MUNICÍPIO DE SANTA ROSA - RS
Concurso Público nº 01/2013

Nº da inscrição______

Técnico(a) em Contabilidade
INSTRUÇÕES
Leia e siga atentamente as instruções abaixo:
1. Acompanhe, com o fiscal, a conferência da paginação e número de questões do seu Caderno de Prova,
apontando imediatamente qualquer falha encontrada.
2. Leia toda a prova para tomar contato com os assuntos em questão.
3. Em cada questão deve ser assinalada somente uma das alternativas.
4. Na avaliação desta prova, somente serão consideradas as respostas marcadas adequadamente no “CARTÃORESPOSTA” de computador, que não deve conter rasuras. Questões que contenham respostas com
rasuras ou mais de uma alternativa assinalada serão anuladas.
5. O tempo de duração desta prova é de até quatro horas (das 8 às 12 horas), contado a partir do sinal do início
da mesma.
6. Os candidatos poderão levar o caderno de provas, depois de transcorridas 02 (duas) horas do início da
mesma. O tempo mínimo de permanência do candidato no certame é de 01 (uma) hora.
7. Qualquer pedido de esclarecimento deverá ser dirigido, em voz alta, ao fiscal da sala.
8. As 60 (sessenta) questões da prova são de múltipla escolha. Leia com atenção o(s) texto(s) e os enunciados
das questões. Para evitar rasuras no “CARTÃO-RESPOSTA”, ao encontrar a alternativa correta, segundo o
enunciado da questão, assinale a alternativa correta na GRADE-RASCUNHO, a qual consta na última folha da
prova. Posteriormente, transcreva a alternativa no “CARTÃO-RESPOSTA”.
9. Os dois últimos candidatos que assinarem a Ata de Presença deverão acompanhar o fiscal de sala para
acompanhar a conferência dos cartões.
10. Estrutura da Prova por disciplina:
Disciplinas da Prova
Nº de questões
Pontuação por questão
Parte I – Língua Portuguesa
Parte II – Legislação Municipal

10 (dez) questões
10 (dez) questões

1,0 (um) ponto
1,0 (um) ponto

Parte III – Conhecimentos Específicos

40 (quarenta) questões

2,0 (dois) pontos

Prova Teórica – 04/08/2013

Entidade Executora: FIDENE – Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do RS
Site: http://www.unijui.edu.br/asc/concursos-publicos
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PARTE I – LÍNGUA PORTUGUESA
Ser doutor é mais fácil do que se tornar médico
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O programa “Mais Médicos”, lançado pela presidente Dilma Rousseff, não vai resolver o problema
do Sistema Único de Saúde (SUS). Mas pode, sim, ser parte da solução. Ou alguém realmente
acredita que colocar mais médicos nos lugares carentes do Brasil pode fazer mal ____ população?
Sério que, de boa fé, alguém acredita nisso? A veemência dos protestos contra o projeto de ampliar o
curso de medicina de seis para oito anos e tornar esses dois últimos anos um trabalho remunerado
para o SUS revela muito. Especialmente o quanto é abissal a fratura social no Brasil. E o quanto a
parte mais rica é cega para a possibilidade de fazer ___ sua parte para diminuir uma desigualdade que
deveria nos envergonhar todos os dias – e que, no caso da saúde, mata os mais frágeis e os mais
pobres.
O governo tem estimulado ___ população – e também os empregadores – a investir em saúde
privada. Um plano de saúde privado tornou-se uma marca de ascensão social. A “classe C” ou “nova
classe média” tem sido vítima de planos de saúde mequetrefes que, na hora de maior necessidade,
deixam as pessoas desprotegidas. Como muitos já sentiram na pele, quando a coisa realmente aperta,
quando a doença é séria e requer recursos e intervenções de ponta, quem vai resolver não é a rede
privada, mas o SUS, porque uma parte significativa dos planos não cobre os exames e tratamentos
mais caros.
Para que a solução seja estrutural – e não cosmética – é preciso acabar com as distorções e
fortalecer o SUS. Sem dinheiro, o SUS vai sendo sucateado e se torna o destino apenas dos mais
pobres e com menos instrumentos para reivindicar seus direitos. Assustada com a precarização do
SUS, a classe média se sacrifica para pagar um plano privado, que tem sempre muitas letras miúdas.
Os trabalhadores organizados incluem saúde privada na pauta sindical, afastando-se da luta do SUS.
Quem tem mais poder de pressão para pressionar o Estado por saúde pública de qualidade, portanto,
encontra saídas individuais – que muitas vezes vão se mostrar pífias na hora da urgência – ou saídas
coletivas, mas para grupos específicos, no caso dos empregados com planos empresariais.
Enquanto sobrar distorções e faltar dinheiro, o SUS não vai melhorar. Não vai mesmo. Neste
sentido, tem razão quem afirma que o programa “Mais Médicos” é demagogia. Mas apenas em parte.
Acrescentar dois anos ao curso de medicina e tornar esses dois últimos anos um trabalho
remunerado no SUS, uma das mudanças previstas para iniciar em 2015, pode ser um aprendizado. E
rico. Não só da prática médica como da realidade do país e da sua população, o que não pode fazer
mal ____ alguém que pretenda ser um bom médico. Para que isso funcione, tanto como formação
quanto como atendimento de qualidade à população, é preciso que exista de fato a supervisão dos
professores e das faculdades. E essa é uma boa causa para as entidades corporativas e para as
escolas de medicina.
Hoje, um dos problemas do SUS é a fragilidade da atenção básica: o que poderia ser resolvido nos
postos de saúde ou pelo médico de família e que consiste em cerca de 90% dos casos acaba indo
sobrecarregar os hospitais, que deveriam ser acionados apenas para os casos mais graves. A
distorção provoca problemas de atendimento de uma ponta ___ outra do sistema. Por outro lado, entre
os avanços mais significativos do SUS está o Programa Saúde da Família (PSF), um dos principais
responsáveis, junto com o Bolsa Família, pela redução da mortalidade infantil no país. Mas faltam
médicos para esse programa. A atuação dos estudantes de medicina poderá fazer uma enorme
diferença. E isso não é pouco num país em que os filhos dos pobres ainda morrem de diarreia e de
doenças já erradicadas nos países desenvolvidos.
Os estudantes de medicina serão remunerados pelo trabalho e pelo aprendizado. O valor mensal
da bolsa ainda não está definido, mas a imprensa divulgou que será algo entre R$ 3 mil e R$ 8 mil.
Ainda que seja o menor valor, que outra categoria no Brasil pode sonhar em ganhar isso antes mesmo
de se formar? E mesmo depois de formado? Por que, então, uma resistência tão grande?
Por causa do abismo. A maioria dos estudantes de medicina vem das classes mais abastadas,
como mostrou a Folha de S. Paulo de 13/7: na Unesp (Universidade Estadual Paulista), apenas 2%
cursaram colégio público, contra 40% no geral; na USP (Universidade de São Paulo), 20% dos
estudantes têm renda familiar superior a R$ 20 mil, não há negros na turma que ingressou em 2013.
Historicamente, a elite brasileira não se vê como parte da construção de um país mais igualitário.
Pelos motivos óbvios – e porque está acostumada a receber, não a dar.
Tornar-se médico – e não apenas um técnico em medicina – não passa pela capacidade de
escutar o outro como alguém que tem algo a dizer não apenas sobre seus sintomas, mas sobre uma
visão de mundo singular e uma interpretação complexa da vida?
Ao ler a maioria das críticas sobre o programa, o que chama a atenção é a impossibilidade de seus
autores se verem como parte da construção de um SUS mais forte e eficiente, o que significa ser parte
da construção de um Brasil melhor para todos – e não só para uma minoria. Acredito que a vida da
maioria só muda quando os B w
m. Tenho esperança de que esse
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programa – se bem executado, o que só pode acontecer com a adesão e o compromisso de todos os
envolvidos – possa ser inscrito nesse gesto. O conjunto de medidas do “Mais médicos”, que inclui
também a atuação de profissionais estrangeiros em áreas carentes, já promoveu pelo menos um
impacto positivo: colocou o SUS no centro da pauta nacional. Seria tão importante que os
protagonistas desse debate superassem a polarização inicial entre governo e entidades médicas para
fazer uma discussão séria, com a participação da população, que pudesse resultar no acesso real da
maioria a um sistema de saúde com qualidade. E seria uma pena que essa oportunidade fosse
perdida por interesses imediatos e menos nobres, tanto de um lado quanto de outro.
É grande o debate sobre se faltam profissionais ou se eles estão mal distribuídos. O que me
parece é que não faltam doutores no Brasil – o que falta são médicos. São muitos os doutores que
ainda nem sequer se formaram, mas já assumiram o título e o encarnam num sentido profundo. O
SUS terá mais chance quando existirem menos doutores e mais médicos trilhando o mapa do Brasil.
Eliane Brum
Disponível em: http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/eliane-brum/noticia/2013/07/ser-bdoutorb-e-mais-facil-doque-se-tornar-bmedicob.html Acesso: 17/07/13 (adaptado)

