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• Confira se este caderno de provas corresponde ao car-
go pretendido.

• Quando for permitido abrir o caderno, verifique se 
está completo ou se apresenta imperfeições gráficas 
que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite ou-
tro caderno de provas ao fiscal de sala.

• Este caderno contém as provas objetivas, com 40 ques-
tões objetivas, conforme quadro acima.

• Cada questão apresenta quatro alternativas de respos-
ta, das quais apenas uma é a correta. Responda o ca-
derno de provas e marque no Cartão-Resposta as letras 
correspondentes às respostas assinaladas no caderno 
de provas.

• No cartão, as respostas devem ser marcadas com cane-
ta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, dentro dos 
seus limites e sem rasuras.

• O Cartão-Resposta da prova objetiva é personalizado e 
não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-lo 
verifique se seus dados estão impressos corretamente; 
se houver erros, notifique ao fiscal de sala.

• O tempo de duração das provas é de 3 horas, a partir do 
sinal de início, já incluídos nesse tempo a abertura do 
pacote de prova, a distribuição do material,  a leitura 
dos avisos e a marcação do Cartão-Resposta.

• Você deverá permanecer na sala por, no mínimo, 1 hora 
após o início das provas e poderá levar este caderno 
de provas somente no decurso dos últimos 30 minutos 
anteriores ao horário estipulado para o seu término.

• Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para o pre-
enchimento do Cartão-Resposta. Não será concedido 
tempo adicional para completar o preenchimento.

• Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer 
na sala de provas, sendo liberados após a entrega do 
cartão resposta pelo último candidato e das assinatu-
ras dos mesmos no relatório de sala.

• Ao terminar, devolva ao aplicador, separadamente, o 
Caderno de Provas e o Cartão-Resposta.
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I

Já era quase madrugada
Neste querido Riacho Fundo
Cidade muito amada
Que arranca elogios de todo mundo

O plantão estava tranquilo
Até que de longe se escuta um zunido
E todos passam a esperar
A chegada da Polícia Militar

Logo surge a viatura
Desce um policial fardado
Que sem nenhuma frescura
Traz preso um sujeito folgado

Procura pela autoridade
Narra a ele a sua verdade
Que o prendeu sem piedade
Pois sem nenhuma autorização
Pelas ruas ermas todo tranquilão
Estava em uma motocicleta com restrição

(Disponível em: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-
-noticias/2011/08/03/delegado Reinaldo Lobo-faz-relatorio-de-

-crime-em-forma-de-poesia-e-é-repeendido-veja-htm. Acesso em 
14/11/2022)

QUESTÃO 01
Leia as afirmações sobre o texto I:

I. É o relatório de um crime na estrutura de um poema.
II. O autor do texto apresentou versos e estrofes,além de 
rimas alternadas e emparelhadas em todo o texto.
III. Fica explícito  que a principal intenção do autor não 
foi produzir arte.
IV. Há presença de intergenericidade nesse texto,con-
siderando que ele apresenta uma característica formal, 
entretanto  outro propósito comunicativo.

Marque a alternativa correta:

A ( ) I apenas.
B ( ) I, II apenas. 
C ( ) II, III apenas.
D ( ) I, II,IV apenas. 

QUESTÃO 02
Em relação ao Texto I, marque a tipologia textual 

de base predominante nele:

A ( ) descritiva.
B ( ) narrativa. 
C ( ) injuntiva. 
D ( ) argumentativa. 

QUESTÃO 03
Quanto ao domínio discursivo, marque a instância 

discursiva predominante no Texto I:

A ( ) discurso familiar.
B ( ) discurso jornalístico. 
C ( ) discurso jurídico.
D ( ) discurso poético.

QUESTÃO 04
Considerando a ênfase que o autor deu a um dos 

elementos da comunicação no Texto I, a função de lin-
guagem predominante nele é:

A ( ) poética.
B ( ) apelativa.
C ( ) fática. 
D ( ) metalinguística. 

TEXTO II

(Disponível em: https://ndmais.com.br/opinião 
/charges/falta-de-combustivel/)
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QUESTÃO 05
Na charge acima há um recurso estilístico na cons-

trução do pensamento do personagem burro. Qual o 
nome dessa figura de linguagem? Marque a alternativa 
correta:

 
A ( ) paródia. 
B ( ) paráfrase.
C ( ) prosopopéia.
D ( ) metáfora. 

