Câmara Municipal de São João de Meriti
CONTADOR LEGISLATIVO
CTL02
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A Prova Objetiva terá duração 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 os três tenham finalizado
suas provas devendo 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 processo seletivo em www.
funrio.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 opção correta.
3 - Confira se os seus dados pessoais, a opção de cargo/função 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 obrigatoriamente o Cartão de Respostas no espaço apropriado.
4 - Confira atentamente se a opção do cargo/função que está no caderno de questões é o mesmo do que consta em seu
Cartão de Respostas. 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
assinaladas seja a correta.
7 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o conteúdo da prova. Caso discorde de qualquer
questão, quer seja por erro gráfico, quer seja por conta do conteúdo da mesma, o candidato deverá entrar com recurso
administrativo contra as questões (um recurso para cada questão que desejar recorrer) na data prevista no cronograma.

AGENDA
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

08/04/2018, Provas Objetivas – Cargos/Funções de Nível Superior (Domingo – Manhã às 09 horas).
09/04/2018, Divulgação dos Exemplares dos Cadernos de Questões (Provas) das Provas Objetivas.
09/04/2018, Divulgação dos Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas.
13/04/2018, Disponibilização das Imagens dos Cartões Respostas das Provas Objetivas.
16/04 a 17/04/2018, Interposição de Recursos contra as questões das Provas Objetivas.
27/04/2018, Gabaritos Definitivos das Provas Objetivas.
30/04/2018, Relação Preliminar de Notas das Provas Objetivas.
02/05 a 03/05/2018, Interposição de Recursos contra a Relação Preliminar de Notas das Provas Objetivas.
08/05/2018, Relação Final de Notas das Provas Objetivas.
08/05/2018, Resultado Final.

INFORMAÇÕES:
e Tel: (21) 2567-9994 das 09 às 17h
e Internet: www.funrio.org.br
e E-mail: cmsjm2017@funrio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA
SOBRE A INTOLERÂNCIA (UNESCO)
A intensificação atual da intolerância, da violência, do
terrorismo, da xenofobia, do nacionalismo agressivo,
do racismo, do antissemitismo, da exclusão, da
marginalização e da discriminação contra minorias
nacionais, étnicas, religiosas e linguísticas, dos
refugiados, dos trabalhadores migrantes, dos imigrantes
e dos grupos vulneráveis da sociedade e também
pelo aumento dos atos de violência e de intimidação
cometidos contra pessoas que exercem sua liberdade
de opinião e de expressão, todos comportamentos que
ameaçam a consolidação da paz e da democracia no
plano nacional e internacional e constituem obstáculos
para o desenvolvimento...

QUESTÃO 1

O jornal O Globo, de 4/12/2017 traz a seguinte manchete:
Menino de 13 anos fugido do Congo conta como é
viver em uma área violenta da cidade depois de fugir
de um país em guerra

QUESTÃO 3

No texto há a presença de vários termos seguidos de vários
complementos; o item abaixo em que há uma relação
equivocada entre um desses termos e seus complementos é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a intensificação atual / da intolerância.
discriminação / contra minorias nacionais.
aumento / dos atos de violência.
liberdade / de opinião e de expressão.
plano / nacional e internacional.

QUESTÃO 4

A ligação semântica entre os dois termos citados está correta
em:
(A) terrorismo / intimidação das pessoas que exercem sua
liberdade de opinião.
(B) racismo / discriminação contra refugiados.
(C) antissemitismo / intimidação das pessoas que exercem
sua liberdade de expressão.
(D) xenofobia / discriminação dos imigrantes.
(E) nacionalismo agressivo / discriminação contra minorias
religiosas.

QUESTÃO 5

Essa manchete se inclui no seguinte problema citado no texto:

Todos os termos abaixo estão unidos pela conjunção aditiva E;
a união que liga palavras de classes diferentes das demais é:

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

(A) “da marginalização e da discriminação”.
(B) “minorias religiosas e linguísticas”.
(C) “dos imigrantes e dos grupos”.
(D) “atos de violência e de intimidação”.
(E) “consolidação da paz e da democracia”.

intensificação da xenofobia.
discriminação contra trabalhadores migrantes.
intensificação da violência contra refugiados.
discriminação contra minorias.
intensificação da exclusão.