1. A alternativa que completa corretamente as lacunas no texto, com relação ao correto uso da crase nas linhas 3, 7,
10, 30 e 37, respectivamente, é:
a) a – a - a – a – a;
b) à – a - a – a – a;
c) à – à - a – a – à;
d) a – a – a - à – à;
e) à – a - a – à – a.
2. Está em desacordo com as ideias presentes no texto:
a) O governo não deixa de investir recursos no SUS em prol da saúde privada, atendendo a toda a população,
principalmente em casos graves, quando a saúde privada não cobre os custos.
b) O Programa “Mais médicos” não irá sozinho resolver os problemas do SUS, contudo, pode vir a ser parte da solução
dos problemas.
c) O sistema do SUS sofre uma inversão de papéis, já que o que deveria ser caso para postos de saúde acaba
superlotando hospitais e fragilizando o sistema.
d) Tornar-se médico implica em ir além de um simples diagnóstico de sintomas, mas saber escutar o outro, entender
sua visão sobre a vida.
e) Aqueles que têm criticado o programa não se vêm como parte responsável pela mudança do SUS.
3. Não é objetivo comunicativo do texto:
a) Criticar o incentivo dado pelo governo aos planos de saúde privada, em vez de investir recursos no sistema público.
b) Mostrar que a classe médica tem se envolvido pouco com as transformações do SUS.
c) Opinar sobre o programa “Mais médicos”, mostrando que esse caminho faz parte das soluções para a melhoria na
saúde pública.
d) Denunciar a classe médica pelos descasos cometidos em atendimentos no SUS, já que muitos deixam os pacientes
em enormes filas de espera, sem um tratamento humanizado.
e) Comentar sobre as desigualdades sociais brasileiras no que se refere à saúde, apontando algumas fragilidades do
SUS.
4. Leia com atenção as assertivas a seguir:
I - Nas linhas 1 e 2, a colocação entre vírgulas, “O programa ‘Mais Médicos’, lançado pela presidente Dilma Rousseff,
não vai resolver o problema do Sistema Único de Saúde (SUS).”, trata-se de um aposto.
II - Ao usar a expressão “Tornar-se médico – e não apenas um técnico em medicina” (linha 53) a autora menospreza os
técnicos, colocando–os abaixo dos médicos e afirmando serem os médicos mais capazes que os técnicos.
III – Na frase, “Neste sentido, tem razão quem afirma que o programa “Mais Médicos” é demagogia.” (linhas 25 e 26) a
palavra demagogia, no contexto em que está inserida, significa sonho, aspiração.
IV – Na frase, “E isso não é pouco num país em que os filhos dos pobres ainda morrem de diarreia e de doenças já
erradicadas nos países desenvolvidos.” (linhas 41 e 42), a expressão sublinhada deixa implícita a ideia de que não se
esperava que crianças brasileiras continuassem morrendo de problemas como esses.
A alternativa com a resposta correta é:
a) Apenas I e II.
b) Apenas I e III.
c) Apenas II e III.
d) Apenas I e IV.
e) Apenas II, III e IV.
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5. A relação entre os elementos citados a seguir está correta, com exceção de:
a) Nisso (linha 04) / “colocar mais médicos nos lugares carentes do Brasil pode fazer mal ____ população” (linha 03).
b) Sua (linha 29) / “do país" (linha 29).
c) Essa (linha 32) / “supervisão dos professores e das faculdades.” (linhas 31 e 32).
d) Seus (linha 56) / “das críticas” (linha 56).
e) Eles (linha 68) / “interesses imediatos” (linha 67).
6. Leia o trecho abaixo, retirado do texto, linhas 47 a 50:
A maioria dos estudantes de medicina vem das classes mais abastadas, como mostrou a Folha de S. Paulo de 13/7: na
Unesp (Universidade Estadual Paulista), apenas 2% cursaram colégio público, contra 40% no geral; na USP
(Universidade de São Paulo), 20% dos estudantes têm renda familiar superior a R$ 20 mil, não há negros na turma que
ingressou em 2013.
Agora observe atentamente as assertivas abaixo:
I – A expressão “como mostrou a Folha de S. Paulo [...]” introduz um argumento de provas concretas.
II – Ao usar a expressão “a maioria dos estudantes” fica implícito que nem todos os estudantes de medicina vem da
referida classe.
III – A palavra têm poderia ser escrita sem o acento, já que esse se trata apenas de um acento facultativo.
IV – A expressão “Classes mais abastadas” poderia ser substituída sem prejuízo de sentido no texto por “classes mais
ricas”.
A alternativa correta é:
a) Apenas I, II e IV.
b) Apenas II e III.
c) Apenas III e IV.
d) Apenas II, III e IV.
e) I, II, III e IV.
7. Marque a alternativa em que temos uma frase que traga um sentido conotativo:
a) “Um plano de saúde privado tornou-se uma marca de ascensão social” (linha 11).
b) “Quem tem mais poder de pressão para pressionar o Estado por saúde pública de qualidade, portanto, encontra
saídas individuais – que muitas vezes vão se mostrar pífias na hora da urgência” (linhas 22 e 23).
c) “Para que a solução seja estrutural – e não cosmética – é preciso acabar com as distorções e fortalecer o SUS”
(linhas 17 e 18).
d) “escutar o outro como alguém que tem algo a dizer não apenas sobre seus sintomas, mas sobre uma visão de
mundo singular e uma interpretação complexa da vida?” (linha 54 e 55).
e) “E seria uma pena que essa oportunidade fosse perdida por interesses imediatos e menos nobres, tanto de um lado
quanto de outro.” (linha 66 e 67).
8. O uso das palavras “mas” (linha 02), “porque” (linha 15) e “Para que isso” (linha 30) estabelecem, respectivamente,
relações de:
a) oposição – causa e consequência – ordenação.
b) oposição – explicação – finalidade.
c) proporção – explicação – conformidade.
d) oposição – concessão – finalidade.
e) adição – explicação – ordenação.
9. São ideias trazidas pela autora, exceto:
a) A vida dos Brasileiros só mudará quando a realidade dos ricos e pobres tiver uma aproximação, sendo esses os dois
Brasis referidos no texto.
b) O programa “Mais Médicos” já teve um aspecto positivo, segundo a autora, trouxe o problema do SUS para o centro
das discussões atuais, o que possibilita entender que estava esquecido, pouco comentado.
c) Com a expressão “acesso real da maioria” (linhas 65 e 66) a autora deixa implícita a ideia de que o acesso de todos
ao SUS não é uma realidade, não ocorre efetivamente como se imagina.
d) Ao afirmar que não faltam doutores no Brasil, mas médicos, a autora tece forte crítica a esses profissionais, os
quais, na grande maioria, costumam ostentar o título de doutor, envolvidos no prestígio e no orgulho, e pouco
envolvidos com as causas reais da saúde brasileira.
e) Para a autora, os verdadeiros médicos devem vir das classes populares, não das classes mais abastadas, pois
estes estão pouco comprometidos com a realidade dos menos favorecidos no Brasil.

