CONCURSO PÚBLICO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO
LITORAL DO PARANÁ - CISLIPA
EDITAL Nº01/2015 CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2015 – CLT

CONTADOR - NS
NOME DO CANDIDATO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 30 (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e
distribuídas sem falhas ou repetições.
MATÉRIA
QUESTÕES
LÍNGUA PORTUGUESA

01 a 05

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES/ESPECIFICIDADES REGIONAIS

06 a 10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11 a 30

Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências.
1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal.
2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não
esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto.
3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das
questões está correta.
4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas.
5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.
Exemplo:
6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados.
7. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas
controle seu tempo.
8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.
9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada.
10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÔES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que
antecedem o encerramento da prova.
11. SERÁ ELIMIDADO do Concurso Público o candidato que:
 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização.
 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes.
 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva.
 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para
obter vantagens para si ou para outros.
 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a
realização da prova objetiva.
 Caso qualquer equipamento venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado no envelope de guarda
de pertences, durante a realização da prova.
12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com
prisão em flagrante dos envolvidos.
13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata
e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas.
14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando.
15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado
pelo candidato.

Dá para adiar?

LÍNGUA PORTUGUESA

Infelizmente, não há nenhum tratamento
disponível hoje em dia capaz de adiar o aparecimento
dos fios brancos, ou seja, prolongar a vida dos
melanócitos no bulbo piloso. Mas há diversos
cientistas engajados nisso. Pesquisadores franceses,
com patrocínio de um fabricante de cosméticos, por
exemplo, já produziram alguns agentes que seriam
capazes de imitar uma enzima que atua como
antioxidante natural do bulbo capilar. Em breve, essas
substâncias podem chegar ao mercado, mas o efeito
será apenas preventivo, ou seja, não vai dar para trazer
de volta as células que já morreram.

Por que nosso cabelo muda de cor?
Tem gente que acha homens grisalhos mais
atraentes, mas a maioria das mulheres fica irritada
quando os fios brancos começam a aparecer. O que
determina essa mudança bem-vinda ou odiada é a
genética, tanto que determinadas etnias têm o
privilégio de manter a cor do cabelo por mais tempo.
Segundo o especialista Valcinir Bedin, presidente da
Sociedade Brasileira do Cabelo, os fios brancos
começam a aparecer entre os 35 e 45 anos para os
caucasianos, entre os 45 e 55 anos para os orientais e,
para os negros, somente após os 55 anos. "Começa na
barba, depois nas regiões temporais, a seguir no resto
da cabeça, depois tronco e, finalmente, região genital",
acrescenta o especialista.
Em estudo publicado em 2012 no British
Journal of Dermatology, pesquisadores decidiram
testar o dito popular segundo o qual 50% das pessoas,
aos 50 anos, teriam 50% do cabelo grisalho. Mas os
resultados foram bem mais otimistas: ao avaliar 4.192
homens e mulheres de diferentes etnias, os estudiosos
concluíram que, entre os 45 e os 65 anos, a
intensidade média de fios brancos na cabeça é de 27%.

Disponível em: http://noticias.uol.com.br/ciencia
Questão

Em relação ao texto, é possível afirmar que:
(A)

A mudança da cor do cabelo é causada pelo
fator genético, as várias etnias apresentam
idades semelhantes para homens e mulheres
começarem a ter fios brancos.

(B)

Os cílios e as sobrancelhas são mais escuros
que o cabelo; o mesmo ocorre com os pelos
pubianos.

(C)

O funcionamento dos neurônios e a alimentação
não interferem na coloração grisalha dos fios
capilares.

(D)

Em salão de beleza, a tintura pode alterar a cor
do cabelo. Essa recomendação é referendada
pelos especialistas para as pessoas que têm
cabelos muito claros e quebradiços.