QUESTÃO 06
No pensamento do personagem “burro”, dentro do 

balão, há dois conectores conjuntivos: E e QUE. Marque 
a alternativa que apresenta a classificação semântica dos 
conectores na ordem que aparecem:

A ( ) conjunção integrante e conjunção adversativa.
B ( ) conjunção aditiva e conjunção integrante. 
C ( ) conjunção aditiva e conjunção relativa. 
D ( ) conjunção conformativa e conjunção comparati-

va.

TEXTO III
Leia este trecho de notícia de jornal:

No início do ano haverá concursos para preenchi-
mentos de todas as vagas ociosas na Unicamp,promovi-
das pelas universidades onde serão oferecidas. [...] Se não 
houverem candidatos aptos em número suficiente para 
preencher as vagas, elas serão oferecidas somente no ano 
seguinte.

(Folha de São Paulo, 11/02/1991). 

QUESTÃO 07
Nesse trecho há duas passagens empregando o ver-

bo haver no sentido de existir:Marque a alternativa cor-
reta quanto à concordância verbal nesse emprego:

A ( ) houverem candidatos.
B ( ) haverá concursos. 
C ( ) houver candidatos.
D ( ) haverão concursos. 

TEXTO IV
O QUE NÃO FALTOU FOI AVISO

Choveu tinta nas rotativas que imprimiram jornais 
e revistas em maio para falar da crise. Os meios de co-
municação descobriram a crise tardiamente. Apesar de 
esporádicos alertas, ninguém soube dar ao cidadão a real 
dimensão do problema.

Vai fazer cinco anos que a Câmara Americana de 
Comércio aborda em textos públicos os problemas de su-
primento de energia no Brasil.

(Update, junho, 2001)

QUESTÃO 08
Marque a alternativa que apresenta o sentido do 

verbo chover no Texto IV:

A ( ) cair ou sobrevir em abundância.
B ( ) chover no sentido de chuva natural. 
C ( ) pingar muitas gotas de tinta. 
D ( ) cair gotas esporádicas de tintas.
 

QUESTÃO 09
A palavra “alerta” pode exercer as funções relativas 

a quatro classes gramaticais. Em que sentido ela foi em-
pregada no texto? Marque a alternativa certa:

A ( ) adjetivo. 
B ( ) pronome.
C ( ) substantivo.
D ( ) advérbio. 

 
QUESTÃO 10

Observe as palavras extraídas do texto e marque 
a alternativa cuja acentuação dos vocábulos se justifica 
pela mesma regra ortográfica:

A ( ) comunicação/câmara/ninguém.
B ( ) dimensão/esporádicos/público.
C ( ) comércio/ninguém/cidadão.
D ( ) esporádicos/câmara/públicos. 
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MATEMÁTICA

QUESTÃO 11
Num estacionamento existem motos e carros num 

total de 40 veículos. Sabendo que a quantidade de pneus 
existentes é de 120, podemos afirmar corretamente que:

A ( ) O número de motos é igual ao número de carros.
B ( ) O número de moto é igual ao dobro do número de 

carros.
C ( ) O número de motos é maior que o número de car-

ros.
D ( ) O número de motos é menor ao número de carros.

QUESTÃO 12
A sombra de uma árvore aumenta, em determinan-

do período do dia de acordo com uma função exponen-
cial, o tempo medido em horas e a sombra em metros, de 
acordo com f(t) = 2t – 2. Analisando essa função, quanto 
tempo demoraria para que a sombra atinja 32?.

A ( ) 8 anos.
B ( ) 7 anos.
C ( ) 6 anos.
D ( ) 5 anos.

QUESTÃO 13 
Um triângulo isósceles possui os lados congruen-

tes medindo 5 metros e o ângulo entre eles medindo 60 
graus. Nessas condições a área desse triângulo é:

A ( ) 25 3. 
B ( ) 25 3 /2.
C ( ) 25 3 /4.
D ( ) 25 3 /8. 

QUESTÃO 14 
Uma empresa fez um contrato com um cliente de 

modo que seria cobrado um custo fixo mensal de 50 reais 
e 15 reais por utilização do produto por hora. Num de-
terminado mês o cliente pagou 755 reais. Qual foi o total 
de horas utilizadas naquele mês?

A ( ) 45. 
B ( ) 47.
C ( ) 49.
D ( ) 51. 