4

w

10. Leia atentamente as afirmativas a seguir:
I – Nas frases “Mas faltam médicos para esse programa. A atuação dos estudantes de medicina poderá fazer uma
enorme diferença.” (linhas 39 a 41) a palavra sublinhada, no contexto da frase, marca a hipótese colocada pela autora
sobre o que está sendo afirmado.
II – Na frase “São muitos os doutores que ainda nem sequer se formaram.” (linhas 69 e 70) temos um caso de oração
sem sujeito.
III – A expressão “muitas letras miúdas” (linha 20) não apresenta um sentido polissêmico.
IV – A autora acredita que falta titulação aos médicos, já que temos muitos médicos e pouquíssimos doutores em
nosso país.
A alternativa correta é:
a) Apenas a I e II.
b) Apenas a II.
c) Apenas a I.
d) Apenas a II e III.
e) Apenas a II, III e IV.
PARTE II – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
11. O Artigo 6º da Lei Orgânica elenca várias atribuições que são de competência exclusiva do município. Das
alternativas abaixo, qual delas não é atribuição exclusiva do município.
a) Conceder e permitir os serviços públicos locais.
b) Organizar os quadros dos servidores municipais.
c) Elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, estabelecendo normas de edificações, de loteamentos, de
zoneamentos, bem como diretrizes urbanísticas convenientes à ordenação de seu território.
d) Regulamentar a utilização dos logradouros públicos e sinalizar as faixas de rolamento e zonas de silêncio.
e) Transferir, temporária ou definitivamente, a sede do Município, quando o interesse público o exigir.
12. Analise os itens abaixo e após assinale a alternativa correta, com base na Lei Orgânica:
I – É vedado o município recusar fé aos documentos públicos.
II – Em caso de necessidade, o município poderá vender fração dos parques públicos.
III – Mediante concessão ou permissão, conforme o interesse público exigir, o município poderá permitir o uso dos bens
municipais por terceiros.
a) Apenas o I é correto.
b) Apenas I e II estão corretos.
c) Apenas o I e III estão corretos.
d) Apenas o II está correto.
e) Apenas o II e o III estão corretos.
13. Em relação ao Poder Legislativo é correto afirmar:
a) Cada legislatura dura 1 (um) ano.
b) O Prefeito dará a posse aos vereadores eleitos em 1º de janeiro.
c) A mesa diretora da Câmara Municipal será eleita para o mandato de 1 (um) ano, permitida apenas uma reeleição.
d) O órgão de direção colegiada da Câmara Municipal é a Mesa Diretora.
e) O Prefeito é quem preside a primeira sessão solene da nova legislatura que inicia na Câmara Municipal.
14. Considerando as Gratificações previstas na Lei Complementar nº 40, de 03 de abril de 2008, analise os itens
abaixo e após assinale a alternativa correta:
I - Os percentuais de gratificação por grau de escolaridade não serão cumulativos, onde a gratificação superior anula
automaticamente a inferior.
II - O servidor ocupante de cargo público com exigência de até ensino médio completo terá direito a uma gratificação
de 14% (quatorze por cento), sobre o vencimento básico do cargo que ocupa, após a apresentação do diploma de
conclusão de curso superior, devidamente reconhecido por entidade oficial.
III - As gratificações por escolaridade não serão incorporadas para fins de aposentadoria.
a) Se apenas o item I for correto.
b) Se apenas o item II for correto.
c) Se apenas o item III for correto.
d) Se apenas os itens I e III forem corretos.
e) Se apenas os itens II e III forem corretos.
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15. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Santa Rosa, a fiscalização do município, mediante controle externo,
será exercida pela(o):
a) Controladoria do Estado.
b) Juiz de Direito, diretor do fórum.
c) Secretário Municipal.
d) Auditoria externa privada contratada para este fim.
e) Câmara Municipal.
16. Com base na Lei Complementar nº 40, de 03 de abril de 2008, examine os itens abaixo e em seguida assinale a
alternativa correta:
I - O vencimento dos cargos públicos é irredutível.
II – Por vencimento considera-se o pagamento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou
temporárias estabelecida em lei, nunca inferior a um salário mínimo.
III - Nenhum servidor poderá receber, mensalmente, a título de remuneração, importância superior ao valor percebido
como subsídio pelo prefeito municipal de Santa Rosa.
a) Se apenas os itens I e II forem corretos.
b) Se apenas o item III for correto.
c) Se apenas os itens I e III forem corretos.
d) Se apenas os itens II e III forem corretos.
e) Se apenas o item I for correto.
17. Conforme artigo 6º da Lei Complementar nº 40, de 03 de abril de 2008, o provimento dos cargos será autorizado
pelo prefeito, mediante solicitação das chefias interessadas, desde que haja vagas e dotação orçamentária para
atender às despesas. Dessa solicitação deverão constar os seguintes itens, exceto:
a) Denominação e nível de vencimento do cargo.
b) Quantitativo de cargos a serem providos.
c) Número exato de cargos com Função Gratificada.
d) Prazo desejável para provimento.
e) Justificativa para a solicitação de provimento.
18. Segundo a Lei Complementar nº 40, de 03 de abril de 2008, quanto as normas gerais de enquadramento, o prefeito
municipal nomeará comissão paritária de enquadramento entre representantes da administração municipal e do quadro
geral de servidores. Essa comissão será constituída de, no mínimo:
a) 6 (seis) membros.
b) 3 (três) membros.
c) 10 (dez) membros.
d) 8 (oito) membros.
e) 2 (dois) membros.
19. Analise os itens e após assinale a alternativa correta, conforme o Estatuto do Servidor.
I - Exercício é o desempenho das atribuições do cargo pelo servidor após a posse.
II - Nos casos de reintegração, reversão e aproveitamento, o prazo para o exercício será de 05 (cinco) dias a contar da
publicação do ato.
III - Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público com o
compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura de termo, pela autoridade competente e pelo
compromissando.
IV – A posse dar-se-á no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de publicação do ato de provimento, podendo,
a pedido, cujo prazo não poderá ser prorrogado.
a) Apenas os itens I e II são corretos.
b) Apenas os itens I, II e III são corretos.
c) Apenas os itens II e III são corretos.
d) Apenas o item III é correto.
e) Apenas os itens I e IV são corretos.
20. São deveres do servidor, exceto:
a) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo.
b) Cumprimento às ordens superiores, mesmo quando manifestamente ilegais.
c) Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo.
d) Tratar com urbanidade as pessoas.
e) Zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público.
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PARTE III – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. “O Município de Santa Rosa, parte integrante da República Federativa do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul,
organiza-se na sua área territorial e competencial, regendo-se por esta Lei Orgânica e demais leis que adotar,
respeitados os princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual com fundamento na”: Assinale a
alternativa incorreta:
a) Autonomia.
b) cidadania.
c) dignidade da pessoa humana.
d) condição do ambiente de trabalho.
e) livre iniciativa e no pluralismo político.
22. Segundo a Lei Orgânica do município de Santa Rosa é de competência administrativa comum do Município, da
União e do Estado, observada a lei complementar federal, o exercício das seguintes medidas: Assinale a alternativa
incorreta:
a) proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico e cultural.
b) promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.
c) tomar as medidas necessárias para evitar o aumento de nascimentos acima da média estabelecida pela legislação
local e estadual, bem como medidas que impeçam a propagação de doenças em fase e extinção.
d) fiscalizar a produção, a conservação, o comércio e o transporte dos gêneros alimentícios, destinados ao
abastecimento público.
e) promover o ensino e ainda propiciar os meios de acesso à cultura e à ciência.
