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CONCURSO PÚBLICO N° 01/2015
PROVA TEÓRICO-OBJETIVÂ

CONTADOR

N o m e do c a n d id a t o : ______________
N ú m e ro de In s c riç ã o :

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante da
prova e das normas que regem este Concurso Público.
1. Verifique se este caderno contém 60 (sessenta) 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) resposta correta.
3. O tempo para a realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo o preenchimento da grade de
respostas. O candidato só poderá retirar-se do recinto da prova após 2 (duas) horas do início da aplicação
e em nenhuma hipótese poderá levar consigo este caderno de provas. Os dois últimos candidatos deverão
retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a ata de prova.
4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois são
parte integrante da prova.
5. No Caderno de Provas o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.
6. Os gabaritos preliminares serão divulgados conforme
www.legalleconcursos. com.br.

o Cronograma

de

Execução

no site:

7. Você pode anotar suas respostas no Cartão-resposta rascunho e levar consigo.
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PORTUGUÊS

Instrução: As questões de números 01 a 15
referem-se ao texto abaixo.
Não é o fim do mundo
Não será surpresa para quem tem alguma
familiaridade com a história econômica mundial
reconhecer
que
todos
os
países
(todos!)
enfrentam, de tempo em tempo, a necessidade de
fazer "ajustes" fiscais, ou seja, compatibilizar a
receita do Estado com as suas despesas. A razão
disso é simples. À medida que diminui a lembrança
da "crise" anterior, as sociedades vão esquecendo
a verdade elementar de que o Estado não cria
recursos. Ao contrário, consome uma parte deles.
O lado otimista desse processo é que ele se repete.
Logo, não é terminal, as economias em geral
voltam à ordem fiscal e ao crescimento, depois do
sacrifício.
No caso concreto do Brasil, que, obviamente, não
haveria de ser uma exceção, a periódica
necessidade de "ajuste fiscal" devido ao excesso de
gastos vem de muito longe. Pedro II, ao receber a
maioridade (24 de julho de 1840) jurou, na sua
ingenuidade juvenil: "Procurarei corresponder à
vossa solicitude, fazendo com que a despeza
pública seja administrada, em todos os seus
ramos, com a mais severa economia". Há 175 anos
nosso problema já era a "despeza"!
Depois da solene promessa real, autoridades
menores juraram dezenas de vezes na mesma
direção. Juras nunca honradas. Aos primeiros
sinais de alívio, em geral produzidos por eventos
aleatórios, não resistimos à tentação de esquecêlas.
O fato é que no longo interregno de 1840-2015, de
crise fiscal em crise fiscal chegamos a ser a sexta
economia do mundo e resolvemos dois problemas
que pareciam impossíveis: estabilizamos o valor da
moeda (com Itamar-FHC) e liquidamos a dívida
externa do Estado (com Lula). Infelizmente, ao
longo do 2011-2014 crescemos apenas 2,1% ao
ano, ante um crescimento mundial de 3,4%. Em
2014
produzimos,
conscientemente,
um
desequilíbrio fiscal, cuja correção não pode ser
adiada sob pena de suas consequências serem
dramáticas. Ela é condição necessária, ainda que
não suficiente, para a volta do crescimento
econômico e do bem-estar do brasileiro.
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"ajuste" profundo e "crível" nas despesas que
produz a volta instantânea da confiança de
trabalhadores
e
empresários
e
leva
ao
crescimento. Trata-se de uma "petição de
princípio". Supõe o que se deseja provar. Há coisas
menos
prosaicas
e
que
aprendemos
na
implantação do Plano Real. Ele conseguiu capturar
a confiança da sociedade com a transparência
absoluta dos caminhos que seguiria. Ao contrário
dos velhos "pacotes" não antecipados, com
medidas escondidas que seriam reveladas ao longo
de sua aplicação, apresentou-se a estrutura geral
do programa e descreveram-se as medidas
futuras.
Quando
vimos os consumidores
comprando berinjelas em URVs, aprendemos que
a "transparência" e a "clareza do futuro" são
condições essenciais para o sucesso de qualquer
programa econômico. Nesse sentido o atual
"ajuste" ainda está incompleto. Não sabemos até
agora (a despeito do apoio firme de Dilma e da
vontade férrea de Levy) como atingiremos a
"métrica" de sucesso que ele mesmo construiu: um
superávit primário de 1,2% do PIB. Mesmo que
aritmeticamente insuficiente, ele terá um poder de
contágio enorme na ampliação da confiança
nacional.
Os estudos empíricos de dezenas de programas de
"ajuste fiscal" mostram que: 1. Eles tendem a ser
mais bem-sucedidos quando a ênfase é maior no
corte das despesas do que no aumento da receita,
principalmente no que se refere à confiança dos
consumidores. 2. O mesmo ocorre com a
recuperação da confiança dos empresários, mas
esta aparentemente lhes responde com menor
intensidade. 3. A "qualidade" do corte das
despesas e, mais ainda, a do aumento dos
impostos, é muito importante. 4. A expectativa do
controle da relação Dívida Bruta/PIB tem um efeito
positivo na redução da taxa de juros real da
economia, e é importante ingrediente.
Tudo que se sabe empiricamente recomenda que,
quanto
mais cedo for possível
especificar
claramente o que faremos com a receita e com a
despesa públicas, mais rápida será a recuperação
da confiança dos consumidores e investidores e
maior a probabilidade de sucesso. O tempo
econômico está a exigir uma aceleração do tempo
político, mas não estamos perto do fim do mundo.
Disponível em:<http://www. cartacapital. com. br/revista/845/nao-e-ofim-do-mundo-364.html> Acesso: 19/04/15 (Texto Adaptado).

