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Verifique se o código da Prova é o
mesmo do seu cartão de respostas.

MANHÃ

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE
RESPOSTAS, A FRASE DE FRIEDRICH NIETZSCHE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO
“Não há fatos eternos, como não há verdades absolutas.”

ATENÇÃO
Duração da prova: 3h e 30 min.
Este caderno contém 50 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas de resposta – A, B, C, D e E – conforme disposição abaixo.
Disciplinas
- Língua Portuguesa
- Raciocínio Lógico e Matemático
- Ética e Conduta na Administração Pública
- Informática Básica
- Legislação Municipal
- Conhecimentos Específicos

Quantidade de
questões
10
5
5
5
5
20

Valor de cada
questão
2
2
2
2
2
2

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração de prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição.
Por motivo de segurança:
n

O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova

n

Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões

n

O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio
O descumprimento dessa determinação acarretará a eliminação do candidato

n

Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos
banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

humanitários fundamentais comuns a todos os
povos, nações, religiões etc., a humanidade já teria
se despedaçado até a autodestruição. Também é
verdade que a ética não garante o progresso moral da
humanidade. O fato de que os seres humanos são
capazes de concordar minimamente entre si sobre
princípios como justiça, igualdade de direitos,
dignidade da pessoa humana, cidadania plena,
solidariedade etc., cria chances para que esses
princípios possam vir a serem postos em prática, mas
não garante o seu cumprimento.
As nações do mundo já entraram em acordo em
torno de muitos desses princípios. A “Declaração
Universal dos Direitos Humanos”, pela ONU (1948), é
uma demonstração de o quanto a ética é necessária e
importante. Mas a ética não basta como teoria, nem
como princípios gerais acordados pelas nações,
povos, religiões etc. Nem basta que as Constituições
dos países reproduzam esses princípios (como a
Constituição Brasileira o fez, em 1988).
É preciso que cada cidadão e cidadã incorpore
esses princípios como uma atitude prática diante da
vida cotidiana, de modo a pautar por eles seu
comportamento. Isso traz uma consequência
inevitável: frequentemente o exercício pleno da
cidadania (ética) entra em colisão frontal com a moral
vigente... Até porque, a moral vigente, sob pressão
dos interesses econômicos e de mercado, está
sujeita a constantes e graves degenerações.

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia com atenção o texto abaixo e responda ao que
se pede.
ÉTICA E MORAL
Ethos – ética, em grego – designa a morada
humana. O ser humano separa uma parte do mundo
para, moldando-a ao seu jeito, construir um abrigo
protetor e permanente. A ética, como morada
humana, não é algo pronto e construído de uma só
vez. O ser humano está sempre tornando habitável a
casa que construiu para si. Ética significa, segundo
Leonardo Boff, “tudo aquilo que ajuda a tornar melhor
o ambiente para que seja uma moradia saudável:
materialmente sustentável, psicologicamente
integrada e espiritualmente fecunda”.
A ética não se confunde com a moral. A moral é
a regulação dos valores e comportamentos
considerados legítimos por uma determinada
sociedade, um povo, uma religião, certa tradição
cultural, etc. Há morais específicas, também, em
grupos sociais mais restritos: uma instituição, um
partido político. Há, portanto, muitas e diversas
morais. Isto significa dizer que uma moral é um
fenômeno social particular, que não tem
compromisso com a universalidade, isto é, com o que
é válido e de direito para todos os homens. Exceto
quando atacada: justifica-se dizendo-se universal,
supostamente válida para todos. Mas, então, todas e
quaisquer normas morais são legítimas? Não deveria
existir alguma forma de julgamento da validade das
morais? Existe, e essa forma é o que chamamos de
ética. A ética é uma reflexão crítica sobre a
moralidade. Mas ela não é puramente teoria. A ética é
um conjunto de princípios e disposições voltados
para a ação, historicamente produzidos, cujo objetivo
é balizar as ações humanas. A ética existe como uma
referência para os seres humanos em sociedade, de
modo tal que a sociedade possa se tornar cada vez
mais humana.
A ética pode e deve ser incorporada pelos
indivíduos, sob a forma de uma atitude diante da vida
cotidiana, capaz de julgar criticamente os apelos
críticos da moral vigente. Mas, a ética, tanto quanto a
moral, não é um conjunto de verdades fixas,
imutáveis. A ética se move, historicamente, se amplia
e se adensa. Para entendermos como isso acontece
na história da humanidade, basta lembrarmos que,
um dia, a escravidão foi considerada “natural”. Entre
a moral e a ética há uma tensão permanente: a ação
moral busca uma compreensão e uma justificação
crítica universal, e a ética, por sua vez, exerce uma
permanente vigilância crítica sobre a moral, para
reforçá-la ou transformá-la.
A ética tem sido o principal regulador do
desenvolvimento histórico-cultural da humanidade.
Sem ética, ou seja, sem a referência a princípios

