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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, e a prova discursiva, seguida de uma página para rascunho. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 05 

CONHECIMENTOS GERAIS/ ATUALIDADES 06 a 09 

CINHECIMENTOS ESPECÍFICOS 10 a 30 

DISCURSIVAS 31 a 32 

 
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 04 (quatro) 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 ELIMINADO 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. 

 For surpreendido portando qualquer equipamento que 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.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Em Mariana e em Paris o Estado não estava lá para te 

defender 
 

Após os ataques em Paris, que deixaram um 
trágico saldo de 129 mortos e de centenas de feridos, 
pulularam nas redes sociais comparações com os 143 
homicídios por dia no Brasil e ainda com a catástrofe 
ambiental e humana ocorrida na cidade mineira de 
Mariana. 

Os que comparam o mar de lama que invadiu a 
cidade brasileira com o mar de sangue nas ruas de 
Paris são solidários à dor na destruição e nas vidas 
ceifadas de compatriotas, mas ignoram a abissal 
diferença entre aqueles que por negligência, 
irresponsabilidade ou descaso permitiram que a 
barragem ruísse – e merecem punição exemplar, 
embora eu duvide que aconteça – daqueles que 
premeditadamente, ao se explodirem ou abrir fogo 
contra vítimas indefesas e inocentes estavam 
atacando todos os valores e a própria civilização 
ocidental. 

Não há como negar que os perpetuadores do 
terror na Cidade Luz possuem o claro objetivo de 
matar cada mulher, cada criança, cada homem que 
considere um "infiel", e assim o farão sempre que 
possível. Em resumo, temos uma tragédia tipicamente 
brasileira, fruto do descaso e irresponsabilidade ao 
lado de um ataque, uma declaração de guerra aos 
valores do mundo livre. 

Óbvio que os números da criminalidade no 
Brasil são absolutamente assustadores. Só em 2014 
foram 56.337 assassinatos, dos quais 92% ficarão sem 
qualquer tipo de punição. Some-se a isso mais de 50 
mil estupros declarados por ano e milhares, quiçá 
milhões, de outros crimes. Se há uma comparação 
aceitável entre o caos na segurança pública brasileira 
e a tragédia francesa é que o Estado se mostra 
absolutamente incapaz de proteger seus cidadãos. As 
instituições não são e nunca serão onipresentes. 

A dura verdade é que nossos "protetores" 
quase nunca estarão lá para evitar tragédias pessoais 
ou coletivas. E querem saber a verdade? O Estado não 
tem qualquer obrigação de proteger individualmente 
cada cidadão – e não sou eu que estou dizendo isso, é 
o próprio Estado. 

Em 2013, a 10ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça gaúcho (TJRS) negou recurso de mulher e filha 
que ajuizaram ação indenizatória contra o Estado do 
Rio Grande do Sul pela morte de seu companheiro e 
pai. A vítima vinha sendo ameaçada por criminosos 
que haviam furtado a oficina de seu pai. Boletins de 
ocorrência foram feitos, mas dias depois as ameaças 
se confirmaram com seu assassinato. Em sua 
sentença declarou o magistrado: "tem o Estado a 
obrigação constitucional de prestar segurança pública, 
policiamento ostensivo e preventivo. Impossível, 
todavia, a ação preventiva em particular a cada 
cidadão e sua família em todos os locais e 
circunstâncias da vida. Tanto seria exigir que os 
agentes estatais estivessem presentes em todos os 
lugares, ao mesmo tempo". 

O Estado não estava nas ruas tomadas pela 
lama em Mariana, o Estado não estava no Bataclan ou 
nos restaurantes de Paris e o Estado não estava lá, em 
2014, nos mais de 55 mil assassinatos no Brasil. Por 
que então algumas pessoas continuam insistindo que 
o direito de defesa do cidadão pode ser substituído 
por essa proteção estatal, quase dando ares de 
proteção divina a ela? Que respondam os defensores 

do desarmamento do cidadão, aqueles que, não 
raramente, de dentro de seus carros blindados e com 
escoltas armadas, pregam o monopólio das armas nas 
mãos do Estado, que não estará lá quando você 
precisar. 
 
