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CARGO: ANALISTA MUNICIPAL – CONTABILIDADE 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Texto para responder às questões de 01 a 08. 
 

Nem novo, nem normal 
 

Considerado em 2019 o segundo país mais feliz de todos (o primeiro lugar ficou com a Finlândia), a Dinamarca ocupou 
esse posto em 2013 e 2016, liderando o Índice Mundial de Felicidade, segundo a Organização das Nações Unidas. O site 
Family Life Goals comenta que nesse país, os serviços de saúde e de educação são gratuitos. Sua geografia permite que, 
de qualquer ponto da Dinamarca, as pessoas estejam a uma distância máxima de 52 km do mar. Que privilégio! Além 
disso, são valores fundamentais para os dinamarqueses, a empatia e a afeição, o que torna o país próspero e seus 
habitantes compassivos. A empatia faz parte do currículo padrão, ensinando às crianças dinamarquesas o significado de 
entender e compartilhar seus sentimentos, bem como capacitando-as a identificar e trabalhar estados emocionais.  

A empatia pressupõe capacidade de perceber, sem julgar (componente cognitivo); capacidade de reagir em sintonia 
com a emoção do outro (componente afetivo) e expressão verbal, postura e atitude que validam o sentimento do outro 
(componente comportamental).  

Creio que você concorda comigo, no que tange à sensação de que está faltando empatia em boa parte do planeta e 
que essa falta se exacerbou com o advento da pandemia, orquestrada pelo confinamento e pela insegurança diante do 
futuro próximo e do longínquo. Mais que mera impressão, a certeza de que insensatez é a regra complica sobremaneira 
um tempo já difícil de encarar.  

Todos os dias somos alvo ou temos conhecimento de atrocidades cometidas contra pessoas, independentemente de 
sua cor, sexo, gênero, idade, estado civil, crença ou condição socioeconômica. Indiferença, pouco caso, fake news, 
assédios, fraudes, abusos, assaltos, estupros, assassinatos… se repetem à exaustão, aqui e ali, apavorando-nos, ao mesmo 
tempo em que vamos nos habituando com fatos cada vez mais hediondos, cada vez mais comuns ou mais divulgados. 
Sem ocitocina nas veias, o ser humano se revela (ou se supera) na sua perplexidade ou na sua omissão, diante da violência 
de toda natureza, inclusive sexual.  

Para não sucumbir a tanta decepção e tanta tristeza, me dirijo a um hospital, a uma unidade de terapia intensiva, e 
observo: quanta dor, quanto sofrimento! A vida por um fio… Ao mesmo tempo, no mesmo espaço, uma contundente 
demonstração de empatia me devolve a crença nas pessoas e no futuro: homens e mulheres de branco, trabalhando em 
sobre-humano empenho para salvar seus pacientes. Homens e mulheres de branco do Brasil.  

Saio, bastante aliviada, e me sento no banco de uma praça, onde crianças brincam com outras crianças, e também 
com seus pais. Quanta ocitocina, empatia, felicidade! Crianças e pais brasileiros.  

Volto feliz para casa, recuperada do meu pessimismo, e com muita vontade de abraçar, cantar, dançar, fazer algo de 
bom para alguém, ou melhor, para todos. Volto, como que vacinada desse novo normal.  

(Disponível em: https://veja.abril.com.br/saude/nem-novo-nem-normal. Com adaptações.) 

 

01 
Considerando apenas a expressão “país mais feliz de todos” (1º§), indique a alteração feita que mantém o grau 
superlativo de acordo com a norma padrão da língua ainda que haja alteração quanto à relação entre a qualidade 
expressa e a de outros elementos. 
A) “país felicíssimo”. 
B) “país felicérrimo”. 
C) “país mais feliz do que triste”. 
D) “país menos triste do que feliz”. 
 

02 
Segundo a autora: 
A) A sociedade vive diariamente situações que evidenciam a necessidade de que valores como empatia, felicidade e 

afeição sejam comemorados. 
B) Caracteriza-se como uma grande conquista o espaço geográfico que um determinado país pode ocupar em relação à 

felicidade de seus habitantes.  
C) Um dos valores fundamentais para os dinamarqueses, a empatia, não ocupa a mesma posição de destaque para uma 

relevante parte da humanidade.  
D) O contexto vivido mundialmente em relação à pandemia, Covid-19, fez com que valores fundamentais como a empatia 

estivessem fortemente presentes na prática do cotidiano de cada indivíduo.   
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03 
As formas verbais em destaque expressam equivalência quanto ao tempo e modo verbais em que os fatos relacionados 
ocorrem, EXCETO: 
A) “O site Family Life Goals comenta que nesse país, [...]” (1º§) 
B) “[...] os serviços de saúde e de educação são gratuitos.” (1º§) 
C) “Sua geografia permite que, de qualquer ponto da Dinamarca, [...]” (1º§) 
D) “[...] as pessoas estejam a uma distância máxima de 52 km do mar.” (1º§) 
 

04 
Pode-se afirmar que, no primeiro parágrafo do texto, a autora apresenta informações provenientes de fontes por ela 
citadas com a finalidade de:  
A) Expor seu conhecimento sobre o assunto tratado. 
B) Demonstrar seu reconhecimento por tais instituições. 
C) Contribuir para que as pesquisas feitas sejam devidamente reconhecidas.  
D) Apresentar argumento sólido que contribua para a defesa de um ponto de vista.  
 