(https://www.portaleducacao.com.br - Texto adaptado)

Questão 01
Dentre as alternativas abaixo, a que se identifica com
a mensagem do texto é:
A) Existe apenas uma moral.
B) A ética muitas vezes se mistura à moral.
C) A ética basta-se como teoria ou fundamento
pactuado pelas nações.
D) As ações humanas devem ser absorvidas pela
ética, como conduta real.
E) A moral é um acontecimento que tem
compromisso com a universalidade.
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Questão 02

Questão 04

De acordo com o texto é correto afirmar que:
I.
II.
III.
IV.
V.

Observe as relações semânticas estabelecidas pelos
elementos de coesão em destaque.

A ética pressupõe a observação de três aspectos:
material, psicológico e espiritual.
A ética é uma referência para a sociedade futura,
pois o planeta ainda é desumano.
A ética, no exercício crítico, pode fortalecer
moral ou modificá-la.
A humanidade já teria se exterminado se não
existisse a ética.
A ética, com certeza, garante o progresso moral
da humanidade.

I.
II.
III.
IV.
V.

Como há morais específicas, não se pode
generalizar essa questão.
Precisamos incorporar a ética em nossas
atitudes, pois vivemos em sociedade.
Toda a sociedade viverá em harmonia, exceto se
agredir a ética.
Um dia a escravidão foi considerada natural, mas
hoje é inaceitável.
A ética se move historicamente tanto quanto a
moral.

Estão corretas apenas:
Pode-se afirmar que estas relações são de:
A)
B)
C)
D)
E)

I, IV, V.
I,III, IV.
II, III, IV.
I, II, V.
II, III, V.

A) causa, explicação, condição, oposição,
comparação.
B) comparação, causa, condição, concessão,
alternância.
C) comparação, causa, conformidade, oposição,
tempo.
D) finalidade, oposição, causa, concessão,
alternância.
E) causa, explicação, conformidade, tempo,
comparação.

Questão 03
De acordo com a leitura do texto, a opção abaixo que
NÃO se relaciona ao universo semântico da ética,
apresentado no texto, é:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 05

abrigo protetor.
morada humana.
reduto duradouro.
refúgio fugaz.
guarida salutar.

Observe o período abaixo.
Quanto ao comportamento ético na convivência
social, deve-se incentivar o comportamento ético
entre todos, de modo que venham a alcançar
comportamento ético, enriquecidos do entusiasmo
que a esse comportamento se associa.
Visando à coesão linguística para evitar as
repetições, a opção abaixo que substitui com
correção as expressões destacadas é,
respectivamente:
A) lhe incentivar – o alcançar – lhe associa-se
B) incentivar-lhe – alcançar-lhe – nele se associa
C) incentivar-lhe – alcançá-lo – se associa ao
mesmo
D) incentivá-lo – lhe alcançar – a ele se associa
E) incentivá-lo – alcançá-lo – se lhe associa

03

Questão 06

Questão 09

No período “Não sei por que a moral vigente está
sujeita a tantas degenerações.”, a alternativa que
apresenta a expressão destacada acima, de forma
correta e idêntico valor, é:

Em “Sentiu-se à vontade com aquela atitude
solidária.”, a opção em que o sinal indicativo da crase
é empregado pela mesma razão que o à da
expressão grifada é:

A) As sociedades por que passamos eram bastante
iguais.
B) Precisamos entender a ética por que o mundo
precisa progredir.
C) Explicou por que teve aquela atitude antiética na
frente de todos os amigos.
D) Não investigaram o por que daquele
procedimento desrespeitoso e inesperado.
E) Ela é mais considerada pelos alunos por que
respeita seus semelhantes.