O que determina?
"O que dá cor à pele e aos pelos é um
pigmento proteico chamado melanina, feito em uma
célula chamada melanócito, cuja distribuição na pele é
bastante variada", ensina Bedin. Com a "receita do
bolo" herdada, cada indivíduo tem uma proporção
específica de eumelaninas (de cor castanha ou preta)
ou feomelaninas (de cor avermelhada ou amarela). Em
geral, os cílios e sobrancelhas são mais escuros que o
cabelo, assim como os pelos pubianos. "A teoria mais
aceita sobre o que faz ficarmos com os cabelos
brancos chama-se apoptose dos melanócitos", explica
Bedin. "Apoptose quer dizer morte celular programada,
isto é, o melanócito, por informações genéticas, deixa
de produzir melanina numa determinada idade."

Questão

02

Em “mechas grisalhas”, ocorre dígrafo nas sílabas:
(A)
(B)
(C)
(D)

Cor alterada
Apesar da determinação genética, hormônios
e nutrição também podem interferir na cor dos fios.
"Por isso muitas crianças nascem com os cabelos bem
clarinhos e na puberdade eles escurecem. Isso
também explica porque os cabelos escurecem durante
a gestação e perdem a cor durante dietas muito
restritivas", conta o tricologista. Até alguns
medicamentos ou suplementos de minerais podem
mexer um pouco com a cor dos fios. E ficar no sol com
chá de camomila também pode clarear discretamente
as madeixas, a não ser que seu cabelo seja escuro –
nesse caso, só um cabeleireiro resolve.
Não há nenhuma evidência para vincular o
aparecimento das mechas grisalhas ao estresse, à
dieta ou ao estilo de vida. Mas certas doenças autoimunes, como vitiligo e alopecia areata (que leva à
calvície) podem danificar células de pigmento e induzir
o envelhecimento dos fios em algumas pessoas. Como
o estresse pode agravar essas condições, nesse caso
o estilo de vida poderia interferir. Bedin faz outra
advertência importante: "Se uma criança apresenta
cabelos brancos ela deve ser pesquisada para se
avaliar se há alguma doença associada a este fato
(como incapacidade de absorver cobre, por exemplo)".

Cargo: CONTADOR

01

Questão

CHAS e GRI.
CHAS e SA.
ME e LHAS.
CHAS e LHAS.

03

Qual a classificação do sujeito desta oração: “Mas há
diversos cientistas engajados nisso”?
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

Esta oração não tem sujeito.
É oculto.
Sujeito simples.
Trata-se de sujeito composto.

04

Observe as frases retiradas do texto de referência.
Qual a alternativa traz um verbo em destaque,
conjugado no futuro do pretérito?
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(A)

O que dá cor à pele e aos pelos é um pigmento
proteico chamado melanina.

(B)

Mas os resultados foram bem mais otimistas.

(C)

Pesquisadores franceses, com patrocínio de um
fabricante de cosméticos, por exemplo, já
produziram alguns agentes que seriam capazes

de imitar uma enzima que atua
antioxidante natural do bulbo capilar.
(D)

Questão

como

Questão

Após 42 dias sem novos casos, a Organização Mundial
da Saúde (OMS) anunciou, neste mês de maio de 2015,
que esta epidemia que vem assolando países como a
Libéria, Serra Leoa e Guiné, desde 1976, chegou ao
fim. A declaração foi feita após a organização
monitorar a situação, de alguns países durante o
dobro da duração máxima de incubação do vírus e não
registrar novos casos. Estamos nos referindo:

Os estudiosos concluíram que, entre os 45 e os
65 anos, a intensidade média de fios brancos na
cabeça é de 27%.

05

Na oração: “Infelizmente, não há nenhum tratamento
disponível hoje em dia capaz de adiar o aparecimento
dos fios brancos, ou seja, prolongar a vida dos
melanócitos no bulbo piloso”, o uso das vírgulas é
justificado por qual regra gramatical?
(A)
(B)
(C)
(D)

Neste caso, o emprego da vírgula é facultativo.
Isolar o vocativo.
Destacar o aposto.
Isolar expressões explicativas.

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES/
ESPECIFICIDADES REGIONAIS
Questão

08

(A)

Ao fim da Malária com descoberta de eficiente
vacina.

(B)

Ao controle biológico do vírus da epidemia da
desnutrição infantil.

(C)

Ao fim da epidemia de Ebola.

(D)

Ao fim do vírus da gripe sulina.