23. Segundo o código tributário do município de Santa Rosa ficam isentos do pagamento de tributos municipais os
contribuintes que atendam a uma das seguintes condições em se tratando da taxa de serviços urbanos,
especificamente no que corresponde aos serviços de coleta de lixo e em contribuição de melhoria: Assinale a
alternativa incorreta:
a) imóveis de propriedade dos órgãos estatais da área de segurança pública ou segurança nacional, exceto os
utilizados como residência particular.
b) pessoa física com renda familiar de até dois salários mínimos mensais.
c) pessoa física possuidora de um único imóvel ocupado por ela própria ou, em se tratando de terreno baldio, tenha
área não superior a 1.000m².
d) servidor público alocado no seu município de origem.
e) pessoa física em situação de vulnerabilidade social, comprovada por laudo emitido por profissional do quadro de
servidores municipais, devidamente habilitado.
24. Segundo o Art.3º do Decreto nº 7.724, de 16/05/2012, relativo à lei da transparência considera-se: Assinale e
alternativa incorreta:
a) informação - dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento,
contidos em qualquer meio, suporte ou formato.
b) dados processados - dados submetidos a qualquer operação ou tratamento por meio de processamento eletrônico ou
por meio automatizado com o emprego de tecnologia da informação.
c) documento - unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato.
d) informação sigilosa - informação submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua
imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado, e aquelas abrangidas pelas demais hipóteses legais
de sigilo.
e) informação pessoal - informação relacionada a qualquer pessoa natural com identificação opcional, relativa à sua vida
profissional e à sua vida pública sem restrição.
25. Assinale a alternativa incorreta:
a) A receita pode ser classificada: quanto à entidade que apropria a receita: receita pública - aquela auferida por
entidade pública.
b) Segundo os princípios contábeis, a receita deve ser registrada no momento da ocorrência do seu fato gerador,
independentemente de recebimento.
c) A receita pode ser classificada: quanto à entidade que apropria a receita: receita bonificada - aquela auferida por
entidade bonificadora.
d) Quanto à dependência da execução orçamentária: receita resultante da execução orçamentária – são receitas
arrecadadas de propriedade do ente, que resultam em aumento do patrimônio líquido. Exemplos: receita de tributos.
e) Quanto à dependência da execução orçamentária: Receita independente da execução orçamentária – são fatos que
resultam em aumento do patrimônio líquido, que ocorrem independentemente da execução orçamentária.
Exemplos: inscrição em dívida ativa, incorporação de bens (doação), etc.
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26. O Princípio da _________________ reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia
patrimonial, a necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes,
independentemente de pertencer a uma pessoa, a um conjunto de pessoas, a uma sociedade ou a uma instituição de
qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por consequência, nesta acepção, o patrimônio não se
confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição. Parágrafo único. O
patrimônio pertence à ___________________, mas a recíproca não é verdadeira. A soma ou a agregação contábil de
patrimônios autônomos não resulta em nova ____________, mas numa unidade de natureza econômico-contábil.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas em ordem crescente:
a) Entidade, Entidade, Entidade.
b) Oportunidade, Entidade, registro pelo valor original.
c) Continuidade, Oportunidade, registro pelo valor origina.
d) Competência, Competência, Competência.
e) Oportunidade, Continuidade, Entidade.
27. O Decreto que regulamenta no âmbito do Poder Executivo federal, os procedimentos para a garantia do acesso à
informação e para a classificação de informações sob restrição de acesso, observados grau e prazo de sigilo, conforme o
o
disposto na Lei n 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso
o
o
o
XXXIII do caput do art. 5 , no inciso II do § 3 do art. 37 e no § 2 do art. 216 da Constituição é relativo a que lei: Assinale
a alternativa correta:
a) Lei da sociedade por ações.
b) Lei do Programa de Conservação Ambiental.
c) Lei sobre o Programa minha casa minha vida.
d) Lei sobre o estupro.
e) Lei da Transparência.
28. Segundo o Art. 7º do decreto 7.724 de 16/12/2012: É dever dos órgãos e entidades promover, independente de
requerimento, a divulgação em seus sítios na Internet informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou
custodiadas, as quais deverão ser divulgadas em seção específica do assunto que trata. Dentre as informações que
deverão constar, assinale a alternativa incorreta:
a) estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos e seus ocupantes, endereço e telefones
das unidades, horários de atendimento ao público.
b) programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da unidade responsável, principais metas e resultados
e, quando existentes, indicadores de resultado e impacto.
c) repasses ou transferências de recursos financeiros.
d) execução apenas das obras pertencentes ao Processo de Aceleração do Crescimento – PAC.
e) licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados, além dos contratos firmados e notas de
empenho emitidas.
29. Assinale a alternativa que não está de acordo com o disposto no Regime Jurídico dos Servidores Públicos de
Santa Rosa:
a) Cargo público é o criado em lei, em número certo, com denominação própria, remunerado pelos cofres municipais,
ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades acometidas a servidor público.
b) A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos,
ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarados em lei, de livre nomeação e exoneração.
c) Somente poderão ser criados cargos de provimento em comissão para atender encargos de direção, chefia ou
assessoramento.
d) Função comissionada não é instituída por lei, pois não atende a cargos de direção, chefia ou assessoramento,
sendo privativa de servidor detentor de cargo em provimento efetivo, observados os requisitos para o exercício.
e) É vedado acometer ao servidor atribuições diversas das de seu cargo, constantes em legislação específica, exceto
em cargo de direção, chefia ou assessoramento e comissões legais.
30. Segundo o Regime Jurídico dos Servidores a posse em cargo público é a aceitação das atribuições, deveres e
responsabilidades inerentes ao cargo público com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura de
termo, pela autoridade competente e pelo compromissando. A posse dar-se-á no prazo de até ____________ contados
da data de publicação do ato de provimento, podendo, a pedido, ser prorrogado por _____________ período. Assinale
a alternativa que preenche corretamente as lacunas:
a) 15 (quinze) dias e duplo período.
b) 15 (quinze) dias e igual período.
c) 20 (vinte) dias e um terço do período.
d) 20 (vinte) dias e igual período.
e) 18 (dezoito) dias e igual período.
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31. Segundo a Lei 4.320/64, o Balanço Patrimonial demonstrará: Assinale a alternativa incorreta:
a) o Ativo Financeiro.
b) o Ativo Permanente.
c) o Passivo Financeiro.
d) o Passivo de devedores.
e) o Saldo Patrimonial.
32. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório
por período de ______________ meses, durante o qual a sua aptidão, capacidade e desempenho serão objetos de
avaliação por comissão especial designada para esse fim com vistas à aquisição da estabilidade, observados os
seguintes quesitos: assiduidade; pontualidade; disciplina; eficiência; responsabilidade; relacionamento. Assinale a
alternativa que preenche corretamente a lacuna:
a) 24 (vinte e quatro) meses.
b) 20 (vinte) meses.
c) 36 (trinta e seis) meses.
d) 48 (quarenta e oito) meses.
e) 30 (trinta) meses.
o