A) À custa de muito esforço resolveu se juntar ao
grupo.
B) Esta atitude é igual à que presenciei na semana
passada.
C) O cidadão desculpou-se e saiu às pressas do
shopping.
D) Os técnicos chegaram às dez horas para instalar
o aparelho.
E) O sol entrava à medida que o dia ia surgindo na
bela mansão.

Questão 07

Questão 10

Observe a frase abaixo.

No período “A conduta cortês do advogado agradoulhe bastante.”, a alternativa que apresenta frase com
o mesmo tipo de regência verbal é:

“Os especialistas identificam quando a mente foi
tomada por traumas desequilibrantes.”

A) O rapaz agradeceu a oferenda com muito
entusiasmo.
B) O médico ajudava a idosa mulher há bastante
tempo.
C) Agradou os meninos com presentes, pelo Dia das
Crianças.
D) A jovem veterinária assistiu a bela gatinha com
desvelo.
E) O f e r o z a n i m a l o b e d e c e u a o d o n o
imediatamente.

Com base nas classes gramaticais empregadas no
período, a alternativa correta é:
A) O emprego do artigo ‘Os’ indica uma referência
imprecisa ao substantivo ‘especialistas’.
B) O uso do verbo ‘identificar’ no modo presente do
indicativo exprime uma certeza.
C) O emprego de ‘foi’ no pretérito perfeito do
indicativo revela uma ação em processo no
passado.
D) O verbo ‘foi’ poderia ser substituído por ‘for’, caso
quisesse fazer referência a um fato obtido como
certo e posterior a sua fala.
E) O conectivo ‘quando’ pode ser substituído pelo
conectivo ‘porque’ sem prejuízo do sentido da
frase.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO
Questão 11

Questão 08

Das sentenças abaixo, a negação lógica da sentença
“Arnaldo é professor ou Carla não é médica”, é:

Nos trechos,

A)
B)
C)
D)
E)

“...principal regulador do desenvolvimento históricocultural da humanidade.”
“...já teria se despedaçado até a autodestruição.”,
as palavras destacadas sofreram o mesmo processo
de formação, respectivamente, que:
A)
B)
C)
D)
E)

Malmequer / arrozal / petróleo
Fidalgo / emudecer / metamorfose
Multicolor / acabamento / alto-falante
Girassol / bebedouro / multicolor
Planalto / mestre-sala / cruzeiro
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Arnaldo não é professor ou Carla é médica.
Arnaldo não é professor e Carla é médica.
Arnaldo é professor ou Carla é médica.
Se Arnaldo é professor, Carla é médica.
Arnaldo não é professor, então Carla não é
médica.

Questão 12

Questão 15
A quantidade de unidades que devemos somar ao

Uma turma de um colégio é formada por 15 rapazes e
25 moças. Dois quintos das moças e um terço dos
rapazes dessa turma usam óculos. Um dos 40
estudantes dessa turma foi sorteado, a probabilidade
de que a pessoa sorteada (rapaz ou moça) use
óculos, é de:
A)
B)
C)
D)
E)

numerador da fração

equivalente a uma fração com denominador 35, é:
A)
B)
C)
D)
E)

15,2%.
20,8%.
33,5%.
37,5%.
45,5%.

10.
12.
14.
16.
20.

ÉTICA E CONDUTA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Questão 16

Questão 13

Com relação à Sindicância e ao Processo Disciplinar,
previstos no Estatuto do Servidor Público do
Município de Vilhena, é correto afirmar que:

Duas famílias, Souza e Silva, foram almoçar em um
restaurante e combinaram que a conta seria dividida
proporcionalmente ao número de pessoas de cada
família. O Sr. Souza levou sua esposa e seus dois
filhos e o Sr. Silva, levou apenas a esposa e a filha. O
valor total da conta foi de R$ 245,00, logo, a parte
dessa conta que coube à família Souza, foi de:
A)
B)
C)
D)
E)

para que ela se torne

A) na sindicância não se exige observância da
ampla defesa, pois se trata de procedimento
preliminar e célere.
B) quando o fato narrado não configurar evidente
infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia
será recebida como sindicância, antecedendo
eventual instauração de processo disciplinar.
C) a sindicância de rito sumário consiste na
apuração do fato constitutivo de transgressão
disciplinar.
D) serve a sindicância para aplicação das penas de
demissão e cassação da aposentadoria.
E) sindicância e processo disciplinar têm o mesmo
objetivo.