05 
Em “Mais que mera impressão, a certeza de que insensatez é a regra complica sobremaneira um tempo já difícil de 
encarar.” (3º§), pode-se afirmar que entre as expressões destacadas “mera impressão” e “a certeza” há uma ideia de: 
A) Oposição.  
B) Confiança. 
C) Estagnação. 
D) Probabilidade.  
 

06 
Como recurso linguístico para a construção dos enunciados, a autora faz uso da linguagem conotativa que aponta para 
determinadas figuras de linguagem. Dentre os trechos relacionados, todos podem ser apontados como exemplo que 
comprova a informação anterior, EXCETO: 
A) “Volto, como que vacinada desse novo normal.” 
B) “Além disso, são valores fundamentais para os dinamarqueses, a empatia e a afeição, [...]” 
C) “Todos os dias somos alvo ou temos conhecimento de atrocidades cometidas contra pessoas, [...]” 
D) “[...] com o advento da pandemia, orquestrada pelo confinamento e pela insegurança diante do futuro próximo e do 

longínquo.” 
 

07 
Relacione adequadamente a nomenclatura e a definição de alguns itens que se enquadram no padrão da Redação 
Oficial.  
I. Ofício. 
II. Carta. 
III. Memorando. 
IV. Requerimento. 
(     ) Processo formal de solicitar algo que pareça legal ao requerente. 
(     ) Documento semioficial que serve, dentre outros, para fazer uma solicitação.  
(     ) Comunicação interna utilizada para situações simples e frequentes da atividade administrativa em geral.  
(     ) Correspondência oficial de caráter externo, com fins de informação diversos sobre assuntos oficiais da competência 

de quem a envia. 
A sequência está correta em 
A) I, II, III e IV. 
B) II, IV, III e I. 
C) IV, I, II e III. 
D) IV, II, III e I.  
 
08 
A produção de sentido estabelecida pelo elemento de ligação presente no título do texto identifica-se corretamente 
como:  
A) Adição. 
B) Concessão. 
C) Adversidade. 
D) Contraste adversativo.  
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Imagem para responder às questões 09 e 10. 
 

 
(Disponível em: https://tibahia.com/tecnologia/tetra-pak-se-aproxima-do-consumidor-com-embalagens-conectadas) 

 

09 
A imagem apresenta uma caixinha de suco em que é possível identificar uma campanha da empresa contra o uso de 
conservante na qual há uma conversa entre o abacaxi e o conservante dispensado pelas embalagens. No diálogo, o 
abacaxi diz: “O que importa é que eu quero te ver bem… Bem longe de mim”. É possível inferir que o interlocutor que 
ocupa a posição de receptor no diálogo apresentado: 
A) Não compreende a mensagem. 
B) Reage bruscamente à fala do abacaxi. 
C) Não apresenta satisfação em relação ao que ouve. 
D) Demonstra ansiedade em relação ao assunto abordado.  
 

10 
Considerando as especificidades que as categorias gramaticais apresentam, assinale a afirmativa correta acerca dos 
termos destacados em “O que importa é que eu quero te ver bem... Bem longe de mim!” 
A) Tanto a primeira quanto a segunda ocorrência do vocábulo “bem” indicam um mesmo sentido produzido no período.  
B) Apesar de pertencerem à mesma categoria gramatical, os vocábulos destacados diferem-se quanto às circunstâncias 

por eles indicadas.  
C) Em “te ver bem”, a categoria gramatical a que pertence o termo destacado é variável, já o destacado em “bem longe” 

pertence a uma categoria invariável.  
D) Caso o vocábulo “te”, empregado no trecho destacado, fosse substituído por qualquer outro pronome, apenas a 

primeira ocorrência de “bem” seria alterada.  
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MATEMÁTICA 
 

11 
De acordo com as regras do raciocínio lógico-matemático, qual das alternativas a seguir é equivalente à proposição: 
“Se o cachorro está doente, então o tutor lhe forneceu ração de má qualidade”? 
A) Se o tutor lhe forneceu ração de má qualidade, então o cachorro está doente. 
B) O cachorro não está doente ou o tutor não lhe forneceu ração de má qualidade. 
C) Se o cachorro não está doente, então o tutor não lhe forneceu ração de má qualidade. 
D) Se o tutor não lhe forneceu ração de má qualidade, então o cachorro não está doente. 
 

12 
Todas as proposições apresentadas a seguir são verdadeiras:  
 Não irei ao Norte do país ou me mudarei para a Europa. 
 Irei ao Norte do país e o Estado não está em dívida. 
 Se não me mudarei para a Europa, então o Estado está em dívida. 
Sendo assim, qual das alternativas é necessariamente verdadeira? 
A) Se irei ao Norte do país, então o Estado está em dívida. 
B) Se me mudarei para a Europa, então não irei ao Norte do país. 
C) Se o Estado não está em dívida, então não irei ao Norte do país. 
D) Se não me mudarei para a Europa, então não irei ao Norte do país. 
 

