
 

 

     
 

CONCURSO PÚBLICO 01/2015 

QUESTÕES – CONHECIMENTOS GERAIS 

 
20 QUESTÕES – 02 PONTOS POR QUESTÃO TOTALIZANDO 40 PONTOS. 

 
“Da garrafa estilhaçada, 

    no ladrilho já sereno 
    escorre uma coisa espessa 
    que é leite, sangue..... não sei.  
    Por entre objetos confusos,  
    mal redimidos da noite, 
    duas cores se procuram, 
    suavemente se tocam, 
    amorosamente se enlaçam, 
    formando um terceiro tom 
    a que chamamos aurora.” 

       (fragmento do poema "A Rosa do Povo" de Carlos Drummond de Andrade) 

 
01.  No fragmento do poema "A Rosa do Povo" há algumas palavras 

que têm valor de "modo". Indique a alternativa em que todas as 
palavras têm esse valor: 

a)     estilhaçada, espessa, confusos. 
b)     sereno, suavemente, amorosamente. 
c)     sereno, espessa, confusos. 
d)     mal, suavemente, amorosamente. 
 

 
02.  O fragmento do poema "A Rosa do Povo" sugere que Carlos 

Drummond de Andrade: 
a)   Realizava uma análise do comportamento humano, na relação cidade e 

campo. 
b)   Demonstrava uma predileção por temas sensuais. 
c)    Evidenciava uma teoria de sua própria produção poética. 
d)   Revelava uma temática social e política e uma denúncia contra a 

violência. 
 

 
03. Em relação à concordância verbal, assinale a alternativa 

correta: 
a)   Havia muitas manifestações favoráveis ao movimento. 
b)  Fazem quatro anos que entrei na faculdade.  
c)   Haviam milhares de pessoas no comício. 
d)  É trinta minutos de Areias a Queluz. 
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04. Assinale a alternativa correta: 
Dada ____ falta de recursos, solicitamos _____ Diretora _____ 
suspensão da campanha. 

a)  a – à – a 
b)  a – à – à 
c)  a – a – a 
d)  à – à – a 

 

 
05.  Complete as lacunas abaixo com o verbo correspondente 

assinalando a alternativa correta: 
Se ______ brigadeiros, cada um dos convidados ______ 
os bolsos. 

a)  Haver – encherá. 
b) Houver – encherá. 
c)  Ouver – encherão. 
d)  Houver – encherão.  
 

 
  “Olha a voz que me resta 

  Olha a veia que salta 
  Olha a gota que falta 
  Pro desfecho da festa 

  Por favor” (Chico Buarque) 

 

06.  A figura de linguagem que ocorre no verso acima é uma:   
a)  Hipérbole. 
b)  Anáfora. 
c)  Silepse. 
d)  Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

 

“E rir meu riso e derramar meu pranto  

Ao seu pesar ou seu contentamento”.  

(Vinícius de Moraes). 

 

07.  A figura de linguagem sublinhada é: 

a) Metáfora. 

b)  Antítese. 

c)  Sinestesia. 

d)  Pleonasmo. 
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“ELA TEVE UM ATAQUE CARDÍACO DO CORAÇÃO”. 
08.  Na frase acima ocorre qual vício de linguagem? 

a) Plebeísmo. 
b)  Redundância. 
c) Cacofonia. 
d) Onomatopeia. 
 

 
09. Assinale a alternativa em que uma forma verbal está errada. 

a) Quando você vir Maria, avise-me. 
b) Ninguém interveio na discussão. 
c)  Se você depor contra ele, ficarei grato. 
d) Se ela interpuser recurso, ganhará. 
 

 
10.  Conforme o site do Município, o topônimo AREIAS deriva da 

palavra de origem indígena “HAIE” que significa: 
a)  Pedra branca. 
b) Rio escuro. 
c)  Atalho. 
d)  Caminho. 
 

 
11.  Areias comemora como data de seu aniversário o dia: 

a)  23 de junho. 
b) 26 de julho. 
c)  13 de julho. 
d)  23 de julho.  
 

 
12.  A Câmara Municipal de Areias é composta por: 

a)   07 (sete) Vereadores. 
b) 13 (treze) Vereadores. 
c)   09 (nove) Vereadores.  
d)   11 (onze) Vereadores. 
 