O que a Economia pode nos ensinar sobre a
qualidade dos ajustes fiscais? Em primeiro lugar, é
preciso entender que é pura "lenda urbana" o tal
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01 . Assinale a alternativa em que as palavras
estão grafadas corretamente:

Para responder à questão 04, considere o seguinte
período, retirado do texto:

(A) Aceio - enrijecida - repecurssões.

À medida que diminui a lembrança da "crise"
anterior, as sociedades vão esquecendo a verdade
elementar de que o Estado não cria recursos.

(B) Asseio - enrijecida - repercurssões.
(C) Aceio - enrijecida - repercurssões.
(D) Asseio - enrijecida - repercussões.
(E) Aceio - enrijecida - repercurssões.
02. Assinale a alternativa que preenche correta e

respectivamente as lacunas pontilhadas das frases
abaixo.

04. Analise as seguintes afirmações a respeito do
fragmento acima, assinalando V, se verdadeiro, ou
F, se falso.

( ) O termo
sublinhado
complemento verbal.

funciona

como

( ) O fragmento em negrito tem a função de
introduzir uma ideia de concessão.

A decisão trouxe novamente ... tona a discussão
sobre crescimento da economia.

(

Mas, daqui ... alguns meses, a economia voltará a
crescer.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:

Não existem dados conclusivos sobre perdas de
crescimento ligadas exclusivamente ... questão
econômica.

(A) F - F - F.

(A) À - a - à.
(B) A - a - a.
(C) À - à - à.
(D) À - à - a.
(E) A- a - à.
03. Assinale a alternativa cuja relação entre o

) O verbo em itálico dá ideia de continuidade.

(B) V - F - F.
(C) V - V - F.
(D) F - V - V.
(E) V - V - V.
05. A palavra econômica e pública recebem acento

gráfico em função _______________________ ;
alívio e aleatórios são acentuadas em razão
________________________;
por
sua
vez
esquecê-las
e
já
são
acentuadas
por

pronome e o seu referente está INCORRETA.
(A) suas ( I o parágrafo) - Estado ( I o parágrafo).
(B) sua (2° parágrafo) - Pedro II (2o parágrafo).

(A) da mesma regra - da mesma regra - regras
distintas.

(C) vossa (2° parágrafo) - despesa pública (2o
parágrafo).

(B) De regras distintas - de regras diferentes serem oxítonas.

(D) cuia (4o parágrafo) - desequilíbrio fiscal (4o
parágrafo).

(C) de regras diversas - de regras distintas serem monossílabas tônicas.

(E) Eles (6o parágrafo) - programas de aiuste
fiscal (6o parágrafo).

(D) de regras idênticas - de regras semelhantes serem dissílabas.
(E) da mesma tonicidade - de regras iguais serem paroxítonas.
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06. O texto,
principalmente a

no

(A) crise econômica
atualmente.

sentido

geral,

enfrentada

aborda

pelo

Brasil

deveriam ser feitas para manter a correção do
período?
(A) 1.

(B) 2.

(B) perspectiva futura para a economia do Brasil.
(C) visão negativa do autor em relação à situação
atual do Brasil.
(D) retrospectiva histórica
econômica do Brasil.
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sobre

a

situação

(E) as políticas públicas para recuperara economia
do Brasil.
07. Assinale a alternativa INCORRETA em relação
às afirmações que são feitas em cada uma das
alternativas.
(A) Em enfrentam, há mais letras do que fonemas.
(B) Em consequências, "qu" representa dígrafo.
(C) Na palavra conscientemente, há 15 letras e 11
fonemas.
(D) Na palavra história, a letra h não representa
fonema.
(E) Em deseja, o número de letras é igual ao
número de fonemas.
08. Na frase "Mesmo que aritmeticamente
insuficiente, ele terá um poder de contágio enorme
na ampliação da confiança nacional", o elemento
de coesão Mesmo oue pode ser substituído, sem
que se altere a relação de sentido estabelecida no
período, por:
(A) Desde que.
(B) Como.
(C) Contato que.
(D) Porquanto.
(E) Conquanto.
09. No período "Depois da solene promessa real,
autoridades menores juraram dezenas de vezes na
mesma direção. Juras nunca honradas. Aos
primeiros sinais de alívio, em geral produzidos por
eventos aleatórios, não resistimos à tentação de
esquecê-las". Caso a palavra autoridades fosse
passada para o singular, quantas outras alterações

(C) 3.
(D) 4.
(E) 5._____________________________________
10. Qual das frases a seguir NÃO pode ser
transposta para a voz passiva?

(A) O Brasil adotou, no início do ano, medidas de
restrição econômica.
(B) A decisão do ministro da economia trouxe a
discussão sobre o desaparecimento das políticas
assistenciais.
(C) A oposição encara as medidas adotadas no
Brasil como um erro.
(D) O ministro da economia fez um discurso sobre
a necessidade dessas medidas.
(E) Talvez ainda seja cedo demais para agir assim.
11. No trecho " para suprir a crise econômica
brasileira", o conectivo sublinhado poderia, sem
prejuízo de sentido, ser substituído por:

(A) Embora.
(B) Tanto quanto.
(C) A fim de.
(D) Porquanto.
(E) Conquanto.
12. No período "Os estudos empíricos de dezenas
de programas de ajuste fiscal mostram que: 1. Eles
tendem
a (...)",
encontra-se
uma
oração
subordinada que desempenha, em relação à
oração principal, a função de:

(A) Sujeito.
(B) Predicativo.
(C) Objeto direto.
(D) Complemento nominal.
(E) Adjunto adnominal.
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13. Quanto ao gênero, o texto acima se classifica
como:
(A) Conto.
(B) Crônica.
(C) Carta do leitor.
(D) Editorial.
(E) Artigo de opinião.
14. O verbo " pareciam" encontra-se conjugado no:
(A) Presente do indicativo.
(B) Imperativo negativo.
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INFORMÁTICA
16. Analise as proposições abaixo:

I. O atalho de teclas CTRL+R é normalmente
utilizado no Windows para recortar.
II. Com as guias você pode ter muitos sites abertos
em uma só janela do navegador, para que seja
mais fácil abrir, fechar e alternar os sites. A barra
de guias mostra todas as guias ou janelas que
estão abertas no Internet Explorer.
III. O atalho de teclas do Windows Alt+Tab executa
a ação de alternar entre janelas.