13 
José, Marcelo e Diogo estavam em um bar discutindo sobre futebol. Cada um é torcedor de um dos seguintes times: 
Flamengo, Corinthians e Internacional. Durante a discussão, os três decidiram pedir uma bebida para se refrescarem, 
sendo que cada um pediu um tipo diferente de bebida entre as seguintes opções: cerveja, suco e refrigerante. Sabe-se 
que: 
 O torcedor do Internacional pediu suco; 
 Marcelo não pediu cerveja; e, 
 Diogo não torce para o Corinthians e pediu refrigerante. 
Com base nessas informações, qual alternativa apresenta uma proposição lógica verdadeira? 
A) Se José pediu cerveja, então Diogo torce para o Internacional. 
B) Se Diogo torce para o Flamengo, então Marcelo não pediu suco. 
C) Se Diogo não torce para o Corinthians, então Marcelo torce para o Flamengo. 
D) Se Marcelo não torce para o Internacional, então Diogo torce para o Flamengo. 
 

14 
Cascão estava conversando com Mônica e fez a seguinte afirmação: “Sou estudioso e tomo banho todos os dias”. 
Sabendo-se que a afirmação apresentada é falsa, pode-se concluir que Cascão: 
A) Algum dia não toma banho e não é estudioso. 
B) Algum dia não toma banho ou não é estudioso. 
C) Não toma banho nenhum dia e não é estudioso. 
D) Não toma banho nenhum dia ou não é estudioso. 
 

15 
Sabendo-se que a proposição: “Se estou feliz e consigo ser aprovado, então no futuro serei bem-sucedido” é falsa, qual 
alternativa apresenta uma proposição verdadeira? 
A) No futuro serei bem-sucedido e estou feliz. 
B) Não estou feliz ou não consigo ser aprovado. 
C) Se não consigo ser aprovado, então não estou feliz. 
D) Se no futuro não serei bem-sucedido, então não consigo ser aprovado. 
 

16 
Em uma eleição para representante de bairro havia dois candidatos: A e B. O candidato A recebeu 32,5% dos votos 
enquanto o candidato B recebeu 44 votos a mais, sendo eleito com 60% dos votos. Sabendo-se que os demais votos 
foram nulos ou em branco, pode-se afirmar que o candidato A obteve quantos votos? 
A) 22 
B) 44  
C) 48 
D) 52 
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17 
Ronaldo, professor de matemática, tem uma coleção de relógios de parede. São relógios de vários tamanhos e modelos, 
alguns são digitais, outros analógicos com dois ou três ponteiros e alguns ainda contam com as duas opções, ou seja, são 
analógicos e contam com o display digital. Certo dia, um amigo perguntou a Ronaldo qual era o tamanho de sua coleção de 
relógios e sua resposta foi a seguinte: “Sou um apaixonado por relógios, principalmente os de ponteiros. Tenho relógios de 
vários modelos e consigo saber as horas e os minutos em todos eles, mas não sei ao certo a quantidade. Sei que no total são 
30 relógios que possuem ponteiros das horas e apenas 10 relógios que possuem o ponteiro dos segundos. Para quem não 
sabe ver a hora em relógio de ponteiro, informo que metade da minha coleção tem display digital, porém, infelizmente, 14 
dos meus relógios não contam com ponteiros”. Com base nessas informações, pode-se afirmar que: 
A) Ronaldo tem mais de 50 relógios no total. 
B) Ronaldo tem 27 relógios que possuem display digital.  
C) Ronaldo tem mais relógios sem ponteiros do que relógios com ponteiros. 
D) Ronaldo tem 8 relógios que possuem ponteiros e display ao mesmo tempo. 
 
18 
Observe a seguinte tabela lógica: 
 

10 0 1 2 3 4 

1 9         

2   18       

3     X     

4       32   

5         34 
 

Qual é o número que substitui corretamente o X da tabela? 
A) 20 
B) 22 
C) 24 
D) 26 
 
19 
Ao final de um dia de trabalho, o proprietário de uma empresa de mudanças informou que um dos seus contratantes 
havia ficado tão satisfeito com a rapidez e o cuidado que seus quatro funcionários: Antônio, Brito, Cléber e Diones 
tiveram ao descarregar o caminhão que resolveu dar R$ 250,00 para que fossem divididos entre eles da forma que 
julgassem mais justa possível. Assim, ficou decidido que a divisão do dinheiro fosse de acordo com o rendimento no 
trabalho feito por cada um, sendo que: 
 Antônio mereceu metade do dinheiro, pois havia carregado metade das caixas; 
 Brito ficou com R$ 80,00, pois havia carregado 32% das caixas; e, 
 Cléber recebeu R$ 35,00, uma vez que carregou 5 caixas a mais que Diones. 
Com base nessas informações, pode-se afirmar que: 
A) Brito carregou 9 caixas a mais que Cléber. 
B) Antônio carregou 7 caixas a mais que Brito. 
C) Diones carregou 10 caixas a menos que Brito. 
D) Cléber carregou 12 caixas a menos que Antônio. 
 