QUESTÃO 15 
Uma pessoa construirá um chiqueiro retangular 

com tela cujo valor é 17 reais o metro linear. Sabendo 
que a área do chiqueiro é de 50 metros quadrados e que 
o comprimento do chiqueiro excede a largura em 40 me-
tros, qual o valor que gastou com as telas?:

A ( ) 2010 reais. 
B ( ) 2020 reais.
C ( ) 2030 reais.
D ( ) 2040 reais. 

QUESTÃO 16 
A função f(x) = – x2 + 50x descreve a germinação de 

sementes relacionando-a a temperatura x. Qual a tempe-
ratura de germinação máxima?

A ( ) 50. 
B ( ) 35.
C ( ) 25.
D ( ) 15.

QUESTÃO 17
Uma pessoa precisa transferir 758 unidades de um 

produto e para tanto tem a seu dispor embalagens com 
capacidade para 18 unidades da mercadoria. Para trans-
portar toda mercadoria, quantas caixas no mínimo se-
rão necessárias?

A ( ) 39. 
B ( ) 41.
C ( ) 43.
D ( ) 45.

QUESTÃO 18
A média aritmética das notas de uma turma do en-

sino médio de uma escola com 35 alunos foi de 65 num 
determinado mês. No mês seguinte as notas individuais 
foram acrescidas de 10% cada uma, nessas condições a 
média aritmética no mês seguinte aumentou para (assi-
nale a única resposta correta)?

A ( ) 67,5.
B ( ) 69,5.
C ( ) 71,5.
D ( ) 73,5.
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QUESTÃO 19
Para construir uma cerca de duzentos metros uma 

máquina operando 8 horas por dia gasta 10 dias para 
terminar o serviço. Assim, para construir uma cerca de 
300 metros trabalhando 10 horas por dia, quantos dias 
levaria?

A ( ) 8 dias. 
B ( ) 10 dias.
C ( ) 12 dias.
D ( ) 14 dias.

QUESTÃO 20
Para medir a largura de um rio num determinado 

local uma pessoa num ponto (B) observa uma árvore (A) 
na outra margem. Em seguida caminha 45 metros até 
um ponto C de modo que o ângulo ABC seja de 90 graus 
e o ângulo BCA seja de 30 graus. Qual a largura do rio?

A ( ) 29. 
B ( ) 26.
C ( ) 23.
D ( ) 21.
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QUESTÃO 23
Segundo as proposições da Lei Orgânica do Mu-

nicípio de Mossâmedes, compete à Câmara Municipal 
exercer as seguintes atribuições:

I. Autorizar o prefeito a ausentar-se do município, por 
mais de quinze dias, por necessidade do serviço;
II. Tomar e julgar as contas do Prefeito, deliberando so-
bre parecer do Tribunal de Contas do Município no pra-
zo máximo de 60 (sessenta) dias de seu recebimento;
III. Aprovar projetos de edificação e planos de loteamen-
to, armamento e zoneamento urbano ou para fins urba-
nos;
IV. Publicar, até 30 (trinta) dias após o encerramento de 
cada bimestre, relatório resumido da execução orçamen-
tária.

Estão corretos os itens:

A ( ) Apenas II e IV.
B ( ) Apenas I e II.
C ( ) Apenas I, II e IV.
D ( ) Apenas I e IV.

QUESTÃO 24
Segundo as disposições da Lei Orgânica do Muni-

cípio de Mossâmedes, o processo legislativo municipal 
compreende a elaboração de emendas à Lei Orgânica 
Municipal, leis complementares, ordinárias e delegadas, 
decretos legislativos e resoluções. A respeito do tema, as-
sinale a alternativa CORRETA:

A ( ) A Lei Orgânica somente poderá ser emendada na 
vigência de estado de sítio ou de intervenção no 
Município.

B ( ) As leis complementares somente serão aprova-
das se obtiverem a maioria absoluta dos votos dos 
membros da Câmara Municipal, observados os 
demais termos de votação das leis ordinárias.   

C ( ) As leis que dispuserem sobre criação de cargos, 
funções ou empregos públicos, são de iniciativa 
exclusiva da Mesa da Câmara.

D ( ) A Lei Orgânica Municipal só poderá ser emenda-
da mediante proposta do Prefeito Municipal.

LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS 
GERAIS DO MUNICÍPIO

QUESTÃO 21
Quanto à história do município, segundos os dados 

disponíveis na pagina oficial da Prefeitura Municipal, 
analise as afirmações a seguir. 