 
13.  A letra do Hino Nacional é de autoria de: 

a) D. Pedro I. 
b) Olavo Bilac. 
c) Francisco Manuel da Silva. 
d) Joaquim Ozório Duque Estrada. 
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14.  Os Municípios limítrofes de Areias são: 
a)  Ao Sul com Resende no Estado do Rio de Janeiro, ao Norte com 

Silveiras e Queluz, a Oeste com Cunha e São José do Barreiro.   
b) A Oeste com São José do Barreiro, ao Sul com Resende no Estado do 

Rio de Janeiro, ao Norte com Silveiras e Queluz, a Leste com Cunha e 
São José do Barreiro.  

c)  Ao Leste com Resende no Estado do Rio de Janeiro, ao Sul com 
Silveiras e Queluz, ao Norte com Cunha e São José do Barreiro.  

d)   Ao Norte com Resende no Estado do Rio de Janeiro, a Leste com São 
José do Barreiro, ao Sul com Cunha e a Oeste com Silveiras e Queluz. 

 

 
15.  O casario colonial da cidade revela sua pujança no século XIX. 

Podemos citar como Patrimônio Areiense, entre outros, os 
seguintes imóveis coloniais: 

a) Cadeia Velha, Praça Central, Casa de Malba Tahan, Cemitério Velho, 
Fazenda Pau D’Alho e Chalé Coronel Horta.  

b)  Igreja Matriz N. Senhora Sant’Ana, Hotel Solar Imperial, Casa da 
Cultura, prédio da Prefeitura. 

c)  Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, Igreja São José da Boa 
Vista, Capela do Alambary, Teatro Santa Cecília e o Sobrado da Dona 
Laurinha. 

d)  Igreja do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, Estação da Estrada de 
Ferro Central do Brasil, Teatro Municipal, Casa de Malba Tahan. 

 

 

16.           Na Bandeira Nacional, a cor utilizada na faixa que contém a 

frase ORDEM E PROGRESSO, é: 

a)    Branco. 

b)    Preto. 

c)    Verde.  

d)    Azul. 
 

 

17.  Dos países mencionados abaixo, qual não possui predomínio 

da língua portuguesa? 

a)    Angola. 

b)    Nigéria. 

c)    Guiné-Bissau. 

d)    São Tomé e Príncipe. 
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18.  Nossa última Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 

1988, tendo sido chamada de “Constituição Cidadã” pelo 

Presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o Deputado: 

a)  Ulysses Guimarães. 

b)  Dante de Oliveira. 

c)  Tancredo Neves. 

d)  José Sarney. 

 
 

19.  Se o mês de dezembro só tiver 4 (quatro) domingos, o dia de 

Natal não poderá ser: 

a)  Quarta-feira. 

b)  Quinta-feira. 

c)  Sexta-feira. 

d)  Sábado. 

 

 

20. Evaldo é um cara estranho, pois mente as quintas, sextas e 

sábados, mas fala a verdade nos outros dias da semana. Em 

qual dos dias da semana não é possível que o Evaldo faça a 

seguinte afirmação: 

  “Se menti ontem, então mentirei de novo amanhã”. 

a) Segunda-feira.  
b) Quarta-feira.   
c) Sábado. 
d) Domingo.  
 

 

 

  



 

 

     
 

CONCURSO PÚBLICO 01/2015 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

20 QUESTÕES – 03 PONTOS POR QUESTÃO TOTALIZANDO 60 PONTOS. 
 
21.    O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no juízo das 

contas anuais, indica diversas falhas na gestão do planejamento 
dos Municípios. Dentre as opções a seguir, assinale a alternativa 
falsa:  

a)  O Plano Plurianual (PPA) indica, por programa de governo, as 
metas físicas e os custos dos anunciados projetos. 

b)  A Lei Orçamentária Anual (LOA), nos termos do Art. 167, VI da 
Constituição Federal, pode autorizar a abertura de Créditos Especiais 
pelos mecanismos da transposição, remanejamento e transferência de 
dotações orçamentárias. 

c)  Deverão ser realizadas pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo, 
audiências públicas para discutir os três instrumentos do ciclo 
orçamentário (PPA, LDO e LOA). 

d)  A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deve conter Anexo de Metas e 
Prioridade, além de critérios para contingenciamento de empenhos.  

 

 
22.    Com relação à Gestão de Receitas, é incorreto afirmar que: 

a) Os Créditos Tributários deverão ser atualizados e evidenciados por 
regime de “Caixa”. 

b) A Revisão Geral do Cadastro de Contribuintes deve identificar os que 
continuam ativos e os inativos, apurando-se os créditos inconsistentes 
para lançamentos de baixas. 

c)  Deverá sempre haver segregação de funções de Lançadoria, 
Arrecadação, Fiscalização e Contabilidade. 

d)  Toda Renúncia de Receita deve atender os rigores ao Art. 14 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

 

 

23.    O controle interno é o conjunto de recursos, métodos e 
processos adotados pela entidade governamental, com a 
finalidade de ... Assinale a alternativa incorreta: 

a)  Assegurar a proteção dos ativos e a veracidade dos componentes 
patrimoniais. 