(C) Imperativo afirmativo.

Verifica-se que está(ao) correta(s) somente o que
se afirma em:

(D) Pretérito imperfeito do indicativo.

(A) I.

(E) Pretérito imperfeito do subjuntivo.

(B) II.

15. Analise as afirmações abaixo, considerando o
texto:
I. Fazer ajustes fiscais é uma necessidade de todos
os países do mundo, embora o Brasil seja uma
exceção.
II. Embora admitindo que o Brasil enfrenta uma
"crise", o autor do texto apresenta uma visão
otimista em relação ao país.
III. O atual ajuste fiscal na economia brasileira,
conforme o texto, foi apresentado de forma geral
e, da mesma forma, foram descritas as medidas
futuras.

(C) III.
(D) I e II.
(E) II e III.
17. Analise as afirmativas abaixo sobre o Windows.

I. Ao restaurar um arquivo que se encontrava em
uma pasta excluída, essa pasta será recriada em
seu local original, e o arquivo será restaurado nela.
II. O atalho de teclas CRTL+V é utilizado no
utilizado no Windows para colar.
III.
Os
locais
de
desfragmentados.

rede

não

podem

ser

Assinale a opção correta:
É(São) correta(s) a(s) assertiva(s):
(A) Todas estão corretas.
(A) Apenas I.

(B) Somente II e III estão corretas.

(B) Apenas II.

(C) Somente III está correta.

(C) Apenas III.

(D) Nenhuma está correta.

(D) Apenas I e III.

(E) Somente a I está correta.

(E) Todas estão corretas.
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18. O Desfragmentador de Disco reorganiza dados
fragmentados para que os discos e unidades
trabalhem
de
forma
mais
eficiente.
O
Desfragmentador de Disco é executado por
agendamento, mas também é possível analisar e
desfragmentar discos e unidades manualmente.
Nesse sentido, analise as afirmativas a seguir:

I. Se o disco já estiver em uso exclusivo por outro
programa ou for formatado usando um sistema de
arquivos que não seja o sistema de arquivos NTFS,
FAT ou FAT32, ele não poderá ser desfragmentado.
II. Você poderá continuar a usar o computador
durante o processo de desfragmentação.
III. Dispositivos de armazenamento removíveis,
como unidades flash USB, também podem ser
fragmentados.
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(D) Para abrir Backup e Restauração, clique no
botão Iniciar, em Painel de Controle, em Sistema e
Manutenção e em Backup e Restauração.
(E) Não é possível criptografar os dados no backup.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. A Prefeitura de Encruzilhada do Sul apresentou
o seguinte Balanço Financeiro no final de 2013:
Balanço Financeiro
Receita

R$

Orçamentária
Extra
orçamentá ria
Saldo do
Exercício
Anterior

1.280.000

Total

1.440.000

120.000
40.000

Despesa

R$

Orçamentária
Extra
Orçamentá ria
Saldo
Exercício
Seguinte

1.340.000

Total

1.440,000

80.000
?

Assinale a opção correta:
(A) Somente está correto o que se afirma em I.
(B) As afirmativas incorretas estão em I e III.
(C) Todos as assertivas acima estão corretas.
(D) Somente está incorreto o que se afirma em II.
(E) Somente está correto o que se afirma em II.
19. No Windows 7, na sua versão em português,
as pastas Imagens, Vídeos, Músicas e Documentos
estão reunidas em uma única seção denominada:

(A) Documentos do computador.
(B) Bibliotecas.
(C) Minhas pastas.
(D) Favoritos.
(E) Meu computador.
20. Sobre backup, assinale a opção incorreta:

(A) Para ajudar a assegurar a não perda de
arquivos, é recomendável fazer o backup deles
regularmente.
(B) É possível criptografar os dados no backup.
(C) Se você já criou um backup antes, pode
aguardar o backup agendado regularmente ou
criar um novo backup manualmente, clicando em
"Fazer backup agora".

Qual é o saldo do exercício seguinte, que deixou de
ser preenchido pelo contador?
(A) R$ 40.000,00.
(B) R$ (20.000,00).
(C) R$ 20.000,00.
(D) R$ (40.000,00).
(E) R$ 60.000,00.
22. Relacione as colunas, de acordo com o Manual
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público:
I. Objetivo do Plano de Contas.
II. Conceito de Plano de Contas.
III. Conta Contábil.
IV. Estrutura do Plano de Contas.
(
) É estrutura básica da escrituração contábil,
formada por um conjunto de contas previamente
estabelecido, que permite obter as informações
necessárias à elaboração de relatórios gerenciais e
demonstrações
contábeis
conforme
as
características gerais da entidade, possibilitando a
padronização de procedimentos contábeis.
(

) É influenciada pela teoria das contas.