QUESTÃO 2

“...todos comportamentos que ameaçam a consolidação
da paz e da democracia no plano nacional e internacional e
constituem obstáculos para o desenvolvimento...”.
O comentário correto sobre os componentes desse segmento
do texto é:
(A) o termo “todos comportamentos” resume todos os
citados anteriormente.
(B) o termo “todos comportamentos” deveria ser substituído
por “todos os comportamentos”.
(C) o termo “consolidação da paz” poderia ser substituído por
“consolidação pacífica”.
(D) o termo “consolidação da democracia” poderia ser
substituído por “consolidação democrática”.
(E) o termo “que” se refere a um antecedente que está na
parte anterior a esse fragmento do texto.

QUESTÃO 6

O texto desta prova pode ser mais bem caracterizado como:
(A) uma listagem de problemas que mexem com a paz
mundial.
(B) uma denúncia contra certos governos ditatoriais.
(C) uma indicação de causas e consequências de vários
problemas.
(D) um alerta contra os perigos de novas guerras.
(E) um texto argumentativo a favor da paz.

QUESTÃO 7

O texto se refere ao caso da discriminação contra minorias
linguísticas; nesse caso, o tema se liga a um setor do estudo
de língua, denominado:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

linguagem figurada.
intertextualidade.
variação linguística.
norma culta.
polifonia.
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RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 8

Os termos abaixo sublinhados que não podem trocar de
posição entre si, no contexto em que se situam, são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“A intensificação atual da intolerância, da violência”.
“a consolidação da paz e da democracia”.
“A intensificação [...] da marginalização e da discriminação”.
“no plano nacional e internacional”.
“atos de violência e de intimidação”.

QUESTÃO 9

A mudança proposta no texto que contraria a norma culta da
língua é:
(A) “atos de violência e de intimidação cometidos” / cometida.
(B) “no plano nacional e internacional” / nos planos.
(C) “sua liberdade de opinião e de expressão” / suas
liberdades.
(D) “a consolidação da paz e da democracia” / as
consolidações.
(E) “...contra pessoas que exercem” / exerce.

QUESTÃO 11

Observe os cinco primeiros termos da sequência: 12, 17, 24,
33, 44, .... O oitavo termo dessa sequência é o:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

86.
87.
88.
89.
90.

QUESTÃO 12

A negação de “Se Joca fala aramaico então Joca fala
alemão” é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Joca fala aramaico e não fala alemão.
Se Joca não fala aramaico então Joca fala alemão.
Se Joca não fala aramaico então Joca não fala alemão.
Se Joca não fala alemão então Joca fala aramaico.
Joca não fala aramaico nem alemão.

QUESTÃO 10

Observe a charge abaixo:

QUESTÃO 13

Nos dias em que visita a tia, Mariel compra um sorvete ou um
doce. Nos dias em que chove Mariel sempre vai ao mercado.
Hoje Mariel não visitou a tia. Nesse caso, avalie se as seguintes
afirmativas são falsas (F) ou verdadeiras (V):
 Hoje Mariel não comprou um sorvete.
 Hoje Mariel não comprou um doce.
 Hoje Mariel não foi ao mercado.
As afirmativas são respectivamente:

A charge acima aborda o seguinte problema citado no texto:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a ausência de liberdade de expressão.
a violência contra minorias marginalizadas.
a intensificação da xenofobia.
a discriminação contra policiais e outras autoridades.
a prática de racismo.

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

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

QUESTÃO 14

Uma urna contém cinco bolas numeradas de 1 a 5. Sortearemos
uma primeira bola, observaremos seu número, devolveremos
a bola sorteada à urna e sortearemos uma segunda bola. A
probabilidade de que a soma dos dois números sorteados seja
menor do que 5 é igual a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5%.
10%.
16%.
20%.
24%.
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QUESTÃO 15

Um torneio eliminatório de futebol de botão será disputado
no sistema eliminatório simples, ou seja, o perdedor de cada
jogo é eliminado. Naturalmente, cada jogo é disputado por
dois jogadores. Se o torneio for disputado por 452 jogadores,
então o torneio terá o seguinte número total de jogos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

226.
227.
451.
8.490.
15.368.

QUESTÃO 16

Há 15 anos, Josué tinha o dobro da idade de Alexandre. Daqui
a 3 anos, a soma das idades de Josué e Alexandre será igual a
72. O produto das idades atuais de Josué e Alexandre é igual a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

700.
851.
988.
1.053.
1.260.