20 
No mundo moderno, muitas pessoas utilizam as redes sociais para gerar conteúdo para entretenimento, como os vídeos curtos 
que são febre em várias redes sociais. Para quem gera o conteúdo, é importante sempre estar publicando algo novo, pois quem 
assiste costuma “maratonar” esses vídeos com facilidade. Considere que Joãozinho começou a assistir aos vídeos de um in-
fluenciador digital que posta rigorosamente 4 vídeos por dia e já tem em sua página um total de 300 vídeos curtos. Após apenas 
10 dias acompanhando esse canal, Joãozinho se assustou ao descobrir que já havia assistido a 40% de todos os vídeos postados 
pelo influenciador. Pensando que poderia estar gastando muito tempo assistindo a esses vídeos, ele se limitou a assistir apenas 
um vídeo por dia. Sendo assim, se o influenciador continuar postando 4 vídeos diariamente e Joãozinho passar a assistir apenas 
um vídeo por dia, quantos dias serão necessários para que a taxa de vídeos assistidos por ele passe a ser de 30%? 
A) 60 
B) 90 
C) 170 
D) 230 
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INFORMÁTICA 
 

21 
Considere um usuário que estava trabalhando com o Microsoft Excel 2016, Configuração Local, Idioma Português-Brasil e, 
ao inserir dados em uma determinada planilha, adicionou um intervalo não adjacente a uma seleção de células por meio 
das teclas de seta. Diante do exposto, é correto afirmar que, para realizar tal ação, esse usuário acionou, inadvertidamente, 
a tecla SHIFT juntamente com a tecla: 
A) F3 
B) F5 
C) F7 
D) F8 
 

22 
No Microsoft Word 2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, realizar tarefas comuns com o auxílio dos atalhos de 
teclado agiliza o serviço a ser realizado. Para reduzir o tamanho da fonte utilizada em 1 ponto, é possível utilizar um atalho 
de teclado; assinale-o. 
A) CTRL + [   
B) CTRL + ] 
C) CTRL + { 
D) CTRL + }                                                                                              
 

23 
No Microsoft PowerPoint 2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, para compartilhar uma apresentação por 
e-mail com qualquer pessoa, basta exibir a guia “Compartilhar” do modo de exibição: 
A) Normal. 
B) Bakstage. 
C) Exibição de Leitura. 
D) Exibição de Estrutura de Tópicos. 
 

24  
No Microsoft Word 2010, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, há uma tecla que serve para fazer letras maiúsculas e 
acessar a segunda função de uma tecla, funcionando somente ao ser pressionada simultaneamente com outra tecla; assinale-a. 
A) Shift 
B) Caps Lock 
C) Backspace 
D) PrtScr (Print Screen)  
 

25 
Vírus de computador “é um código (programa) que tem a capacidade de se replicar pela modificação de outros arquivos 
e/ou programas, inserindo códigos com possibilidade de posterior replicação”. Normalmente, os vírus de computador 
seguem algumas fases de execução. São consideradas fases de execução dos vírus, EXCETO: 
A) Ação. 
B) Infecção. 
C) Ativação. 
D) Dormente. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

26 
Diante da pandemia do Coronavírus, uma determinada empresa, que atua no mercado virtual, elevou consideravel-
mente suas vendas. Com o crescimento da demanda, a empresa se viu obrigada a elevar seus estoques com a aquisição 
de R$ 5.000,00 em mercadorias com o pagamento de 40% em moeda corrente, com um desconto de 15%, aceitando 
uma duplicata pelo valor restante. De acordo com tais informações, é correto afirmar que o ativo da empresa: 
A) Aumentou em R$ 1.700,00. 
B) Aumentou em R$ 3.300,00. 
C) Aumentou em R$ 3.800,00.  
D) Permaneceu o mesmo valor. 
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27 
A contabilidade de custos conceitua método de custeio como formas de apropriação de custos e está associada ao 
processo de identificação e associação do custo ao objeto que está sendo custeado. O gestor de certa instituição pública 
da área de habitação deseja gerir os seus recursos com eficiência e eficácia. Para otimização dos resultados, irá adotar 
o sistema de custeio baseado em atividades. Para adoção do método desejado (custeio baseado em atividades), decide 
entrevistar os principais supervisores dos seguintes setores: projetos; engenharia; e, produção. Cada supervisor precisa 
indicar o direcionador de custos, dos custos indiretos, de comportamentos variáveis dos respectivos setores. Os dados 
informados são: 
  

 

Setores 
Custos Indiretos Totais de Comportamentos 

Variáveis 

  

Direcionadores de Custos 

Projetos R$ 70.000,00 Horas de projeto 

Engenharia R$ 40.000,00 Horas de engenharia 

Produção R$ 330.000,00 Horas-máquina 
  

Considere que três projetos (A, B e C) serão executados no próximo período; as horas necessárias para a sua realização 
são: 
  

Direcionadores de Custos Projeto A Projeto B Projeto C 

Horas de projeto 220 h 200 h 280 h 

Horas de engenharia 120 h 160 h 220 h 

Horas-máquina 1.800 h 1.500 h 1.700 h 
  

Os custos indiretos variáveis alocados para cada projeto (A, B e C) são, respectivamente: 
A) R$ 120.200,00; R$ 160.000,00; R$ 17.600,00                                                                                               
B) R$ 120.900,00; R$ 120.000,00; R$ 280.000,00                                                                                              
C) R$ 150.400,00; R$ 131.800,00; R$ 157.800,00                                                                                              
D) R$ 180.500,00; R$ 990.000,00; R$ 112.200,00                                                                                             

