PREFEITURA MUNICIPAL DE GENTIL
CONCURSO PÚBLICO 01/2013

TESOUREIRO

INSTRUÇÕES
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das
provas e das normas que regem este Concurso Público.
1. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.
2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E,
sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
3. O tempo para a realização da prova é de 03 horas, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O
candidato só poderá retirar-se do recinto da prova teórico-objetiva, portando o caderno de provas, após
transcorrida 1 hora e 30 minutos de seu início. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de
prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois
são parte integrante da prova.
5. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.
6. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados no dia 18/02/2013, até às 18h, no site
www.fundatec.org.br.
7. Certifique-se de que este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala
a sua substituição.

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS À FUNDATEC.
PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.
Como agir quando os pais dos alunos considerados difíceis, mesmo sendo chamados pela escola, ficam
indiferentes?
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Inicialmente, cabe reforçar que nenhuma família está satisfeita diante de um filho "difícil", mesmo
que aparentemente pareça estar. Em geral, os pais já fizeram tudo que sabiam para modificar as coisas e
se sentem _________. O melhor a fazer é ouvi-los e ampará-los.
De nada adianta chamar os pais para reclamar que a criança é "terrível" ou tentar ensiná-los a
educá-la. Esse tipo de conduta não resolverá, pois isso possivelmente já ocorreu e não trouxe resultados
efetivos. Portanto, é preciso procurar outros caminhos. Os pais devem, antes de mais nada, saber que
existe alguém que compreende o que eles estão passando.
É preciso ainda ter ________ com os que se mostrarem __________, pois, __________, eles se
sentem angustiados em relação a si mesmos, a seus filhos e aos profissionais e estão, portanto, numa
posição defensiva.
Quando os pais quiserem conselhos, eles mesmos solicitarão e, quando o professor os der, é
importante reconhecer que ninguém realmente tem todas as respostas. O que se pode fazer é apenas
concordar em experimentar diferentes estratégias mais coerentes com o desenvolvimento socioafetivo da
criança e que atendam às necessidades dela.
(Fonte:Telma Vinha, abril.com.br/crianca-e-adolescente/comportamento/como-agir-quando-pais-alunos-considerados-dificeis-mesmosendo-chamados-pela-escola-ficam-indiferentes-618147.shtml – adaptação)

QUESTÃO 01 – Avalie as seguintes afirmações a
respeito da palavra a nas ocorrências assinaladas no
texto.
I. Na linha 04 do texto, a palavra a é um artigo
feminino definido.
II. Na linha 09, as duas ocorrências da palavra a
são preposições.
III. Na linha 14, em às, ocorre a contração do artigo
definido feminino as com a preposição a.

A)
B)
C)
D)
E)

Discrição.
Orientação.
Negação.
Imposição.
Inadequação.

QUESTÃO 04 – Na frase De nada adianta chamar os
pais para reclamar que a criança é "terrível" ou tentar
ensiná-los a educá-la. (l. 04 e 05), os pronomes
negritados – los e la – exercem a função de
__________________,
tendo
como
referente,
respectivamente, as expressões ________________
e ____________________.

Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 03 – Qual das seguintes palavras vem ao
encontro do que está sendo apresentado pelo texto?

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

As lacunas do trecho acima ficam correta e
respectivamente preenchidas por:
QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa cujas palavras
completam corretamente as lacunas tracejadas das
linhas 03 e 08 (três ocorrências), considerando a
correta grafia de cada uma delas.
A)
B)
C)
D)
E)

frustados – paciência – agressivos – com certeza
fustrados – pasciência – agrecivos – concerteza
frustrados – paciência – agrecivos – concerteza
frustados – pasciência – agressivos – concerteza
frustrados – paciência – agressivos – com certeza

A)
B)
C)
D)
E)

complemento nominal – os pais – a criança
complemento nominal – a criança – os pais
objeto indireto – a criança – os pais
adjunto adnominal – os pais – a criança
objeto direto – os pais – a criança

QUESTÃO 05 – Os nexos coesivos pois (linha 08) e
portanto (linha 09), nos respectivos contextos de
ocorrência, expressam
A)
B)
C)
D)
E)

conclusão e explicação.
explicação e concessão.
explicação e conclusão.
conclusão e concessão.
concessão e explicação.

