.000,00
80.000,00
200.000,00
60.000,00
40.000,00
40.000,00
320.000,00

Neste caso pode-se afirmar que o Patrimônio Líquido é de:

Segundo a Teoria Patrimonialista, as contas são divididas nos
seguintes grupos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Saldo R$

1ª fórmula.
2ª fórmula.
3ª fórmula.
4ª fórmula.
fórmula especial.

Valor R$

Bancos

5.000,00

Clientes

2.000,00

Materiais em estoque

3.000,00

Impostos a pagar

2.500,00

Máquinas e equipamentos

2.500,00

Salários a pagar

2.000,00

Fornecedores

1.500,00

Adiantamento de clientes

2.000,00

Empréstimos de longo prazo

3.000,00

Marcas e patentes

2.000,00

Com base nestes dados, o índice de liquidez corrente é de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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1,81.
0,87.
1,25.
0,90.
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QUESTÃO 43

QUESTÃO 47

A seguinte atribuição é de competência do controle interno:

O caso de despesa que pode ser realizada pelo regime de
adiantamento é o seguinte:

(A) apreciar as contas prestadas anualmente pelo Prefeito,
mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em
sessenta dias a contar de seu recebimento.
(B) assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se
verificada ilegalidade.
(C) julgar as contas dos administradores e demais responsáveis
por dinheiros, bens e valores públicos da administração
direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades
instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as
contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou
outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário
público.
(D) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual, a execução dos programas de governo e dos
orçamentos do Município.
(E) representar ao Poder competente sobre irregularidades
ou abusos apurados.

(A) aquisição de bens pelo sistema de registro de preços.
(B) despesas miúdas e de pronto pagamento.
(C) aquisição de bens fornecidos por fornecedor exclusivo de
valor superior ao limite do convite.
(D) contratações de valor igual ao adotado para o convite.
(E) despesas extraordinárias e urgentes de qualquer valor.

QUESTÃO 48

O Balanço Patrimonial da contabilidade pública, conforme
o MCASP, apresenta os seguintes grupos de contas, além do
Patrimônio Líquido:
(A) Ativo Financeiro, Ativo Circulante, Passivo Financeiro e
Passivo Não Circulante.
(B) Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Circulante e
Passivo Não Circulante.
(C) Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Passivo Financeiro e
Passivo Permanente.
(D) Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Passivo Circulante e
Passivo Não Circulante.
(E) Ativo Imobilizado, Ativo Permanente, Passivo Circulante e
Passivo Permanente.

QUESTÃO 44

As receitas que são classificadas como receitas de transferências
correntes, nos municípios, são as a seguir indicadas, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Fundo de Participação dos Municípios.
Cota parte do ICMS.
Salário Educação.
Cota parte do IPI.
Contribuição para Iluminação Pública.

QUESTÃO 49

O resultado que se incorpora ao Patrimônio Liquido do Balanço
Patrimonial é apurado do seguinte demonstrativo:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 45

Sobre as receitas extraorçamentárias, é correto afirmar que:
(A) constituem valores de terceiros em poder dos cofres
públicos que deverão ser restituídos aos beneficiários.
(B) são contabilizados com direitos a receber.
(C) são previstos no orçamento como receitas extraordinárias.
(D) pertencem ao Poder Público e poderão ser utilizadas para
qualquer fim.
(E) figuram no Balanço Financeiro nas receitas correntes.

QUESTÃO 50

A Prestação de Contas de Município em que o Tribunal de Contas
aprecia mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em
sessenta dias a contar de seu recebimento é a seguinte:
(A) de Gestão ou Administração Financeira prestada
anualmente pelo Prefeito.
(B) de ordenadores de despesas.
(C) de responsáveis por bens em almoxarifado.
(D) contas de responsáveis pelos bens patrimoniais.
(E) do tesoureiro.

QUESTÃO 46

É exemplo de despesa orçamentária corrente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Balanço Patrimonial.
Balanço Financeiro.
Demonstração dos Fluxos de Caixa.
Demonstração das Variações Patrimoniais.
Demonstração do Resultado Econômico.