Questão

09

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é
um programa que tem como finalidade prestar o
socorro à população em casos de emergência, com o
Samu/192. Com este serviço, está se reduzindo o
número de óbitos, o tempo de internação em hospitais
e as sequelas decorrentes da falta de socorro precoce.
São sete (7) unidades básicas que compõem o
território de abrangência do SAMU 192 - regional litoral
do Estado do Paraná, com um total de 265.392
habitantes, com sede em Paranaguá. Foram
habilitados:

06

O lixo hospitalar é um tipo de material que pode
representar risco à saúde humana e ao meio ambiente,
se não houver adoção de procedimentos técnicos
adequados, no manejo dos diferentes tipos de
resíduos gerados como: materiais biológicos
contaminados com sangue ou patógenos, peças
anatômicas, seringas e outros materiais plásticos,
além de uma grande variedade de substâncias tóxicas,
inflamáveis e até radioativas. Com o objetivo de
minimizar os impactos ambientais na região litorânea e
áreas do entorno das baías de Antonina, Paranaguá e
Guaratuba, existe uma normativa. Que órgão é
encarregado de normatizar o destino do lixo
hospitalar?

(A)

Pela portaria nº 1.621, de 26 de julho de 2012
do Ministério da Saúde.

(B)

Pela Central de Regulação das Urgências e as
Unidades de Suporte Básico - Portaria 32/2015,
do Secretário de Saúde do Paraná.

(A)

A Transresíduos, na prefeitura de Guaratuba.

(B)

Agência Nacional da Vigilância Sanitária –
ANVISA.

(C)

Pelo Decreto Presidencial – Ministério da
Saúde.

(C)

O Aterro Sanitário de Paranaguá.

(D)

Pela Central de Regulação das Urgências e as
Unidades de Suporte Básico.

(D)

O próprio órgão gerador de lixo hospitalar.
Questão

Questão

10

07
Dentre as atividades econômicas de destaque do
litoral do Paraná, cabe salientar a localidade de Pontal
do Sul, há tempos conhecida apenas como ponto de
embarque para a Ilha do Mel, Tal localidade está sendo
descoberta pela sua beleza natural muito preservada e
pelas qualidades naturais que oferecem excelentes
condições de navegação, tanto que o balneário já é
considerado a Capital Náutica do Paraná, com 22
marinas e cerca de 1.200 embarcações registradas. Há
também uma unidade offshore da companhia italiana
Techint Engenharia e Construção S/A, que fabrica
plataformas de exploração de petróleo e emprega entre
centenas e alguns milhares de pessoas, conforme a
demanda de trabalho existente. Também está em fase
de implantação, o complexo portuário no município,
com previsão de término das obras para 2017. A que
município refere-se o texto em questão?

Quem visita o litoral paranaense não pode deixar de
visitar alguns pontos turísticos da cidade de Antonina
e Guaratuba, como a Ponta da Pita, a praia do Nunes e
a Igreja de Bom Jesus, em Antonina, e o Morro do
Cristo e as praias de Caieiras, Brejatuba e Barra do
Saí, em Guaratuba. Assinale a alternativa que
contempla a fundação destas duas cidades.
(A)

Antonina, em 1714 e Guaratuba, em 1765.

(B)

Antonina, em 1912 e Guaratuba, em 1965.

(C)

Ambas foram fundadas no século XIX, no ano
1837.

(D)

Tanto Antonina como Guaratuba foram
desmembradas de Paranaguá, em 1967 quando
ocorre a
emancipação política desses
municípios.

Cargo: CONTADOR

(A)
(B)
(C)
(D)
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Paranaguá.
Antonina.
Praia de Leste.
Pontal do Paraná.

( )
Passivos são bens e direitos
controlados
pela
entidade,
como
resultado de eventos passados e dos
quais se espera que resultem, para a
entidade, benefícios econômicos futuros,
ou potencial de serviços.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão

11

Segundo o Manual de Contabilidade do Setor Público,
a Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido
(DMPL) demonstrará a evolução do patrimônio líquido
da entidade. Compreende os valores acrescidos ao
patrimônio que não transitaram pelo resultado como
variações patrimoniais aumentativas (VPA):
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

( )
Ativos
são
obrigações
presentes da entidade, derivadas de
eventos passados, de cujos pagamentos
se esperam que resultem, para a
entidade, saídas de recursos, capazes de
gerar
benefícios
econômicos,
ou
potencial de serviços.