I. O município surgiu há mais de 300 anos, em razão da 
descoberta de ouro nas encostas da Serra Dourada.
II. Localizado nas encostas da Serra Dourada, com alti-
tude média de 615m, possui clima semiárido, com varia-
ções de temperatura.
III. A comunidade teve início por volta da metade do sé-
culo XVIII, com a denominação de Aldeia de São José, 
fundada para servir de habitação dos índios AKROÁS e 
NAUNDÓS.
IV. Em 1774 foi reerguida com edificações pelo então Go-
vernador da Capitania de Goiás e Capitão-General, D. 
José de Almeida Vasconcelos Several de Carvalho, Barão 
de Mossâmedes, para sua residência e local de escraviza-
ção dos índios KAIAPÓS, passando a ser denominada 
Aldeia de São José de Mossâmedes.

A alternativa correta é:

A ( ) I, II e IV, apenas, são corretas.
B ( ) I e II, apenas, são corretas.  
C ( ) II e IV, apenas, são corretas.
D ( ) III e IV, apenas, são corretas.

QUESTÃO 22
Quanto à história do município, segundos os dados 

disponíveis na pagina oficial da Prefeitura Municipal, 
analise as afirmações a seguir

I. Do ponto de vista religioso, ainda no século XVIII, 
criou-se a Freguesia de São José de Mossâmedes, desli-
gando-a da Freguesia de Meia Ponte.
II. Em 31 de julho de 1845, pela Lei Provincial nº6, foi 
criado o Distrito de São José de Mossâmedes, passando a 
pertencer ao Município de Goiás.
III. Pelo Decreto-Lei nº1.233 de 31 de Outubro de 1938, 
passou a denominar-se, somente Mossâmedes.
IV. Mossâmedes foi elevada à categoria de Município, em 
14 de Novembro de 1953, quando entrou em vigor a Lei 
Estadual que criou o Município de Mossâmedes.

A alternativa correta é:

A ( ) I, II e IV, apenas, são corretas.
B ( ) I e II, apenas, são corretas.  
C ( ) II e IV, apenas, são corretas.
D ( ) II, III e IV, apenas, são corretas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26
O art. 2º da Lei n. 4.320/1964 estabelece o princí-

pio da anualidade ou periodicidade e delimita o exercí-
cio financeiro orçamentário: período de tempo ao qual 
a previsão das receitas e a fixação das despesas registra-
das na LOA irão se referir. Segundo o art. 34 da Lei nº 
4.320/1964, o exercício financeiro coincidirá com o ano 
civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada 
ano. Seu planejamento pressupõe, portanto, o fluxo pre-
visto de ingressos e de aplicação de recursos.

Desta forma, analise as assertivas e assinale a que 
melhor representa a execução orçamentária anual.

A ( ) As receitas serão arrecadadas dentro do período 
e as despesas serão contabilizadas após seu paga-
mento.

B ( ) Compreenderão as receitas realizadas aquelas ar-
recadadas dentro do período mais aquelas advin-
das de restos a pagar não processados em virtude 
do prazo de liquidação. 

C ( ) A execução das despesas segue os estágios de em-
penho, liquidação, pagamento e restos a pagar 
processados e não processados.

D ( ) Os créditos suplementares terão vigência adstri-
ta ao exercício financeiro em que forem abertos, 
dependendo da existência de recursos disponíveis 
para ocorrer a despesa.

QUESTÃO 27
A Norma Brasileira de Contabilidade TSP 04 - Es-

toques, estabelece o tratamento contábil quanto ao valor 
a ser reconhecido como ativo e mantido nos registros até 
que as respectivas receitas sejam reconhecidas. Caso haja 
duas situações distintas de mensuração do valor de custo 
dos estoques, a entidade deve escolher:

A ( ) Entre o valor de custo ou o valor realizável líqui-
do, dos dois o menor.

B ( ) O valor justo. 
C ( ) O custo de aquisição mais os custos incorridos 

para trazer os estoques à sua condição e localiza-
ção atuais.

D ( ) O valor justo menos as despesas de vendas.

QUESTÃO 25
De acordo com o Estatuto dos Servidores do Mu-

nicípio de Mossâmedes, assinale a alternativa INCOR-
RETA: 

A ( ) Além do vencimento e das vantagens previstas na 
lei, poderão ser deferidos aos servidores gratifi-
cações e adicionais, dentre eles, a gratificação de 
produtividade fiscal. 

