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CARGO: CONTADOR 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

O conhecimento é um relevante fator a contribuir para o progresso e sucesso de uma organização, sendo requerido 
de profissionais que prestam serviços nas mais distintas áreas de atuação, inclusive dos profissionais da contabilidade.  

(Drucker, 1999 apud Oliveira: Nascimento, 2018.) 
 

As incertezas econômicas, bem como as incessantes mudanças na legislação do país, aliadas aos avanços tecnológicos e 
sociais resultam na necessidade de se estar atualizado no conhecimento da legislação para o exercício da carreira dos 
profissionais da contabilidade e no mundo empresarial, o que requer do profissional competência, conhecimento e habilidade 
para se ajustar a tais mudanças.                                                                                                 (Drucker, 1999.) 

 

Diversos teóricos conceituam a educação como um elemento fundamental na formação de uma sociedade fundamentada 
no aprendizado, conhecimento e informação. Refere-se a uma metodologia na sociedade para proporcionar que cada pessoa 
amplifique seu talento, sua capacidade e assim coopere com outras pessoas em práticas econômico-sociais na busca do bem-        
-estar social. 

Sob esse mesmo ponto de vista, Zayas (2012) ressalta que a educação é uma ferramenta determinante na formação do 
cidadão na sociedade, sendo assim de grande relevância para sua formação profissional e social. 

Nessa ótica, a inserção de uma educação continuada surge como um elemento expressivo para a consecução desses 
conhecimentos. Com as constantes alterações e atualizações nas normas e leis que regulam a contabilidade, faz-se 
necessário que os profissionais desta área estejam em contínuo estudo e atualizações. 

(Elisangela Mello de Souza Cirino. Antonio Carlos Guidi. Maria Deuceny da Silva Lopes Bravo Pinheiro. RBC nº 243. Ano XLIX. Maio/junho de 2020. 
Disponível em: http://rbc.cfc.org.br/index.php/rbc/article/view/1860/1292. Com adaptações.) 

 
01 
No 2º parágrafo, o emprego da expressão “bem como” em “As incertezas econômicas, bem como as incessantes mudanças 
na legislação do país, aliadas aos avanços tecnológicos e sociais [...]” demonstra: 
A) Intuito do emissor de enfatizar o segundo elemento da comparação apresentada. 
B) Passagem de uma ideia a outra, estabelecendo uma relação de causa e consequência.    
C) Valor aplicado e materializado do raciocínio comparativo entre dois elementos distintos.  
D) Início de uma frase de relevante intensidade afetiva indicando a importância das mudanças citadas.  
 
02 
No texto apresentado, há alguns nomes destacados em itálico e negrito indicando algumas referências como “(Drucker, 
1999 apud Oliveira: Nascimento, 2018.) e Zayas (2012)”. Em relação aos recursos da argumentação, pode-se afirmar 
que o emprego de tais referências: 
A) Aplica exemplos representativos na construção de uma ideia que será defendida em todo o texto.  
B) Demonstra credibilidade auxiliando na validação da ideia defendida a respeito do assunto apresentado. 
C) Leva a uma conclusão por meio de dedução baseando-se em uma crença de caráter pessoal fundamentada em uma 

constatação lógica.  
D) Persuade o leitor a aderir à tese dos autores com base em fatores de discordância e contraposição evidenciados pelos 

dados  apresentados. 
 
03 
As ideias apresentadas no texto convergem para a conclusão de que: 
A) A educação continuada não pode ser vista como um meio de facilitar o acesso de profissionais de várias áreas, inclusive 

da contabilidade, ao mercado de trabalho. 
B) É de fundamental importância que todo conhecimento seja construído durante o preparo para a vida profissional para 

que seja aplicado com objetividade e prestreza na resolução das mais diversas questões. 
C) A aquisição do conhecimento para o exercício das mais variadas profissões deve ser reconhecida como um processo 

contínuo de modo a contribuir para suprir as necessidades que existam ou venham a surgir.  
D) Os conhecimentos adquiridos por meio da educação profissionalizante são a base para os profissionais da contabilidade, ainda 