Disponível em: http://noticias.uol.com.br/opiniao 

 

Questão 01  
 
O autor do texto: 
 

(A) Aproxima as duas recentes tragédias que 
ocorreram em Paris (França) e Mariana (MG-
Brasil), ao entendê-las, igualmente, como 
descaso do Estado. 
 

(B) Acredita que há uma diferença entre o que 
ocorreu em Paris e o que ocorreu em Mariana: 
no primeiro caso, houve crime premeditado; no 
segundo caso, trata-se de negligência, 
irresponsabilidade, descaso. 

 
(C) Afirma que, no Brasil, anualmente, o número de 

homicídios é inferior ao número de mortes 
registradas nas tragédias citadas. 

 
(D) Defende o desarmamento do cidadão e a 

descriminalização das drogas.  
 

Questão 02  
 
Expressões figuradas ou com sentido conotativo, 
empregadas no texto, EXCETO: 
 

(A) Mar de lama / Mar de sangue. 
(B) Cidade Luz. 
(C) Dura verdade. 
(D) Segurança pública. 

 

Questão 03  
 

Quanto ao significado das palavras, assinale a 
alternativa CORRETA, de acordo com o texto de 
referência: 
 

(A) Onipresentes – ausência de poder. 
(B) Pulularam – fervilharam. 
(C) Quiçá – sempre. 
(D) Ceifadas – humilhadas. 

 

Questão 04  
 
Ao utilizar as palavras “infiel” e “protetores”, o autor 
emprega aspas, tendo em vista que ele precisa: 
 

(A) Destacar sua ironia. 
(B) Marcar o discurso citado. 
(C) Evidenciar graficamente o uso de neologismo. 
(D) Intensificar o verdadeiro significado das 

palavras. 
 

Questão 05  
 
Quanto ao caso ocorrido no Rio Grande do Sul, 
descrito no texto, é CORRETO afirmar: 
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(A) No ano de 2013, a 10ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça gaúcho (TJRS) acatou 
recurso de uma mulher e sua filha, por conta do 
assassinato de um homem – companheiro e pai. 
 

(B) Nenhum boletim de ocorrência foi registrado. 
 

(C) O Estado tem a obrigação constitucional de 
ação preventiva em particular a cada cidadão e 
a sua família. 

 
(D) O Estado do Rio Grande do Sul negou tal ação 

indenizatória. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

 

Questão 06  
 
“Maior arquiteto brasileiro, já foi eleito o 9º maior gênio 
vivo e um dos nomes mais importantes da arquitetura 
moderna mundial. Responsável pelas principais obras 
de Brasília, o artista é admirado em todo o mundo e 
recebeu os principais prêmios da área”. O texto refere-
se a: 
 

(A) Oscar Niemeyer. 
(B) João Niemeyer. 
(C) José Niemeyer. 
(D) Dirceu Niemeyer. 
 

Questão 07  
 
A típica “calça larga” abotoadas no tornozelo, usada 
pelos gaúchos recebe o nome de:  
 

(A) Coaca. 
(B) Bombacha. 
(C) Lambreta.  
(D) Chulipa. 

 

Questão 08  
 
Assinale a alternativa que representa a moeda oficial 
da Argentina: 
 

(A) Euro argentino. 
(B) Iene argentino. 
(C) Rublo argentino.  
(D) Peso argentino. 

 

Questão 09  
 
O combustível biodegradável derivado de fontes 
renováveis como óleos vegetais e gorduras animais 
recebe o nome de: 
 

(A) Etanol. 
(B) Biodiesel.  
(C) Clorophilo.  
(D) Metanol. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 10  
 
De acordo com os dados extraídos da contabilidade de 
uma determinada indústria em Outubro de 2015: 
 
 

 

Custos indiretos consumidos na 
produção 

 R$         25.000,00  

Depreciação de equipamentos 
industriais 

 R$           2.000,00  

Despesas administrativas  R$           5.000,00  

Estoque final de matérias-primas  R$         20.000,00  

Estoque final de produtos acabados  R$         29.000,00  

Matérias-primas compradas  R$         50.000,00  

Despesas com vendas  R$           3.000,00  

Mão de obra direta  R$         35.000,00  

Mão de obra indireta  R$         14.000,00  

 
A apuração do Custo do Produto Vendido (CPV) segue 
o método de custeio por absorção. Portanto, o do CPV 
apresentado na Demonstração do Resultado será de: 

 
(A) R$ 114.000,00. 
(B) R$ 85.000,00. 
(C) R$ 77.000,00. 
(D) R$ 106.000,00. 