QUESTÃO 17

A biblioteca de André tem o dobro da quantidade de livros
que a de Jorge e o triplo da quantidade de livros da de Moisés.
André, Jorge e Moisés são amigos e resolveram juntar as três
bibliotecas para abrir uma biblioteca popular no bairro onde
moram. Se as três bibliotecas forem unificadas, reunindo todos
os livros que ostentam atualmente, então essa biblioteca
poderá ter a seguinte quantidade inicial de livros:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3.333.
4.444.
5.555.
6.666.
7.777.

QUESTÃO 18

Uma urna contém 100 bolas numeradas de 1 a 100. Se uma
bola for sorteada dessa urna, a probabilidade de que ela
apresente um número maior do que 51 e menor do que 60
é igual a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

7%.
8%.
9%.
10%.
11%.

QUESTÃO 19

Numa certa localidade, o jogo de “catchumba” é muito popular.
Nesse jogo, dois rivais se enfrentam; o vencedor do jogo ganha 4
pontos e o perdedor ganha 1 ponto. Se o jogo termina empatado,
cada rival ganha 2 pontos. Um torneio de “catchumba” foi
disputado por 10 jogadores em sistema de turno único, ou seja,
cada jogador jogou uma única vez com cada um dos demais. Se a
soma dos pontos obtidos pelos dez jogadores ao final do torneio
foi 217, então concluímos que a quantidade de jogos desse
torneio que terminaram empatados foi:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

8.
12.
16.
20.
25.

QUESTÃO 20

A média das idades dos 24 funcionários de uma empresa é
igual a 23,5. Se um funcionário de 26 anos for contratado,
então a média das idades dos 25 funcionários será igual a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

23,6.
23,65.
23,7.
23,75.
23,8.

REGIMENTO INTERNO DA CMSJM E
LEI ORGÂNICA DE SJM
QUESTÃO 21

Avalie, com base nos Art. 6º e 7º do Regimento Interno da
Câmara Municipal de São João de Meriti, se as seguintes
afirmativas são falsas (F) ou verdadeiras (V):
 Os Vereadores são agentes políticos, investidos do
mandato legislativo municipal, para uma Legislatura, pelo
sistema partidário e de representação proporcional, por
voto direto e secreto.
 Os Vereadores não poderão, desde a expedição do
diploma, firmar ou manter contrato com pessoas jurídicas
de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade
de economia mista ou empresa concessionária de serviços
públicos, salvo no caso de contrato de adesão.

Os Vereadores não poderão, desde a posse serem
proprietários, controladores ou diretores de empresa que
goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de
direitos públicos, ou nela exercerem função remunerada.
As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

5

CONTADOR LEGISLATIVO
QUESTÃO 22

Avalie, com base no Art. 8° do Regimento Interno, se os
deveres do Vereador incluem:
I.
II.

Residir no território do Município.
Comparecer à hora regimental, nos dias designados para a
abertura das Sessões, nelas permanecendo até o seu término.
III. Votar as proposições submetidas à deliberação da Câmara
Municipal, salvo quando tiver, ele próprio ou parente afim
ou consanguíneo, até o terceiro grau inclusive, interesse
manifesto na deliberação, sob pena de nulidade da
votação quando seu voto for decisivo.
IV. Propor à Câmara Municipal todas as medidas que julgar
convenientes aos interesses do Município e à segurança e
bem estar da população, bem como impugnar as que lhe
pareçam contrárias ao interesse público.
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 23

“Art. 21° - O Plenário é o órgão deliberativo e soberano da Câmara
Municipal, constituído pela reunião dos Vereadores em exercício,
em local, forma e número estabelecido neste Regimento”.
O Art. 23 estabelece que as deliberações do plenário serão
tomadas pelo voto mínimo de dois terços dos membros da
Câmara Municipal nos seguintes casos, entre outros, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Regimento Interno da Câmara Municipal.
realização de plebiscito.
alienação de bens imóveis do Município.
outorga de concessão, permissão ou autorização de
serviços públicos.
(E) aquisição de bens imóveis pelo Municípios, com encargos.