que as constantes atualizações inerentes a tal profissão possam operar como fator de desconstrução do conhecimento 
previamente adquirido.  
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04 
Em “Refere-se a uma metodologia na sociedade para proporcionar que cada pessoa amplifique seu talento, sua 
capacidade e assim coopere com outras pessoas em práticas econômico-sociais na busca do bem-estar social.” (3º§), o 
termo destacado: 
A) Estabelece uma concordância ideológica, de palavra para sentido, num caso de silepse de número. 
B) Manteria a correção de acordo com a norma padrão caso fosse substituído por econômicas-sociais. 
C) Não está de acordo com as normas de concordância nominal vigentes após o último acordo ortográfico. 
D) Estabelece a concordância de palavra para palavra, em que a palavra determinante irá para o gênero e número da 

palavra determinada.  
 
05 
Assinale, a seguir, o fragmento/expressão cuja reescrita preserva a correção gramatical e mais aproxima-se do sentido 
original. 
A) “relevante fator” / fator sobremodo expressivo e meritório 
B) “aliadas aos avanços tecnológicos” / concernentes à evolução da ciência tecnológica 
C) “progresso e sucesso de uma organização” / melhoria de uma empresa de grande relevância  
D) “incessantes mudanças na legislação do país” / efêmeras transformações no conjunto de leis do país 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
06 
“À medida que envelhecemos, espera-se um progressivo declínio em nossas habilidades mentais, mas uma nova pesquisa 
divulgada pela Universidade de Georgetown traz boas notícias. Artigo publicado na revista científica Nature Human Behaviour 
aponta que duas funções cerebrais podem, de fato, se aperfeiçoar em adultos mais velhos: lidar com novas informações e 
manter o foco no que é relevante. ‘São resultados com consequências importantes sobre a forma como encaramos o 
envelhecimento. Elementos críticos dessas habilidades melhoram com a idade porque simplesmente praticamos tais aptidões 
ao longo da vida’, disse o pesquisador Michael T. Ullman, professor do Departamento de Neurociência e diretor do Laboratório 
da Linguagem e do Cérebro da universidade.” 

(Disponível em: https://g1.globo.com/bemestar/blog/longevidade-modo-de-usar/post/2021/08/22/habilidades-que-melhoram-com-o-
envelhecimento.ghtml. Acesso em: 23/08/2021.) 

 

Em relação às transformações, demandas e dificuldades do envelhecimento no Brasil, analise as afirmativas seguir. 
I. O aumento da expectativa de vida decorre dos avanços tecnológicos relacionados à área de saúde nos últimos 60 anos, 

sendo eles: vacinas, uso de antibióticos e quimioterápicos, que proporcionam a prevenção ou a cura de diversas 
doenças. 

II. O idoso está correlacionado à inatividade e à aposentadoria de forma errônea. Muitos são ativos profissionalmente e 
estão aptos para serem inseridos no mercado de trabalho. 

III. O crescimento tecnológico dos idosos vem da interação social através dos meios digitais, sendo considerados um grupo 
que mais cresce na utilização da internet. 

IV. A proteção ao idoso não detém privilégio sobre os recursos públicos. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II. 
B) III e IV. 
C) I, II e III. 
D) I, II e IV. 
 
07 
“De contrato assinado em julho com uma gravadora, Caetano Veloso lança, ainda, em 2021, o álbum autoral de músicas 
inéditas que gravou no primeiro semestre do ano. Trata-se do primeiro disco com repertório inédito do artista desde 
Abraçaço (2012), álbum lançado há nove anos.” 

(Fonte: O Globo. Em: 23/08/2021.) 
 

Caetano Veloso se apresentou no III Festival da Música Popular Brasileira, interpretando “Alegria, Alegria”, acompa-
nhado pelos Beat Boys, incomodando os conservadores. Foi preso pela Ditadura Militar acusado de desrespeitar: 
A) A Igreja Católica. 
B) A Música Popular Brasileira. 
C) A Bandeira e o Hino Nacional. 
D) As emissoras de rádio e televisão. 
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08 
“Parecer do senador Eduardo Braga (MDB-AM) afirma que o atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, reúne 
os requisitos necessários para ser reconduzido ao cargo por mais dois anos, a partir de setembro. Braga é o relator da 
matéria na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Na condição de relator, ele avalia os atributos e informa 
aos integrantes da comissão se o candidato ao posto está apto a ocupar o cargo.” 

(Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/08/23/relator-diz-em-parecer-a-ccj-que-augusto-aras-esta-apto-para-ser-
reconduzido-ao-comando-da-pgr.ghtml. Acesso em: 23/08/2021.) 

 

A Procuradoria-Geral da República (PGR) está localizada em Brasília, sendo considerada a sede administrativa do 
Ministério Público Federal (MPF). Sobre tal órgão, analise as afirmativas a seguir. 
I. Os Subprocuradores-Gerais da Justiça são nomeados para atuar diretamente com os senadores. 
II. Nas eleições ligadas exclusivamente aos governadores e prefeitos, o Procurador-Geral atua perante o Tribunal 

Superior Eleitoral. 
III. Detém o poder de propor a federalização dos crimes contra os direitos humanos e penal através do Supremo Tribunal 

de Justiça. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) III, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
09 
“Um dos eventos climáticos, a seca, ocasionou o acionamento do seguro rural pelos produtores em 2020. No primeiro 
semestre deste ano, foram pagas indenizações de, aproximadamente, R$ 1,7 bilhão, sendo que, no período de dez anos, 
o valor disponibilizado foi de 15,2 bilhões de reais.” 

(Fonte: MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Em: 23/08/2021.) 
 

Considerando as características do agronegócio no Brasil, está INCORRETO o que se afirma em: 
A) O país é líder mundial na produção e exportação de café, açúcar, álcool e sucos de frutas. 
B) Engloba produção agropecuária, serviços, equipamentos e tecnologia, sejam eles ligados direta e indiretamente.  
C) O oligopólio foi extinto no agronegócio, após a chegada de inúmeras empresas de porte grande que dominaram o 

mercado.   
D) Aplicativos e drones proporcionam o avanço da agricultura com precisão nas propriedades, mantendo-as a cada dia 

mais emparelhadas e conectadas. 
 
10 
“Alice Costa, mulher trans de 31 anos, foi afastada dos serviços pela Marinha do Brasil, na última semana. Frente à 
situação, o juiz federal Daniel Chiaretti, substituto da 1ª Vara Federal de Corumbá, deu prazo de cinco dias para que a 
corporação explique a decisão e verifique se há descumprimento da ordem. No dia 12 de julho de 2021, Alice conseguiu 
uma decisão na Justiça Federal para trabalhar usando uniforme e cabelos femininos, na unidade de Ladário, em Mato 
Grosso do Sul.” 

(Disponível em: https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2021/08/23/militar-trans-e-afastada-dos-servicos-da-marinha-e-
advogado-da-uniao-a-compara-com-piloto-de-aviao-cego.ghtml. Acesso em: 23/08/2021.) 

Sobre a igualdade de gênero, pode-se afirmar que: 
A) O movimento machista, em meados do século XX, ocasionou a luta pela igualdade. 
B) A segregação entre “tarefas masculinas e femininas” não faz parte da desigualdade de gêneros. 
C) É vista como a base para a construção de uma sociedade livre de preconceitos e discriminações. 
D) Nas empresas privadas brasileiras, as remunerações são equivalentes independentemente do sexo.  
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
11 
Para a demarcação das vias de uma pequena estrada, um pintor planeja pintar uma faixa contínua de sinalização nos            
6.200 m de sua extensão. A distância da faixa desenhada, a partir do primeiro dia, é sempre o dobro do trabalho 
executado no dia anterior. Se a estrada é totalmente sinalizada em 5 dias, a faixa desenhada no primeiro dia tem uma 
distância, em metros, de: 
A) 100 
B) 200 
C) 300 
D) 400 
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12 
Considere que 5 bolas amarelas, 8 brancas e 4 pretas são alinhadas aleatoriamente. Qual é a probabilidade de que as 
três últimas bolas tenham cores diferentes? 