 

Questão 11  
 
Uma sociedade empresarial apresentou os seguintes 
saldos: 
 

CONTA DÉBITO CRÉDITO 

Caixa 10.000,00 
 Encargos sociais a pagar 

 
7.000,00 

Imposto de renda a pagar 
 

4.000,00 

Contribuição Social a 
pagar 

 
3.000,00 

Dividendos a pagar 
 

15.000,00 

Bancos 80.000,00 
 Duplicatas a receber 30.000,00 
 Financiamentos a pagar 

de longo prazo 

 
160.000,00 

Estoques de mercadorias 20.000,00 
 Seguros pagos 

antecipadamente 11.000,00 
 Máquinas e 

equipamentos 200.000,00 
 Depreciação de 

máquinas e 
equipamentos 

 
20.000,00 

Marcas e Patentes 36.000,00 
 Duplicatas a pagar 

 
40.000,00 

Salários a pagar 
 

24.000,00 

Empréstimos a pagar de 
curto prazo 

 
20.000,00 

Empréstimos concedidos 
a diretores 35.000,00 

 Capital Social realizado 
 

450.000,00 

Imóveis 500.000,00 
 Depreciação acumulada 

de imóveis 

 
75.000,00 

Reserva Legal 
 

80.000,00 

Adiantamento de viagem 3.000,00 
 Dividendos a receber 25.000,00 
 Participações em 

controladas 60.000,00 
 Reserva de Lucros a 

Realizar 

 
12.000,00 

Reserva de Retenção de 
Lucros 

 
100.000,00 

TOTAL 1.010.000,00 1.010.000,00 
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Considerando os valores constantes no Balancete de 
Verificação e apresentação no Balanço Patrimonial, 
assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) O total do Ativo Circulante é de R$ 274.000,00. 

 
(B) O total do Ativo Não Circulante é de R$ 

700.000,00. 
 

(C) O total do Passivo Circulante é de R$ 
113.000,00. 

 
(D) O total do Patrimônio Líquido é de R$ 

657.000,00. 
 

Questão 12  
 
O CPC 01 (R1) – Redução ao Valor Recuperável de 
Ativos tem o objetivo de estabelecer procedimentos 
que a entidade deve aplicar para assegurar que seus 
ativos estejam registrados contabilmente por valor que 
não exceda seus valores de recuperação. Um ativo 
está registrado contabilmente por valor que excede 
seu valor de recuperação se o seu valor contábil 
exceder o montante a ser recuperado pelo uso ou pela 
venda do ativo. Se esse for o caso, o ativo é 
caracterizado como sujeito ao reconhecimento de 
perdas, e requer que a entidade reconheça um ajuste 
para perdas por desvalorização. Evidência proveniente 
de relatório interno que indique que um ativo pode ter 
se desvalorizado inclui a existência de: 

 
(A) Fluxos de caixa para adquirir o ativo ou 

necessidades de caixa subsequentes para 
operar ou mantê-lo, que sejam 
significativamente mais baixos do que 
originalmente orçadas. 
 

(B) Fluxos de caixa líquidos realizados ou lucros ou 
prejuízos operacionais gerados pelo ativo, que 
são significativamente piores do que aqueles 
orçados. 

 
(C) Aumento significativo nos fluxos de caixa 

líquidos orçados ou no lucro operacional, ou 
queda significativa no prejuízo orçado, gerados 
pelo ativo. 

 
(D) Lucros operacionais ou entradas de caixa 

líquidas advindos do ativo, quando os números 
do período atual são agregados com números 
orçados para o futuro. 
  

Questão 13  
 
O objetivo do CPC 12 – Ajuste a Valor Presente é 
estabelecer os requisitos básicos a serem observados 
quando da apuração do Ajuste a Valor Presente de 
elementos do ativo e do passivo quando da elaboração 
de demonstrações contábeis. Para mensuração e 
reconhecimento do Ajuste a Valor Presente, temos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(A) O valor pelo qual um ativo pode ser negociado, 
ou um passivo liquidado, entre partes 
interessadas, conhecedoras do negócio e 
independentes entre si, com a ausência de 
fatores que pressionem para a liquidação da 
transação ou que caracterizem uma transação 
compulsória. 
 