Execução: Fundatec
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QUESTÃO 06 – Analise as seguintes propostas de
alteração de segmentos textuais:
I. A expressão “as coisas” (l. 02) poderia ser
substituída por “a situação”, mantendo-se o
mesmo sentido e a correção gramática.
II. A palavra conduta (l. 05) poderia ser substituída
por estudo, ficando mantidos o sentido e a
correção da frase.
III. Na linha 13, a palavra concisos substituiria
adequadamente a palavra coerentes, mantendose sentido e correção gramatical.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 10 – Analise as afirmações que seguem,
assinalando C, se correta, ou E, se errada, em
relação a letras e fonemas.
( ) Em Inicialmente (l. 01) há mais letras que fonemas
devido à ocorrência de um dígrafo vocálico.
( ) Nas formas verbais modificar (l. 02), ocorreu (l. 05)
e fazer (l. 12), há o mesmo número de letras e de
fonemas.
( ) Em filho (l.01), terrível (l. 04) e profissionais (l. 09),
lh, rr e ss representam dígrafos, portanto, nesses
vocábulos há mais letras que fonemas.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:

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

A)
B)
C)
D)
E)

E – E – E.
E – C – C.
E – C – E.
C – E – E.
C – E – C.

QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa cuja afirmação
acerca do uso de pontuação no texto está correta.
A) As aspas da linha 01 foram usadas para marcar
uma citação.
B) A primeira vírgula da linha 01 foi usada pela
mesma razão que a vírgula da linha 02.
C) O uso da vírgula na linha 05 é facultativo.
D) A primeira vírgula da linha 09 separa orações.
E) A primeira vírgula da linha 11 marca o
deslocamento de um adjunto adverbial.

QUESTÃO 08 – Caso a expressão os pais (l. 11)
fosse passada para o singular, quantas outras
alterações deveriam ser feitas para manter a correção
do período?
A)
B)
C)
D)
E)

Uma.
Duas.
Três.
Quatro.
Cinco.

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa em que as
duas palavras, todas retiradas do texto, são
acentuadas em virtude da mesma regra.
A)
B)
C)
D)
E)

família – difícil.
já – ampará-los.
está – ensiná-los.
terrível – alguém.
resolverá – já.

Execução: Fundatec
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INFORMÁTICA
Para a resolução das questões desta prova, considere os seguintes detalhes: (1) o mouse está
configurado para uma pessoa que o utiliza com a mão direita (destro) e usa, com maior frequência, o botão
esquerdo, que possui as funcionalidades de seleção ou de arrastar normal, entre outras. O botão da direita
serve para ativar o menu de contexto ou de arrastar especial; (2) os botões do mouse estão devidamente
configurados com a velocidade de duplo clique; (3) os programas utilizados nesta prova foram instalados
com todas as suas configurações padrão, entretanto, caso tenham sido realizadas alterações que
impactem a resolução da questão, elas serão alertadas no texto da questão ou mostradas visualmente, se
necessário; (4) no enunciado e nas respostas de algumas questões, existem palavras que foram digitadas
entre aspas, apenas para destacá-las. Nesse caso, para resolver as questões, desconsidere as aspas e
atente somente para o texto propriamente dito; e (5) para resolver as questões desta prova considere,
apenas, os recursos disponibilizados para os candidatos, tais como essas orientações, os textos
introdutórios das questões, os enunciados propriamente ditos e os dados e informações disponíveis nas
Figuras das questões, se houver.
Para responder às questões 11 a 14, observe a Figura 01, relativa ao editor de planilha eletrônica Microsoft
Excel 2007 (Português). Considere que apenas uma fórmula foi digitada em E4 e arrastada até E7. Assumese que a fórmula mencionada serve para calcular quantos salários mínimos um funcionário recebe, ou
seja, o seu salário (coluna D, linhas 4 a 7) dividido pelo valor do salário mínimo (célula C1). Não há dados
em outras células, além dos que são mostradas na figura.

Figura 01: Utilização do Microsoft Excel 2007.

QUESTÃO 11 – Na Figura 01, é possível afirmar que
foi aplicado negrito
A)
B)
C)
D)
E)

em toda coluna E.
na célula C1.
na célula E3.
nas células A3 a E7.
nas bordas da tabela.