R$ 105,00.
R$ 120,00.
R$ 140,00.
R$ 160,00.
R$ 180,00.

Questão 14
Nas figuras abaixo há uma regra lógica que relaciona
os números que estão fora dos triângulos com os
números que estão dentro dos triângulos. De acordo
com essa mesma lei de formação, o número que deve
estar dentro do último triângulo é:

Questão 17
A conduta do servidor público que revela um fato de
que tem ciência em razão do cargo e que deve
permanecer em segredo, configura:

A)
B)
C)
D)
E)

54.
48.
45.
40.
38.

A)
B)
C)
D)
E)
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contravenção penal.
crime de violação de sigilo funcional.
crime de prevaricação.
crime hediondo.
infração ambiental.

Questão 18

Questão 20

Com relação à contratação de servidores públicos, a
Constituição Federal define diversas regras, de forma
a tornar o processo organizado, transparente e justo,
coibindo-se as fraudes e conduta imoral na
Administração. Nesse contexto, é correto afirmar
que:

A Constituição Federal prevê que para concorrerem a
outros cargos, o Presidente da República, os
Governadores de Estado e do Distrito Federal e os
Prefeitos devem:
A) ter idade mínima de trinta anos.
B) abster-se de votar nas eleições em que
concorrerem.
C) receber doações eleitorais até o limite de dez
salários-mínimos.
D) renunciar aos respectivos mandatos até seis
meses antes do pleito.
E) respeitar o sistema de voto censitário e por
padrão socioeconômico, vigente no Brasil.

A) a Administração não permite que pessoas
portadoras de deficiência ocupem cargo ou
emprego públicos, em razão do princípio da
eficiência.
B) as contratações para cargo ou emprego públicos
dar-se-á exclusivamente pelo regime estatutário,
vedada a contratação com base na Consolidação
das Leis Trabalhistas (CLT).
C) a investidura em cargo efetivo, cargo em
comissão ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas
e títulos.
D) é vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos, sem exceção.
E) a lei estabelecerá os casos de contratação por
tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
Questão 21
Cada legislatura na Câmara Municipal terá duração
de:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 19
A Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8429/92)
determina que:
A) a posse e o exercício de agente público ficam
condicionados à apresentação de declaração
dos bens e valores que compõem o seu
patrimônio privado, a fim de ser arquivada no
serviço de pessoal competente.
B) apenas as pessoas expressamente indicadas no
rol taxativo da referida lei poderão representar à
autoridade administrativa competente para que
seja instaurada investigação destinada a apurar a
prática de ato de improbidade.
C) não importa em crime a representação por ato de
improbidade contra agente público ou terceiro
beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe
inocente.
D) a condenação por ato de improbidade
administrativa pode levar à suspensão dos
direitos políticos do agente público, ou ainda, em
casos mais graves, à cassação definitiva desses
direitos.
E) os atos de improbidade administrativa limitam-se
àqueles que atentam contra os princípios da
Administração Pública ou causam prejuízo ao
erário.

1(um) ano.
2 (dois) anos.
3 (três) anos.
4 (quatro) anos.
5 (cinco) anos.

Questão 22
São órgãos da Câmara Municipal:
A)
B)
C)
D)
E)
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mesa, plenário e comissões.
vereadores, sessões e proposições.
códigos, votação e veto.
orçamento, estatuto e deliberações.
moção, pleno e corte.

Questão 23

Questão 25

Com relação ao procedimento previsto no Regimento
Interno da Câmara de Vereadores para a Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI), é correto afirmar que:

A competência tributária do Município de Vilhena
compreende a instituição e a cobrança dos seguintes
impostos:

A) e m n e n h u m a h i p ó t e s e f u n c i o n a r ã o
concomitantemente mais de duas CPIs.
B) é dispensada a apresentação de razões escritas
pelo denunciado, visto que o procedimento de
CPI tem rito sumário.
C) em caso de condenação, haverá a cassação do
mandato do agente político, materializada pela
expedição de um decreto legislativo.
D) se o resultado da votação for absolutório, o
Presidente não poderá determinar o pronto
arquivamento do processo, devendo submeter
tal decisão ao Plenário.
E) na hipótese de o caso analisado necessitar de
perícia técnica para ser esclarecido, o processo
será encaminhado à Justiça Eleitoral, pois a
realização de perícias extrapola a competência
da Comissão.