33. Segundo o Art. 7 da Lei 12.527 de 18/11/2011 o acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre
outros, os direitos de obter:
a) orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser
encontrada ou obtida a informação almejada.
b) informação pertinente à administração do patrimônio privado, utilização de recursos privados, licitação, contratos
políticos.
c) informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades,
recolhidos ou não a arquivos públicos.
d) informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus
órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado.
e) informação primária, íntegra, autêntica e atualizada.
34. Constituem gratificações e adicionais dos servidores públicos municipais: Assinale a alternativa incorreta:
a) Gratificação natalina.
b) Adicional por tempo de serviço.
c) Adicional pelo exercício de atividades em condições penosas, insalubres ou perigosas.
d) Adicional pela prestação de serviço ordinário.
e) Retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento.
35. Leia atentamente o enunciado e assinale a alternativa correta segundo o Regime Jurídico dos Servidores: por
motivo de doença em pessoa da família; para o serviço militar; para concorrer a cargo eletivo e exercê-lo; para tratar de
interesses particulares; para o desempenho de mandato classista. Todos estes requisitos referem-se à:
a) Licença ao servidor.
b) Férias ao servidor.
c) Bonificação ao servidor.
d) Deveres do servidor.
e) Concessão ao servidor.
36. Segundo o Código Tributário do Município de Santa Rosa, os valores médios do metro quadrado de construção e
de terreno serão fixados, por decreto. O preço do metro quadrado de construção será fixado levando-se em
consideração:
I – O valor do metro quadrado de construção corrente no mercado imobiliário.
II - Os valores estabelecidos em contratos de construção.
III - Os preços relativos às últimas transações imobiliárias.
IV - Quaisquer outros dados informativos pertinentes.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas o item I está correto.
b) Os itens I, II, III e IV estão corretos.
c) Apenas os itens II e IV estão corretos.
d) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.
e) Apenas o item III está correto.
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37. Sobre a Lei 4.320/64 que Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, assinale a alternativa incorreta:
a) A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica
financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade universalidade e anualidade.
b) A Lei de Orçamento compreenderá apenas as despesas, inclusive as de operações de débito autorizadas em lei.
c) Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções.
d) As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra incluir-se-ão, como despesa, no orçamento da
entidade obrigada a transferência e, como receita, no orçamento da que as deva receber.
e) Acompanharão a Lei de Orçamento: quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;
quadros demonstrativos da despesa, na forma dos Anexos ns. 6 a 9; quadro demonstrativo do programa anual de
trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.
38. Considerando a Lei 4.320/1964 relativo às Despesas Correntes e às Transferências Correntes - Subvenções
Sociais e subvenções econômicas todos os itens abaixo estão corretos, exceto um, assinale-o:
a) Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras a concessão de subvenções sociais visará a
prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de
recursos de origem privada aplicados a esses objetivos, revelar-se mais econômica.
b) O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado com base em unidades de serviços efetivamente
prestados ou postos à disposição dos interessados obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente
fixados.
c) Somente à instituição cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de
fiscalização serão concedidas subvenções.
d) A cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas, de natureza autárquica ou não, far-se-á mediante
subvenções econômicas expressamente incluídas nas despesas correntes do orçamento da União, do Estado, do
Município ou do Distrito Federal.
e) A Lei de Orçamento consignará ajuda financeira, a qualquer título, a empresa de fins lucrativos, salvo quando se
tratar de subvenções cuja concessão tenha sido expressamente autorizada pelo Poder judiciário.
39. Sobre os Fundos Especiais contidos na Lei 4.320/64, assinale a alternativa incorreta:
a) Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de determinados
objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação.
b) A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a turnos especiais far-se-á através de dotação consignada na Lei
de orçamento ou em créditos adicionais.
c) Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo positivo do fundo especial apurado em balanço será
transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo.
d) A lei que instituir fundo especial poderá determinar normas peculiares de controle, prestação e tomada de contas,
sem de qualquer modo, elidir a competência específica do Tribunal de Contas ou órgão equivalente.
e) Fundo especial é tudo aquilo que se refere às contas de despesas públicas oriundas de empenho dos gestores
públicos comprometidos com o bem estar da população.
40. Segundo o Art. 106 da Lei 4.320/64, a avaliação dos elementos patrimoniais obedecerá as normas seguintes:
I - Os débitos e créditos, bem como os títulos de renda, pelo seu valor nominal, feita a conversão, quando em moeda
estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do balanço.
II - Os bens móveis e imóveis, pelo valor de aquisição ou pelo custo de produção ou de construção.
III - Os bens de almoxarifado, pelo preço médio ponderado das compras.
Leia atentamente o enunciado acima e assinale a alternativa correta:
a) Apenas os itens I e II estão corretos.
b) Os itens I, II e III estão corretos.
c) Apenas o item II está correto.
d) Apenas o item III está correto.
e) Apenas os itens I e III estão corretos.
41. Segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público - NBC T 16.2 - Patrimônio e Sistemas
Contábeis, o Sistema Contábil Público é composto pelas etapas de planejamento, execução, controle e avaliação. Este
representa a macroestrutura de informações de todos os atos e fatos da gestão pública, para orientar o processo de
decisão e a correta prestação de contas. É dividido em subsistemas contábeis como: Assinale a alternativa incorreta:
a) De Informações Orçamentárias.
b) De Informações Financeiras.
c) De Informações Patrimoniais.
d) De receitas.
e) De Compensação.
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42. Evidencia o resultado, em cada nível de prestação de serviços, fornecimento de bens ou produtos pela entidade
pública, obtido do confronto entre a receita econômica e os itens de custos e despesas dos serviços, dos bens ou dos
produtos, oriundos dos sistemas orçamentários, financeiro e patrimonial em cada período. Deve ser elaborada
considerando a interligação sistêmica com o Plano Plurianual e apresentar a seguinte estrutura: receita econômica dos
serviços prestados e dos bens ou dos produtos fornecidos, custos e despesas identificados com a execução da ação
pública e resultado econômico apurado. A receita econômica é o valor medido a partir dos benefícios futuros gerada à
sociedade pela ação pública. Este enunciado refere-se a que demonstração contábil, segundo a NBC T 16.6:
a) Balanço Patrimonial.
b) Balanço Financeiro.
c) Balanço Orçamentário.
d) Demonstração do Resultado Econômico.
e) Demonstração do Fluxo de Caixa.
43. Quanto ao conteúdo e forma da Proposta Orçamentária, disposto na Lei 4.320/64, assinale a alternativa incorreta:
a) A proposta orçamentária que o Poder Judiciário encaminhará ao Poder Executivo nos prazos estabelecidos nas
Constituições e nas Leis Orgânicas dos Municípios, compor-se-á de mensagem, que conterá: exposição
circunstanciada da situação econômico-financeira, documentada com demonstração da dívida fundada e flutuante,
saldos de débitos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros não-exigíveis; exposição e
justificação da política econômico-financeira do Governo; justificação da receita e despesa, particularmente no
tocante ao orçamento de custeio.
b) Projeto de Lei de Orçamento.
c) Tabelas explicativas, das quais, além das estimativas de receita e despesa, constarão, em colunas distintas e para
fins de comparação: A receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores àquele em que se elaborou a
proposta.
d) Tabelas explicativas, das quais, além das estimativas de receita e despesa, constarão, em colunas distintas e para
fins de comparação: A receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta.
e) Tabelas explicativas, das quais, além das estimativas de receita e despesa, constarão, em colunas distintas e para
fins de comparação: A despesa realizada no exercício imediatamente anterior.
o