B ( ) A gratificação de incentivo funcional será conce-
dida mediante comprovação de conclusão de cur-
sos e programas voltados para o aprimoramento 
profissional, ministrados pela administração mu-
nicipal ou por instituições de ensino devidamente 
credenciadas.  

C ( ) Por quinquênio de efetivo exercício no serviço pú-
blico municipal de Mossâmedes, será concedido 
ao servidor um adicional correspondente a 2% 
(dois por cento) do vencimento base de seu cargo 
efetivo, até o limite de sete quinquênios. 

D ( ) O servidor que opera direta e permanentemente 
com raios X ou substâncias radioativas gozará, 
obrigatoriamente, vinte dias consecutivos de fé-
rias, por semestre de atividade profissional, proi-
bida, em qualquer hipótese, a acumulação. 
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QUESTÃO 28
O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público 

(PCASP) é o instrumento norteador, padronizado e sis-
tematizado de contas contábeis com inúmeros objetivos, 
dentre os quais se destacam a de proporcionar a con-
solidação das contas públicas nacionais. O mecanismo 
para segregação dos valores das transações que serão in-
cluídas ou excluídas da consolidação é estabelecido pela 
utilização do 5º nível das classes 1, 2, 3 e 4 do PCASP, a 
fim de identificar saldos recíprocos. Portanto, uma con-
ta com nível de subtítulo x.x.x.x.1.xx.xx, compreende os 
saldos que: 

A ( ) Não serão excluídos nos demonstrativos consoli-
dados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
(OFSS) do mesmo ente, resultante de transações 
internas e unidades orçamentárias distintas. 

B ( ) Serão excluídos nos demonstrativos consolida-
dos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
(OFSS) de entes públicos distintos, resultantes das 
transações entre o ente e a União.

C ( ) Serão excluídos nos demonstrativos consolida-
dos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
(OFSS) de entes públicos distintos, resultantes das 
transações entre o ente e um estado. 

D ( ) Não serão excluídos nos demonstrativos consoli-
dados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
(OFSS).

QUESTÃO 29
A depreciação de bens imóveis é a alocação siste-

mática do valor depreciável de ativo tangível ao longo 
da sua vida útil, devendo a entidade alocar o valor ini-
cialmente reconhecido de item aos componentes signifi-
cativos e os depreciar separadamente. A depreciação se 
inicia assim que esse bem se encontra disponível para 
uso. Quanto aos métodos de depreciação, devem refletir 
o padrão esperado no qual os benefícios econômicos fu-
turos ou potencial de serviços do ativo são consumidos 
pela entidade. Para tanto, pode-se utilizar no lançamen-
to da depreciação:

A ( ) O método de linear cujos valores serão alocados 
nas contas de natureza patrimonial e de controle 
de classes 1, 4, 7 e 8, respectivamente. 

B ( ) O método baseado na receita da atividade da en-
tidade cujos valores serão alocados nas contas de 
natureza orçamentária de classe 6. 

C ( ) O método das unidades produzidas cujos valores 
serão alocados nas contas de natureza de controle 
de classes 7 e 8. 

D ( ) O método dos saldos decrescentes cujos valores 
serão alocados nas contas patrimoniais de classes 
3 e 1.

QUESTÃO 30
As informações disponibilizadas no Portal do SI-

CONFI (Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do 
Setor Público Brasileiro) ou mesmo nos Portais de Trans-
parência dos entes permitem análise temporal provisória 
ou definitiva da execução orçamentária, podendo a par-
tir destas a tomada de decisões preditivas à ocorrência 
de efeitos danosos à administração pública. Adotando 
como provisórias as informações que seguem, analise-as 
sob a ótica do resultado orçamentário.