(B) Que demonstrar o valor de mercado de 
determinado ativo ou passivo; na 
impossibilidade disso, demonstrar o provável 
valor que seria o de mercado por comparação a 
outros ativos ou passivos que tenham valor de 
mercado.  

 
(C) Que efetuar o ajuste para demonstrar o valor 

presente de um fluxo de caixa futuro. Esse fluxo 
de caixa pode estar representado por ingressos 
ou saídas de recursos (ou montante 
equivalente). Para determinar o valor presente 
de um fluxo de caixa, três informações são 
requeridas: valor do fluxo futuro, data do referido 
fluxo financeiro e taxa de desconto aplicável à 
transação. 

 
(D) Que demonstrar o provável valor que seria o de 

mercado por utilização do ajuste a valor 
presente dos valores estimados futuros de 
fluxos de caixa vinculados a esse ativo ou 
passivo. 
  

Questão 14  
 
De acordo com os conceitos para a mensuração do 
Valor Justo previsto no CPC 46, é CORRETO afirmar 
que: 

 
(A) O Valor Justo é a mensuração baseada em 

mercado e não uma mensuração específica da 
entidade. Contudo, o objetivo da mensuração é 
estimar o preço pelo qual uma transação não 
forçada para vender o ativo ou para transferir o 
passivo ocorreria entre participantes do 
mercado na data de mensuração sob condições 
correntes de mercado. 
 

(B) São aplicados em transações de pagamento 
baseadas em ações dentro do alcance do CPC 
10 – Pagamento Baseado em Ações. 

 
(C) São aplicados em transações de arrendamento 

dentro do alcance do CPC 06 – Operações de 
Arrendamento Mercantil. 

 
(D) O Valor Justo é mensurações que tenham o 

valor realizável líquido a que se refere o 
Pronunciamento CPC 16 – Estoques ou o valor 
em uso a que se refere o Pronunciamento CPC 
01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos. 

 

Questão 15  
 
O Balanço Financeiro é composto por um único 
quadro que evidencia a movimentação financeira das 
entidades do setor público, possibilitando a apuração 
do resultado financeiro do exercício. Observe os 
dados apresentados a seguir: 
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Receita Orçamentária  R$     71.500,00  

Despesa Orçamentária  R$     64.300,00  

Recebimentos Extraordinários  R$     26.100,00  

Pagamentos Extraordinários  R$           700,00  

Saldo em Espécie do Exercício 
Anterior 

 R$        8.000,00  

 
O Saldo em Espécie do Exercício Seguinte é de: 

 
(A) R$ 32.600,00. 
(B) R$ 40.600,00. 
(C) R$ 7.200,00. 
(D) R$ 25.400,00. 

 

Questão 16  
 
A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) 
evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, 
resultantes ou independentes da execução 
orçamentária e indicará o resultado patrimonial do 
exercício. Observe os dados apresentados a seguir: 

 
 

Impostos, Taxas e Contribuições de 
Melhoria 

R$     
50.000,00 

Contribuições de Iluminação Pública 
R$     
15.000,00 

Variações Patrominiais Aumentativas 
Financeiras 

R$       
3.000,00 

Transferências e Delegações Recebidas 
R$     
40.000,00 

Valorização e Ganho com Ativos 
R$       
3.000,00 

Pessoal e Encargos: Remuneração a 
Pessoal 

R$     
18.000,00 

Benefícios Previdenciários: Aposentados e 
Reformas 

R$       
7.000,00 

Benefícios Assistenciais 
R$     
11.000,00 

Uso de Bens, Serviços e Consumo de 
Capital Fixo 

R$       
4.000,00 

Variações Patrimoniais Diminutivas 
Financeiras 

R$       
5.000,00 

Transferências e Delegações Concedidas 
R$       
9.000,00 

Desvalorização e Perda de Ativos 
R$       
2.000,00 

 
O resultado patrimonial do período é de: 

 
(A) R$ 77.000,00. 
(B) R$ 49.000,00. 
(C) R$ 59.000,00. 
(D) R$ 55.000,00. 