(
) É a expressão qualitativa e quantitativa de
fatos de mesma natureza, evidenciando a
composição, variação e estado do patrimônio, bem
como de bens, direitos, obrigações e situações nele
6
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não
compreendidas,
mas
que,
indiretamente, possam vir a afetá-lo.

direta

ou

( ) E atender,
de
maneira
uniforme
e
sistematizada, ao registro contábil dos atos e fatos
praticados pela entidade.
(A) I, IV, III, II.
(B) IV, III, II, I.
(C) II, III, IV, I.
(D) II, IV, III, I.
(E) I, III, IV, II.
23. A Prefeitura de Encruzilhada do Sul adquiriu

um lote de produtos de papelaria que serão
utilizados nas escolas municipais em janeiro/2013.
Qual é o registro contábil de apropriação de
despesas de aquisição de material escolar
vinculada a contrato, no subsistema patrimonial:
(A) Débito Despesa Corrente - Material Escolar;
Fornecedores - Papelaria.
(B)
Débito Empenhos
Empenhos Liquidados.

a

Liquidar;

Crédito

(C) Débito Almoxarifado Material Escolar; Crédito
- Aquisição de Material Escolar.
(D) Débito Estoques de
Fornecedores Papelaria.

Materiais;

(E)
Débito Material
Empenhos à Liquidar.

Consumo;

de

Crédito

Crédito

24. O Município de Encruzilhada do Sul começou

no ano exercício de 2014 a implementação da
operação "Pavimentação Legal" e, para isso,
comprou uma Usina de Asfalto. No subsistema
patrimonial, de acordo com o Manual de
Contabilidade Aplicado ao Setor Público, essa usina
será classificada como:
(A) Inversões Financeiras.
(B) Bens móveis usados.
(C) Ativo Permanente.
(D) Investimentos.

25. De acordo com os dispositivos constitucionais
que tratam do processo orçamentário marque a
alternativa incorreta:
(A) A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá
as metas e prioridades da administração pública
federal, incluindo as despesas de capital para o
exercício financeiro subsequente, orientará a
elaboração da lei orçamentária anual, disporá
sobre as alterações na legislação tributária e
estabelecerá a política de aplicação das agências
financeiras oficiais de fomento.
(B) Os planos e programas nacionais, regionais e
setoriais previstos nesta Constituição serão
elaborados em consonância com o plano plurianual
e apreciados pelo Congresso Nacional.
(C) A lei orçamentária anual não conterá
dispositivo estranho à previsão da receita e à
fixação da despesa, não se incluindo na proibição
a
autorização
para
abertura
de
créditos
suplementares e contratação de operações de
crédito, ainda que por antecipação de receita, nos
termos da lei.
(D) Os projetos de lei relativos ao plano plurianual,
às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e
aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas
Casas do Congresso Nacional, na forma do
regimento comum.
(E) Os recursos que, em decorrência de veto,
emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária
anual, ficarem sem despesas correspondentes
poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante
créditos especiais ou extraordinário, sem prévia
autorização legislativa.
Segundo a Constituição Federal, a Lei
Orçamentária Anual é composta 3 orçamentos que
devem
ser compatibilizados
com
o plano
plurianual. Quais desses orçamentos têm entre
suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, segundo critério populacional?
26.

(A) Orçamento da
Assistência Social.
(B)
Orçamento
Investimentos.

Saúde

Fiscal

e

e

Orçamento

Orçamento

da

de

(E) Ativo Não Circulante.
(C) Orçamento Fiscal e Orçamento da Seguridade
Social.
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(D) Orçamento de Investimentos, Orçamento da
Saúde.
(E) Orçamento Fiscal, Orçamento de Investimento,
Orçamento da Seguridade Social.
27. Assinale a alternativa
Créditos Especiais:

que se refere aos

a

despesas

29. Correlacione as colunas, que tratam sobre os
aspectos das Demonstrações Contábeis aplicadas
ao setor público:

1. Balanço Orçamentário.
2. Balanço Financeiro.
3. Balanço Patrimonial.

(A) São destinados as despesas para as quais não
haja dotação orçamentária específica.
(B) São destinados
imprevisíveis.

LEGÀLLE

urgentes

e

(C) São um reforço de dotação orçamentária já
prevista na LOA.
(D) Independem de autorização legislativa prévia.
(E) Tem vigência limitada ao exercício em que
foram autorizados.
28. As demonstrações contábeis das entidades
definidas no campo da Contabilidade Aplicada ao
Setor Público são, segundo a NBCT 16.1:

(A) Balanço Patrimonial; Balanço Orçamentário;
Balanço Financeiro; Demonstração das Variações
Patrimoniais;
Demonstração
do
Resultado
Abrangente;
Demonstração
do
Resultado
Econômico.

4. Demonstração das Variações Patrimoniais.
5. Demonstração dos Fluxos de Caixa.
6. Demonstração do Resultado Econômico.
(

) Apura o resultado patrimonial.

(

) Apura o superávit financeiro.

(

) Apura o resultado financeiro.

( ) Apura o resultado da econômico das ações do
setor público.
(

) Apura o resultado orçamentário.

(

) Apura o fluxo de caixa.

(A) 3, 2, 5, 6, 1, 4.
(B) 3, 4, 2, 1, 5, 6.
(C) 4, 3, 2, 6, 1, 5.
(D) 3, 2, 4, 6, 1, 5

(B) Balanço Patrimonial; Balanço Orçamentário;
Balanço Financeiro; Demonstração das Variações
Patrimoniais; Demonstração dos Fluxos de Caixa;
Demonstração do Resultado do Exercício.
(C) Balanço Patrimonial; Balanço Orçamentário;
Balanço Financeiro; Demonstração das Variações
Patrimoniais;
Demonstração
do
Resultado
Abrangente; Demonstração do Resultado do
Exercício.