Amortização de empréstimos contraídos.
Aquisição de mobiliário escolar.
Construção de pontes.
Construção de contenção de encostas.
Juros de empréstimos.
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QUESTÃO 51

QUESTÃO 55

A contabilidade pública demonstra o saldo das disponibilidades
nos seguintes balanços públicos:

O balanço orçamentário ao demonstrar que receitas correntes
realizadas superaram as despesas correntes empenhadas
indica que ocorreu no exercício:

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

Balanço Orçamentário e Balanço Financeiro.
Balanço Orçamentário e Balanço Patrimonial.
Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial.
Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração
dos Fluxos de Caixa.
(E) Balanço Econômico e Demonstração das Origens e
Aplicações dos Recursos.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 56

QUESTÃO 52

Quando a Demonstração das Variações Patrimoniais registra
um resultado patrimonial negativo configura a seguinte
situação:

O Demonstrativo da contabilidade pública que para atender
exigência da Lei Complementar nº 101/00 deverá ser elaborado
e publicado bimestralmente é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o Balanço Orçamentário.
o Balanço Financeiro.
o Balanço Patrimonial.
a Demonstração das Variações Patrimoniais.
a Demonstração dos Fluxos de Caixa.

a situação líquida patrimonial aumentará.
o patrimônio líquido será diminuído.
o passivo a descoberto diminuirá.
o ativo será aumentado.
o passivo aumentará.

QUESTÃO 57

QUESTÃO 53

Quando as receitas extraorçamentárias demonstradas
no balanço financeiro forem superiores às despesas
extraorçamentárias, isso indica que:

Os balanços da contabilidade pública que demonstram a
execução orçamentária das receitas e das despesas públicas
são os seguintes:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

desequilíbrio financeiro.
déficit do orçamento total.
equilíbrio orçamentário.
superávit do orçamento corrente.
déficit do orçamento de capital.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Balanço Orçamentário e o Balanço Patrimonial.
Balanço Orçamentário e o Balanço Financeiro.
Balanço Patrimonial e Balanço Financeiro.
Balanço Patrimonial e Demonstração dos Fluxos de Caixa.
Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração
das Variações Patrimoniais.

as disponibilidades foram reduzidas.
ocorreu resultado orçamentário negativo.
o passivo do balanço patrimonial foi aumentado.
o patrimônio líquido aumentou.
o ativo diminuiu seu valor.

QUESTÃO 58

A respeito do orçamento público é correto afirmar que:

QUESTÃO 54

Por exigência da Lei Complementar nº 101/00 até trinta
dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que
dispuser a lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo
deverá:

(A) estabelece a programação das despesas para o período do
plano plurianual.
(B) define as diretrizes, objetivos e as metas governamentais
do período da gestão.
(C) estabelece as prioridades das ações governamentais no
decorrer do exercício financeiro.
(D) prevê as receitas e fixa as despesas que serão realizadas no
exercício.
(E) organiza a programação financeira para alcance das metas
fiscais.

(A) programar os pagamentos em estrita obediência a ordem
cronológica de apresentação.
(B) publicar a liberação da execução do orçamento da receita
e da despesa.
(C) criar a programação da execução financeira a receita.
(D) efetuar as alterações na execução orçamentária para
adequação com  o fluxo de caixa.
(E) estabelecer a programação financeira e o cronograma de
execução mensal de desembolso.

10

ANALISTA DE CONTABILIDADE

CADERNO 1

QUESTÃO 59

A composição do orçamento público é a seguinte:
(A) Orçamento de investimento, orçamento estatal e
orçamento plurianual.
(B) Orçamento fiscal, orçamento de investimento de obras e
orçamento das ações sociais.
(C) Orçamento estatal, orçamento da saúde e orçamento dos
conselhos fiscais.
(D) Orçamento da educação, orçamento da previdência e
social e orçamento da infraestrutura.
(E) Orçamento fiscal, orçamento da seguridade social e
orçamento de investimento das estatais.

QUESTÃO 60

O superávit financeiro que é utilizado como fonte de recursos
para abertura de créditos adicionais ao orçamento público é
apurado no demonstrativo da contabilidade pública, previsto
na Lei nº 4320/64, que é o (a):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Balanço Patrimonial.
Balanço Financeiro.
Balanço Orçamentário.
Demonstração das Variações Patrimoniais.
Demonstração dos Fluxos de Caixa.

11