A) 2
17

 

B) 4
17

 

C) 3
80

 

D) 6
80

 

 
13 
Observe a sequência de figuras a seguir: 
 

 
 

A partir da figura 5, essa sequência é sempre repetida na mesma ordem. A figura formada a partir da sobreposição das 
figuras 139, 288 e 426 é dada por: 
 

 
 
A) 

 

 
 

B) 

 

 
 
C) 

 

 
 
D) 

 

 
14 
Um artesão entrou na galeria da sua cidade com uma certa quantia em reais. Na primeira loja que visitou, gastou                     
R$ 54,00. Em seguida, foi a uma segunda loja e gastou um terço do valor que tinha sobrado. Na sequência, passou pela 
praça de alimentação e gastou R$ 22,00. Na terceira loja que visitou, gastou metade do valor restante. Ao ir embora, o 
artesão gastou R$ 12,00 de estacionamento. Sabendo-se que ele ainda tinha R$ 42,00, qual a quantia, em reais, o 
artesão possuía ao entrar na galeria? 
A) 196 
B) 249 
C) 366 
D) 444 
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15 
Em uma empresa com 68 funcionários, foram oferecidos três cursos de capacitação: produtividade, liderança e 
marketing. Por já possuírem boa qualificação, 18 trabalhadores não fizeram inscrição em nenhum dos cursos ofertados. 
Considere que 11 funcionários se inscreveram nos três cursos de capacitação; 14 deles se inscreveram apenas nos 
cursos de produtividade e liderança; e, 12 funcionários se inscreveram apenas nos cursos de liderança e marketing. 
Além disso, admita que nenhum funcionário se inscreveu em apenas um único curso de capacitação. O número de 
funcionários inscritos no curso de marketing é: 
A) 12 
B) 23 
C) 36 
D) 49 
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 
 
16 
A topologia física de uma rede diz respeito à maneira como as máquinas são interligadas fisicamente. “Método simples, 
no qual é empregado o caminho bidirecional, sendo considerado o mais simples para a conexão de computadores em 
uma rede”. Trata-se da seguinte topologia: 
A) Anel. 
B) Malha. 
C) Estrela. 
D) Barramento. 
 
17 
“Comunicação de dados se refere ao movimento da informação computacional de um ponto a outro por meio de 
sistemas de transmissão elétricos ou ópticos.” Em uma rede de comunicação de dados, há os seguintes componentes 
de hardware básicos, EXCETO: 
A) Cliente. 
B) Circuito. 
C) Roteador. 
D) Servidor ou computador host. 
 
18 
“Serve para garantir e prover um perfeito contato da superfície do processador com o dissipador metálico do cooler.” 
Trata-se do componente: 
A) Socket. 
B) Jumpers. 
C) Barramento. 
D) Pasta térmica. 
 
19 
“Conjunto de circuitos eletrônicos montados em uma pastilha de silício, geralmente composto por dois chips: Northbridge 
(Ponte Norte) e Southbridge (Ponte Sul).” A afirmação anterior se refere a: 
A) Chipset. 
B) Processador. 
C) Registradores. 
D) Memória cache. 
 
20 
Ao trabalhar em uma planilha com o Microsoft Excel 2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, despretensiosa-
mente, as teclas [CTRL + 2] e [CTRL + 3] foram digitadas. Respectivamente, duas ações ocorreram após esses comandos; 
assinale-as. 
A) Aplica ou remove tachado / Aplica ou remove formatação em itálico 
B) Aplica ou remove formatação em negrito / Aplica ou remove tachado 
C) Aplica ou remove formatação em itálico / Aplica ou remove formatação em negrito 
D) Aplica ou remove formatação em negrito / Aplica ou remove formatação em itálico 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
CONHECIMENTOS DO CARGO 
 
21 
Uma empresa apresentou as seguintes informações sobre fatos ocorridos em 2020: 
1. Havia, em estoque de mercadorias para revenda, o saldo líquido de R$ 250.000,00 e não houve compras no ano; 
2. Mercadorias foram vendidas no valor de R$ 320.000,00 com incidência de 18% de ICMS incluído na Nota Fiscal; 
3. O custo da mercadoria vendida correspondia a 60% do estoque de mercadoria para revenda; 
4. Incorreu em despesas com vendas no valor de R$ 8.000,00; 
5. Incorreu nas seguintes despesas administrativas:  