 
28 
Fernando é o contador da empresa MGC e está insatisfeito, pois a empresa não pagou os seus honorários dos últimos 
cinco meses. Como retaliação, resolveu atrasar a entrega de relatórios e cálculos de impostos, gerando multas fiscais e 
trabalhistas para a organização. A empresa decidiu pagar o honorário do último mês. Fernando escreveu a seguinte 
carta: 
“Prezado cliente, 
Finalmente decidiu honrar o contrato e me pagar o honorário devido do mês corrente. Ainda faltam os honorários restantes! 
Como se sentiria trabalhando cinco meses sem receber? Quero ver calcular os atrasados sozinhos...”  
Seguindo o código de ética do contabilista, analise as afirmativas a seguir. 
I. A atitude do contador foi correta, pois os honorários representam verba alimentar e, portanto, não podem atrasar. 
II. O contador agiu incorretamente, pois existem outras formas de recebimento de seus honorários através de medidas 

legais e provocou prejuízo à empresa. 
III. A empresa deverá realizar todos os acertos dos honorários para pagar menos impostos atrasados. 
IV. O contador não pode, no exercício de sua função, provocar, de forma proposital, multas fiscais e trabalhistas como 

medida de retaliação pelo não recebimento de seus honorários. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) IV. 
B) I e II. 
C) I e III.  
D) II e IV. 
 

29 
Os princípios orçamentários são regras estabelecidas com a finalidade de elevar a consistência no controle do patrimônio 
público. O Princípio da Unidade afirma que: 
A) O orçamento deve conter todas as receitas e despesas. 
B) Cada unidade governamental deve possuir um único orçamento. 
C) Todas as parcelas da receita e da despesa devem constar no orçamento em seus valores brutos. 
D) Sua elaboração e autorização deve ser realizada durante um período determinado (geralmente um ano). 
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30 
A contabilidade aplicada ao setor público é o ramo da ciência contábil que aplica, no processo gerador de informações, 
os princípios de contabilidade e as normas contábeis direcionadas ao controle patrimonial de entidades do setor 
público. Nesse sentido, analise as afirmativas a seguir. 
I. A contabilidade pública é uma ciência informacional instrumentalizada pelos relatórios contábeis de propósito geral 

que incluem somente as demonstrações contábeis. 
II. Os regimes contábeis de competência (enfoque patrimonial) e misto (enfoque orçamentário) coexistem no plano de 

contas aplicado ao setor público, respectivamente, nas contas de natureza patrimonial e orçamentária. 
III. Os valores de entrada de ativos e passivos correspondem à incorporação destes ao patrimônio da entidade, enquanto 

os valores de saída dos ativos e passivos correspondem à desincorporação destes do patrimônio da entidade. 
IV. O Balanço Orçamentário e o Balanço Financeiro adotam somente o regime de competência e a Demonstração dos 

Fluxos de Caixa adota o regime de Caixa. 
V. O Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais e a Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Líquido adotam o regime de competência. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, II e IV.                                                                                             
B) I, II e III. 
C) I, IV e V. 
D) II, III e V. 
 

31 
Os ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado denominam-se receitas públicas catalogadas como receitas 
orçamentárias quando representam disponibilidades de recursos financeiros, que podem ser utilizadas pelo erário para 
financiar as políticas públicas; ou como receitas extraorçamentárias, quando representam disponibilidades de recursos, 
que não podem ser utilizados pelo erário para financiar as políticas públicas. Sobre receitas correntes, marque V para 
as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Aquelas que são arrecadadas dentro do exercício aumentam as disponibilidades financeiras do Estado. Porém, em 

geral, não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido. 
(     ) São receitas provenientes de tributos; de contribuições; da exploração do patrimônio estatal; da exploração de atividades 

econômicas (agropecuária, industrial e de serviços), de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público 
ou privado quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes (transferências correntes); e, 
demais receitas. 

(     ) São provenientes tanto da realização de recursos financeiros oriundos da constituição de dívidas e da conversão, em espécie, 
de bens e direitos, quanto os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado e destinados a atender 
despesas classificáveis em Despesas de Capital. 

(     ) Aquelas que são arrecadadas dentro do exercício aumentam as disponibilidades financeiras do Estado, em geral com 
efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido, e constituem instrumento para financiar os objetivos definidos nos 
programas e ações correspondentes às políticas públicas. 

A sequência está correta em 
A) V, F, V, F. 
B) V, F, F, V. 
C) F, V, V, F. 
D) F, V, F, V. 
 