(E) 3, 2, 4, 6, 1, 5____________ '______________
30. A empresa Transportes Ligeirinho Ltda. possui

um caminhão registrado em seu
Circulante com os seguintes dados:

Ativo

Não

Valor de Aquisição R$ 365.000,00
(-) Depreciação Acumulada (R$ 150.000,00)
( =) Valor Contábil R$ 215.000,00

(D) Balanço Patrimonial; Balanço Orçamentário;
Balanço Financeiro; Demonstração das Variações
Patrimoniais; Demonstração do Fluxo de Caixa;
Demonstração do Resultado Econômico.
(E) Balanço Patrimonial; Balanço Orçamentário;
Balanço Financeiro; Demonstração das Variações
Patrimoniais.

Valor em uso R$ 210.500,00
Valor Justo líquido de venda R$ 212.000,00
A empresa realizou o Teste de Recuperabilidade e
obteve os seguintes valores:
A empresa deverá:
(A) Reconhecer uma perda por desvalorização no
valor de R$ 3.000,00.
(B) Reconhecer um ganho de R$ 3.000,00
8
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(C) Não proceder nenhum lançamento, pois o valor
justo líquido de venda é menor que o valor
contábil.
(D) Reconhecer uma perda por desvalorização de
R$ 4.500,00.
(E) Não proceder nenhum lançamento, pois o valor
em uso é menor que o valor contábil.
O contador de determinada empresa extraiu os
seguintes dados de uma nota fiscal de compra à
vista:
31.

32. O contador da empresa Sol Nascente Ltda.,
após analisar o Balanço
Patrimonial
e a
Demonstração do Resultado do Exercício, retirou
as seguintes informações:
Demonstração do Resultado do Exercício
Ano X2
Resultado Positivo na
Equivalência Patrimonial
Despesas de
Depreciação
Lucro Líquido do
Exercício

- Compra de R$1.500,00 unidades dos produtos
pirulito flopt pelo preço unitário de R$ 0,80.
- Compra 250 unidades do produto chocolate
pimpão pelo preço unitário de R$ 1,20.
- ICMS incidente sobre compras 12%.
- Desconto Comercial na NF de 10%.
A empresa utiliza como método de controle de
estoque o Inventário Permanente.
O lançamento contábil realizado pela empresa foi
de:
(A) D - Estoque R$ 1.188,00 de Mercadorias.
D - ICMS à R$ 162,00 Recuperar.
C - Caixa R$ 1.500,00.
(B) D - Compra de R$ 1.200,00 Mercadorias.
D - ICMS R$ 300,00 Compra.
C - Caixa R$ 1.500,00.
(C) D - Estoque de R$ 1.320,00 Mercadorias.

LEGALLE

R$ 90.000,00
R$ 70.000,00
R$ 380.000,00

Balanço Patrimonial

Clientes
Estoque de
Mercadorias
Fornecedores
Contas à
paqar

Ano XI

Ano X2

R$ 120.000,00

R$ 185.000,00

R$ 55.000,00

R$ 20.000,00

R$ 36.000,00

R$ 76.000,00

R$ 45.000,00

R$ 65.000,00

O fluxo de caixa derivado das atividades
operacionais da empresa Sol Nascente Ltda.,
levando em consideração apenas as informações
retiradas, no exercício social de X2, correspondeu
a uma entrada líquida de recursos de:
(A) 360.000,00.
(B) 380.000,00.
(C) 390.000,00.
(D) 335.000,00.
(E) 355.000,00.
33. O município de Encruzilhada do Sul apresentou
as seguintes Receitas Públicas em Janeiro/2013:

D - ICMS à R$ 180,00 Recuperar.
C - Caixa R$ 1.500,00.
(D) D - Estoque de R$ 1.500,00 Mercadorias.
C - Caixa R$ 1.500,00.
(E) D - Compra de R$ 1.320,00 Mercadorias.
D - ICMS R$ 180,00 Compra.
C - Caixa R$ 1.500,00.

Receitas Públicas

R$

Cauções recebidas em dinheiro
Alienação de Bens Imóveis
Consignações em folha de
pagamento a favor de terceiros
Impostos sobre Serviços - ISS
Transferências de Capital
Salários não reclamados
Alienação de Bens Apreendidos

150.000,00
180.000,00

Repasse Governo Federal Construção Posto de Saúde
Receitas de Serviço
Operações de Crédito por
Antecipação de Receita

30.000,00
75.000,00
85.000,00
12,000,00
35.000,00
45.000,00
21.000,00
15.000,00
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O total das Receitas Extras Orçamentárias é de:

OO
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O saldo para o exercício seguinte de 2013 será de
R$:

(A) R$ 165.000,00.
(A) R$ 120.000.
(B) R$ 207.000,00.

(B) R$ 40.000.

(C) R$ 180.000,00.

(C) R$ 30.000.

(D) R$ 195.000,00.

(D) R$ 10.000.
(E) R$ 80.000.

(E) R$ 240.000,00.

36. A Demonstração das Variações Patrimoniais 34. A Câmara de Vereadores de Encruzilhada do

Sul, durante o exercício social de 2014, apresentou
o seguinte relatório:
Receitas Arrecadas

R$ 72.000,00

Receitas Previstas
Receitas Orçamentárias
Despesas Pagas
Despesas Fixadas

R$
R$
R$
R$

82.000,00
81.000,00
81.000,00
80.000,00

Despesas Liquidadas

R$ 78.000,00

Despesa Empenhada

R$ 75.000,00

Liquidação de Restos à Pagar
Despesa Orçamentária

R$ 3.000,00
R$ 77.000,00

DVP evidenciará as alterações verificadas no
patrimônio, resultantes ou independentes da
execução orçamentária, e indicará o resultado
patrimonial do exercício. Foram obtidos os
seguintes dados, no final do exercício, do município
de Encruzilhada do Sul:
Receita Orçamentária Corrente
- Tributária
Despesa Orçamentária
Corrente - Pessoal e Encarqos
Despesa Orçamentária
Corrente - Juros e Encarqos
Despesa Orçamentária de
Capital - Amortização

500.000,00
100.000,00
200.000,00
500.000,00

O resultado da execução orçamentária é de:
Qual
o
valor
das
variações
patrimoniais
diminutivas e o resultado patrimonial do exercício,
respectivamente:

(A) Superávit de R$ 2.000,00.
(B) Déficit de R$ 3.000,00.