5.1 Despesas com pessoal e encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento no valor de R$ 18.000,00;  
5.2 Prêmio de Seguros no valor de R$ 36.000,00, contratado e pago à vista em 05/12/2020; vigência de 24 meses; 
5.3 Depreciação: 

• Imóveis: adquirido por R$ 150.000,00, vida útil estimada de vinte anos, valor residual de R$ 15.000,00;  
• Veículos: adquirido por R$ 50.000,00, vida útil estimada de cinco anos e valor residual de R$ 5.000,00;  
• Outros Imobilizados: adquiridos por R$ 90.000,00, vida útil estimada de dez anos, sem valor residual; 

5.4 Outras despesas administrativas no valor de R$ 200,00; 
6. Despesas financeiras do período no valor de R$ 1.200,00; 
7. Receitas financeiras do período no valor de R$ 2.600,00; 
8. IR e CSLL apurados no percentual de 30% sobre o resultado antes dos tributos. 
Considerando apenas as informações apresentadas, o resultado líquido divulgado na Demonstração do Resultado, em 
31/12/2020, é de: 
A) R$ 39.305,00 
B) R$ 41.125,00 
C) R$ 42.945,00 
D) R$ 61.350,00 
 
22 
Leia as informações a seguir. 
“A Controladoria-Geral do Estado do Paraná (CGE-PR) foi instituída pela Lei nº 17.745/2013 e, nos termos da Lei nº 19.848/2019, 
a CGE PR tem por finalidade o planejamento, a coordenação, o controle, a avaliação, a promoção, a formulação e a implementação 
de mecanismos e diretrizes de prevenção à corrupção, bem como a regulamentação e normatização dos sistemas de controle no 
Poder Executivo Estadual.” 

(Disponível em: https://www.cge.pr.gov.br/Pagina/Controladoria-Geral-do-Estado-0.) 
 
“O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) foi instituído pelo Decreto-Lei nº 627/47 e tem por finalidade a 
fiscalização do uso dos recursos públicos do Estado e dos municípios paranaenses, além de informar à população o 
resultado das contas públicas.” 

(Disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/historia-do-tribunal.) 
 

Considerando o disposto, é correto afirmar que: 
A) O Tribunal de Contas do Estado do Paraná funciona como órgão auxiliar do Poder Legislativo do Estado do Paraná. 
B) A Controladoria-Geral do Estado do Paraná é um órgão de controle externo do Poder Executivo do Estado do Paraná.  
C) O Tribunal de Contas do Estado do Paraná é um órgão subordinado, hierarquicamente, à Assembleia Legislativa do 

Estado do Paraná. 
D) A Controladoria-Geral do Estado do Paraná é um órgão administrativo autônomo em relação ao Poder Executivo do 

Estado do Paraná, a quem auxilia nas atividades de controle externo. 
 
23 
Um cidadão adquiriu imóvel, cujo valor é de R$ 300.000,00, tendo sido 40% de entrada à vista e o restante a ser pago através 
do sistema financeiro de habitação. Considerando o disposto na Lei nº 639/2005, que institui o Código Tributário do 
Município de Corbélia/PR, o valor do ITBI a ser recolhido deverá ser de: 
A) R$ 3.300,00 
B) R$ 4.200,00 
C) R$ 6.000,00 
D) R$ 7.500,00 
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24 
Uma empresa comercial limitada foi constituída em 05/01/2021, tendo sido a integralização de capital realizada da 
seguinte forma: 
• Sócio 1: R$ 50.000,00 em moeda corrente; 
• Sócio 2: R$ 100.000,00 em imóveis; e, 
• Sócio 3: R$ 30.000,00 em móveis. 
No mês de janeiro de 2021, foram adquiridas mercadorias para revenda a prazo no valor de R$ 20.000,00. Sabendo-se que 
estas foram as únicas operações realizadas, ao final do mês de janeiro de 2021 o patrimônio da empresa apresentava Ativo 
não Circulante e Patrimônio Líquido, respectivamente, de: 
A) R$ 70.000,00; R$ 180.000,00 
B) R$ 130.000,00; R$ 180.000,00 
C) R$ 180.000,00; R$ 180.000,00 
D) R$ 180.000,00; R$ 200.000,00 
 