Patrimônio Social.
Reservas de Capital.
Ajustes de Avaliação Patrimonial.
Reservas de Lucros.

( )
Patrimônio Líquido é o valor
residual dos ativos da entidade, depois
de deduzidos todos seus passivos.

12

Relacione os critérios de classificação dos fluxos de
caixa e equivalente de caixa na Demonstração dos
Fluxos de Caixa (DFC):
O - Atividades
Operacionais

I - Atividades de
Investimento

F - Atividades
de
Financiamento

( )
Não Circulante é o conjunto
de bens e direitos realizáveis e
obrigações exigíveis, após doze meses
da data das demonstrações contábeis.

(
) Compreendem as despesas
com amortização e refinanciamento
da dívida.

( )
Circulante é o conjunto de
bens e direitos realizáveis e obrigações
exigíveis, até doze meses da data das
demonstrações contábeis.

(
) Compreendem as despesas
relativas às atividades fins da
entidade,
demonstrando-se
os
desembolsos de pessoal, os juros e
encargos sobre a dívida e as
transferências concedidas.

Assinale a alternativa que contem, de cima para baixo,
a sequencia CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

(
) Compreendem as receitas
referentes à alienação de ativos não
circulantes e de amortização de
empréstimos
e
financiamentos
concedidos.

Questão

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

(
) Compreendem as despesas
referentes à aquisição de ativos não
circulantes e às concessões de
empréstimos e financiamentos.

Questão

(
) Compreendem as obtenções
de empréstimos, financiamentos e
demais operações de crédito,
inclusive o refinanciamento da
dívida. Compreendem também a
integralização do capital social de
empresas dependentes.

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

I, F, I, O, F, O.
F, I, O, O, I, F.
F, O, I, O, I, F.
I, O, F, O, F, I.

Questão

15

transações econômico-financeiras.
transações administrativas.
variações patrimoniais quantitativas.
variações patrimoniais qualitativas.

16

São características do processo de mensuração e
apresentação dos componentes patrimoniais para
produzir informações íntegras e tempestivas. Na
perspectiva do setor público é base indispensável à
integridade e à fidedignidade dos processos de
reconhecimento, mensuração e evidenciação da

13

O Patrimônio e Sistemas Contábeis do setor o público
são fundamentados nos conceitos relacionados a
seguir. Atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às
afirmativas.
Cargo: CONTADOR

Orçamentário.
Custos.
Compensação.
Patrimonial.

As operações que correspondem às originadas de
fatos que afetam o patrimônio público, em decorrência,
ou não, da execução de orçamento, podendo provocar
alterações qualitativas ou quantitativas, efetivas ou
potenciais, segundo os conceitos aplicados à
entidades do setor público, são classificadas em:

Assinale a alternativa que contem a sequencia
CORRETA.

Questão

14

De acordo com o sistema contábil aplicado ao Setor
Público, os registros e processos dos fatos financeiros
e não financeiros relacionados com as variações
qualitativas e quantitativas do patrimônio público
estão estruturados no subsistema de informação:

(
) Compreendem as receitas
relativas às atividades fins da
entidade líquidas das respectivas
deduções e as transferências
recebidas.

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

V, V, F, V, V.
V, V, V, F, F.
F, F, V, F, F.
F, F, V, V, V.
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informação contábil, dos atos e dos fatos que afetam
ou possam afetar o patrimônio da entidade pública;
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

modificações no patrimônio da entidade
do setor público, bem como aqueles com
funções
específicas
de
controle:
Controles
Devedores;
Controles
Credores.

Entidade.
Oportunidade.
Competência.
Prudência.

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

17

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao
Balanço Patrimonial, ao separar o ativo e o passivo em
dois grupos: Financeiro e Permanente, em função da
dependência ou não de autorização legislativa, ou
orçamentária para realização dos itens que o
compõem.
AF - Ativo
Financeiro
AP - Ativo
Permanente
PF - Passivo
Financeiro

PP - Passivo
Permanente

Questão

As afirmativas I, II e III estão corretas.
As afirmativas I, e II estão corretas.
As afirmativas II e III estão corretas.
Todas as afirmativas estão incorretas.