b) Garantir a observância da validade, legalidade e regularidade das 
transações realizadas pela entidade. 

c) Promover e manter a confiabilidade do sistema de informações 
contábeis. 

d)  Comprovar atos e fatos que prospectam ou possam prospectar o 
patrimônio. 
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24.    O texto do Art. 59, da Lei 101/2000 dispõe o seguinte: “O Poder 
Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de 
Contas e o Sistema de Controle Interno de cada Poder e do 
Ministério Público, fiscalizará o cumprimento das normas desta 
Lei Complementar....” O texto se refere à qual tipo de Controle? 

a) Forma de planejamento. 
b)  Forma de controle de recursos. 
c)  Fiscalização da gestão fiscal. 
d)  Fiscalização da administração patrimonial. 
 

 
25.  Segundo a Constituição Federal de 1988, constitui receita 

partilhada entre os Municípios e a União o produto: 
a) Do Imposto sobre a Renda arrecadado no respectivo território 

municipal. 
b) Da arrecadação do IPVA, relativo à propriedade dos veículos 

automotores licenciados no território municipal respectivo. 
c) Da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 

relativamente aos imóveis rurais situados no respectivo município. 
d) Da arrecadação do IPI sobre Exportação. 
 
  

26.  Sobre as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público - NBCASP, assinale a alternativa correta: 

a) Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o ramo da ciência contábil 
que aplica, no processo gerador de informações, os princípios 
fundamentais de contabilidade e as normas jurídicas direcionados ao 
controle orçamentário/financeiro de entidades do setor público. 

b) O objetivo da Contabilidade Aplicada ao Setor Público é fornecer aos 
usuários informações sobre os resultados alcançados e os aspectos 
de natureza orçamentária da entidade do setor público e suas 
flutuações, em apoio ao processo de tomada de decisão. 

c) O objeto da Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o patrimônio 
público. 

d) N.D.A. 
 

 
27.  Considerando a despesa pública conforme as Categorias 

Econômicas, marque a alternativa que não é verdadeira: 
a)   O Empenho, a Liquidação e o Pagamento são considerados 

estágios da Despesa Orçamentária. 
b)    Os Investimentos são classificados  como Despesas de Capital. 
c)   As inversões financeiras são caracterizadas como despesas de 

capital. 
d)   A Amortização da Dívida Fundada e o pagamento de juros e 

encargos se caracterizam como Despesas Correntes. 
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28.  A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação 
planejada e transparente, em que se previnem riscos e 
corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 
públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre 
receitas e despesas e a obediência a limites e condições no 
que tange à renúncia de receita, geração de despesas com 
pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e 
mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de 
receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 
Este enunciado refere-se à: 

a) Lei Complementar nº 101/2000.  
b) Lei Federal 4320/1964. 
c) Constituição Federal. 
d) Lei 8.666/1993. 
 

 
29.  Conforme a legislação pertinente em vigor, marque a alternativa 

incorreta: 
a)   A documentação da despesa com Educação do Município deve ser 

arquivada separada das demais despesas. 
b)    O Salário Educação (QESE) destina-se ao pagamento de Professores. 
c)   Da receita do FUNDEB, um mínimo de 60% (sessenta por cento) 

deverá ser utilizada para pagamento de despesas do Magistério. 
d)   O município deve aplicar um mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) 

da receita de impostos na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. 
 

 

30.  “O Controle Interno e sua regulamentação no Direito Pátrio está 
previsto desde a”...  Assinale a alternativa correta: 

a)   Carta Constitucional de 1967. 
b)    Lei Federal nº 12.843/2013. 
c)   Lei Orgânica dos Municípios. 
d)   Lei Federal 4.320/64. 
 

 
31.  Dentre as alternativas a seguir, assinale a opção incorreta: 

a)   Controlar significa fiscalizar pessoas, físicas e jurídicas, evitando que a 
entidade se desvie das finalidades para as quais foi instituída. 

b)    O Controle Interno será exercido por servidor ou servidores da própria 
entidade auditada. 

c)   “Controle Interno” significa o mesmo que “Sistema de Controle Interno”. 
d)   No âmbito do Poder Executivo, cada pessoa jurídica deve contar com 

particular unidade de controle interno. 
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32.  Com relação aos SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DO PODER 

EXECUTIVO, o Controlador Interno deve apontar em seu relatório 
como incorreta, a opção dentre as alternativas a seguir: 

a)   A Fixação Remuneratória deve anteceder o pleito eleitoral. 
b)    Revisão Geral Anual aos Agentes Políticos, independente da Revisão 

Geral Anual dos Servidores do Quadro de Pessoal. 
c)   Existem limites Constitucionais para fixação da remuneração do 

Prefeito e Vice-Prefeito, que será aprovada por Lei de iniciativa da 
Câmara Municipal. 

d)   As despesas com pagamento de subsídios e encargos sociais dos 
Agentes Políticos do Poder Executivo, integram o cálculo da R.G.F. 