 

Questão 17  
 
A Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido 
(DMPL) demonstrará a evolução do patrimônio líquido 
da entidade. As contrapartidas de aumentos ou 
diminuições de valor atribuídas a elementos do ativo e 
do passivo em decorrência da sua avaliação a valor 
justo, nos casos previstos pela Lei nº. 6.404/1976 ou 
em normas expedidas pela comissão de valores 
mobiliários, enquanto não computadas no resultado 
do exercício em obediência ao regime de competência, 
compreendem: 
 

 

(A) Reservas de Capital. 
(B) Ajustes de Avaliação Patrimonial. 
(C) Reservas de Lucros. 
(D) Ações/Cotas em Tesouraria. 

 

Questão 18  
 
A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP): 

 
(A) Tem função semelhante à Demonstração do 

Resultado do Exercício (DRE) do setor privado. 
Contudo, é importante ressaltar que a DRE 
apura o resultado em termos de lucro ou 
prejuízo líquido, como um dos principais 
indicadores de desempenho da entidade. Já no 
setor público, o resultado patrimonial não é um 
indicador de desempenho, mas um medidor do 
quanto o serviço público ofertado promoveu 
alterações quantitativas dos elementos 
patrimoniais. 
 

(B) É a demonstração contábil que evidencia, 
qualitativa e quantitativamente, a situação 
patrimonial da entidade pública por meio de 
contas representativas do patrimônio público, 
bem como os atos potenciais, que são 
registrados em contas de compensação 
(natureza de informação de controle). 

 
(C) Evidencia as receitas e despesas 

orçamentárias, bem como os ingressos e 
dispêndios extraorçamentários, conjugados com 
os saldos de caixa do exercício anterior e os 
que se transferem para o início do exercício 
seguinte. É composto por um único quadro que 
evidencia a movimentação financeira das 
entidades do setor público. 

 
(D) Demonstrará as receitas e despesas previstas 

em confronto com as realizadas. 
 

Questão 19  
 
Os objetivos do auditor são formar uma opinião sobre 
as demonstrações contábeis com base na avaliação 
das conclusões atingidas pela evidência de auditoria 
obtida e expressar claramente essa opinião por meio 
de relatório de auditoria por escrito que também 
descreve a base para a referida opinião. O parecer 
emitido quando houver limitação significativa na 
extensão de seus exames que impossibilitem o auditor 
de expressar opinião sobre as demonstrações 
contábeis por não ter obtido comprovação suficiente 
para fundamentá-la é o parecer: 

 
(A) Sem ressalva. 
(B) Com ressalva. 
(C) Adverso. 
(D) Com abstenção de opinião. 

 

Questão 20  
 
De acordo com os termos utilizados pela auditoria nos 
procedimentos de execução, avalie as afirmativas, a 
seguir, e assinale a alternativa INCORRETA: 
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(A) Asseguração razoável é, no contexto da 

auditoria de demonstrações contábeis, um nível 
mais baixo de segurança. 

 
(B) Risco de detecção é o risco de que os 

procedimentos executados pelo auditor para 
reduzir o risco de auditoria a um nível 
aceitavelmente baixo não detectem uma 
distorção existente que possa ser relevante, 
individualmente ou em conjunto com outras 
distorções.  
 

(C) Ceticismo profissional é a postura que inclui 

uma mente questionadora e alerta para 
condições que possam indicar possível 
distorção devido a erro ou fraude e uma 
avaliação crítica das evidências de auditoria. 

 
(D) Evidências de auditoria são as informações 

utilizadas pelo auditor para fundamentar suas 
conclusões em que se baseia a sua opinião. As 
evidências de auditoria incluem informações 
contidas nos registros contábeis subjacentes às 
demonstrações contábeis e outras informações.  

 

Questão 21  
 

A NBC PP 01 – Perito Contábil estabelece critérios 

inerentes à atuação do contador na condição de perito 

e trata do Impedimento e suspeição. Avalie as 

afirmativas apresentadas a seguir: 

 

I. Impedimento e suspeição são situações 

fáticas ou circunstanciais que possibilitam o 

perito de exercer, regularmente, suas 

funções ou realizar atividade pericial em 

processo judicial ou extrajudicial, inclusive 

arbitral.  