25 
De acordo com a Lei nº 4.320/64, o Poder Executivo deve encaminhar ao Poder Legislativo, até 31 de agosto de cada 
ano, a proposta orçamentária para o próximo ano. Sobre a Proposta Orçamentária Anual, é correto afirmar que: 
A) A receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores àquele em que se elaborou a proposta não deve constar da 

proposta orçamentária.   
B) A descrição sucinta das principais finalidades de cada unidade administrativa com indicação da respectiva legislação 

deverá constar da proposta orçamentária. 
C) O Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital será semestralmente reajustado para acréscimo das previsões de mais 

seis meses, de modo a assegurar a projeção contínua dos períodos.  
D) As receitas e as despesas de capital serão apresentadas no Quadro de Recursos e de Aplicação de Capital, aprovado 

por decreto do Poder Legislativo, abrangendo, no mínimo, um triênio.  
 
26 
Conforme a Lei Orçamentária Anual (LOA) de um determinado ente municipal, a receita estimada com o Imposto sobre 
Propriedade Territorial Urbana (IPTU) para o ano de 2020 é de R$ 1.000,00. Durante o mês de março de 2020, houve a 
arrecadação de R$ 850,00 do total previsto. Neste mês, sob o enfoque de natureza da informação orçamentária, o 
lançamento de reconhecimento da receita correto a ser feito é: 
 

A) D – 1.1.1.1.1.xx.xx Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional              R$ 850,00 
C – 1.1.2.1.x.xx.xx Créditos tributários a receber          R$ 850,00 

 

B) D – 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar                                     R$ 850,00 
C – 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada                                      R$ 850,00 

 

C) D – 7.2.1.1.x.xx.xx Controle da Disponibilidade de Recursos                     R$ 250,00 
C – 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR)       R$ 250,00 

 

D) D – D 1.1.2.1.x.xx.xx Créditos Tributários a Receber (P)                                     R$ 1.000,00 
C – C 4.1.1.2.x.xx.xx Impostos Sobre Patrimônio e Renda                                    R$ 1.000,00 

 
27 
Considere as seguintes informações: 
• Em 29/12: emissão de empenho estimativo no valor de R$ 1.500,00 referente à despesa com telefone; 
• Em 31/12: inscrição do empenho em restos a pagar; e, 
• Em 03/01: recebimento da fatura de telefone no valor de R$ 1.200,00. 
É correto afirmar que, em 03/01, deverá: 
A) Anular a diferença empenhada a maior sem reversão da mesma à dotação orçamentária do exercício corrente, pois se 

trata de valor empenhado à conta do crédito do exercício anterior. 
B) Reconhecer a diferença inscrita em Restos a Pagar como receita orçamentária do exercício corrente, pois o cancelamento 

de Restos a Pagar corresponde à restituição de despesas pagas em exercícios anteriores. 
C) Anular o valor total do empenho inscrito em Restos a Pagar no exercício anterior e emitir um novo empenho a crédito 

da dotação orçamentária do exercício corrente para liquidação e pagamento da fatura. 
D) Cancelar a parcela a maior da despesa inscrita em Restos a Pagar, pois se trata do restabelecimento do saldo de 

disponibilidade comprometida em exercícios anteriores e não de uma nova receita a ser registrada. 
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28 
Um ente público municipal teve despesas, já com dotações destinadas para tal, na Lei Orçamentária Anual de 2021, 
com a aquisição de um terreno para construção de escola pública e com a participação na constituição de empresa 
comercial. Em relação à Categoria Econômica tais despesas são classificadas como Despesas de Capital; já em relação 
ao Grupo de Despesas, as referidas despesas deverão ser classificadas, respectivamente, como: 
A) Investimentos; inversões financeiras. 
B) Pessoal e encargos sociais; investimentos. 
C) Inversões financeiras; amortização da dívida. 
D) Outras despesas correntes; juros e encargos da dívida. 
 