PREVISÃO 
INICIAL

PREVISÃO 
ATUALIZADA

RECEITA REA-
LIZADA ATÉ O 

BIMESTRE

Receitas 
Correntes 28.417.644,74 28.417.644,74 20.344.642,73

Receitas 
de Capital 1.409.159,99 1.409.159,99 1.672.035,00

Total 
das Receitas* 29.826.804,73 29.826.804,73 22.016.677,73

DOTAÇÃO 
INICIAL

DOTAÇÃO 
ATUALI-

ZADA

DESPESAS 
EMPENHA-
DAS ATÉ O 
BIMESTRE

DESPESAS 
LIQUIDA-
DAS ATÉ O 
BIMESTRE

DESPESAS 
PAGAS ATÉ O 

BIMESTRE

D
es

pe
sa

s 
C

or
re

nt
es

25.582.182,10 25.582.182,10 22.243.621,25 18.711.939,27 18.290.879,19

D
es

pe
sa

s d
e 

C
ap

ita
l

3.220.000,00 2.715.914,22 2.104.870,54 1.276.045,94 1.258.095,94

To
ta

l d
as

 
D

es
pe

sa
s*

29.002.182,10 28.298.096,32 24.348.491,79 19.987.985,21 19.548.975,13

*Exceto Intra-Orçamentárias

A partir das informações apresentadas, marque a 
alternativa que melhor representa a apuração do resulta-
do orçamentário e diagnóstico:

A ( ) O superávit está coerente com valores estimados 
e fixados pela Lei Orçamentária Anual (LOA) no 
valor de R$ 1.528.708,41, cumprindo-se assim o 
desejado equilíbrio fiscal preceituado pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

B ( ) As receitas totais lançadas foram suficientes para 
a promoção do resultado superavitário de R$ 
2.467.702,60, podendo estes excessos serem utili-
zados nos próximos períodos com a abertura de 
novos créditos orçamentários.

C ( ) O déficit apresentado de R$ 2.331.814,06 demons-
tra desequilíbrio fiscal e a necessidade de reenqua-
dramento aos limites estabelecidos.  

D ( ) As informações anteriores são insuficientes para 
análise do resultado orçamentário sendo que para 
obtê-lo faz-se necessário o valor do saldo de caixa 
do exercício anterior. 
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QUESTÃO 31
Uma determinada prefeitura municipal realizou 

a aquisição de equipamentos hospitalares para a nova 
maternidade municipal. O pagamento será realizado 
em 4 parcelas acrescido de juros compostos pré-fixados. 
O lançamento ao final do primeiro mês decorrente da 
apropriação dos juros ao resultado do exercício será: 

A ( ) D 3.4.X.X.X.XX.XX – Variações Patrimoniais Di-
minutivas Financeiras

   C 2.1.2.X.X.XX.XX – (-) Encargos Financeiros a 
Apropriar.

B ( ) D 1.2.3.X.X.XX.XX – Imobilizado
   C 2.1.2.X.X.XX.XX – (-) Encargos Financeiros a 

Apropriar.
C ( ) D 1.2.3.X.X.XX.XX – Imobilizado
   C 3.4.X.X.X.XX.XX – Variações Patrimoniais Di-

minutivas Financeiras.
D ( ) D 3.6.4.1.X.XX.XX – Incorporação de Passivos
   C 1.1.9.2.X.XX.XX – VPD Financeiras a Apro-

priar.

QUESTÃO 32
As Operações de Crédito correspondem ao com-

promisso financeiro assumido pelo ente público em ra-
zão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de 
título, etc. A operação de crédito por antecipação de re-
ceita orçamentária deve seguir as exigências da Lei de 
Responsabilidade Fiscal aplicáveis às operações gerais de 
crédito. Porém, não se equiparam ao conceito de Opera-
ção de Crédito:

A ( ) Emissão de títulos públicos assumidas em virtude 
de lei.

B ( ) Recebimento antecipado de valores provenientes 
da venda a termo de bens e serviços. 

C ( ) Parcelamento de débitos preexistentes junto a ins-
tituições não financeiras. 

D ( ) Arrendamento mercantil.

QUESTÃO 33
As despesas inscritas em restos a pagar, processadas 

ou não, serão pagas em exercícios seguintes desde que li-
quidadas. Assim, um ente que empenhou e liquidou sua 
despesa antes do término do exercício em curso, deverá 
proceder a inscrição de:

A ( ) Restos a Pagar Processados nas contas de natureza 
orçamentária e de controle. 

B ( ) Restos a Pagar Processados nas contas de natureza 
orçamentária.

C ( ) Restos a Pagar Processados nas contas de natureza 
patrimonial, orçamentária e de controle. 

D ( ) Não Processados nas contas de natureza orçamen-
tária e de controle. 