A) taxa de incêndio, IPVA e IPTU.
B) taxa de incêndio, contribuição para iluminação
pública e ISSQN.
C) ITR, IPVA e Imposto de Renda.
D) ITBI, Contribuição de melhoria e Imposto sobre
Grandes Fortunas.
E) IPTU, ISSQN e ITBI.

INFORMÁTICA BÁSICA
Questão 26
Uma intranet é:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 24
Considere a seguinte situação: um servidor público
do Município de Vilhena, no interesse do serviço,
passa a ter exercício em nova sede, com mudança de
domicílio em caráter permanente. Em virtude deste
fato específico, o citado servidor terá direito a (à):

rede de propaganda de uma empresa.
sinônimo de internet.
rede de telefonia.
rede com acesso público.
rede de uso interno de uma instituição.

Questão 27
A CPU pode ser definida como:

A) ajuda de custo, que servirá para compensar as
despesas de instalação.
B) diárias, para cobrir as despesas de hospedagem,
alimentação e transporte.
C) auxílio-transporte, para indenizar as despesas
que tiver com transporte.
D) auxílio-alimentação, para indenizar as despesas
que tiver com alimentação.
E) gratificação natalina, para pagar a sua ceia de
natal.

A)
B)
C)
D)
E)

chip que controla a placa de vídeo.
chip que executa as instruções.
memória eletrônica do computador.
pen drive.
cartão de memória de um telefone celular.

Questão 28
Um arquivo PDF é um formato de arquivo de:
A)
B)
C)
D)
E)
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apresentação de documentos e relatórios.
usado para execução de programas.
formato gráfico usado para imagens.
formato para animações 3D.
formato para vídeos.

Questão 29

Questão 32

Vírus de computador geralmente hospedam-se em
arquivos com a extensão:
A)
B)
C)
D)
E)

A depreciação é o declínio do potencial de geração de
serviços por ativos de longa duração, ocasionada por
alguns fatores. A alternativa que contém uma
declaração verdadeira sobre a depreciação de um
ativo imobilizado é:

.vir
.jpeg
.xls
.exe
.aws

A) A obsolescência não é causa de depreciação.
B) A manutenção adequada de um ativo interfere na
aplicação da depreciação.
C) A depreciação não cessa quando o ativo se torna
ocioso ou é retirado de uso.
D) A depreciação não cessa quando o ativo é
baixado.
E) Os ativos imobilizados estão sujeitos à
depreciação no decorrer da sua vida econômica.

Questão 30
O programa Microsoft Excel é um programa de:
A)
B)
C)
D)
E)

planilha de cálculos.
editor de textos.
editor de gráficos.
editor de imagens.
editor de vídeos.

Questão 33
Uma situação em que a entidade fornece diretamente
alguma compensação em troca de recursos
recebidos, mas tal compensação não se aproxima do
valor justo dos recursos recebidos, configura uma das
hipóteses de transação sem compensação. A
alternativa que contém uma afirmação correta sobre
uma transação sem compensação é:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 31

A) A maior parte das variações patrimoniais
aumentativas (VPA) das entidades do setor
público decorrem de transações sem
contraprestação.
B) Os tributos não caracterizam uma transação sem
contraprestação.
C) Uma transação sem contraprestação com
entrada de recursos para o governo, via de regra,
gera VPD para o ente ou órgão recebedor.
D) A entrada de recursos provoca a contabilização
de um passivo.
E) Em hipótese alguma podem ser observadas
condições sobre ativos transferidos, de forma a
gerar obrigações para o ente recebedor.