 

 

 

33.  Com relação aos SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DO PODER 

LEGISLATIVO, aponte a opção incorreta, dentre as alternativas a 
seguir: 

a)   O subsídio do Presidente da Câmara pode ser maior que o dos 
demais Vereadores, desde que atendido o limite imposto pela 
Constituição Federal. 

b)    A revisão geral anual não pode emanar de Resolução, mas sim de Lei 
formal específica.  

c)   Ao longo do mandato, o Vereador poderá obter aumento de sua 
remuneração, sempre que houver correção do subsídio do Deputado 
Estadual, tendo em vista o pressuposto da automaticidade. 

d)   As despesas com pagamento de subsídios e encargos sociais dos 
Vereadores integram o cálculo da R.G.F. 

 

 
34.  Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal – L.R.F., o cálculo da 

Despesa com Pessoal para apuração da R.G.F. leva em 
consideração o período de 12 (doze) meses, sendo calculado o 
mês de apuração e os onze anteriores. Dentre as alternativas a 
seguir, aponte a incorreta: 

a)   O limite para apuração da R.G.F. para as Prefeituras é de 54% da 
Receita Corrente. 

b)    O Limite Prudencial, nos termos da LRF é de 95% do limite 
estabelecido para a R.G.F. 

c)   A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos pela L.R.F. 
será realizada ao final de cada quadrimestre. 

d)   O Limite de Alerta da LRF é de 90% do limite estabelecido para a 
R.G.F. 
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35.  Transferência Voluntária é o repasse de recursos entre níveis de 
governo, sem que, para tanto, haja imposição legal ou 
constitucional. A Lei de Responsabilidade Fiscal expressa 
condições para a realização de Transferências Voluntárias, entre 
as quais não se inclui: 

a)   O ente beneficiado deve comprovar as aplicações relativas aos 
mínimos exigidos para Educação e Saúde. 

b)    O ente beneficiado poderá utilizar os recursos recebidos para 
pagamento de Pessoal - Art. 167, X da Constituição Federal. 

c)   O ente beneficiado deverá comprovar que possui dotação orçamentária 
específica para suporte da contrapartida, ou promover a abertura de 
Crédito Especial. 

d)   O ente beneficiado deverá comprovar atendimento aos limites de 
gastos com pessoal. 

 

 
 

36.  O Tributo que tem como fato gerador a utilização do serviço 
público específico e divisível é: 

a)   Tarifa. 
b)   Contribuição de Melhoria. 
c)   Imposto. 
d)   Taxa. 
 

 
37.  A modalidade de licitação utilizada para a venda de bens móveis 

e semoventes da administração pública, conforme a Lei 8.666/93 
e suas atualizações é: 

a) Concorrência Pública. 
b)  Registro de Preços. 
c) Leilão. 
d) Pregão. 
 

 
38.  Onde devem ser reconhecidos os valores depreciados, 

amortizados ou exauridos, apurados mensalmente, de acordo 
com a NBC TSP 16.9? 

a) Nas contas de Resultado do Exercício. 
b)  Nas Mutações Orçamentárias. 
c) Nas Variações Financeiras. 
d) Nas Contingências Passivas. 
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39.  Com referência à interpretação dos Princípios de Contabilidade 

sob a perspectiva do Setor Público, aponte a opção FALSA: 
a) O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da 

Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial das instituições 
públicas. 

b) O Princípio da CONTINUIDADE está vinculado ao estrito cumprimento 
social do patrimônio da entidade, enquanto perdurar a sua finalidade. 

c) O Princípio da FINALIDADE reconhece o intuito do processo contábil da 
entidade pública. 

d)  O Princípio da OPORTUNIDADE é base indispensável à integridade e à 
fidedignidade dos processos de reconhecimento, mensuração e 
evidenciação da informação contábil, dos atos e dos fatos que afetam 
ou possam afetar o patrimônio da entidade pública. 

 

 

40.  Conforme o Art. 29ª da Constituição Federal, todas alternativas 

estão incorretas, exceto: 

a)   O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, excluídos os 

subsídios dos vereadores e os gastos com inativos, não poderá 

ultrapassar 10% da receita corrente líquida.  

b)   A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua 

receita com folha de pagamento, excluído o gasto com o subsídio de 

seus Vereadores. 

c)   Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal, não enviar os 

repasses devidos à Câmara Municipal até o dia vinte de cada mês. 

d) Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal deixar de 

enviar a lei de fixação da remuneração dos Agentes Políticos à Câmara 

Municipal até 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao término do 

mandato. 

 

 