19

Quando os elementos do ativo imobilizado tiverem
vida útil econômica limitada, ficam sujeitos à
depreciação, amortização ou exaustão sistemática
durante esse período. Os institutos da depreciação,
amortização e exaustão têm como característica
fundamental a redução do valor do bem.

( ) Compreende as dívidas fundadas e
outras que dependam de autorização
legislativa para amortização ou resgate.

D
Depreciação

( ) Compreende as dívidas fundadas e
outros compromissos exigíveis, cujo
pagamento independa de autorização
orçamentária.
Caso
o
Balanço
Patrimonial seja elaborado no decorrer
do exercício, serão incluídos no
passivo
financeiro
os
créditos
empenhados a liquidar.

A
Amortização

( ) Compreende os bens, créditos e
valores, cuja mobilização ou alienação
dependa de autorização legislativa.

E - Exaustão

Assinale a alternativa que contem a sequencia
CORRETA.

Questão

Assinale a alternativa que contem a sequencia
CORRETA.

AP, AF, PP, PF.
AF, AP, PF, PP.
PF, PP, AF, AP.
PP, PF, AP, AF.

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

18

Questão

O Plano de Contas aplicado ao Setor Público - PCASP
está estruturado de acordo com as seguintes
naturezas das informações contábeis:
I.

Natureza de Informação Orçamentária:
registra, processa e evidencia os atos e
os fatos relacionados ao planejamento e
à execução orçamentária: Controles da
Aprovação
do
Planejamento
e
Orçamento; Controles da Execução do
Planejamento e Orçamento.

II.

Natureza de Informação Patrimonial:
registra, processa e evidencia os fatos
financeiros
e
não
financeiros
relacionados
com
as
variações
qualitativas e quantitativas do patrimônio
público: Ativo; Passivo; Variações
Patrimoniais
Diminutivas;
Variações
Patrimoniais Aumentativas.

III.

Natureza de Informação de Controle:
registra, processa e evidencia os atos de
gestão, cujos efeitos possam produzir

E, A, D.
D, A, E.
A, E, D.
A, D, E.

20

O Princípio do Registro pelo Valor Original determina
que os componentes do patrimônio devem ser,
inicialmente, registrados pelos valores originais das
transações, expressos em moeda nacional, pelo Custo
histórico. Uma vez integrado ao patrimônio, os
componentes patrimoniais, ativos e passivos, podem
sofrer variações no custo histórico decorrentes dos
seguintes fatores:
I.

Cargo: CONTADOR

(
)É realizada para elementos de
recursos naturais esgotáveis e a
principal causa da redução do valor é a
exploração. Ex.: recursos minerais.
( )É feita para elementos patrimoniais
tangíveis e tem múltiplas causas da
redução do valor - o uso, a ação da
natureza e obsolescência, de forma que
se inicia a partir do momento em que o
item do ativo se tornar disponível para
uso. Ex.: veículos.

( ) Compreende os créditos e valores
realizáveis, independentemente, de
autorização orçamentária e os valores
numerários.

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

(
)É
realizada
para
elementos
patrimoniais
de
direitos
de
propriedades e bens intangíveis. A
causa que influencia a redução do valor
é a existência ou exercício de duração
limitada,
prazo
legal
ou
contratualmente limitado. Ex.: software.

Página

-6-

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;

II.

III.

IV.

V.

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

Valor realizável. É o valor pelo qual um ativo
pode ser trocado, ou um passivo liquidado,
entre partes conhecedoras, dispostas a isso,
em uma transação sem favorecimentos;

Questão

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;

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

Após a apuração do Custo do Produto Vendido – CPV,
o Lucro Operacional, no mês de maio, será de:

Valor Justo. 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;

Em Julho de 2015 uma determinada indústria
apresentou os seguintes dados de produção no
período:

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.