A análise do ponto de equilíbrio em contabilidade de
custos constitui-se em informação fundamental para
o processo de gestão de uma empresa. A apuração
de um desses pontos não leva em consideração a
depreciação incorporada na formação do resultado.
Estamos nos referindo ao ponto de equilíbrio:
A)
B)
C)
D)
C)

gerencial.
contábil.
financeiro.
orçamentário.
econômico
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Questão 34

Questão 37

A entidade deve avaliar se há alguma indicação de
que um ativo imobilizado ou intangível possa ter
sofrido perda por irrecuperabilidade. Caso o valor
contábil de um ativo imobilizado ou intangível
apresente valor acima da quantia que será
recuperada através do uso ou da venda desse ativo, é
possível afirmar que esse ativo está na seguinte
situação:
A)
B)
C)
D)
E)

Com relação aos ativos contingentes, é correto
afirmar que:
A) os ativos contingentes nunca deverão ser
reavaliados.
B) quando uma entrada de recursos for considerada
improvável, os ativos contingentes deverão ser
registrados em contas de controle e divulgados
em notas explicativas.
C) os ativos contingentes não devem ser
reconhecidos em contas patrimoniais.
D) é um ativo possível resultante de eventos futuros
e cuja existência será confirmada apenas pela
ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros
incertos que não estão totalmente sob o controle
da entidade.
E) é um ativo possível resultante de eventos
passados e cuja existência será confirmada
apenas pela ocorrência ou não de um ou mais
eventos futuros incertos que estão totalmente
sob o controle da entidade.

exaurido.
amortizado.
depreciado.
reduzido.
imparidade.

Questão 35
Os passivos de prazo ou de valor incertos,
relacionados a pagamento de indenizações a
fornecedores e clientes, constituem o que se
denomina por:
A)
B)
C)
D)
E)

provisões para riscos fiscais.
provisões para riscos cíveis.
passivos contingentes cíveis.
passivos contingentes fiscais.
passivos contingentes operacionais.

Questão 38
A atribuição de valor monetário a itens do ativo e do
passivo decorrentes de julgamento fundamentado
em consenso entre as partes e que traduza, com
razoabilidade, a evidenciação dos atos e dos fatos
administrativos, constitui o que se denomina:

Questão 36

A)
B)
C)
D)
E)

Uma obrigação possível, resultante de eventos
passados e cuja existência será confirmada apenas
pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros
incertos, que não estão totalmente sob o controle da
entidade, denomina-se:
A)
B)
C)
D)
E)

passivo volátil.
passivo pendente.
lançamento condicionado.
risco operacional.
passivo contingente.

avaliação patrimonial.
ativação do bem.
contabilização do ativo.
registro fidedigno.
fato contábil aumentativo.

Questão 39
Os elementos patrimoniais, tais como edifícios ou
terrenos, destinados a serviço ou estabelecimento da
administração federal, estadual ou municipal,
inclusive os de suas autarquias e fundações públicas,
como imóveis residenciais, terrenos, glebas,
aquartelamento, aeroportos, açudes, fazendas,
museus, hospitais, hotéis dentre outros, constituem
um ativo imobilizado que se denomina:
A)
B)
C)
D)
E)
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bens de uso comum do povo.
ativos geradores de caixa.
bens imóveis em andamento.
bens de uso especial.
ativos dominicais.

Questão 40

Questão 42

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
apresenta as entradas e saídas de caixa e as
classifica em fluxos operacional, de investimento e de
financiamento. Em relação aos aspectos relativos à
Demonstração dos Fluxos de Caixa, analise:

O Orçamento é um planejamento que indica quanto e
onde gastar o dinheiro público no período de um ano,
com base no valor total arrecadado pelos impostos. O
Poder Executivo é o autor da proposta, e o Poder
Legislativo precisa transformá-la em lei. Em relação
aos aspectos relativos à LOA, analise:

I.

A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo
método indireto e utiliza as contas da classe 6
(Controles da Execução do Planejamento e
Orçamento) do Plano de Contas Aplicado ao
Setor Público (PCASP).
II. Esta demonstração permite a análise da
capacidade de a entidade gerar caixa e
equivalentes de caixa e da utilização de recursos
próprios e de terceiros em suas atividades.
III. A DFC identificará o saldo do caixa na data das
demonstrações contábeis.

I.