32 
Diante da crise relacionada à conjuntura econômica e política, observa-se uma queda drástica no poder aquisitivo das 
pessoas, bem como uma completa cessação das atividades de empresas. Neste contexto de fechamento de entidades, 
determinados ativos, como os ativos diferidos, deixarão de ostentar tal condição, passando à condição de despesas, 
em face da impossibilidade de sua recuperação mediante as atividades operacionais usualmente dirigidas à geração de 
receitas. A completa cessação das atividades da entidade é uma situação limite da prática do Princípio de: 
A) Prudência.  
B) Competência. 
C) Continuidade. 
D) Registro pelo valor original. 
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33 
Ao longo dos anos, o orçamento público evoluiu e com ele a necessidade do acompanhamento do desempenho das 
unidades, para otimização dos recursos e dos serviços. O orçamento que se aplica através de unidades de decisão, cujas 
necessidades de recursos são avaliadas em pacotes de decisão denomina-se orçamento: 
A) Base zero. 
B) Plurianual dinâmico. 
C) Empresarial estático. 
D) Empresarial dinâmico. 
 

34 
A contabilidade pública é uma ciência informacional instrumentalizada pelos relatórios contábeis de propósito geral 
que incluem, dentre outros relatórios, as demonstrações contábeis. Tanto na visão da Secretaria do Tesouro Nacional 
quanto na visão do Conselho Federal de Contabilidade, a contabilidade pública aplica-se de forma facultativa, ou por 
determinação dos respectivos órgãos reguladores, fiscalizadores e congêneres em: 
A) Autarquias. 
B) Consórcios públicos. 
C) Empresas estatais dependentes. 
D) Empresas estatais independentes. 
 

35 
Valendo-se de normas e padrões de natureza técnica e ética claramente determinados, a auditoria torna-se elemento 
fundamental no sistema de informações, medição de desempenho e prestação de contas da administração. A auditoria 
pode ser externa e interna. Sobre as principais diferenças entre a auditoria interna e a auditoria externa, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. O auditor externo é independente, contratado para determinada tarefa de auditoria, enquanto o auditor interno é 

empregado da empresa, sem independência. 
II. As tarefas do auditor externo são ilimitadas e com contrato, enquanto as tarefas do auditor interno são tão abrangentes 

quanto forem as operações do auditor externo. 
III. A auditoria externa é eventual, enquanto a auditoria interna é periódica. 
IV. A auditoria externa opina sobre as demonstrações contábeis e o auditor interno opina e promove melhorias nas 

demonstrações contábeis. 
V. A auditoria externa dirige seus trabalhos para assegurar que o sistema contábil e de controle funcionem e os trabalhos da 

auditoria interna são determinados por seu dever de fazer com que as demonstrações contábeis sejam apresentadas por 
terceiros.  

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e III. 
B) IV e V. 
C) I, II e III. 
D) II, IV e V. 
 

36 
Com embasamento no conceito de despesa pública, segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A despesa orçamentária pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e 

manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. Os dispêndios são tipificados em orçamentários e extra-
orçamentários. 

(     ) Despesa orçamentária é toda transação que depende de autorização legislativa, na forma de consignação de dotação 
orçamentária, para ser efetivada. 

(     ) Dispêndio extraorçamentário é aquele que não consta na Lei Orçamentária Anual, compreendendo determinadas 
saídas de numerários decorrentes de depósitos, pagamentos de restos a pagar, resgate de operações de crédito por 
antecipação de receita e recursos transitórios. 

A sequência está correta em 
A) V, F, F.  
B) V, V, F. 
C) V, F, V.  
D) V, V, V.  
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37 
Em relação à classificação da despesa orçamentária funcional apresentada no Manual da Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, analise as afirmativas a seguir.  
I. A classificação funcional é representada por cinco dígitos. Os dois primeiros referem-se à função, enquanto os três 

últimos dígitos representam a subfunção, que podem ser traduzidos como agregadores das diversas áreas de atuação 
do setor público, nas esferas legislativa, executiva e judiciária. 

II. A função quase sempre se relaciona com a missão institucional do órgão, por exemplo, cultura, educação, saúde, 
defesa, que, na União, de modo geral, guarda relação com os respectivos Ministérios. 

III. São exemplos de função: 361 Ensino Fundamental; 365 Ensino Infantil; e, 367 Educação Especial.  
IV. A função “encargos especiais” engloba as despesas orçamentárias em relação às quais não se pode associar um bem ou 

serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como: dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras afins, 
representando, portanto, uma agregação neutra. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas.  
C) III e IV, apenas. 
D) I, II e IV, apenas. 
 

38 
A Secretaria Municipal de Administração solicitou a compra de papel A4, no valor de R$ 5.000,00, para manutenção 
das atividades dos serviços internos da secretaria. Classifique a despesa orçamentária, quanto à sua natureza: por 
categoria econômica, por grupo de natureza da despesa e por elemento de despesa, respectivamente: 
A) Despesa de capital; investimentos; e, material de expediente. 
B) Despesa corrente; pessoal e encargos sociais; e, material de consumo. 
C) Despesa corrente; outras despesas correntes; e, material de consumo. 
D) Despesa de capital; juros e encargos da dívida; e, material de expediente. 
  

39 
A Secretaria Municipal de Educação licitou o projeto de construção de uma nova unidade de uma escola pública, para 
atender a demanda da Educação Infantil do município, que ficou por R$ 980.000,00. Classifique a despesa orçamentária 
quanto à sua natureza: por categoria econômica, por grupo de natureza da despesa e por elemento de despesa, 
respectivamente:  
A) Despesa de capital; investimentos; e, obras e instalações. 
B) Despesa corrente; pessoal e encargos sociais; e, subvenções sociais. 
C) Despesa corrente; juros e encargos da dívida; e, obras e instalações. 
D) Despesa de capital; inversões financeiras; equipamento; e, material permanente. 
 