Produção acabada e vendida no
período (unidades)

R$

10.000,00

Preço de venda unitário

R$

70,00

Custos variáveis totais no período

R$

200.000,00

Custos fixos totais no período
Depreciação (já inclusos nos Custos
Fixos Totais)

R$

240.000,00

R$

60.000,00

Questão

Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

8.800 e 7.600 unidades no período.
7.600 e 8.800 unidades no período.
4.800 e 3.600 unidades no período.
3.600 e 4.800 unidades no período.

24

Após apuração do Ponto de Equilíbrio Contábil – PEC
e a Margem de Contribuição Unitária – MCu, a Margem
de Segurança em quantidade e valor, respectivamente,
será de:

Receita operacional bruta
Custos indiretos consumidos na
produção
Matérias-primas compradas

R$

98.000,00

R$

22.200,00

R$

60.000,00

Estoque final de matérias-primas
Estoque final de produtos
acabados
Mão de obra direta

R$

19.400,00

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

R$

29.300,00

Questão

R$

32.000,00

Mão de obra indireta

R$

16.000,00

Despesas com vendas

R$

1.600,00

Despesas administrativas
Depreciação do equipamento
industrial

R$

6.000,00

R$

1.400,00

1.200 e R$ 60.000,00 no período.
5.200 e R$ 260.000,00 no período.
7.200 e R$ 360.000,00 no período.
9.200 e R$ 460.000,00 no período.

25

Segundo a Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, sobre
a Lei de Orçamento poderá conter autorização ao
Executivo para:

21

Considerando o método de custeio por absorção e que
não havia outros saldos, o Custo de Produção do
Período no mês de maio será de:
R$ 119.800,00
R$ 40.600,00
R$ 82.900,00
R$ 112.200,00

Cargo: CONTADOR

23

Considerando os dados acima, o Ponto de Equilíbrio
Contábil – PEC e o Ponto de Equilíbrio Financeiro –
PEF, respectivamente, são:

Em Julho de 2015 uma determinada indústria iniciou
suas atividades e apresentou os seguintes dados em
31/07/2015:

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

R$ 7.500,00
R$ 15.100,00
R$ 18.800,00
R$ 20.400,00

Para as questões de 23 e 24 apresentadas a seguir,
assinale a alternativa CORRETA sobre ponto de
equilíbrio, margem de contribuição e margem de
segurança:

Para as questões de 21 e 22 apresentadas a seguir,
assinale a alternativa CORRETA sobre custeio por
absorção e apuração do resultado:

Questão

22
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I.

Abrir
créditos
suplementares
até
determinada importância obedecidas às
disposições do artigo 43;

II.

Realizar, em qualquer mês do exercício
financeiro, operações de crédito por
antecipação da receita, para atender a
insuficiências de caixa.

III.

Em casos de déficit, a Lei de Orçamento
indicará as fontes de recursos que o
Poder Executivo fica autorizado a utilizar
para atender a sua cobertura.

IV.

O produto estimado de operações de
crédito e de alienação de bens imóveis
somente se incluirá, na receita, quando
umas e outras forem, especificamente,
autorizadas pelo Poder Legislativo, em
forma que, juridicamente, possibilite ao
Poder Executivo realizá-las no exercício.

V.

A autorização legislativa, no tocante a
operações de crédito, poderá constar da
própria Lei de Orçamento.

(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

públicos que contratarem consórcios públicos, na
condição de entes consorciados, deverão aplicar as
normas do Manual de Contabilidade aplicado ao Setor
Público – MCASP, no que se refere à contabilização e
evidenciação de suas informações orçamentárias,
financeiras e patrimoniais, conforme as regras da
Portaria STN nº 72/2012.
Questão

Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas
sobre os Recursos dos Consórcios Públicos
apresentados a seguir:

As afirmativas I, II e III estão corretas.
As afirmativas II, III e VI estão corretas.
As afirmativas III, IV e V estão incorretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

( )
O contrato de rateio é o instrumento pelo qual
os entes da Federação consorciados comprometem-se
a transferir recursos financeiros para a realização das
despesas do consórcio público, consignados em suas
respectivas leis orçamentárias anuais (LOA).