A iniciativa da apresentação do projeto de lei
orçamentária é privativa do Chefe do Poder
Executivo.
II. No processo de apreciação da LOA poderão ser
admitidas emendas que alterem a dotação
solicitada para despesas de custeio,
independente de quaisquer condições.
III. O chefe do Poder Executivo poderá encaminhar
mensagem retificativa para propor modificações
no projeto de lei orçamentária.

Considerando os itens acima, está (ão) correto (s):
Considerando os itens acima, está (ão) correto (s):
A)
B)
C)
D)
E)

l e lll.
ll e lll.
l e ll.
l, apenas.
ll, apenas.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 41

Questão 43

A Demonstração das Mutações no Patrimônio
Líquido (DMPL) demonstrará a evolução do
patrimônio líquido da entidade. Em relação aos
aspectos relativos à Demonstração das Mutações no
Patrimônio Líquido, analise:

A autorização legislativa para a realização da
despesa constitui crédito orçamentário, que poderá
ser inicial ou adicional. O orçamento anual pode ser
alterado por meio de créditos adicionais. Por crédito
adicional, entendem-se as autorizações de despesas
não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei
Orçamentária. Aqueles créditos
destinados a
despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra,
comoção intestina ou calamidade pública, são
denominados:

I.

A Demonstração das Mutações no Patrimônio
Líquido (DMPL) demonstrará a evolução do
patrimônio líquido da entidade.
II. A DMPL complementa o Anexo de Metas Fiscais
(AMF), integrante do Projeto de Lei Orçamentária
Anual (LOA).
III. A DMPL é obrigatória para as empresas estatais
dependentes e também para os demais órgãos e
entidades dos entes da Federação.

A)
B)
C)
D)
E)

Considerando os itens acima, está (ão) correto (s):
A)
B)
C)
D)
E)

l e lll.
lll, apenas.
ll e lll.
l, apenas.
ll, apenas.

l e lll.
ll e lll.
l e ll.
l, apenas.
ll, apenas.
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iniciais suplementares.
suplementares especiais.
adicionais especiais.
suplementares extraordinários.
adicionais extraordinários.

Questão 44

Questão 46

Existem algumas transações que promovem
alterações nos elementos patrimoniais da entidade
do setor público e que afetam o resultado. Aquelas
que correspondem a reduções na situação
patrimonial líquida da entidade não oriundas de
distribuições aos proprietários são denominadas:
A)
B)
C)
D)
E)

O objetivo da Norma NBC TG 26 é definir a base para
a apresentação das demonstrações contábeis, para
assegurar a comparabilidade tanto com as
demonstrações contábeis de períodos anteriores da
mesma entidade quanto com as demonstrações
contábeis de outras entidades. Observe as seguintes
afirmações acerca da NBC TG 26:

variações patrimoniais qualitativas.
transações permutativas.
variações patrimoniais diminutivas.
entradas compensatórias.
transações patrimoniais aumentativas.

I.

As notas explicativas contêm informação mais
fidedigna e relevante, comparativamente à
apresentada nas demonstrações contábeis. As
notas explicativas oferecem descrições
narrativas ou segregações e aberturas de itens
divulgados nessas demonstrações e informação
acerca de itens que não se enquadram nos
critérios de reconhecimento nas demonstrações
contábeis.
II. Os outros resultados abrangentes compreendem
itens de receita e despesa (incluindo ajustes de
reclassificação) que são reconhecidos na
demonstração do resultado como requerido ou
permitido pelas normas, interpretações e
comunicados técnicos emitidos pelo CFC.
III. O ajuste de reclassificação é o valor
reclassificado para o resultado no período
corrente que foi inicialmente reconhecido como
outros resultados abrangentes no período
corrente ou em período anterior.

Questão 45
Os princípios possuem o condão de declarar e
consolidar os altos valores da vida humana e, por
isso, são considerados pedras angulares e vigasmestras do sistema. O mesmo ocorre com a
contabilidade, que possui, também, princípios
norteadores. Nesse sentido, há um princípio que
reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a
necessidade da diferenciação de um Patrimônio
particular no universo dos patrimônios existentes,
independentemente de pertencer a uma pessoa, um
conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição
de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins
lucrativos. Trata-se do seguinte princípio de
contabilidade:
A)
B)
C)
D)
E)

Dentre as afirmações acima mencionadas,
identifique as afirmativas corretas.
A)
B)
C)
D)
E)

competência.
entidade.
oportunidade.
registro pelo valor original.
continuidade.