QUESTÃO 12 – Assumindo que há uma fórmula em
E7 (de acordo com o enunciado que precede a Figura
01), qual das fórmulas apresentadas abaixo está de
acordo com os valores mostrados?
A)
B)
C)
D)
E)

=D7/C$1
=D7/$C1
=D7/C1
=D7*C1
=D7*$C1

Execução: Fundatec
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QUESTÃO 13 – A partir da situação mostrada na
Figura 01, o que ocorrerá se forem pressionadas,
concomitantemente, as teclas CTRL e S?

QUESTÃO 18 – No editor de textos Microsoft Word

A) A pasta de trabalho será salva com o nome NM01.
B) A planilha será salva com o nome NM-01.
C) O documento será salvo com um nome a ser
escolhido.
D) Será aplicado sublinhado na célula E3.
E) Será aplicado sublinhado na linha 3.

A)
B)
C)
D)
E)

2007, o botão

pode ser utilizado para ordenar

apenas texto.
apenas texto e datas.
apenas números.
apenas números e datas.
texto, números e datas.

QUESTÃO 19 – No editor de textos Microsoft Word
QUESTÃO 14 – Sem considerar a extensão, qual o
nome do arquivo mostrado na Figura 01?
A)
B)
C)
D)
E)

Microsoft Excel
NM-01
NM-01 - Microsoft Excel
Planilha
Pronto

A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 15 – Utilizando o navegador Mozilla
Firefox 16 (Português), é possível selecionar todo o
conteúdo de uma página pressionando duas teclas
concomitantemente, quais sejam:
A)
B)
C)
D)
E)

ALT e A
ALT e T
ALT e F2
CTRL e A
CTRL e T

ALT e +
CTRL e +
SHIFT e +
ALT e M
SHIFT e M

é

apenas no alto da página atual.
apenas no alto da primeira página do documento.
apenas no rodapé da página atual.
no alto de cada página do documento.
no rodapé de cada página do documento.

QUESTÃO 20 – Um usuário criou uma pasta no
Windows 7 Professional e tentou nomeá-la com os
cinco nomes mostrados abaixo, porém somente um
deles é válido e, portanto, foi aceito. Qual dos nomes
abaixo foi aceito?
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 16 – Utilizando o navegador Mozilla
Firefox 16 (Português), é possível aumentar o zoom
da página apenas utilizando o teclado. Para tanto,
deve-se pressionar duas teclas concomitantemente,
quais sejam:
A)
B)
C)
D)
E)

2007, o texto inserido através do botão
mostrado

'Windows'
"Windows"
/Windows\
<Windows>
|Windows|
LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 21 – __________________ é o retorno do
Servidor aposentado por invalidez à atividade no
serviço público municipal, verificado, em processo,
que não subsistem os motivos determinantes da
aposentadoria.
Considerando o disposto no Regime Jurídico do
Município de Gentil, a lacuna do trecho acima fica
corretamente preenchida por:

QUESTÃO 17 – Suponha a seguinte situação: (1) um
usuário abre o editor de textos Microsoft Word 2007 e
digita um texto; (2) seleciona o texto; (3) modifica a
fonte para Arial, tamanho 14 e altera para a cor verde;

A)
B)
C)
D)
E)