(A) 300.000 e 200.000.

(C) Superávit de R$ 4.000,00.

(B) 800.000 e 500.000.

(D) Déficit de R$ 3.000,00.

(C) 300.000 e 500.000.

(E) Déficit de R$ 10.000,00.
35. A Câmara de Vereadores de Encruzilhada do

Sul apresentou o seguinte Balanço Financeiro em

(D) 800.000 e (500.000).
(E) 500.000 e 200.000.

2012 :
Balanço Financeiro
R$
Despesa

Receita
Orçamentá ri
a
Extra
orçamentá ria
Restos a
pagar
Outras
Operações
Saldo do
Exercício
Anterior

420.000.
380.000.
40.000. 00

Total

1.650,00

1.200.000

30.000

Orçamentá ria
Extra
Orçamentária
00
Restos a
00
pagar
Outras
Operações
Saldo
Exercício
Seguinte
Total

R$
1.190.000
380.000.
250.000.
130.000.00

?
1.650,00

37. O contador do município de Encruzilhada do
Sul recebeu um relatório financeiro do agente
arrecadador acusando o recebimento de receitas
provenientes da cobrança da dívida ativa tributária
e da arrecadação de multas de trânsito. Essas
00 classificadas, respectivamente; como:
foram
00

(A) Receita corrente tributária; Outras receitas
correntes.
(B) Receita de capital; Outras receitas correntes.
(C) Receita corrente tributária; Receita corrente
patrimonial.
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concursos

(D) Receita de capital; Receita corrente tributária
- taxas.
(E) Outras
correntes.

receitas correntes;

Outras receitas

38. De acordo com a Constituição Federal, marque
a assertiva correta:

(A) A lei que instituir o plano plurianual
estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes,
objetivos e metas da administração pública federal
para as despesas de capital e as despesas
correntes relativas aos programas de duração
continuada.
(B) A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá
as metas e prioridades da administração pública
federal, incluindo as despesas de capital para o
exercício financeiro subsequente, orientará a
elaboração da lei orçamentária anual, disporá
sobre as alterações na legislação tributária e
estabelecerá a política de aplicação das agências
financeiras oficiais de fomento.
(C) A lei orçamentária compreenderá: o orçamento
fiscal; o orçamento de investimento; orçamento da
seguridade social. Os orçamentos abrangem todas
as entidades e órgãos a eles vinculados, da
administração direta ou indireta, bem como os
fundos e fundações instituídos e mantidos pelo
poder público.
(D) O orçamento de investimento abrange as
empresas
em que
a
União,
direta
ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social
com direito a voto.
Essas empresas são
representadas
pelas
empresas
estatais
dependentes e sociedades de economia mista.

(A) O controle externo é exercido pelo tribunal de
poder legislativo, o qual conta com o apoio técnico
do respectivo Tribunal de Contas.
(B) O Poder Executivo exercerá o controle da
execução
orçamentária,
sem
prejuízo
das
atribuições do Tribunal de contas ou órgão
equivalente.
(C) Quando, no município não houver Tribunal de
Contas ou órgão equivalente, a Câmara de
Vereadores poderá designar peritos contadores
para verificarem as contas do executivo e sobre
elas emitirem parecer.
(D) O controle da execução orçamentária, pelo
Poder Legislativo, terá por objetivo verificar a
probidade administrativa, a guarda e legal
emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento
da lei de orçamento.
(E) A verificação da legalidade dos atos de
execução orçamentária será prévia, concomitante
e subsequente.
40. Sobre

licitações, conforme a Lei
8.666/93, assinale a opção correta:

Federal

(A) Leilão é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados para a venda de bens
móveis inservíveis para a administração a quem
oferecer o menor lance, igual ou superior ao valor
da avaliação.
(B) A licitação será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da morosidade, da
igualdade, do sigilo, da probidade administrativa,
da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

(E) A lei orçamentária anual é derivada de um
projeto de lei formalmente elaborado pelo poder
executivo, que autoriza as despesas incluídas na lei
de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual,
cujo período de abrangência coincide com o
mandato do chefe do Executivo.

(C) Tomada de preços é a modalidade de licitação
entre interessados devidamente cadastrados ou
que atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o quinto dia anterior à data do
recebimento das propostas.

39. O controle sobre os recursos públicos objetiva

(D) Após a fase de habilitação, cabe desistência de
proposta em qualquer hipótese.

fiscalizar e avaliar a ação governamental e o
desempenho dos gestores públicos; coibir o
inadequado gerenciamento desses recursos, e
impedir os atos ilegais lesivos ao erário. Sobre os
tipos de controle exercidos na Administração
Pública marque a assertiva incorreta:

(E) A declaração de nulidade do contrato
administrativo opera retroativamente impedindo
os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente,
deveria produzir, além de desconstituir os já
produzidos.
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RACIOCÍNIO LÓGICO
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(A) 529.000.

45. Um comerciante comprou certo maquinário e,
algum tempo depois, ele foi obrigado a vendê-lo
por R$4000,00, com 20% de prejuízo sobre o valor
pago. Portanto, o preço pago pelo maquinário foi
de:

(B) 1.216.700.

(A) R$ 3.200,00.

(C) 12.167.000.

