CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU

LEIA COM ATENÇÃO!
01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos
fiscais da sala.
02. Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 30 (trinta)
questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
03. Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como
resposta uma alternativa correta.
04. Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, o seu nome e número
de inscrição. Qualquer irregularidade observada comunique imediatamente ao fiscal.
05. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira os
resultados para a folha de respostas.
06. Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta ou
azul e faça as marcas de acordo com o modelo afixado no quadro. A marcação da
folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras.
07. Só marque uma resposta para cada questão.
08. Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso
poderá prejudicá-lo.
09. Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a
questão será posteriormente anulada e os pontos, a ela correspondentes, serão
atribuídos a todos os candidatos.
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos
sobre o conteúdo das provas. A interpretação das questões faz parte da avaliação
(prova).

Concurso Público da Câmara Municipal de Itatiaiuçu | Fundação Guimarães Rosa.

2

Concurso Público da Câmara Municipal de Itatiaiuçu | Fundação Guimarães Rosa.

Prova de Língua Portuguesa
TEXTO 1
A mão ativa o cérebro

Luís Guilherme Barrucho

O momento em que o homem começou a expressar-se por meio da escrita, gravando
caracteres em tabletas de argila há cerca de 5000 anos, marca o fim da pré-história e
a pedra fundamental das civilizações tal como as conhecemos hoje. Mas a maneira
como desde então a humanidade vem perpetuando sua memória e transmitindo
conhecimento de uma geração para outra pode virar peça de museu. Na semana
passada, uma decisão tomada nos Estados Unidos veio reforçar essa ideia que tanto
atormenta os (cada vez mais raros) entusiastas do lápis e do papel. Em ato inédito, o
governo do Estado de Indiana desobrigou as escolas de ensinar a escrita cursiva
(aquela em que as letras são emendadas umas nas outras) e recomendou que elas
passassem a dedicar-se mais à digitação em teclados de computador decisão que
deve ser acompanhada por outros quarenta Estados seguidores do mesmo currículo.
Oficializa-se com isso algo que, na prática, já se percebe de forma acentuada,
inclusive no Brasil. Diz à VEJA o especialista americano Mark Warschauer, professor
da Universidade da Califórnia: "Ter destreza no computador tomou-se um bem
infinitamente mais valioso do que produzir uma boa letra".
Ninguém de bom senso discorda disso. Um conjunto recente de pesquisas na área da
neurociência, no entanto, sugere uma reflexão acerca dos efeitos devastadores do
computador sobre a tradição da escrita em papel. Por meio da observação do cérebro
de crianças e adultos, verificou-se, de forma bastante clara, que a escrita de próprio
punho provoca uma atividade significativamente mais intensa que a da digitação na
região dedicada ao processamento das informações armazenadas na memória
(o córtex pré-frontal), o que tem conexão direta com a elaboração e a expressão de
ideias. Está provado também que o ato de escrever desencadeia ligações entre os
neurônios naquela parte do cérebro que faz o reconhecimento visual das palavras,
contribuindo assim para a fluidez na leitura. Com a digitação, essa área fica inativa.
"Pelas habilidades que requer, o exercício da escrita manual é mais sofisticado, por
isso põe o cérebro para trabalhar com mais vigor", explica a neurocientista Elvira
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Souza Lima, especialista em desenvolvimento humano. Isso só vem reforçar a
complexidade do problema sobre o qual as escolas estão hoje debruçadas.
Na Antiguidade, os egípcios tinham nas letras um objeto sagrado, inventado pelos
deuses. Sinônimo de status, a caligrafia irretocável foi por séculos na China um prérequisito para ingressar na prestigiada carreira pública. No Brasil, a caligrafia
constava entre as habilidades avaliadas nos exames de admissão do antigo ginásio
até a década de 70, e era ensinada com esmero na sala de aula. O hábito da escrita
vem caindo em desuso à medida que o computador - cujo primeiro chip foi traçado
pelo americano Gordon Moore de posse de um velho lápis - se dissemina. Até aqui,
foi a palavra eternizada em papel (ou pedra, pergaminho, papiro) que se encarregou
de registrar a história da humanidade, não raro em garranchos deixados por seus
protagonistas. O computador traz uma nova dimensão à aquisição de conhecimento e
à interação entre as gerações que chegam aos bancos escolares. Para elas, escrever
à mão corre o risco de se tornar apenas mais um registro do passado guardado em
arquivo digital.
(Veja. ed. 2227, ano 44, nº 30, p. 94, 27 de julho de 2011.)
Texto adaptado.