44. Segundo o Art. 6 da Lei das Licitações no que tange às definições, para os fins desta Lei, considera-se: Assinale a
alternativa incorreta:
a) Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta.
b) Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como:
demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção,
transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais.
c) Compra - toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente.
d) Alienação - toda transferência de domínio de bens a terceiros.
e) Execução direta - a que é feita apenas pelos órgãos e entidades não governamentais.
45. Segundo as NBC Ts aplicadas ao setor público, assinale a alternativa em que um dos conceitos abaixo não está
de acordo com as referidas normas:
a) Depreciação: é o aumento do valor dos bens pelo desgaste ou ganho de utilidade por pouco uso, ação do tempo ou
inobservância.
b) Amortização: é a redução do valor aplicado na aquisição de direitos de propriedade e quaisquer outros, inclusive
ativos intangíveis, com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por
prazo legal ou contratualmente limitado.
c) Exaustão: é a redução do valor de investimentos necessários à exploração dos recursos minerais, florestais e
outros recursos naturais esgotáveis ou de exaurimento determinado, bem como do valor de ativos corpóreos
utilizados no processo de exploração.
d) Avaliação: atribuição de um valor monetário a itens do ativo ou passivo cuja obtenção decorreu de julgamento
fundado em consenso entre as partes e que traduza, com razoabilidade, o processo de evidenciação dos atos e
fatos da gestão.
e) Mensuração: ato de constatação de valor monetário para itens do ativo ou passivo, expresso processo de
evidenciação dos atos e fatos da gestão, revelado mediante a aplicação de procedimentos técnicos suportados em
análises tanto qualitativas quanto quantitativas.
46. Os Princípios de Contabilidade representam a essência das doutrinas e teorias relativas à Ciência da
Contabilidade, consoante o entendimento predominante nos universos científico e profissional. São princípios de
Contabilidade, exceto:
a) Iniciativa.
d) Prudência.
b) Continuidade.
e) Oportunidade.
c) Competência.
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47. Projeto Básico segundo o art. 6º da Lei das Licitações tem como definição: é o conjunto de elementos necessários
e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços
objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da
obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: Assinale a
alternativa incorreta:
a) Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus
elementos constitutivos com clareza.
b) Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de
reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e
montagem.
c) Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas
especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo
para a sua execução.
d) Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições
organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução.
e) Estudo detalhado da receita global da obra, fundamentado em qualidade de serviços e fornecedores previamente
selecionados baseado na sua participação político-partidária.
o