QUESTÃO 24

O Art. 32 do regimento Interno estabelece que “a Mesa
Diretora é órgão colegiado e decidirá sempre pela maioria dos
seus membros.
Competem à Mesa Diretora, entre outras, as seguintes tarefas,
EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a.
(A) elaborar e encaminhar ao Prefeito até o dia 1° de agosto, após
aprovação pelo Plenário, a proposta orçamentária da Câmara
Municipal, sob a forma de projeto de Resolução a ser incluída
na proposta do Município; na hipótese de não apreciação pelo
Plenário, prevalecerá a proposta da Mesa Diretora.
(B) enviar ao Prefeito até o dia 25 de cada mês, para fins de
incorporação aos balancetes dos Município, os balancetes
de sua execução orçamentária relativos ao mês anterior.

(C) encaminhar ao Prefeito, até o primeiro dia de março, as
contas do exercício anterior.
(D) propor ao Plenário projetos que criem, transformem
e extingam cargos, empregos ou funções da Câmara
Municipal, bem como a fixação da respectiva remuneração,
observadas as determinações legais.
(E) declarar a perda de mandato de Vereador, de ofício ou
por provocação de qualquer dos membros da Câmara
Municipal, nos casos previsto por Lei Orgânica Municipal.

QUESTÃO 25

Avalie, com base no Art. 49° do Regimento Interno se qualquer
membro da Mesa Diretora poderá ser destituído, pelo voto de
dois terços dos membros da Câmara Municipal, quando:
I.

faltoso, omisso ou comprovadamente ineficiente no
desempenho de suas atribuições.
II. infringir qualquer das proibições estabelecidas na Lei
Orgânica Municipal.
III. exorbitar das atribuições a ele conferidas pelo Regimento
Interno.
IV. faltar com o decoro parlamentar, com o qual são
incompatíveis tanto o abuso das prerrogativas asseguradas
a membros da Câmara Municipal quanto a percepção de
vantagens indevidas.
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 26

De acordo com seu Art. 34, a Lei Orgânica Municipal poderá
ser emendada pelos membros da Câmara Municipal. Avalie
se, nesse caso, as seguintes afirmativas são falsas (F) ou
verdadeiras (V):
 A proposta será discutida e votada em turno único e
considerada aprovada se obtiver maioria dos votos dos
membros da Câmara.
 A Emenda à Lei Orgânica do Município será promulgada
pela Mesa da Câmara , com o respectivo número de
ordem.
 A matéria constante de proposta de emenda rejeitada
ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova
proposta na mesma sessão legislativa.
As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

6

CONTADOR LEGISLATIVO
QUESTÃO 27

“O Controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio
do Tribunal de Contas ou órgão estadual competente e compreenderá
a apreciação das contas do Prefeito e da Mesa da Câmara, o
acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias,
bem como julgamento das contas dos administradores e demais
responsáveis por bens e valores públicos.”
(Art. 44 da Lei Orgânica Municipal)

Com base nesse artigo, as seguintes afirmativas estão corretas,
EXCETO:
(A) as contas deverão ser apresentadas até sessenta dias do
encerramento de exercício financeiro; se, até esse prazo,
não tiverem sido apresentadas as contas, a Comissão
Permanente de Fiscalização o fará em trinta dias.
(B) apresentadas as contas, o Presidente da Câmara as
colocará pelo prazo de sessenta dias à disposição de
qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual
poderá questionar-lhe a legitimidade, na forma da lei,
publicando edital.
(C) vencido esse prazo, as contas e as questões levantadas
serão enviadas ao Tribunal de Contas para emissão de
parecer prévio.
(D) recebido o parecer prévio, a Comissão Permanente de
Fiscalização sobre ele e sobre as contas dará seu parecer
em no máximo sessenta dias.
(E) somente por decisão de dois terços dos membros da
Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer prévio
do Tribunal de Contas.

QUESTÃO 28

De acordo com os Art. 62 a 67 da Lei Orgânica Municipal,
as seguintes afirmativas acerca da Procuradoria Geral do
Município estão corretas, EXCETO:
(A) a Procuradoria Geral do Município, com estrutura
Orgânica de Secretaria Municipal, é a instituição que
representa, como advocacia geral, o Município, judicial
e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos de Lei
Complementar que dispuser sobre sua organização
e funcionamento, as atividades de consultoria e
assessoramento jurídico do Poder Executivo.
(B) a Procuradoria Geral do Município tem por chefe o
Procurador Geral do Município, nomeado pelo Prefeito
dentre advogados devidamente inscritos na Ordem dos
Advogados do Brasil.
(C) o Procurador Geral do Município, ou o seu substituto, é
obrigado a propor a competente ação regressiva em face
do servidor público de qualquer categoria, declarado
culpado por haver causado a terceiro lesão de direito que a
Fazenda Municipal seja obrigada judicialmente a reparar.
(D) a cessação, por qualquer forma, do exercício da função
pública não exclui o servidor da responsabilidade perante
a Fazenda Municipal.
(E) a Fazenda Municipal, na liquidação do que for devido pelo
servidor público ou empregado público, não poderá optar
pelo desconto em folha de pagamento.