(B) R$ 4.400,00.

(D) 121.670.000.

(C) R$ 4.800,00.

(E) Mais de 150 milhões.

(D) R$ 5.000,00.

41. Quantas placas de veículos, no Brasil, não

apresentam as letras K, Y e W?

Quantas duplas diferentes
formadas com 5 pessoas?
42.

podem

ser

(A) 2.

(E) R$ 5.200,00.
LEGISLAÇÃO

(D) 10.

45. Segundo a Lei n.° 2.405, de 21 de fevereiro de
2006, que dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos do município de Encruzilhada
do Sul, são formas de provimento dos cargos
públicos, à exceção de:

(E) 12___________________________________ _

(A) Nomeação.

(B) 3.
(C) 4.

43. Um químico dispõe de 7 substâncias e quer

misturar 4 delas. Porém, 2 das substâncias não
podem ser misturadas, pois podem explodir. Desse
modo, o número de misturas que o químico poderá
efetuar é:
(A) 15.
(B) 20.
(C) 25.
(D) 30.
(E) 35.____________________________________
44. Considere que os trens A e B se deslocam em

sentidos contrários, e que a velocidade do trem A
é de 40km/h. O cruzamento dos dois trens leva 36s
para se completar. Nesse caso, então a velocidade
do trem B é de:
(A) 85Km/h.
(B) 80Km/h.
(C) 75km/h.
(D) 65Km/h.
(E) 60Km/h.

(B) Condução.
(C) Readaptação.
(D) Reintegração.
(E) Aproveitamento.
47. Assinale a opção que apresenta o conceito

correto de posse, de acordo com a Lei n.° 2.405,
de 21 de fevereiro de 2006.
(A) É a investidura do servidor efetivo em cargo de
atribuições, responsabilidades, habilitação e nível
de escolaridade compatíveis com a limitação que
tenha sofrido em sua capacidade física ou mental,
verificada em inspeção médica.
(B) E a inabilitação em estágio probatório em outro
cargo municipal de provimento efetivo.
(C) É aceitação expressa das atribuições, deveres
e responsabilidades inerentes ao cargo público,
com o compromisso de bem servir, formalizada
corn a assinatura de termo pela autoridade
competente e pelo nomeado.
(D) É o ato de provimento em cargo público.
(E) É o desempenho das atribuições do cargo pelo
servidor.
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48. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado
para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a
estágio probatório por período de
durante o qual a sua aptidão,
desempenho serão objeto de
Comissão Especial designada para
vista à aquisição da estabilidade,
seguintes quesitos, exceto:

03(três) anos,
capacidade e
avaliação por
esse fim, com
observados os

(A) Assiduidade.

oo
LEGALLE

51. Sobre o exercício de função de confiança,
assinale a opção incorreta:

(A)
A função de confiança a ser exercida
exclusivamente por servidor público efetivo,
poderá ocorrer sob a forma de função gratificada.
(B) A função de confiança é instituída por lei para
atender
atribuições
de
direção,
chefia
e
assessoramento, que não justifiquem o provimento
por cargo em comissão.

(B) Morosidade.
(C) Disciplina.
(D) Responsabilidade.
(E) Relacionamento.
49. De acordo com a Lei n.° 2.405, de 21 de
fevereiro de 2006, que dispõe sobre o regime
jurídico dos servidores públicos do município de
Encruzilhada do Sul, a vacância do cargo decorrerá
de, exceto:
(A) Exoneração.
(B) Demissão.
(C) Adaptação.
(D) Recondução.
(E) Aposentadoria.
50. Assinale a opção com a conceituação correta

de reintegração:
(A) É a investidura do servidor estável no cargo
anteriormente ocupado, quando invalidada a sua
demissão por decisão judicial.
(B) É o retorno do servidor aposentado por
invalidez à atividade no serviço público municipal,
verificado, em processo, que não subsistem os
motivos determinantes da aposentadoria.
(C) E o retorno do servidor estável ao cargo
anteriormente ocupado.
(D) É a investidura do servidor efetivo em cargo de
atribuições, responsabilidades, habilitação e nível
de escolaridade compatíveis com a limitação que
tenha sofrido em sua capacidade física ou mental,
verificada em inspeção médica.
(E) É o retorno do servidor não estável ao cargo
anteriormente vago.

(C) A função gratificada poderá também ser criada
em paralelo com o cargo em comissão, como forma
alternativa de provimento da posição de confiança,
hipótese em que o valor da mesma não poderá ser
superior a cinquenta por cento do vencimento do
cargo em comissão.
(D) A designação para o exercício da função
gratificada, que nunca será cumulativa com o
cargo em comissão, será feita por ato expresso da
autoridade competente.
(E) O valor da função gratificada não poderá ser
percebido cumulativamente com o vencimento do
cargo de provimento efetivo.
52. Acerca do Adicional Noturno, assinale a opção
correta:

(A) O serviço noturno prestado em horário
compreendido entre 21 (vinte e uma) horas de um
dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valorhora acrescido de 20% (vinte por cento) sobre o
valor-hora diurno do valor do vencimento básico do
padrão do cargo, a título de adicional noturno.
(B) Nos horários mistos, assim entendidos os que
abrangem períodos diurnos e noturnos, o adicional
noturno será pago proporcionalmente às horas de
trabalho noturno.
(C) O serviço noturno prestado em horário
compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um
dia e 6 (seis) horas do dia seguinte, terá o valorhora acrescido de 20% (vinte por cento) sobre o
valor-hora diurno do valor do vencimento básico do
padrão do cargo, a título de adicional noturno.
(D) Nos horários mistos, assim entendidos os que
abrangem períodos diurnos e noturnos, o adicional
noturno não será devido ao servidor.
(E) O serviço noturno prestado em horário
compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um
13
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dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valorhora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento)
sobre o valor-hora diurno do valor do vencimento
básico do padrão do cargo, a título de adicional
noturno.
Acerca do processo disciplinar em geral,
considere as assertivas a seguir:

OO

LEGALLE

Opinar sobre projetos de orçamentos do
Município, abertura de crédito, matéria tributária,
dívida pública e operações de crédito, fixação ou
alteração
da
remuneração
dos
servidores
municipais, prestação de contas do Prefeito, é
competência da:
55.