II. No caso de ser amigo íntimo de qualquer das 
partes, após nomeado ou indicado, o perito 
do juízo deve dirigir petição, no prazo legal, 
justificando a escusa ou o motivo do 
impedimento ou da suspeição. 

 
III. Quando indicado pela parte e não aceitando 

o encargo, o perito-assistente deve 

comunicar a ela sua recusa, devidamente 

justificada por escrito, com cópia ao juízo. 

(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) As afirmativas I e II estão corretas. 
(C) As afirmativas II e III estão corretas. 
(D) Todas as afirmativas estão incorretas. 

 

Questão 22  
 

As regras e procedimentos técnico-científicos a serem 

observados pelo perito, quando da realização de 

perícia contábil estão previstas na NBC TP 01 – Perícia 

Contábil. Dentre os procedimentos periciais contábeis 

que visam fundamentar o laudo pericial contábil e o 

parecer técnico-contábil, o ato de atestar a informação 

trazida ao laudo ou ao parecer pelo perito é 

classificado como: 

 

(A) Certificação. 
(B) Mensuração. 
(C) Arbitramento. 
(D) Indagação. 

 

Questão 23  
 
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, e definidos 
como Custo histórico. Uma vez integrado ao 
patrimônio, os componentes patrimoniais, ativos e 
passivos, podem sofrer variações. O valor pelo qual 
um ativo pode ser trocado, ou um passivo liquidado, 
entre partes conhecedoras, dispostas a isso, em uma 
transação sem favorecimentos são variações no custo 
histórico decorrentes dos seguintes fatores: 

 
(A) Custo corrente.  
(B) Valor realizável.  
(C) Valor presente.  
(D) Valor justo.  

  

Questão 24  
 
O Princípio que determina a adoção do menor valor 
para os componentes do ATIVO e do maior para os do 
PASSIVO, sempre que se apresentem alternativas 
igualmente válidas para a quantificação das mutações 
patrimoniais que alterem o patrimônio líquido é 
classificado como: 

 
(A) Competência. 
(B) Prudência. 
(C) Oportunidade. 
(D) Continuidade. 

 

Questão 25  
 

Avalie os Tipos Societários e sua classificação de 
acordo com a Responsabilidade Social dos Sócios: 

 
I. Sociedade Limitada (Ltda.) são sociedades 

empresárias de pessoas ou de capital com 
finalidade lucrativa; de responsabilidade 
limitada ao capital integralizado; e/ou 
responsabilidade ilimitada e solidária caso 
não haja a integralização do capital social. 

 
II. Sociedade Anônima (S.A.) são sociedades 

empresárias de capital aberto ou fechado 
com finalidade lucrativa; sem 
responsabilidade: ações integralizadas; e/ou 
responsabilidade limitada ao valor das ações 
que o sócio subscreveu e não integralizou. 

 
III. Empresa Individual de Responsabilidade 

Limitada (Eireli) são empresas individuais 
com finalidade lucrativa e de limitada ao 
capital integralizado e de responsabilidade 
ilimitada: caso não haja a integralização do 
capital social, até o devido valor mínimo. 

 
(A) As afirmativas I e II estão corretas. 
(B) As afirmativas I e III estão corretas. 
(C) As afirmativas II e III estão corretas. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 
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Questão 26  
 

De acordo com o Código Tributário Nacional – CTN, é 
de competência tributária dos municípios, EXCETO: 

 
(A) Imposto Transmissão Causa Mortis e Doações 

de Quaisquer Natureza – ITCMD. 
 

(B) Imposto de Serviços de Quaisquer Natureza – 
ISSQN. 

 
(C) Imposto de Propriedade predial e territorial 

Urbano – IPTU. 
 

(D) Imposto de Transmissão de bens Imóveis – 
ITBI. 
 

Questão 27  
 
A Lei nº. 8.112/1990 dispõe sobre o regime jurídico dos 
servidores públicos. Assinale (V) para Verdadeiro e (F) 
para Falso, para as afirmativas a seguir: 
 
O servidor será aposentado voluntariamente: 
 

(   ) Aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se 
homem, e aos 30 (trinta) se mulher, com 
proventos integrais. 

 
(   ) Aos 25 (vinte e cinco) anos de efetivo 

exercício em funções de magistério se 
professor, e 20 (vinte) se professora, com 
proventos integrais. 