29 
Um ente público municipal apresentou a seguinte situação em relação à sua programação financeira e orçamentária referente 
aos dois primeiros bimestres de 2021: no 1º bimestre, a arrecadação das receitas se comportaram como previsto, bem como 
a realização das despesas. Entretanto, no 2º bimestre, a receita arrecada foi de 30% a menos que o previsto, enquanto a 
realização das despesas ocorreu conforme o esperado. Considerando o exposto, é correto afirmar que: 
A) No 2º bimestre, ocorreu insuficiência de caixa, o que permite ao ente recorrer à Antecipação de Receitas Orçamentárias, 

mediante empréstimo junto a uma instituição financeira que deverá ser quitado até dia 10 de dezembro de 2021. 
B) No 1º bimestre, ocorreu insuficiência de caixa, pois o valor de arrecadação das receitas deve ser sempre maior que o valor previsto 

para pagamento das despesas, o que não permite ao ente municipal recorrer à Antecipação de Receitas Orçamentárias. 
C) No 2º bimestre, ocorreu superavit de caixa, o que permite ao ente recorrer à Antecipação de Receitas Orçamentárias, como 

forma de realizar artificialmente suas receitas orçamentárias, obtendo empréstimo junto à instituição financeira para 
adquirir novos equipamentos. 

D) No 1º bimestre, ocorreu superavit de caixa, pois a arrecadação de receitas foi igual ao desembolso realizado, o que 
permite ao ente público recorrer à Antecipação de Receitas Orçamentárias, cujos recursos devem ser canalizados para 
quitação de seus empréstimos. 

 
30 
Um determinado município fixou na Lei Orçamentária de 2021 o valor de R$ 954.000,00 referente à Folha de Pagamento 
Anual. Considerando que a apropriação de 1/12 do 13º salário é feita mensalmente e que, em junho de 2021, o município 
efetuou o pagamento da primeira parcela do 13º salário, é correto afirmar que: 
A) Anualmente deve ser reconhecido o pagamento de R$ 477.000,00. 
B) Em junho deve ser empenhado e liquidado o valor de R$ 954.000,00. 
C) Mensalmente deve ser reconhecida uma Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) no valor de R$ 79.500,00. 
D) Mensalmente deve ser reconhecida uma Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) no valor de R$ 79.500,00.  
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INSTRUÇÕES 
 

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

1. Somente é permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de corpo transparente e de ponta grossa.  
2. Terá a sua prova anulada e será automaticamente ELIMINADO do Concurso Público o candidato que, durante a realização da 

prova: retirar-se do recinto da prova 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 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 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, mesmo que o 
desligados. 

3. A prova objetiva de múltipla escolha terá a duração de 3 (três) 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 candidato da sala de aplicação da prova. 

4. A fim de garantir a segurança e a integridade do Concurso Público, no dia da aplicação das provas escritas, os candidatos 
serão submetidos ao sistema de detecção de metais no ingresso e na saída de sanitários. Excepcionalmente poderão ser 
realizados, a qualquer tempo durante a aplicação das provas, outros procedimentos de vistoria. 

5. O Caderno de Provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A, B, C e D), sendo 
apenas uma resposta correta. 

6. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 
o número correto de questões, se corresponde ao cargo a que o candidato está concorrendo, bem como se os dados 
constantes na Folha de Respostas (gabarito) 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. 

7. Não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, 
informações referentes a seus conteúdos e/ou critérios de avaliação, sendo dever do candidato estar ciente das 
normas contidas neste Edital. 

8. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de 
Inscrição do candidato ou em qualquer outro meio. 

9. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no 
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, poderá 
retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não 
poderá levar o Caderno de Provas. O candidato deverá, obrigatoriamente, devolver ao Fiscal de Aplicação a sua Folha de 
Respostas (gabarito), devidamente preenchida e assinada. 

10. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 
aplicação da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado 
Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação e pelo Coordenador 
da Unidade. 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.consulplan.net, 
a partir das 16h do dia subsequente ao da realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha (segunda-feira). 
- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 (dois) 
dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.consulplan.net. 
- A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, 
com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referente à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, 
à Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.consulplan.net, no link correspondente ao 
Concurso Público. 