QUESTÃO 29

Avalie, com base no Art. 69 da Lei Orgânica Municipal, se, sem
prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado ao Município instituir imposto sobre:
I. Patrimônio, renda ou serviço da União ou do Estado.
II. Templo de qualquer culto.
III. Patrimônio, renda ou serviços de Partidos Políticos,
inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos
trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social sem fins lucrativos, atendidos os
requisitos da Lei.
IV. Livros, jornais e periódicos.
São de fato vedados:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

QUESTÃO 30

Com base no Art. 119 da Lei Orgânica, o dever do Município
com a educação será efetivado, entre outras, mediante
garantia de, EXCETO:
(A) ensino público fundamental, obrigatório e gratuito,
com turno de cinco horas de duração, implantado
progressivamente no prazo de dez anos.
(B) oferta obrigatória do ensino fundamental e gratuito aos
que a ele não tiveram acesso na idade própria.
(C) progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do
ensino médio.
(D) atendimento educacional especializado aos portadores de
deficiência e ensino profissionalizante em oficinas na rede
regular de ensino, quando necessário, por professores de
educação especial.
(E) oferta de ensino noturno regular, adequado às condições
do educando.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31

Segundo a Lei nº 4320/64, o demonstrativo contábil que revela
a execução orçamentária da receita e despesa, comparandoas com as previsões estabelecidas na Lei Orçamentária Anual
é o(a):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Balanço Financeiro.
Balanço Patrimonial.
Balanço Orçamentário.
Demonstração das Variações Patrimoniais.
Demonstração dos Fluxos de Caixa.
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QUESTÃO 32

De acordo com a Lei Complementar nº 101/00, o Poder
Executivo até 30 dias após a publicação do orçamento deverá
estabelecer:
(A) a programação financeira e o cronograma de execução
mensal de desembolso.
(B) o relatório da execução orçamentária.
(C) o relatório da gestão fiscal.
(D) o plano de execução financeira.
(E) o demonstrativo de execução fiscal.

QUESTÃO 33

O documento emitido pelo órgão público que é utilizado para
deduzir do crédito orçamentário existente no orçamento, o
valor da despesa comprometida com o fornecedor é a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Nota de Crédito.
Nota de empenho.
Nota de liquidação.
Programação de despesa.
Ordem bancária.

QUESTÃO 34

Segundo a Lei Complementar nº 101/00, o projeto de lei
orçamentária conterá o seguinte documento:
(A) a avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano
anterior.
(B) a evolução do patrimônio líquido, também nos últimos
três exercícios, destacando a origem e a aplicação dos
recursos obtidos com a alienação de ativos.
(C) avaliação da situação financeira e atuária.
(D) demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia
de receita e da margem de expansão das despesas
obrigatórias de caráter continuado
(E) a reserva de contingência, cuja forma de utilização e
montante, definido com base na receita corrente líquida,
serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.

(D) as receitas previstas deverão ser acompanhadas de
demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da
projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem,
e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.
(E) as previsões de receita observarão as normas técnicas
e legais, considerarão os efeitos das alterações na
legislação, da variação do índice de preços, do crescimento
econômico ou de qualquer outro fator relevante.

QUESTÃO 36

Os efeitos das transações e outros eventos serem reconhecidos
nos períodos a que se referem, independentemente do
recebimento ou pagamento, têm relação com o princípio
da(o):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 37

Segundo a Lei 4320/64, a avaliação dos bens em almoxarifado
obedece ao seguinte critério:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) constituem requisitos essenciais da responsabilidade na
gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação
de todos os tributos da competência constitucional do
ente da Federação.
(B) a re-estimativa de receita por parte do Poder Legislativo
só será admitida se comprovado erro ou omissão de
ordem técnica ou legal.
(C) o montante previsto para as receitas de operações de
crédito poderá ser superior ao das despesas de capital
constantes do projeto de lei orçamentária.

preço médio ponderado das compras.
método PEPS.
método UEPS.
valor original.
valor original corrigido monetariamente.