 
(   ) Aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e 

aos 25 (vinte e cinco) se mulher, com 
proventos proporcionais a esse tempo. 

 
(   ) Aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, 

e aos 55 (cinquenta e cinco) se mulher, com 
proventos proporcionais ao tempo de 
serviço. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 

 
(A) V – F – F – V.  
(B) V – F – V – F.  
(C) F – V – F – V.  
(D) F – V – V – F.  

 

Questão 28  
 
A modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para escolha de trabalho técnico, 
científico ou artístico, mediante a instituição de 
prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme 
critérios constantes de edital publicado na imprensa 
oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias é classificado como: 

 
(A) Concorrência. 
(B) Tomada de preços. 
(C) Convite. 
(D) Concurso. 

 
 
 
 
 

Questão 29  
 
A Lei Complementar 101/2000 estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal. Para os fins do disposto no caput do art. 
169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em 
cada período de apuração e em cada ente da 
Federação, não poderá exceder os percentuais da 
receita corrente líquida, a seguir discriminados: 

 
I. União: 60% (sessenta por cento). 

II. Estados: 60% (sessenta por cento). 
III. Municípios: 50% (cinquenta por cento). 

 
(A) As afirmativas I e II estão incorretas. 
(B) As afirmativas I e III estão incorretas. 
(C) As afirmativas II e III estão corretas. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

Questão 30  

 
A Constituição Federal de 1988 trata da repartição das 
receitas tributárias e estabelece que pertencem aos 
Municípios: 
 

I. Vinte e cinco por cento do produto da 
arrecadação do imposto da União sobre a 
propriedade territorial rural, relativamente 
aos imóveis neles situados. 
 

II. Vinte e cinco por cento do produto da 
arrecadação do imposto do Estado sobre 
operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal 
e de comunicação. 
 

III. Cinquenta por cento do produto da 
arrecadação do imposto do Estado sobre a 
propriedade de veículos automotores 
licenciados em seus territórios. 

 
(A) As afirmativas I e II estão corretas. 
(B) As afirmativas I e III estão corretas. 
(C) As afirmativas II e III estão corretas. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 
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INFORMAÇÕES SOBRE AS QUESTÕES DISCURSIVAS

 

 

De acordo com Edital de Abertura em seus subitens:

14.4 O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero): a) em casos de não 

atendimento ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, de manuscrever em letra ilegível 

ou de grafar por outro meio que não o determinado neste Edital; b)apresentar acentuada 

desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; c) redigir seu texto a 

lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; d) não apresentar as questões 

redigidas na FOLHA DA VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco; e) apresentar 

identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, 

outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos);  

14.5  A correção da prova discursiva será realizada por uma Banca Examinadora, conforme os 

aspectos mencionados da Tabela 14.2, da seguinte forma: será atribuída a nota máxima 

de 5,00 (cinco) pontos para cada questão.  

14.6 O candidato deverá obter 5,00 (cinco) pontos ou mais na soma das questões discursivas 

para não ser eliminado do concurso público.  

14.7 A folha da VERSÃO DEFINITIVA será o único documento válido para a avaliação da 

prova discursiva. As folhas para rascunho, no caderno de questões, são de 

preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de avaliação da prova 

discursiva.  

14.8 O candidato disporá de, no máximo, 15 (quinze) linhas para elaborar a resposta de cada 

questão da prova discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer 

fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão 

de 15 (quinze) linhas permitida para a elaboração de seu texto.  

14.9 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta 

solução das questões, acarretará em descontos na pontuação atribuída ao examinando 

nesta fase. 
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QUESTÕES DISCURSIVAS 

 
 
31. Quais os principais objetivos do Plano de Contas aplicado ao Setor Público – PCASP? 

 

 

RASCUNHO 
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32. Segundo a Lei nº. 4.320/1964, classificam-se as receitas orçamentárias em “Receitas Correntes” e “Receitas 
de Capital”. Explique os conceitos que fundamentam esta classificação: 

 

 

RASCUNHO  
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTAQUE AQUI 
 
 
 
 
 
 
 

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

GABARITO 
Concurso Público Prefeitura Municipal de Lunardelli - PR  

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
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