Reversão
Recondução
Readaptação
Reintegração
Remoção

(4) mantém o texto selecionado; (5) clica em
.
Depois dos cinco passos descritos, pode-se constatar
que
A) a cor da fonte do texto passa a ser branca.
B) as letras inicias de cada palavra passam a ser
maiúsculas.
C) o fundo do texto passa a possui cor branca.
D) o texto é excluído.
E) o texto volta a ter a formatação inicial.
Execução: Fundatec
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QUESTÃO 22 – De acordo com o Regime Jurídico do
Município de Gentil, analise as afirmativas abaixo,
assinalando V, para verdadeiro, ou F, para falso.
Quanto aos vencimentos e à remuneração, o servidor
perderá:
( ) A remuneração dos dias que faltar ao serviço, bem
como dos dias de repouso da respectiva semana,
sem prejuízo de penalidade disciplinar cabível,
salvo motivo justificado.
( ) A parcela da remuneração diária, proporcional aos
atrasos, ausências e saídas antecipadas, iguais ou
superior a trinta minutos, sem prejuízo da
penalidade disciplinar cabível, salvo justo motivo.
( ) Metade da remuneração quando houver
conveniência para o serviço, a penalidade de
suspensão poderá ser convertida em multa, na
base de cinquenta por cento por dia de
remuneração, ficando o Servidor obrigado a
permanecer em serviço.
( ) Vinte por cento do décimo terceiro salário quando
ocorrer faltas sem motivos justificados, sem
prejuízo da penalidade disciplinar cabível, salvo
justo motivo.
A sequência correta de preenchimento
parênteses, de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 24 – Referente aos proventos que
integram a aposentaria do servidor de acordo com o
Regime Jurídico do Município de Gentil, é correto
afirmar que:
A) O valor da função gratificada se o Servidor contar
pelo menos dez anos de exercício em pontos de
confiança e desde que se encontre no seu
exercício, na condição de titular por ocasião da
aposentadoria, pelo prazo mínimo de quatro anos.
B) Quando aposentado por tempo de serviço, o
servidor receberá uma gratificação de até vinte por
cento, considerando a média do cálculo entre
idade e tempo de serviço.
C) Ao Servidor aposentado será paga gratificação
natalina, no mês de dezembro, em valor
equivalente ao respectivo provento, deduzido o
adiantamento recebido.
D) Ao servidor aposentado por invalidez permanente
quando decorrentes de acidente em serviço,
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa
ou incurável, é garantido o pagamento de
gratificação pelo prazo máximo de dois anos.
E) Ao servidor aposentado, com filhos menores de
idade, será pago o auxílio educação proporcional
ao valor percebido pelo servidor.

dos
QUESTÃO 25 – Em conformidade com o disposto na
Constituição Federal, é vedado à União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios:

V – V – F – V.
F – F – F – F.
V – F – V – V.
V – V – V – F.
F – F – F – V.

QUESTÃO 23 – Conforme disposto no Regime
Jurídico do Município de Gentil, sem qualquer
prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço:
I. Por um dia, em cada doze meses de trabalho,
para doação de sangue.
II. Até dois dias, para se alistar como eleitor.
III. Até cinco dias consecutivos, por motivo de
(casamento;
falecimento
do
cônjuge,
companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos
ou enteados e irmãos).
IV. Até dois dias por razão do aniversário do
servidor.
V. Até dois dias consecutivos por motivo de
falecimento de avó e avô.

I. Incorporar-se
entre
si,
subdividir-se
ou
desmembrar-se para se anexarem a outros, ou
formarem novos Estados ou Territórios Federais.
II. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas,
subvencioná-los,
embaraçar-lhes
o
funcionamento ou manter com eles ou seus
representantes, relações de dependência ou
aliança, ressalvada, na forma da lei, a
colaboração de interesse público.
III. Recusar fé aos documentos públicos.
IV. Criar distinções entre brasileiros ou preferências
entre si.
Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

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

Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas III, IV e V.
Apenas I, II, III, e V.
I, II, III, IV e V.

Execução: Fundatec
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QUESTÃO 26 – _______________ aplicará,
anualmente,
nunca
menos
de
18%,
e
________________________ 25%, no mínimo, da
receita resultante de impostos, compreendida e
proveniente de transferências, na manutenção e
desenvolvimento do ensino.
Considerando o disposto na Constituição Federal, as
lacunas do trecho acima ficam, correta e
respectivamente, preenchidas por:
A) A União – os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios
B) O Estado – a União e o Distrito Federal
C) O Estado – os Municípios
D) A União – somente os Estados e Municípios
E) O Estado – a União, o Distrito Federal e os
Municípios

QUESTÃO 27 – De acordo com a Lei Orgânica do
Município de Gentil, dentre outros, são tributos de
competência Municipal, EXCETO:
A) Imposto sobre propriedade predial e territorial
urbana.
B) Imposto sobre transmissão "inter vivos", a
qualquer título por ato oneroso de bens imóveis,
por natureza ou acessão física, e de direitos a sua
aquisição.
C) Imposto sobre venda a varejo de combustíveis
líquidos e gasosos, exceto óleo diesel e gás de
cozinha.
D) Imposto sobre serviço de qualquer natureza
exceto os da competência estadual definidos em
lei complementar federal.
E) Imposto sobre a importação de produtos
estrangeiros.