48. Segundo o Art. 9 da Lei das Licitações, não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução
de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:
I - O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa portadora de necessidades especiais.
II - Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o
autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado.
III – Pessoa física ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
Leia atentamente o enunciado acima e assinale a alternativa correta:
a) Apenas o item I está correto.
b) Os itens II e III estão corretos.
c) Os itens I e II estão corretos.
d) Apenas o item III está correto.
e) Apenas os itens I e III estão corretos.
49. Segundo os princípios fundamentais de contabilidade contidos na Resolução do CFC nº 1.282 de 28/05/2010 o
Artigo 7º fala sobre o Princípio do Registro pelo Valor Original, onde determina que os componentes do patrimônio
devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações, expressos em moeda nacional. As bases de
mensuração devem ser utilizadas em graus distintos e combinadas, ao longo do tempo, de diferentes formas que são
custo histórico e variação do custo histórico. O custo histórico e a variação deste uma vez integrado ao patrimônio, os
componentes patrimoniais, ativos e passivos, podem sofrer variações decorrentes de: Assinale a alternativa incorreta:
a) Custo corrente. Os ativos são reconhecidos pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa, os quais teriam de ser
pagos se esses ativos ou ativos equivalentes fossem adquiridos na data ou no período das demonstrações
contábeis. Os passivos são reconhecidos pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa, não descontados, que
seriam necessários para liquidar a obrigação na data ou no período das demonstrações contábeis.
b) Valor realizável. Os ativos são mantidos pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa, os quais poderiam ser
obtidos pela venda em uma forma ordenada. Os passivos são mantidos pelos valores em caixa e equivalentes de
caixa, não descontados, que se espera seriam pagos para liquidar as correspondentes obrigações no curso normal
das operações da Entidade.
c) Valor presente. Os ativos são mantidos pelo valor presente, descontado do fluxo futuro de entrada líquida de caixa
que se espera seja gerado pelo item no curso normal das operações da Entidade. Os passivos são mantidos pelo
valor presente, descontado do fluxo futuro de saída líquida de caixa que se espera seja necessário para liquidar o
passivo no curso normal das operações da Entidade.
d) Valor justo. É o valor pelo qual um passivo pode ser trocado, ou um ativo exonerado, entre partes que não se
conhecem, dispostas a isso, em uma transação com favorecimentos.
e) Atualização monetária. Os efeitos da alteração do poder aquisitivo da moeda nacional devem ser reconhecidos nos
registros contábeis mediante o ajustamento da expressão formal dos valores dos componentes patrimoniais.
50. Segundo o Art. 22 da Lei 8.666/93 são modalidades de licitação, exceto:
a) Concorrência.
b) Tomada de preços.
c) Convite.
d) Concurso.
e) Passaporte.
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51. Registra analiticamente todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a
perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração, bem como
mantém registro sintético dos bens móveis e imóveis. Este enunciado, segundo Kohama, Heilio, 2003, refere-se a:
Assinale a alternativa correta:
a) Sistema patrimonial.
b) Sistema regional.
c) Sistema participativo.
d) Sistema operacional.
e) Sistema financeiro.
52. Conforme a Resolução CFC nº 803/06 atualizada pela Resolução CFC nº 1.307/2010 são deveres do profissional
de contabilidade contidos no código de ética do contador. Assinale a alternativa incorreta:
a) Exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observada toda a legislação vigente, em
especial aos Princípios de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade, e resguardados os interesses
de seus clientes e/ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais.
b) Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional lícito, inclusive no âmbito do serviço público,
ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes, entre estas os Conselhos
Regionais de Contabilidade.
c) Zelar pela sua auto-suficiência exclusiva na contratação de amigos para exercer os serviços a seu cargo.
d) Comunicar, desde logo, ao cliente ou empregador, em documento reservado, eventual circunstância adversa que
possa influir na decisão daquele que lhe formular consulta ou lhe confiar trabalho, estendendo-se a obrigação a
sócios e executores.
e) Inteirar-se de todas as circunstâncias, antes de emitir opinião sobre qualquer caso.
53. Segundo Kohama, Heilio, 2003, Serviço Público segundo seu conceito e definição é: coloque V para Verdadeiro e F
para Falso.
(____) É o conjunto de atividades e bens que são exercidos ou colocados à disposição da individualidade, visando
abranger e proporcionar o maior grau possível de bem-estar social.
(____) É organizado com a finalidade de harmonizar sua atividade, de forma que atinja o objetivo e promover e
satisfazer à prosperidade pública, ou seja, o bem comum.
(____) por serviços públicos, em sentido amplo, entendem-se todos aqueles serviços prestados pelo estado ou