QUESTÃO 1
Leia as afirmativas seguintes sobre o texto:
I.
II.
III.

A caligrafia esmerada sempre foi e será elemento de posicionamento social.
A habilidade no uso do computador substitui, cada vez mais, a escrita cursiva.
A escrita digital, apesar de muito difundida, substitui completamente a escrita
cursiva.

Está CORRETO o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

Nenhuma das afirmativas.
Apenas em I.
Apenas em II.
Em I, II e III.
4
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QUESTÃO 2
Leia: “Oficializa-se com isso, algo que, na prática, já se percebe de forma acentuada,
inclusive no Brasil.”
A palavra sublinhada no trecho acima
(A)
(B)
(C)
(D)

Transmite o conhecimento por meio de diversas gerações.
Destaca a supremacia da escrita cursiva em relação à digital.
Informa que a escrita cursiva caiu em completo desuso.
Ratifica o ato do governo de Indiana sobre a escrita digital.

QUESTÃO 3
Com base no desenvolvimento do artigo, é CORRETO afirmar que o articulista:
(A)
(B)
(C)
(D)

Posiciona-se, contrariamente, sobre o assunto do texto.
Explicita, de modo argumentativo, a temática do texto.
Relata, de modo impreciso, o assunto do texto.
Conclui, incontestavelmente, que a escrita cursiva pode virar peça de museu.

QUESTÃO 4
O ponto de vista do especialista americano Mark Warschauer, no 1º parágrafo, e a
explicação da neurocientista Elvira Souza Lima, no 2º parágrafo, tornam o texto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Confuso e complexo.
Dialógico e argumentativo.
Persuasivo e consistente.
Intimista e convincente.
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QUESTÃO 5
Identifique a função do termo destacado neste fragmento:
“Na semana passada, uma decisão tomada nos Estados Unidos veio reforçar essa
ideia que tanto atormenta os (cada vez mais raros) entusiastas do papel e do lápis.”
Marque a alternativa em que o termo destacado, na frase transcrita abaixo, NÃO
exerce a mesma função que no fragmento acima.
(A) “[...] desencadeia ligações entre os neurônios naquela parte do cérebro que
faz o reconhecimento visual das palavras [...]”
(B) “Até aqui, foi a palavra eternizada em papel (ou pedra, pergaminho, papiro)
que se encarregou de registrar a história da humanidade [...]”
(C) “O computador traz uma nova dimensão à aquisição de conhecimento e à
interação entre as gerações que chegam aos bancos escolares.”
(D) “[...] verificou-se, de forma bastante clara, que a escrita de próprio punho
provoca uma atividade significativamente mais intensa [...]”
QUESTÃO 6
Marque a alternativa em que a ideia expressa pela oração destacada, no período
transcrito, está CORRETAMENTE identificada entre colchetes.
(A) “[...] a escrita de próprio punho provoca uma atividade significativamente mais
intensa que a da digitação na região dedicada ao processamento das
informações armazenadas na memória [...]” [COMPARAÇÃO]
(B) “Mas a maneira como desde então a humanidade vem perpetuando sua
memória e transmitindo conhecimento de uma geração para outra pode virar
peça de museu.” [CONCESSÃO]
(C) “Pelas habilidades que requer, o exercício da escrita manual é mais
sofisticado, por isso põe o cérebro para trabalhar com mais vigor [...]”
[FINALIDADE]
(D) “O hábito da escrita vem caindo em desuso à medida que o computador [...]
se dissemina.” [CONSEQUÊNCIA]
6
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QUESTÃO 7
O texto apresenta alguns períodos nos quais o uso ou o não-uso da vírgula foi feito de
maneira INCORRETA.
“[...] a caligrafia irretocável foi por séculos na China um pré-requisito para
ingressar na prestigiada carreira pública.”
“[...] a caligrafia constava entre as habilidades avaliadas nos exames de
admissão do antigo ginásio até a década de 70, e era ensinada com esmero
na sala de aula.”
“Com a digitação, essa área fica inativa.”
“Até aqui, foi a palavra eternizada em papel [...]”