QUESTÃO 38

O campo de aplicação da contabilidade pública abrange:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 35

A respeito da previsão e da arrecadação das receitas
orçamentárias, a Lei Complementar nº 101/00 estabelece as
condições a seguir, EXCETO:

entidade.
competência.
prudência.
oportunidade.
reconhecimento.

todos os órgãos da administração pública.
apenas os órgãos da administração indireta.
somente as autarquias e fundações.
todos os órgãos de administração direta.
autarquias, fundações e determinados órgãos da
administração indireta.

QUESTÃO 39

As variações patrimoniais são classificadas, de acordo com a
influência no resultado patrimonial do exercício, em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Aumentativas e Diminutivas.
Previstas e Realizadas.
Orçamentárias e Extraorçamentárias.
Reais e Nominais.
Especiais e Extraordinárias.
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QUESTÃO 40

A folha de pagamento do mês de dezembro será contabilizada
na despesa:
(A) do mês em que foi empenhada pelo regime de caixa.
(B) do mês da liquidação obedecendo ao regime de
competência.
(C) do mês em que foi paga obedecendo ao regime de caixa.
(D) do mês da liquidação pelo regime de caixa.
(E) do mês em que for empenhada pelo regime de
competência.

QUESTÃO 41

O seguinte elemento NÃO faz parte do conjunto de bens
integrantes do ativo da Prefeitura Municipal:
(A) imóveis alugados para funcionamento de escola pública.
(B) veículos adquiridos para transporte de alunos.
(C) equipamentos escolares adquiridos por registro de
preços.
(D) máquinas para uso de asfaltamento de ruas comprados
por pregão..
(E) bens de infraestrutura municipal

Os itens que compreendem elementos do ativo são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1, 2, 3, 5 e 6.
3, 4, 5 e 6, apenas.
3, 5 e 6, apenas.
1, 2, 3, 4 e 5.
2, 4, 5 e 6, apenas.

QUESTÃO 45

As contas contábeis que são demonstradas no mesmo grupo
de contas na estrutura do balanço patrimonial são as seguintes:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Bancos e Bens Móveis.
Estoques e fornecedores.
Seguros a Vencer e Ações em Tesouraria.
Contas a receber e adiantamento a clientes.
Juros a vencer e Aplicações e financeiras.

ATENÇÃO
Considere os dados a seguir para responder às duas próximas
questões.
Contas

QUESTÃO 42

Adiantamento a clientes

5.000,00

Impostos a recolher

4.000,00

O balanço público que integra o Relatório Resumido da
Execução Orçamentária, sendo publicado bimestralmente, de
acordo com a Lei Complementar 101/00, é o seguinte:

Bancos

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

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

QUESTÃO 43

O registro do recebimento de uma receita que havia sido
contabilizada no mês em que ocorreu o fato gerador gera um
registro a débito da conta:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Contas a receber.
Receita recebida.
Receita programada.
Bancos.
Receita prevista.

Saldos R$

15.000,00

Caixa

5.000,00

Seguros a Vencer

3.000,00

Duplicatas a Pagar

3.000,00

Fornecedores

8.000,00

Veículos

6.000,00

Matéria prima - Estoques

6.000,00

Mercadorias – Estoques

7.000,00

Encargos Sociais a Pagar

5.000,00

Moveis e Utensílios

10.000,00

QUESTÃO 46

Com base nos dados, o índice de liquidez corrente é de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2,05.
1,90.
1,80.
1,75.
1,70.

QUESTÃO 44

Considere os itens a seguir:
1 – 13º salário a pagar
2 – Despesas antecipadas
3 – Adiantamento de clientes
4 – Equipamentos e Instalações
5 – Estoques
6 – Contas a receber

QUESTÃO 47

O índice de liquidez seca é de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1,80.
1,90.
1,40.
2,00.
1,50.
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QUESTÃO 48

QUESTÃO 51

Os elementos a seguir são componentes de custos da fábrica
de roupas

As receitas públicas que são classificadas na categoria
econômica corrente da origem patrimonial são as seguintes:

1. Tecido para fabricação.
2. Mão-de-obra da fabricação.
3. Aluguel do galpão da fábrica.
4. Energia elétrica consumida pelas máquinas da fabricação.
5. Salários do pessoal de apoio.
6. Salários dos supervisores.