40 
A Secretaria Municipal de Administração, através do Departamento de Pessoal, realizou a contratação de três profissio-
nais técnicos por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, de 
acordo com legislação específica do município, inclusive obrigações patronais e outras despesas variáveis. De acordo 
com a classificação da despesa orçamentária, o elemento de despesa adequado para essa situação é: 
A) Diárias-civil. 
B) Contratação por tempo determinado. 
C) Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica. 
D) Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil. 
 

41 
O servidor público efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conferiu a origem e a quantidade do gênero 
alimentício da merenda escolar recebida, a nota fiscal, o valor recebido, o contrato com o fornecedor, o empenho e o 
comprovante de entrega da mercadoria. Tais informações se referem ao seguinte estágio da execução da despesa 
orçamentária: 
A) Licitação. 
B) Empenho. 
C) Liquidação. 
D) Pagamento. 
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42 
O suprimento de fundos é caracterizado por ser um regime de adiantamento de valores a um servidor para futura 
prestação de contas. Sobre as condições e registros contábeis para a realização de um adiantamento, analise as afir-
mativas a seguir. 
I. Esse adiantamento constitui despesa orçamentária, ou seja, para conceder o recurso ao suprido é necessário percorrer 

os três estágios da despesa orçamentária: empenho; liquidação; e, pagamento. 
II. Na liquidação da despesa orçamentária, ao mesmo tempo em que ocorre o registro de um passivo, há também a 

incorporação de um ativo, que representa o direito de receber um bem ou serviço, objeto do gasto a ser efetuado pelo 
suprido, ou a devolução do numerário adiantado. 

III. Não se pode efetuar adiantamento a servidor em alcance e nem a responsável por dois adiantamentos. Por servidor 
em alcance entende-se aquele que não efetuou, no prazo, a comprovação dos recursos recebidos ou que, caso tenha 
apresentado a prestação de contas dos recursos, a mesma tenha sido impugnada total ou parcialmente. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) II, apenas. 
D) III, apenas. 
 

43 
“Demonstração contábil que evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra-
orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício 
seguinte. Composta por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demons-
trando: I – a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discrimi-
nando as ordinárias e as vinculadas; II – os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários; III – as transferências financeiras 
recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o 
RPPS; e, IV – o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.” As informações se referem a: 
A) Inventário. 
B) Balanço Financeiro. 
C) Balanço Patrimonial. 
D) Balanço Orçamentário. 
 

44 
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. “Uma determinada atividade do orçamento 
anual da Secretaria de Saúde precisará de reforço de dotação orçamentária no elemento de despesa ‘material de consumo’, 
já existente no orçamento, para compra de uma quantidade maior de insumos hospitalares, do que planejado inicialmente. 
O gestor irá anular o saldo orçamentário de uma dotação e transferir para o elemento de despesa ‘material de consumo’ o 
valor de R$ 500.000,00.” Que tipo de crédito adicional destina a atender ao reforço de dotação orçamentária existente na Lei 
do Orçamento Anual?  
A) Especial. 
B) Suplementar. 
C) Extraordinário. 
D) Excesso de arrecadação. 
 

45 
São Restos a Pagar todas as despesas regularmente empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não pagas ou 
canceladas até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente. Há dois tipos de Restos a Pagar: os Processados e os 
Não Processados. “Foi devidamente empenhado em 02/04/2020 o valor total de uma obra, referente à construção de 
um Posto de Saúde, no valor total de R$ 1.000.000,00. Em 31/12/2020, o engenheiro responsável havia liquidado o 
valor total de R$ 750.000,00. Desse montante liquidado pelo engenheiro, a tesouraria pagou, no exercício financeiro 
de 2020, o montante de R$ 650.000,00. Ressalva que o gestor deixou disponibilidade financeira em caixa para cobrir os 
restos a pagar processados e não processados.” Os valores dos Restos a Pagar Processados e dos Restos a Pagar Não 
Processados, em 31/12/2020 são, respectivamente: 
A) R$ 100.000,00 e R$ 250.000,00 
B) R$ 750.000,00 e R$ 250.000,00 
C) R$ 650.000,00 e R$ 350.000,00 
D) R$ 1.000.000,00 e R$ 100.000,00 
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46 
A fim de atender aos novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), as estruturas das demonstrações 
contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012. Assim, de modo a atender 
às determinações legais e às normas contábeis vigentes, atualmente, o Balanço Patrimonial é composto por: 
I. Quadro da execução dos restos a pagar processados e não processados. 
II. Quadro das contas de compensação (controle) e quadro do superávit ou deficit financeiro. 
III. Quadro principal (Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido) e quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes. 
Está correto o que se afirma apenas em  
A) I. 
B) II. 
C) I e II. 
D) II e III. 
 