I.
II.
III.
IV.

Pode-se afirmar que o uso ou o não-uso da vírgula está gramaticalmente CORRETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas nos itens I e II.
Apenas nos itens II e IV.
Apenas nos itens I e III.
Apenas nos itens III e IV.

QUESTÃO 8
Marque a alternativa em que a colocação do pronome oblíquo átono destacado pode
ser feita por meio da próclise ou da ênclise.
(A) “[...] marca o fim da pré-história e a pedra fundamental das civilizações tal
como as conhecemos hoje.”
(B) “[...] na prática, já se percebe, de forma acentuada, inclusive no Brasil.”
(C) “O momento em que o homem começou a expressar-se por meio da escrita
[...]”
(D) “Por meio da observação do cérebro de crianças e adultos, verificou-se, de
forma bastante clara, que a escrita [...]”
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QUESTÃO 9
A frase que apresenta a regência verbal de acordo com a norma padrão é:
(A) O decreto do Estado de Indiana, nos Estados Unidos, implica em mudança,
também, no Brasil.
(B) Não se esqueça de que, de acordo com o texto, a mão ativa o cérebro.
(C) Embora seja bem cansativa, prefiro mais a escrita cursiva.
(D) O articulista informou ao leitor sobre a escrita digital.
QUESTÃO 10
A frase em que a concordância verbal atende às normas da língua padrão é:
(A) As diferenças entre a escrita cursiva e a digital, na atualidade, proporciona
um profícuo debate.
(B) Atitudes a favor ou contra a escrita cursiva, na prática, rende uma boa
discussão.
(C) Sabe-se que muitas pessoas têm consciência da influência da escrita digital
em relação à cursiva.
(D) As opiniões sobre a escrita digital, constantemente, provoca discussões
inócuas.
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Prova Específica Para Contador
QUESTÃO 11
Em relação à escrituração contábil pelo método das partidas dobradas, cuja regra é o
registro da aplicação de recursos simultaneamente e em valores iguais às
respectivas origens, marque a equação contábil CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)

Ativo = passivo + capital social + despesas.
Ativo – passivo = capital social + despesas + receitas.
Ativo + despesas = capital social + receitas + passivo.
Ativo + receitas = capital social + despesas + passivo.

QUESTÃO 12
Marque o lançamento CORRETO, uma vez que seus históricos estão adequados:
(A) Duplicatas a pagar
a diversos
Pelo pagamento de duplicatas como segue:
a caixa – valor nominal do título
a descontos passivos – descontos obtidos
(B) Diversos
a caixa
Pelo recebimento de duplicata como segue:
Duplicatas a receber – valor principal do título
Juros ativos – valor dos juros incorridos
(C) Caixa
a Bancos
Valor do depósito bancário nesta data
(D) Diversos
a diversos
Venda de mercadorias como segue:
Caixa – valor pago à vista
Clientes – valor financiado para 90 dias
a mercadoria – baixa de estoque
a Resultado com mercadoria

370,00
50,00 420,00

500,00
50,00 550,00
600,00

100,00
700,00
500,00
300,00

800,00
800,00
9
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QUESTÃO 13
Em uma empresa, apuraram-se os seguintes fatos contábeis:
I.

Aluguel no valor de 350,00, a vencer em janeiro de 2010, pago em dezembro
de 2009.
Juros de 300,00 recebidos em dezembro de 2009, que só venciam em janeiro
de 2010.
Salários de dezembro de 2009, no valor de 500,00, só foram pagos em
janeiro de 2010.
Serviços prestados em dezembro de 2009, no valor de 1.200,00, para
recebimento somente no mês seguinte.