QUESTÃO 29 – A Lei Orgânica do Município de
Gentil determina que, dentre outros, compete
privativamente ao Prefeito, EXCETO:
A) Representar
o
Município,
judicial
e
extrajudicialmente.
B) Nomear e exonerar os secretários municipais, os
diretores de autarquias e departamentos, além de
titulares de instituições de que participe o
Município na forma da Lei.
C) Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem
como expedir decretos e regulamentos para a sua
fiel execução.
D) Eleger a mesa da Câmara de Vereadores,
elaborar o regimento interno e dispor sobre a sua
organização e política.
E) Vetar projetos de lei, total ou parcialmente, bem
como emendas aprovadas.

QUESTÃO 30 – Em conformidade com o disposto na
Lei Orgânica do Município de Gentil, o processo
legislativo compreende, dentre outros, a elaboração
de:
I.
II.
III.
IV.

Emendas à Lei Orgânica.
Leis Ordinárias.
Resoluções.
Leis complementares.

Quais estão corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

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

QUESTÃO 28 – Determina a Lei Orgânica do
Município de Gentil que os vereadores perceberão, a
título de remuneração, os seguintes valores:
A) Entre 03 a 08 vezes o valor do menor padrão
básico do vencimento do funcionalismo municipal.
B) Entre 01 a 04 vezes o valor do menor padrão
básico do vencimento do funcionalismo municipal.
C) No mínimo cinquenta por cento do valor percebido
pelo Prefeito Municipal.
D) Acima de dez salários mínimos, considerando o
piso nacional.
E) Até dez salários mínimos, considerando o piso
nacional.

Execução: Fundatec
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31 – De acordo com o art. 37 da
Constituição da República Federativa do Brasil, a
administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos seguintes
princípios:
A) Pessoalidade, moralidade, unidade, clareza e
eficácia.
B) Eficiência,
publicidade,
competência,
universalidade e orçamento bruto.
C) Legalidade,
publicidade,
universalidade,
anualidade e unidade.
D) Unidade, anualidade, eficácia, moralidade e
clareza.
E) Legalidade,
impessoalidade,
moralidade,
publicidade e eficiência.

QUESTÃO 35 – A DVP- Demonstração das
Variações Patrimoniais apresenta as variações
patrimoniais segregadas em
quantitativas e
qualitativas. Sendo assim, analise as afirmações
abaixo, assinalando (V) verdadeiro ou (F) falso.
( ) Impostos, taxas e contribuições de melhoria
classificam-se
em
variações
patrimoniais
quantitativas.
( ) Contribuições sociais, de intervenção no domínio
econômico e de iluminação pública classificam-se
em variações patrimoniais qualitativas.
( ) Incorporação de ativo classifica-se como variação
quantitativa.
( ) Desincorporação de passivo, como, por exemplo,
a amortização de uma dívida de longo prazo,
classifica-se como variação patrimonial qualitativa.
A sequência correta do preenchimento
parênteses, de cima para baixo, é:

dos

QUESTÃO 32 – De acordo com o disposto no art. 37
da Constituição Federal, o administrador tem que
tratar a todos os administrados sem discriminação ou
privilégios, ficando impedido de praticar atos no
interesse próprio ou de terceiros. Essa afirmação
refere-se ao princípio da

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

INSTRUÇÃO: Para responder às questões 36 e 37,
analise os dados apresentados no quadro abaixo,
os quais compõem o Balanço Financeiro de uma
entidade pública.

Legalidade.
Ética.
Eficácia.
Pessoalidade.
Impessoalidade.

V – V – V – V.
V – F – F – V.
V – F – F – F.
V – V – F – F.
F – V – F – V.

ESPECIFICAÇÃO
QUESTÃO 33 – Dentre as demonstrações contábeis
aplicadas ao setor público, existe uma que tem como
objetivo evidenciar o resultado econômico das ações
do setor público, considerando a interligação com o
subsistema de custos, sendo facultativa a sua
elaboração. Essa demonstração contábil denominase:
A)
B)
C)
D)
E)

DRE – Demonstração do Resultado do Exercício.
DRE – Demonstração do Resultado Econômico.
DVP – Demonstração das Variações Patrimoniais.
DFC – Demonstração dos Fluxos de Caixa.
BP – Balanço Patrimonial.

QUESTÃO 34 – Um dos estágios de execução da
despesa pública previsto na Lei nº 4320/64 consiste
na verificação do direito adquirido pelo credor tendo
por base os títulos e documentos comprobatórios do
respectivo crédito. Essa afirmação diz respeito a qual
estágio?
A)
B)
C)
D)
E)

Pagamento.
Empenho.
Previsão.
Liquidação.
Fixação.