QUESTÃO 34
Concessão de serviço público é uma concessão co-

mum cuja delegação de sua prestação é realizada pelo 
concedente à pessoa jurídica ou consórcio de empresas 
que demonstre capacidade para seu desempenho, por 
sua conta e risco e por prazo determinado. Caso haja in-
tenção de um município em estabelecer a concessão de 
transporte urbano de passageiro, deve realizar procedi-
mento licitatório, na modalidade: 

A ( ) Pregão, cujo critério de julgamento será o de me-
nor preço.

B ( ) Concorrência, cujo critério de julgamento será o 
de menor preço.

C ( ) Leilão, cujo critério de julgamento será o de maior 
lance.

D ( ) Credenciamento, por processo administrativo de 
chamamento público dos interessados. 
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QUESTÃO 35
A seguir são apresentadas receitas orçamentárias 

de determinado ente público:

• Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilu-
minação Pública – R$ 4.000,00

• Operações de Crédito Internas – R$ 2.0000,00
• Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo-

rial Urbana – R$ 50.000,00
• Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – 

ISSQN – R$ 35.000,00
• Taxa de Localização e Funcionamento – R$ 

2.000,00
• Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, 

Tarifas de Ocupação – R$ 10.000,00
• Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – R$ 

2.000,00
• Cota-Parte do Fundo de Participação dos Muni-

cípios – FPM – R$ 120.000,00
• Amortização de Financiamento do Fundo de Fi-

nanciamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES R$ 
4.000,00

O valor total das receitas que não se enquadram na 
categoria econômica corrente é:

A ( ) R$ 6.000,00.  
B ( ) R$ 10.000,00.
C ( ) R$ 16.000,00.  
D ( ) R$ 224.000,00.

QUESTÃO 36
Quando ocorre uma transação com contrapresta-

ção, a entidade recebe ativos ou serviços, ou tem passivos 
extintos, e diretamente entrega um valor aproximada-
mente equivalente à outra parte em troca. Assim, a nor-
ma determina que a receita decorrente da venda de bens 
deve ser reconhecida quando as seguintes condições ti-
verem sido satisfeitas:

I. Os custos incorridos na transação e os custos para 
concluir a transação puderem ser mensurados confiavel-
mente.
II. For provável que os benefícios econômicos ou poten-
ciais de serviços associados à transação fluirão para a 
entidade.
III. A entidade tiver transferido ao comprador todos os 
riscos e benefícios significativos inerentes à propriedade 
dos bens.
IV. A entidade mantiver envolvimento continuado na 
gestão dos bens vendidos, no que diz respeito ao contro-
le dos bens.

Com base nos itens apresentados, assinale a opção 
que represente as assertivas corretas.

A ( ) II e IV.
B ( ) I e IV.
C ( ) I, II e III.
D ( ) I, II e IV.

QUESTÃO 37
A demonstração dos fluxos de caixa deve apresen-

tar os fluxos de caixa do período classificados por ativi-
dades operacionais, de investimento e de financiamento, 
da forma que seja mais apropriada, permitindo a avalia-
ção do impacto sobre a posição financeira e o montante 
de seu caixa e equivalentes de caixa. A seguir são apre-
sentadas atividades que interferem nos fluxos financei-
ros, sendo:

• Recebimento de R$ 50.000,00 decorrentes de 
operações de crédito por antecipação de receitas de im-
postos.

• Pagamento de R$ 12.000,00 decorrentes da solu-
ção de litígios.

• Pagamento de R$ 50.000,00 decorrentes de em-
préstimos consignados a servidores públicos.

• Pagamento de R$ 30.000,00 a servidores públi-
cos.

• Recebimento de R$ 50.000,00 decorrentes de 
impostos e multas.

• Pagamento de R$ 20.000,00 do projeto elétrico 
na nova sede da Prefeitura. 

• Recebimento de R$ 120.000,00 decorrentes de 
venda de lote público.

• Pagamento de R$ 3.000,00 de transações com 
seguradora.

Analisando-se as informações anteriores, os resul-
tados das atividades operacionais, de investimento e de 
financiamento são, respectivamente:

 
A ( ) R$ 45.000,00; R$ 170.000,00; R$ 120.000,00.
B ( ) R$ 95.000,00; R$ 70.000,00; R$ 50.000,00.
C ( ) R$ 15.000,00; R$ 50.000,00; R$ 40.000,00.
D ( ) R$ 5.000,00; R$ 50.000,00; R$ 50.000,00.
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QUESTÃO 38
O gestor público deve, de forma sistemática e con-

tínua, eleger o controle do endividamento público como 
sua responsabilidade primária, a partir dos limites esta-
belecidos da Dívida Consolidada Líquida – DCL. O Ane-
xo de Metas Fiscais estabelecido pela Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) consolida as práticas relativas ao 
planejamento e controle do resultado primário e nomi-
nal que possam afetar a continuidade dos programas e 
ações governamentais. Caso um ente federativo ultra-
passe o respectivo limite da dívida consolidada ao final 
de um quadrimestre, deve adotar medidas corretivas tais 
como:

A ( ) Reparcelamento das dívidas consolidadas para o 
próximo exercício orçamentário, devendo reduzir 
em pelo menos 75% até o final do 3º quadrimestre.