II.
III.
IV.

Estes fatos haviam sido contabilizados no exercício de 2009, pelo regime contábil de
caixa. Porém, a lei determina que, para fins de balanço, o regime a ser adotado é o
da competência, em razão de ser um princípio fundamental de Contabilidade.
A modificação contábil do regime de caixa para o de competência, provocará efeitos
na apuração final do resultado no exercício de 2009. Marque a alternativa CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)

O rédito terá decréscimo de 50,00.
O rédito terá um prejuízo de 50,00.
O rédito terá um lucro de 700,00.
O rédito terá um acréscimo de 650,00.
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QUESTÃO 14
Tendo em vista que:
I.
II.

A Contabilidade estuda e controla o patrimônio, registrando todas as
ocorrências nele verificadas.
A Contabilidade estuda e controla o patrimônio, para fornecer informações
sobre sua composição e variações, bem como sobre o resultado econômico
decorrente da gestão da riqueza patrimonial.

Estas afirmativas correspondem respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)

A finalidade e o conceito de Contabilidade.
O objeto e a finalidade da Contabilidade.
O campo de aplicação e o objeto da Contabilidade.
O campo de aplicação e o conceito da Contabilidade.

QUESTÃO 15
Examine os dados abaixo e marque a alternativa que retrata o valor CORRETO da
situação líquida:
Caixa
Capital Social
Duplicatas a Receber
Mercadorias
Duplicatas a Pagar
Lucros Acumulados
Móveis e Utensílios

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

2.075,00
3.000,00
1.125,00
875,00
1.500,00
575,00
1.000,00

3.575,00.
1.500,00.
2.075,00.
5.075,00.
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QUESTÃO 16
A empresa Calçados Giselle Ltda. apurou os seguintes valores, em 31/12/2010:
Depósito em Bancos
Salários do mês
Comissões Ativas
Títulos a Receber
Aluguéis Passivos
Produtos para venda
Equipamentos

375,00
1.550,00
1.125,00
2.250,00
1.500,00
1.875,00
2.500,00

Serviço a prazo
Capital inicial
Duplicatas a Pagar
Lucros Acumulados
Casa e Terrenos
Receita de Vendas
Impostos atrasados

3.750,00
6.625,00
5.500,00
300,00
3.375,00
2.500,00
1.125,00

Ao elaborar o Balancete de Verificação e o Balanço Patrimonial com fulcro nas contas
e saldos apresentados, a empresa encontrará:
(A)
(B)
(C)
(D)

Saldos devedores no valor de 14.125,00.
Ativo Circulante no valor de 5.625,00.
Passivo Circulante no valor de 5.500,00.
Patrimônio Líquido no valor de 7.500,00.
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QUESTÃO 17
A empresa Boa Vista Ltda., em 31/12/2010, apresentou os seguintes saldos:
Caixa
Bancos Conta Movimento
Capital Social
Custo de Mercadorias Vendidas
Depreciação Acumulada
Despesas Gerais
Fornecedores
Duplicatas a Receber em 60 dias
Equipamentos
Reserva de Lucros
Estoque de Mercadorias
Receitas de Vendas
Salários a Pagar

9.750,00
21.000,00
30.000,00
84.000,00
2.250,00
35.400,00
13.950,00
31.350,00
15.000,00
4.500,00
6.000,00
146.550,00
5.250,00

Após a apuração do Resultado do Período e antes da sua destinação, o total do
Patrimônio Líquido e o total do Ativo Circulante são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)

61.650,00
55.650,00
55.650,00
61.650,00

e
e
e
e

68.100,00.
62.100,00.
69.150,00.
75.600,00.
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QUESTÃO 18
Analise o Balanço Patrimonial abaixo, elaborado em 31/10/2010, e marque a
alternativa CORRETA:
Contas
2009
Ativo
123.760,00
Ativo Circulante 80.360,00
Disponível
1.960,00
Clientes
33.600,00
Estoques
44.800,00
Ativo não
43.400,00
Circulante
Realizável a
16.800,00
Longo Prazo
Imobilizado
26.600,00