47 
A autorização legislativa para a realização da despesa constitui crédito orçamentário, que poderá ser inicial ou adicional. 
“Consta na Lei do Orçamento Anual um projeto inicial para a construção de uma nova escola municipal, no elemento de 
despesa, ‘obras e instalações’, no valor de R$ 1.000.00,00. Na execução do projeto, verificou-se a necessidade de adquirir 
equipamentos e mobiliários; contudo, não existe dotação orçamentária para ‘equipamentos e material permanente’.” Que 
tipo de crédito adicional atenderá a inclusão desse novo elemento de despesa “equipamentos e material permanente” no 
projeto orçamentário?  
A) Especial. 
B) Suplementar. 
C) Extraordinário. 
D) Reserva de contingência. 

 
48 
“É a dívida pública que corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente 
da Federação, assumidas para amortização em prazo superior a doze meses, decorrentes de leis, contratos, convênios 
ou tratados e da realização de operações de crédito. Integra a essa mesma dívida pública as operações de crédito de 
prazo inferior a doze meses, cujas receitas tenham constado do orçamento, bem como os precatórios judiciais emitidos 
a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos.” As 
informações se referem a qual tipo de dívida pública? 
A) Dívida ativa. 
B) Restos a pagar. 
C) Dívida flutuante. 
D) Dívida consolidada ou fundada. 

 
49 
Os impostos, segundo o Art. 16, do Código Tributário Nacional, são espécies tributárias, cuja obrigação tem por fato 
gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, o qual não recebe 
contraprestação direta ou imediata pelo pagamento. O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) municipal é previsto 
no orçamento anual, em qual categoria econômica da receita orçamentária? 
A) Receita de Capital. 
B) Receitas Correntes. 
C) Operações de Crédito. 
D) Ingressos Extraorçamentários. 
 

50 
“O presidente da comissão de licitação do município pretende escolher, dentre as modalidades de licitação previstas pela Lei 
nº 8.666/93, àquela que atenda aos interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e 
convidados em número mínimo de três pela unidade administrativa. Portanto, afixará, em local apropriado, cópia do instru-
mento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse 
com antecedência de até vinte e quatro horas da apresentação das propostas.” De acordo com a Lei nº 8.666/93, no que diz 
respeito às modalidades de licitação, as informações se referem a: 
A) Pregão. 
B) Convite. 
C) Concorrência. 
D) Tomada de Preços. 
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INSTRUÇÕES 

 
É facultativo o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso candidatos. 

 
1. Somente é permitido usar caneta esferográfica de tinta azul ou preta de corpo transparente.  
2. Terá suas provas anuladas e será automaticamente ELIMINADO do Concurso Público o candidato que, durante a 

realização da prova: retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização; for surpreendido 
dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização; utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou 
impressos que não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou pagers e/ou se comunicar com outro 
candidato; não permitir a coleta de sua assinatura ou impressão digital; for surpreendido portando ou fazendo uso de 
aparelho celular e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja 
desligado; bem como se recursar a observar/cumprir quaisquer dos procedimentos de segurança em saúde que vierem a 
ser estabelecidos em razão da pandemia de Covid-19. 

3. A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas 
(Gabarito). Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão 
do afastamento de candidatos da sala de aplicação da prova. 

4. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, a Consulplan poderá, a seu critério, coletar 
impressões digitais dos candidatos, bem como utilizar detectores de metais. 

5. O caderno de questões consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Ao receber o material de realização 
das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de questões contém o número de itens 
correspondente ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas 
(Gabarito) que lhe foi fornecida estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto 
ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A, B, C e D) e sendo 
apenas uma única resposta correta. 

7. Verifique se o TIPO/COR deste caderno de questões coincide com o registrado no rodapé de cada página do 
caderno de questões, assim como com o TIPO/COR registrado na Folha de Respostas (Gabarito). Caso contrário, 
notifique imediatamente o Fiscal de Aplicação para que sejam tomadas as devidas providências. 

8. No dia da realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou 
pelas autoridades presentes, informações referentes aos seus conteúdos e/ou critérios de avaliação, sendo dever 
do candidato estar ciente das normas contidas no Edital. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de Gabarito) em qualquer meio. 
10. O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas (Gabarito) e deixar definitivamente o local de realização da 

prova objetiva somente após decorridas, no mínimo, 2 (duas) horas do seu início; porém, não poderá levar o 
caderno de questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas. O candidato só poderá levar o caderno de 
questões após transcorridas, no mínimo, 3h30min (três horas e trinta minutos) do início da aplicação das provas, ou 
seja, nos 30 (trinta) minutos finais da prova. O candidato deverá, obrigatoriamente, devolver ao Fiscal de Aplicação 
a sua Folha de Respostas (Gabarito), devidamente preenchida e assinada. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e, ainda pelo Coordenador da Unidade de 
provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 
- O gabarito preliminar e o caderno de questões serão divulgados 1 (um) dia após a aplicação da prova objetiva, no 
endereço eletrônico www.consulplan.net. 
- Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Consulplan, no prazo de 2 (dois) dias úteis da publicação 
das decisões objetos dos recursos, contra as questões da prova objetiva, bem como do gabarito preliminar. 
- É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos recursos nos 
endereços eletrônicos www.consulplan.net e www.macaiba.rn.gov.br, sob pena de perda do prazo recursal. Os recursos 
deverão ser protocolados em requerimento próprio, através de link disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net. 