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

São custos indiretos os seguintes:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 52

O Município firmou convênio com o Governo Federal para
construção de escolas públicas. Este recebimento será
registrado como :

1, 2 e 4.
2, 3 e 4.
3, 5 e 6.
4, 5 e 6.
3, 4 e 5.

QUESTÃO 49

A apuração da Receita Líquida, na Demonstração do Resultado
do Exercício, se dá mediante a seguinte relação:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

lucro operacional bruto menos dedução de vendas.
receita bruta menos despesas operacionais.
receita bruta menos custo das mercadorias vendidas.
receita bruta menos dedução de vendas.
lucro operacional bruto menos custo das mercadorias
vendidas.

QUESTÃO 50

O Balanço Patrimonial da empresa resumidamente expressa
os seguintes valores:
R$
Ativo Circulante

10.000,00

Ativo não Circulante

8.000,00

Passivo Circulante

5.000,00

Passivo não Circulante

4.000,00

Nesse caso, o valor do Patrimônio Líquido é de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Taxas de licenciamentos.
Transferências do FUNDEB.
Dívida ativa.
Contribuição de iluminação pública.
Rendimentos de aplicações financeiras.

R$ 11.000,00.
R$ 9.000,00.
R$ 14.000,00.
R$ 18.000,00.
R$ 10.000,00.

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

Receita Patrimonial.
Receita Financeira.
Receita de Transferências de Capital.
Receita de Serviços.
Outras Receitas.

QUESTÃO 53

A despesa pública referente ao pagamento de obrigações
previdenciárias é classificada no grupo:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Outras Despesas Correntes.
Pessoal e Encargos Sociais.
Investimentos.
Inversões Financeiras.
Amortização de dívidas.

QUESTÃO 54

O procedimento administrativo que tem como objetivo apurar
a origem e o objeto que se deve pagar, a importância exata a
pagar e a quem se deve pagar a importância para extinguir a
obrigação é denominado:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

empenho da despesa.
pagamento da despesa.
inscrição da despesa em dívida ativa.
inscrição da despesa em restos a pagar.
liquidação da despesa.

QUESTÃO 55

Os restos a pagar não processados correspondem ao seguinte
fato:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

despesas liquidadas não empenhadas.
despesas pagas não empenhadas.
despesas pagas não liquidadas.
despesas empenhadas não liquidadas.
despesas liquidadas não pagas.
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QUESTÃO 56

QUESTÃO 59

Observe os dados a seguir:
Despesas

Valores R$

Serviços de limpeza

5.000,00

Compra de merenda escolar

4.000,00

Juros da Dívida

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

10.000,00

Amortização da Dívida

6.000,00

Fornecimento de energia

2.000,00

Salários

8.000,00

Construção de escolas

A decisão do Tribunal de Contas pela qual ordena o
trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis
é classificada como uma decisão:

QUESTÃO 60

10.000,00

Avalie se o Tribunal de Contas julgará as contas irregulares
quando comprovadas as seguintes situações:

O valor das despesas correntes é de R$:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Grave infração à norma legal ou regulamentar de
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional
ou patrimonial.
II. Injustificado dano ao erário, decorrente de ato ilegal,
ilegítimo ou antieconômico.
III. Desfalque, desvio de dinheiros, bens e valores públicos.
IV. Quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra
falta de natureza formal.

20.000,00.
16.000,00.
19.000,00.
26.000,00.
12.000,00

QUESTÃO 57

Considere os dados a seguir:

Estão corretas:
R$

Saldo das disponibilidades do exercício anterior

definitiva.
provisória.
preliminar.
finalística.
intermediária.

8.000,00

Receitas orçamentárias arrecadadas

10.000,00

Despesas orçamentárias realizadas

6.000,00

Restos a pagar inscritos

4.000,00

Restos a pagar pagos

3.000,00

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

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

O valor relativo ao Saldo das Disponibilidades para o Exercício
Seguinte, que será registrado no Balanço Financeiro é de R$:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

18.000,00.
22.000,00.
12.000,00.
14.000,00.
13.000,00.

QUESTÃO 58

Na Demonstração das Variações Patrimoniais, serão incluídos
entre as Variações Aumentativas os seguintes elementos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

os cancelamentos de despesas empenhadas.
as despesas orçamentárias executadas.
os restos a pagar inscritos.
as depreciações de bens.
as receitas orçamentárias realizadas.
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