2010
149.800,00
86.520,00
9.240,00
38.080,00
39.200,00
63.280,00
25.200,00
38.080,00

Contas
2009
Passivo e PL
123.760,00
Passivo Circulante 51.240,00
Fornecedores
30.800,00
Contas a Pagar
7.840,00
Empréstimos
12.600,00
Passivo não
30.520,00
Circulante
Empréstimos
30.520,00
Patrimônio Líquido
Capital

42.000,00
42.000,00

(A) O Capital Circulante Líquido foi ampliado em 3.360,00
liquidez corrente foi reduzido em 0,15.
(B) O Capital Circulante Líquido foi ampliado em 6.440,00
liquidez corrente foi reduzido em 0,10.
(C) O Capital Circulante Líquido foi reduzido em 3.360,00
liquidez corrente foi reduzido em 0,15.
(D) O Capital Circulante Líquido foi reduzido em 6.440,00
liquidez corrente foi reduzido em 0,10.

2010
149.800,00
60.760,00
39.200,00
13.160,00
8.400,00
42.000,00
42.000,00
47.040,00
47.040,00

e o quociente de
e o quociente de
e o quociente de
e o quociente de
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QUESTÃO 19
O Plano de Contas é o agrupamento ordenado de todas as contas que serão
utilizadas pela Contabilidade nas empresas, para registro dos fatos contábeis. Nas
alternativas abaixo foram elencadas contas patrimoniais que aparecem no Balanço
Patrimonial e contas de resultado que constam da Demonstração de Resultado do
Exercício. Marque a alternativa que contenha apenas contas patrimoniais.
(A)
(B)
(C)
(D)

Bancos, Estoques e Custo de Mercadorias Vendidas.
Caixa, Móveis e Utensílios e Duplicatas a Receber.
Terrenos, Títulos a Receber e Venda de Mercadorias.
Salários e Ordenados, Caixa e Juros Ativos.

QUESTÃO 20
Com base nos saldos apurados nas contas relacionadas a seguir, marque a
alternativa que demonstra o Resultado Bruto e o Resultado Líquido do Exercício,
respectivamente.
Custo de Mercadorias Vendidas
Custo de Serviços Prestados
Despesas Financeiras
Despesas Administrativas
ICMS sobre Vendas
ISS sobre Serviços
Dividendos Propostos
Venda de Mercadorias
Receitas de Serviços Prestados
Provisão para o Imposto de Renda

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

650.000,00
130.000,00
169.000,00
143.000,00
195.000,00
52.000,00
29.900,00
1.300.000,00
390.000,00
52.000,00

1.300.000,00 e 230.000,00.
663.000,00 e 351.000,00.
1.690.000,00 e 351.000,00.
663.000,00 e 299.000,00.
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QUESTÃO 21
Em relação ao Sistema de Contas utilizado na Contabilidade Pública, marque a
alternativa INCORRETA:
(A) A liquidação da despesa é registrada nos Sistemas Financeiro e
Orçamentário. Se o fato envolver mutação patrimonial, como a aquisição de
bens, será também registrado no Sistema Patrimonial.
(B) No Sistema Financeiro é feito o controle da posição da Receita Prevista.
(C) As contas indicadas no Balanço Patrimonial, constituem-se pela junção dos
Sistemas Financeiro, Patrimonial e Compensado e envolve o registro de
Estoques, Dívida Ativa, Bens, Patrimônio Líquido e Variação Patrimonial.
(D) A Obrigação a Pagar referente à aquisição de empréstimos autorizados na
Lei Orçamentária é registrada no Sistema Patrimonial.
QUESTÃO 22
Com base nos dados a seguir, extraídos da Demonstração das Variações
Patrimoniais, marque a alternativa CORRETA:
Receitas de Capital
Despesas de Custeio
Empréstimos Tomados
Construção de Bens Imóveis
Cobrança da Dívida Ativa
Despesas de Capital
Cancelamento de Dívida Fundada
Receitas Tributárias
Alienação de Bens Móveis
Inscrição da Dívida Ativa
Cancelamento da Dívida Ativa