B ( ) Limitação total dos empenhos, exceto para pa-
gamento de Despesas com Pessoal e Encargos 
Sociais, enquanto perdurar o excedente do limite 
estabelecido da Dívida Consolidada,

C ( ) Promover, por ato próprio e nos montantes ne-
cessários, até o final do próximo quadrimestre, li-
mitação de empenho e movimentação financeira, 
devendo ao gestor a criação de mecanismos que 
possibilitem a efetiva arrecadação. 

D ( ) Recondução do limite até o término dos três qua-
drimestres subsequentes, reduzindo o excedente 
em pelo menos 25% no primeiro. 

QUESTÃO 39
Uma ação judicial, transitada em julgado, contra 

um ente público municipal, decidiu pela devolução 
aos contribuintes de determinada taxa paga e não 
prevista pelo Código Tributário Municipal. Com tal 
determinação e o exíguo tempo para cumprimento, 
restou ao município buscar meios para sanar tal fato. Não 
havendo recursos necessários para tal, a alternativa foi 
a melhor encontrada pelo contador público municipal, 
que, observando a previsão da própria Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), indicou a utilização de:

A ( ) Operação de Crédito Externa.
B ( ) Alienação de Bens Móveis.
C ( ) Reserva de Contingência. 
D ( ) Retenção das Deduções para o FUNDEB.

QUESTÃO 40
Uma entidade paraestatal apresentou as informa-

ções seguintes necessárias a sua avaliação patrimonial, 
cujo fechamento é datado de 31/12/2021.

Ativo Total 1.954.520 Passivo Total 1.954.520

Ativo Circulante 1.164.282 Passivo Circulante 576.153

Caixa e Equivalentes 
de Caixa 99.911 Obrigações Sociais e 

Trabalhistas 46.062

Aplicações Finan-
ceiras 74.786 Fornecedores 129.391

Contas a Receber 390.727 Obrigações Fiscais 21.246

Estoques 536.699 Empréstimos e Finan-
ciamentos 213.562

Tributos a Recuperar 48.935 Outras Obrigações 164.447

Outros Ativos Circu-
lantes 13.224 Provisões 1.445

Ativo Não Circulante 790.238 Passivo Não Circu-
lante 413.406

Ativo Realizável a 
Longo Prazo 339.204 Empréstimos e Finan-

ciamentos 368.603

Investimentos 16.621 Outras Obrigações 3.095

Imobilizado 370.348 Tributos Diferidos 41.361

Intangível 64.065 Provisões 347

Patrimônio Líquido 
Consolidado 964.961

Capital Social Rea-
lizado 637.756

Reservas de Lucros 233.695

Ajustes de Avaliação 
Patrimonial 91.837

Participação dos 
Acionistas Não Con-
troladores 

1.673

Se, caso a comissão do certame do município julgou 
esta empresa vencedora pois seus quocientes de liquidez 
e endividamento foram os melhores apresentados dentre 
os critérios de desempate, então:

A ( ) O quociente de Liquidez Corrente é de 2,02 e a 
Composição do Endividamento é de 0,29.  

B ( ) O quociente de Liquidez Seco é de 1,09 e o de Par-
ticipação das Dívidas de Curto Prazo sobre o En-
dividamento Total é de 0,58. 

C ( ) O quociente de Liquidez Geral é de 1,98 e o de 
Grau de Endividamento é de 0,49. 

D ( ) O quociente de Liquidez Imediato é de 0,17 e o de 
Dependência Financeira é de 0,85. 
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RASCUNHO DO CARTÃO-RESPOSTA 
O preenchimento deste rascunho não é obrigatório.

NÃO DESTAQUE ESTE RASCUNHO!

Este rascunho não tem valor legal. Transcreva as respostas no Cartão-Resposta Personalizado.
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