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

Questão 47
Um ativo enquadra-se na condição de ativo intangível
quando pode ser identificável, controlado e gerador
de benefícios econômicos futuros ou serviços
potenciais. O conceito relativo aos ativos intangíveis,
que refere-se à aplicação dos resultados da pesquisa
ou de outros conhecimentos em um plano ou projeto
visando à produção de materiais, dispositivos,
produtos, processos, sistemas ou serviços novos ou
substancialmente aprimorados, antes do início da
sua produção comercial ou do seu uso, é
denominado:
A)
B)
C)
D)
E)
11

desenvolvimento.
prototipagem.
modelagem.
estruturação.
arranjo funcional.

Questão 48

Questão 49

A PPP é adequada à implantação e gestão de
serviços de grande vulto, que seriam
economicamente inviáveis sem a participação do
Governo. O dispêndio, total ou parcial, com a
execução da obra ou prestação do serviço incumbe
ao parceiro privado, sendo ressarcido no curso do
contrato mediante tarifa dos usuários e/ou
contraprestação do parceiro público. Em relação aos
aspectos relativos às PPPs, analise:

A Dívida ativa é representada pelo conjunto de
créditos tributários e não tributários em favor da
Fazenda Pública, não recebidos no prazo para
pagamento definido em lei ou em decisão proferida
em processo regular, inscrito pelo órgão ou entidade
competente, após apuração de certeza e liquidez. Em
relação aos aspectos relativos à Dívida Ativa,analise:
I.

Verificado o não recebimento do crédito no prazo
de vencimento, cabe ao órgão ou entidade de
origem do crédito encaminhá-lo ao órgão ou
entidade competente para sua inscrição em
dívida ativa, com observância dos prazos e
procedimentos estabelecidos.
II. A inscrição do crédito em dívida ativa configura
fato contábil comutativo, pois não altera o valor
do patrimônio líquido do ente público.
III. No órgão ou entidade de origem é baixado o
crédito a receber contra uma variação
patrimonial diminutiva (VPD) e no órgão ou
entidade competente para inscrição é
reconhecido um crédito de dívida ativa contra
uma variação patrimonial aumentativa (VPA).

I.

Uma
Concessão Administrativa tem como
objeto a concessão de serviços públicos ou obras
públicas de que trata a Lei nº 8.987/95, quando
envolver, adicionalmente, à tarifa cobrada dos
usuários, uma contraprestação pecuniária do
parceiro público ao parceiro privado.
II. Podem ser objeto de uma PPP a prestação de
serviços públicos típicos à coletividade, tais
como manutenção de rodovias, saneamento
básico, saúde e educação, ou a prestação de
serviços à própria Administração Pública, tais
como a gestão de prédios públicos ou presídios.
III. Uma Concessão Patrocinada tem como objeto a
prestação de serviços de que a Administração
Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda
que envolva execução de obra ou fornecimento e
instalação de bens. A forma de remuneração do
concessionário é feita apenas pela
contraprestação paga pelo concedente, não há
cobrança de tarifa, já que o usuário direto dos
serviços é a Administração Pública.

Considerando as afirmativas acima, está (ão) correto
(s):
A)
B)
C)
D)
E)

lll, apenas.
l e lll.
ll e lll.
l, apenas.
ll, apenas.

Considerando os itens acima, está (ão) correto (s):
A)
B)
C)
D)
E)

l e lll.
lll, apenas.
ll e lll.
l, apenas.
ll, apenas.

Questão 50
Existem requisições de pagamento contra a Fazenda
Pública decorrentes de decisões judiciais transitadas
em julgado, disciplinados pelo art. 100 da CF/1988.
Mais tarde, por meio da Emenda Constitucional nº
62/2009, foi acrescentado o § 15º ao art. 100 da
CF/1988, prevendo o estabelecimento de um regime
especial relativo a este tema para estados, Distrito
Federal e municípios por meio de lei complementar.
Trata-se do seguinte conceito:
A)
B)
C)
D)
E)
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contrapontos.
derivativos.
regimes diferidos.
precatórios em regime especial.
contrapartidas orçamentárias.