150,00
650,00
112,50
132,50
132,50
217,50
57,50
755,00
37,50
80,00
5,00

O Resultado da Execução Orçamentária é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Déficit de 20,00.
Superávit de 105,00.
Déficit de 67,50.
Superávit de 37,50.
16
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QUESTÃO 23
No Balanço Financeiro em que nos ingressos extra-orçamentários constam a rubrica
Restos a Pagar com valores diferentes de zero, é CORRETO afirmar que o fato
demonstra:
(A) O montante de Restos a Pagar inscritos no exercício.
(B) O montante de recursos recebidos para pagamento de Restos a Pagar no
exercício.
(C) O montante de Restos a Pagar pagos no exercício.
(D) O montante de Restos a Pagar cancelados no exercício.
QUESTÃO 24
Os regimes contábeis da receita e despesa pública, segundo a Lei nº. 4.320/64, são
respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)

Competência e Misto.
Caixa e Prudência.
Caixa e Competência.
Competência para Receita e Despesa.

QUESTÃO 25
Conforme dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) enfoca, entre outros temas:
(A)
(B)
(C)
(D)

Critérios para limitação de empenhos.
Diretrizes, objetivos e metas para despesa de capital.
Orçamento de investimento de empresas estatais.
Margem de autorização para abertura de créditos suplementares e para
operações de crédito por Antecipação da Receita Orçamentária (ARO).
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QUESTÃO 26
Analise os dados abaixo, referentes ao Balanço Patrimonial no final do exercício de
2010, e marque a alternativa CORRETA:
ATIVO
TÍTULO
VALOR
Financeiro
600,00
Bancos c/ Movimento
450,00
Caixa Geral
150,00

PASSIVO
TITULO
Financeiro
Restos a Pagar
Débitos de Tesouraria
Depósitos e consignações

VALOR
550,00
225,00
225,00
100,00

Permanente
Almoxarifado
Bens Móveis
Dívida Ativa

1.175,00
150,00
825,00
200,00

Permanente
Dívida Fundada Interna

950,00
950,00

Ativo Real

1.775,00

Passivo Real

Compensado
Total

500,00
2.275,00

1.500,00

Saldo Patrimonial
Ativo Real Líquido

275,00
275,00

Compensado

500,00

Total

2.275,00

Este Balanço Patrimonial apresentou:
(A)
(B)
(C)
(D)

Superávit financeiro de 150,00.
Superávit Financeiro de 50,00.
Déficit Financeiro de 100,00.
Déficit Financeiro de 50,00.
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QUESTÃO 27
Com base nas modalidades de licitação previstas na Lei nº. 8.666/93, marque a
alternativa CORRETA:
I.

II.

III.

IV.

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

Concorrência é a modalidade de licitação que permite a participação de
interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir
os requisitos mínimos de qualificação exigidos no Edital para execução de
seu objeto.
Leilão é a modalidade de licitação realizada entre quaisquer interessados
para venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos
legalmente apreendidos ou penhorados. Não é cabível, entretanto para bens
semoventes e bens imóveis.
Tomada de preços é a modalidade de licitação realizada entre interessados
devidamente cadastrados ou que preencham os requisitos para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das
propostas, observada a necessária qualificação.
Convite é a modalidade de licitação entre, no mínimo, três interessados do
ramo, escolhidos e convidados pela unidade administrativa, e da qual podem
participar também aqueles que, mesmo não estando cadastrados,
manifestem seu interesse com antecedência de até 48 horas da
apresentação das propostas.
Os itens I e II estão corretos.
Os itens II e IV estão corretos.
Os itens I e III estão corretos.
Os itens III e IV estão corretos.
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QUESTÃO 28
Analise o Balanço Financeiro a seguir e marque a alternativa CORRETA:
RECEITA
Orçamentária
Receitas correntes
Receita Tributária
Receita Patrimonial

42.000,00
22.000,00
15.000,00
7.000,00

Receita de Capital
Alienação de bens móveis

20.000,00
20.000,00

Extra-orçamentária
Restos a Pagar (inscrito)
Diversos Devedores
Outras Contas Pendentes
Depósitos
Cauções
Consignações
Soma
Saldo Exercício Anterior
Disponível
Caixa
Bancos e Correspondentes
Total