Em R$mil

Despesa orçamentária ordinária-

3.000

Despesa orçamentária vinculada-

1.000

Pagamentos extraorçamentários-

1.000

Recebimentos extraorçamentários-

2.000

Receita orçamentária ordinária-

5.000

Receita orçamentária vinculada-

2.000

Saldo em espécie do exercício
anterior-

1.000

Transferências
concedidas-

financeiras

1.000

Transferências
recebidas-

financeiras

2.000

QUESTÃO 36 – Considerando a tabela em questão,
apure o valor do resultado financeiro obtido.
A)
B)
C)
D)
E)

R$6.000
R$5.000
R$4.000
R$3.000
R$1.000
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QUESTÃO 37 – Considerando a tabela em questão,
apure o saldo em espécie para o exercício seguinte.
A)
B)
C)
D)
E)

R$6.000
R$5.000
R$4.000
R$3.000
R$1.000

QUESTÃO 39 – No momento em que a dívida ativa é
recebida, deverão ocorrer as baixas correspondentes
nos sistemas de informações patrimoniais e no
sistema de compensação. Qual o registro a ser
realizado no sistema de informações patrimoniais no
momento do recebimento de créditos inscritos na
dívida ativa?
A)
Sistema de Informações Patrimoniais
1.1.2.3.x.xx.xx
dívida ativa tributária
6.1.2.2.x.xx.xx
a créditos tributários a receber
B)
Sistema de Informações Patrimoniais
1.1.1.1.x.xx.xx
bancos
1.1.2.3.x.xx.xx
a créditos a receber de dívida
ativa
C)
Sistema de Informações Patrimoniais
1.1.1.1.x.xx.xx
caixa e equivalentes de caixa
em moeda nacional
1.1.2.3.x.xx.xx
a Dívida ativa tributária

QUESTÃO 38 – Analise as afirmações abaixo quanto
à transparência da gestão fiscal, constante na LRFLei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Complementar
nº 131/2009.
I. Planos, orçamentos e leis de diretrizes
orçamentárias; prestações de contas e parecer
prévio; relatório resumido da execução
orçamentária; relatório de gestão fiscal e versões
simplificadas desses documentos deverão ficar
disponíveis à sociedade em tempo real, por meio
eletrônico de acesso público.
II. Informações sobre a execução orçamentária e
financeira de todos os entes da federação
deverão ficar disponíveis à sociedade em tempo
real e de forma pormenorizada, por meio
eletrônico de acesso público.
III. A despesa, no momento de sua realização,
deverá constar, em meio eletrônico de acesso
público, o nº do processo; a descrição do bem
fornecido ou do serviço prestado; a pessoa física
ou jurídica beneficiária do pagamento; o
procedimento licitatório (se for o caso).
IV. A receita, inclusive os recursos extraordinários,
deverá constar, em meio eletrônico de acesso ao
público, o lançamento e o recebimento.

D)
Sistema de Informações Patrimoniais
8.3.2.3.x.xx.xx
créditos inscritos em dívida
ativa a receber
8.3.2.4.x.xx.xx
a créditos inscritos em dívida
ativa a recebidos
E)
Sistema de Informações Patrimoniais
1.1.2.2.x.xx.xx
caixa e equivalentes de caixa
em moeda nacional
1.1.2.4 x.x.xx.xx
a dívida ativa tributária

Quais estão integralmente corretas?
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I, II e III.
Apenas I, II e IV.
Apenas I, III e IV.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.
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INSTRUÇÃO: O DRE – Demonstrativo de Resultado
do Exercício da companhia X apresentou saldo
nas contas conforme demonstrado no quadro
abaixo. Com base nessas informações responda à
questão 40.
Contas
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS COM VENDAS
DESPESAS FINANCEIRAS
IMPOSTOS SOBRE VENDAS
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITA BRUTA DE VENDAS
RECEITAS FINANCEIRAS

EM R$
mil
2.000
500
300
50
2.000
50
8.000
150

QUESTÃO 40 – Após o levantamento da
Demonstração do Resultado do Exercício, pode-se
afirmar que o Lucro Bruto é:
A)
B)
C)
D)
E)

R$8.000
R$6.000
R$4.000
R$3.350
R$3.250
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