53.

(A) Comissão de servidores do Legislativo.

I. As irregularidades e faltas funcionais serão
apuradas em processo regular com direito à plena
defesa, por meio de sindicância disciplinar, quando
não
houver
dados
suficientes
para
sua
determinação ou para apontar o servidor faltoso

(B) Comissão Temporária criada exclusivamente
para este fim.

II. As irregularidades e faltas funcionais serão
apuradas em processo regular com direito à plena
defesa, por meio de sindicância investigatória,
quando a ação ou omissão torne o servidor passível
de aplicação das penas de advertência e
suspensão.

(E) Comissão de Inquérito.

III. As irregularidades e faltas funcionais serão
apuradas em processo regular com direito à plena
defesa, por meio de processo administrativo
disciplinar, quando a gravidade da ação ou omissão
torne o servidor passível de demissão, cassação da
aposentadoria ou da disponibilidade.
(A) Está incorreto o que se afirma em II.
(B) Está incorreto o que se afirma em I.
(C) Somente o que se afirma em III está correto.
(D) Está incorreto o que se afirma em I e correto o
que se afirma em II.
(E) Está correto o que se afirma em III e incorreto
somente o que se afirma em I.
54. De acordo com o Regimento Interno da
Câmara de Vereadores de Encruzilhada do Sul/RS,
a competência para administrar a Câmara
Municipal compete à(ao):
(A) Todos os vereadores em conjunto.
(B) Contador.
(C) Mesa diretora.
(D) Presidente do Legislativo.
(E) Prefeito Municipal.

(C) Comissão Especial de Pareceres.
(D) Comissão Permanente de Pareceres.

56. Acerca das disposições do Regimento Interno
da Câmara de Vereadores de Encruzilhada do
Sul/RS, assinale a opção correta:
(A) Aparte é a interrupção do discurso, breve e
oportuna,
para
indagação,
contestação
ou
esclarecimento sobre a matéria, sendo somente
permitido com a licença expressa do orador. O
aparte antirregimental não será registrado.
(B) O expediente terá a duração de quinze (15)
minutos, a partir da hora fixada para o início da
sessão e se destina a leitura e aprovação da ata da
sessão anterior, à leitura de matéria oriunda do
Executivo ou de outra origem, e a leitura de
proposições dos Vereadores.
(C) Nenhum projeto poderá ser posto em discussão
sem que o mesmo tenha sido incluído na Ordem do
Dia, com a antecedência de até cinco (5) horas do
início da sessão.
(D) A Sessão Ordinária, com a duração normal de
até quatro (4) horas.
(E) É necessária a presença de, pelo menos, um
dois (2/3) de seus membros para que a Câmara se
reúna, e de maioria simples de seus membros para
que delibere.
57. De acordo com o Regimento Interno da
Câmara de Vereadores de Encruzilhada do Sul/RS,
admitisse a abreviação do processo legislativo, o
que se denomina de Urgência. Nesse sentido,
assinale a opção correta:

(A) O pedido de urgência será solicitado por
Vereador da Mesa Diretora e submetido ao
Plenário, aprovada a urgência ou inclusão imediata
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na Ordem do Dia, na forma dos dispositivos
anteriores, só por requerimento subscrito por um
terços (1/3) dos Vereadores pode a deliberação ser
revogada.
(B) Se a urgência for aprovada, a matéria entrará
em discussão e votação na sessão seguinte.
(C) Urgência dispensa o quórum específico e o
parecer de comissão.
(D) Prefeito poderá solicitar urgência para
apreciação
de
projetos
de
sua
iniciativa,
considerados relevantes, os quais deverão ser
apreciados no prazo de quinze (15) dias.
(E) Se ao final do prazo de quinze (15) dias os
projetos de iniciativa do Prefeito Municipal não
forem apreciados, será incluído na Ordem do Dia,
mas não sobrestando-se a deliberação de qualquer
outra matéria até que se ultime a votação.

OO
LEGALLE

60. Quais das competências abaixo elencadas, não
constituem competência privativa do Prefeito
Municipal?

(A) Remeter o plano de governo a Câmara, por
ocasião da abertura da Sessão Legislativa,
expondo a situação do Município e possíveis
soluções.
(B) Sancionar, promulgar e fazer publicar leis
aprovadas pela Câmara e expedir regulamentos
para sua fiel execução.
(C) Enviar a Câmara de Vereadores o plano
plurianual, as diretrizes orçamentárias e os
orçamentos anuais do Município.
(D) Nomear e exonerar os Secretários Municipais.
(E) Expedir instruções para a execução das Leis,
regulamentos e decretos.

58. De acordo com a Lei Orgânica do Município de

Encruzilhado do Sul/RS, o Processo Legislativo
compreende, à exceção de:
(A) Emendas à Lei Orgânica do Município.
(B) Leis Complementares.
(C) Leis Ordinárias.
(D) Decretos Legislativos.
(E) Medida Legislativa.
59. Segundo a Lei Orgânica, o Código Tributário do

Município é uma:
(A) Resolução interna.
(B) Decreto legislativo.
(C) Lei ordinária.
(D) Lei complementar.
(E) Estatuto ordinaríssimo.
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