26

A Constituição da República Federativa do Brasil, de
1988 em seu Capítulo de Finanças Públicas, afirma que
as metas e prioridades da administração pública,
incluindo as despesas de capital para o exercício
financeiro subsequente estão previstas:
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

( )
O contrato de rateio será formalizado em cada
exercício financeiro e seu prazo de vigência não será
superior ao das dotações que o suportam, mesmo para
os contratos que tenham, por objeto, exclusivamente,
projetos consistentes em programas e ações
contemplados em plano plurianual (PPA), ou a gestão
associada de serviços públicos custeados por tarifas,
ou outros preços públicos.

No plano plurianual.
Nas diretrizes orçamentárias.
Na lei orçamentária anual.
No demonstrativo de restos a pagar.

( )
Os consórcios públicos não podem ser
contratados, diretamente, por entes não consorciados
para a prestação de serviços.

27

Com base na Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, os
gastos com manutenção de serviços anteriormente
criados, inclusive as destinadas a atender a obras de
conservação e adaptação de bens imóveis,
classificam-se como:
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

( )
Além dos recursos financeiros transferidos
pelos entes da Federação consorciados, com base no
contrato de rateio, constituem recursos dos
consórcios públicos: bens móveis ou imóveis
recebidos em doação; transferências de direitos
operadas por força de gestão associada de serviços
públicos; tarifas e outros preços públicos; auxílios,
contribuições e subvenções sociais ou econômicas de
outras entidades e órgãos do governo que não
compõem o consórcio público; receita de prestação de
serviços;

Despesas de Custeio
Transferências Correntes
Investimentos
Inversões Financeiras

28

Assinale a alternativa que contem, de cima para baixo,
a sequência CORRETA.

A Lei nº 4.320/1964 define que o Balanço Financeiro
demonstrará a receita e a despesa orçamentárias, bem
como os recebimentos e os pagamentos de natureza
extraorçamentária, conjugados com os saldos em
espécies provenientes do exercício anterior, e os que
se transferem para o exercício seguinte. O processo de
vinculação entre a origem e a aplicação de recursos,
em
atendimento
às
finalidades
específicas
estabelecidas pela legislação é classificado como:
(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

Destinação Ordinária.
Destinação Vinculada.
Recebimentos Extraorçamentários.
Pagamentos Extraorçamentários.

V, V, F, V.
F, V, V, F.
V, F, F, V.
F, F, V, V.

30

Para fins de transparência na gestão fiscal, o
consórcio público deverá dar ampla divulgação,
inclusive em meio eletrônico de acesso público, aos
seguintes documentos:

Para as questões de 29 e 30 apresentadas a seguir,
assinale a alternativa CORRETA sobre os Consórcios
Públicos:
Consórcios públicos são parcerias formadas por dois
ou mais entes da Federação para a gestão associada
de serviços públicos, bem como para a transferência
total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens
essenciais à continuidade dos serviços transferidos,
conforme artigo 241 da Constituição Federal/1988,
regulamentado pela Lei nº 11.107/2005 e pelo Decreto
nº 6.017/2007. Os consórcios públicos e os entes
Cargo: CONTADOR
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I.

Orçamento do consórcio
Contrato de rateio;

público

e

II.

Os entes consorciados evidenciarão sua
participação no consórcio público, em
seu balanço patrimonial, como ativo não
circulante – investimentos, devidamente
atualizado por método de custos.

III.

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao
Setor Público (DCASP), inclusive a
demonstração do resultado econômico;

IV.

Relatório de Gestão Fiscal (RGF):
demonstrativo da despesa com pessoal;
demonstrativo da disponibilidade de
caixa; e demonstrativo dos restos a
pagar.

V.

Relatório
Resumido
da
Execução
Orçamentária
(RREO):
balanço
orçamentário;
e
demonstrativo
da
execução das despesas por função e
subfunção.

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

As afirmativas I, II e V estão corretas.
As afirmativas I, III e IV estão corretas.
As afirmativas I, IV e V estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

RASCUNHO

Destaque Aqui

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

GABARITO
CONCURSO PÚBLICO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO LITORAL DO PARANÁ – CISLIPA
EDITAL Nº01/2015 CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2015 – CLT
http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Cargo: CONTADOR

Página

-9-