83.000,00
30.000,00
8.000,00
6.000,00
39.000,00
22.000,00
17.000,00
125.000,00
270.000,00
110.000,00
60.000,00
395.000,00

DESPESA
Orçamentária
Agricultura
Educação e Cultura
Segurança Pública

26.000,00
15.000,00
6.000,00
5.000,00

Extra-orçamentária
67.000,00
Restos a Pagar
20.000,00
Diversos Devedores
6.000,00
Outras Contas Pendentes
4.000,00
Depósitos
37.000,00
Cauções
25.000,00
Consignações
12.000,00
Soma
93.000,00
Saldo para exercício seguinte
Disponível
302.000,00
Caixa
50.000,00
Bancos e Correspondentes
252.000,00
Total
395.000,00

(A) O resultado financeiro do exercício é o superávit de 32.000,00.
(B) Os Restos a Pagar no valor de 20.000,00, lançado na despesa extraorçamentária, tem a função de compensar o valor da despesa orçamentária,
tida como realizada, porém não paga.
(C) O superávit Financeiro apurado neste Balanço permitirá a abertura de
créditos adicionais nos termos da lei.
(D) Os Restos a Pagar que figuram como ingressos extra-orçamentários referemse a pagamentos no exercício, correspondentes a valores inscritos no
exercício anterior.
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Com base nos dados abaixo, referentes ao Balanço Orçamentário em 31.12.2010,
responda as questões 29 e 30.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
Tributária
Patrimonial
Serviços
Transferências Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
Alienação de Bens
Operações de Crédito
Transferência de Capital
SOMA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Créditos Iniciais
Créditos Adicionais
SOMA

PREVISÃO
6.604,00
1.500,00
1.020,00
484,00
3.600,00
8.950,00
1.650,00
4.060,00
3.240,00
15.554,00
FIXAÇÃO
13.435,00
2.119,00
15.554,00

EXECUÇÃO
12.475,00
7.330,00
870,00
675,00
3.600,00
4.305,00
1.435,00
- 4.060,00
2.870,00
16.780,00
EXECUÇÃO
12.250,00
1.519,00
13.769,00

DIFERENÇA
(5.871,00)
(5.830,00)
150,00
(191,00)
0,00
4.645,00
215,00
370,00
(1.226,00)
DIFERENÇA
1.185,00
600,00
1.785,00

QUESTÃO 29
Marque a alternativa INCORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)

O Resultado da execução orçamentária é o superávit de 3.011,00.
A execução da despesa revela economia de 1.785,00.
Ocorreu excesso de arrecadação de impostos de 5.830,00.
O Resultado da execução orçamentária é o superávit de 559,00.
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QUESTÃO 30
Faça a análise deste Balanço, mediante a apuração e interpretação dos quocientes
de execução da despesa, de execução da receita e do resultado orçamentário e
marque a alternativa INCORRETA:
Os dados analisados indicam:
(A)
(B)
(C)
(D)

Economia orçamentária.
Arrecadação inferior ao previsto.
Superávit orçamentário na execução.
Excesso de arrecadação na execução da receita.
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ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA.

QUESTÃO
Nº 01
Nº 02
Nº 03
Nº 04
Nº 05
Nº 06
Nº 07
Nº 08
Nº 09
Nº 10
Nº 11
Nº 12
Nº 13
Nº 14
Nº 15

RESPOSTA

QUESTÃO
Nº 16
Nº 17
Nº 18
Nº 19
Nº 20
Nº 21
Nº 22
Nº 23
Nº 24
Nº 25
Nº 26
Nº 27
Nº 28
Nº 29
Nº 30

RESPOSTA

O gabarito oficial da prova de múltipla escolha será divulgado no prazo máximo de
até 48 (quarenta e oito) horas, após a sua realização, no órgão oficial do Município
e no site <www.fgr.org.br>.
Comissão de Concursos FGR
concursos@fgr.org.br
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