delegados por concessão ou permissão sob condições impostas e fixadas por ele, visando a satisfação de
necessidades da comunidade.
(____) serviços públicos podem abranger atividades que competem exclusivamente ao Estado, e por ele são exercidas
diretamente, e atividades exercidas por delegações do poder público, atendendo a interesses coletivos ou ao bemestar social.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de cima para baixo:
a) V, V, F, V.
b) F, V, V, V.
c) V, V, V, V.
d) V, V, F, V.
e) V, V, V, F.
54. A contabilidade pública utiliza-se de contas escrituradas nos seguintes sistemas: Assinale a alternativa incorreta:
a) Sistema de Compensação.
b) Sistema Financeiro.
c) Sistema Patrimonial.
d) Sistema Orçamentário.
e) Sistema Participativo.
55. Sobre o exercício de função de confiança, segundo o Regime Jurídico dos Servidores do município de Santa Rosa,
assinale a alternativa incorreta:
a) O exercício de função de confiança pelo servidor público efetivo deverá ocorrer sob forma de função gratificada.
b) É facultado ao servidor efetivo do município, quando indicado para o exercício de cargo em comissão, optar pelo
provimento sob a forma de função gratificada correspondente.
c) Será tornada sem efeito a designação do servidor que não entrar no exercício da função gratificada no prazo de 02
(dois) dias a contar do ato de investidura.
d) A função gratificada é instituída por lei para atender encargos de direção, chefia ou assessoramento que não
justifiquem a criação de cargo em comissão.
e) A designação para exercício da função gratificada poderá ser cumulativa com o cargo em comissão e será feita por
ato verbal da sua chefia imediata competente.
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56. Segundo a Normas Brasileiras de Contabilidade NBC T 16.4 as transações no setor público são atos e fatos que
promovem alterações no patrimônio das entidades públicas, as quais são objeto de registro contábil em observância
aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade. Assinale a alternativa abaixo
que não está de acordo com a referida norma:
a) As transações no setor público classificam-se pela natureza econômico-financeira que afetam o patrimônio público,
realizadas, ou não, em decorrência da execução do orçamento.
b) As transações no setor público classifica-se pela natureza administrativa que são originadas de atos praticados
pelos gestores públicos, com o objetivo de dar cumprimento às metas programadas e o funcionamento das
atividades da entidade pública, podendo provocar alterações no patrimônio da mesma.
c) As transações que provocam alterações de valor do resultado operacional são consideradas variações econômicas,
pois afetam o patrimônio contábil e não mantêm correlação com as respectivas contas do balanço.
d) As variações são classificadas em quantitativas que são decorrentes de transações que aumentam ou diminuem o
patrimônio líquido.
e) As variações são classificadas em qualitativa que decorrem de transações que alteram a composição dos
elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.
57. Para que o orçamento seja a expressão fiel do programa de um governo, como também um elemento para a
solução dos problemas da comunidade; para que contribua eficazmente na ação estatal que busca o desenvolvimento
econômico e social; para que seja um instrumento de administração do governo e ainda reflita as aspirações da
sociedade, na medida em que permitam as condições imperantes, principalmente a disponibilidade de recursos, é
indispensável que obedeça a determinados princípios. No campo da contabilidade Pública, este enunciado refere-se a:
Assinale a alternativa correta:
a) Princípios emocionais.
b) Princípios orçamentários.
c) Princípios universais.
d) Princípios programados.
e) Princípios financeiros.
58. Segundo a Lei Orgânica do município de Santa Rosa, no capítulo que trata das leis e do processo legislativo,
dentre as alternativas abaixo quais são leis complementares: Assinale a alternativa incorreta:
a) Código de Ética.
b) Código Tributário.
c) Código de Posturas.
d) Plano Diretor.
e) Código Ambiental.
59. Segundo o Art. 13º da Lei 8.666/93, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos
relativos a: Assinale a alternativa incorreta:
a) Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos.
b) Pareceres, perícias e avaliações em geral.
c) Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços.
d) Restauração de obras cíveis, criminais e de pequenas causas.
e) Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.
60. Conforme Artigos 40 e 41 da Lei 4.320/64 são créditos adicionais as autorizações de despesa não computadas ou
insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. Os créditos adicionais classificam-se em:
I - Suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária.
II - Políticos, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica.
III - Extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou
calamidade pública.
Leia atentamente o enunciado e assinale a alternativa correta:
a) Apenas os itens I e III estão corretos.
b) Apenas o item II está correto.
c) Somente o item III está correto.
d) Os itens I, II e III estão corretos.
e) Apenas o item I está correto.
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