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QUESTÕES 01 A 04 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
O parágrafo reproduzido a seguir foi extraído do 
romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 
Machado de Assis. Considere-o para responder às 
questões seguintes.

“Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio 
delírio; faço-o eu, e a ciência mo agradecerá. Se o 
leitor não é dado à contemplação destes fenômenos 
mentais, pode saltar o capítulo; vá direto à narração. 
Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo 
que é interessante saber o que se passou na minha 
cabeça durante uns vinte a trinta minutos”.

01. Neste parágrafo, o narrador do romance:

a) Argumenta que, para entender o que se passou 
com o seu corpo, é antes imprescindível e obrigatório 
compreender o que se passou em sua mente.
b) Convida o leitor a adentrar ao seu universo 
imaginativo, dando a entender, porém, que isso não 
é fundamental para que o leitor entenda a história.
c) Demonstra o seu aborrecimento pelo fato de, nos 
romances da época, os narradores enfatizarem mais 
os devaneios mentais do que as desventuras físicas.
d) Revela o seu desprezo pelas ciências psicológicas, 
pois se coloca acima delas, como se estas devessem 
agradecê-lo por sua ajuda.
_________________________________________
02. No início do parágrafo, o narrador afirma que 
“ainda ninguém relatou o seu próprio delírio”. Assinale 
a alternativa que contém o termo que exerce nessa 
oração a função sintática de sujeito.

a) Ainda.
b) Ninguém.
c) Próprio.
d) Delírio.
_________________________________________
03. Nessa parte do romance, o narrador 
confessa que alguns dos seus leitores talvez não 
sejam dados à “contemplação destes fenômenos 
mentais”. Em relação à palavra “contemplação”, 
marque a alternativa que NÃO apresenta um de 
seus significados possíveis.

a) Apreciação.
b) Consideração.
c) Observação.
d) Refutação.
_________________________________________
04. No parágrafo selecionado, em determinado 
momento o narrador afirma o seguinte: “faço-o eu, 
e a ciência mo agradecerá”. Em relação ao “-o”, que 
aparece após o verbo “faço”, pode-se dizer que:

a) É uma preposição, obrigatória quando o verbo 
está no presente do indicativo.

b) Exerce sintaticamente a função de sujeito simples 
da oração principal.
c) É um pronome que retoma a ideia de relatar o 
próprio delírio.
d) Se trata de um artigo definido, e é usado para 
conjugar corretamente o verbo.
_________________________________________
QUESTÕES 05 A 07 - MATEMÁTICA

05. Quantos milímetros há em um quilômetro?

a) Dez mil.
b) Cem mil.
c) Um milhão.
d) Dez milhões. 
_________________________________________
06. Um conjunto A possui 20 elementos. A 
intersecção entre o conjunto A e o conjunto B possui 
3 elementos, já a união entre os dois conjuntos 
possui 30 elementos. Quantos elementos possui o 
grupo B?

a) 10 elementos.
b) 13 elementos.
c) 15 elementos.
d) 17 elementos.
_________________________________________
07. Sobre polígonos convexos, é CORRETO 
afirmar:

a) A quantidade de vértices de um polígono é 
necessariamente igual a sua quantidade de lados.
b) A soma dos comprimentos de todos os seus lados 
é chamada de área.
c) Possuem ângulos internos maiores que 180º.
d) Possuem, no mínimo, duas diagonais.
_________________________________________
QUESTÕES 08 A 10 - CONHECIMENTOS GERAIS

08. Leia a notícia jornalística a seguir, a respeito 
da crise política que atualmente ocorre em um dos 
países vizinhos ao Brasil, e assinale a alternativa que 
apresenta o nome que preenche CORRETAMENTE 
a lacuna.

“O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela 
e líder da oposição, ___________, se declarou 
nesta quarta-feira presidente interino do país e foi 
reconhecido pelos governos do Brasil e dos Estados 
Unidos, entre outros. O presidente Nicolás Maduro 
reagiu e negou deixar o poder. ‘Aqui não se rende 
ninguém, aqui não foge ninguém. Aqui vamos ao 
combate. E aqui vamos à vitória da paz, da vida, da 
democracia’, disse em discurso na capital”. 

(G1, 23/01/19, com adaptações)
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a) Evo Morales.
b) Fidel Castro.
c) Hugo Chávez.
d) Juan Guaidó.
_________________________________________
09. No campo das relações internacionais, a 
China destaca-se como um dos principais parceiros 
comerciais do Brasil. Analise as alternativas a seguir 
e assinale a que indica dois dos principais produtos 
brasileiros exportados para a China.

a) Soja e petróleo.
b) Ouro e diamantes.
c) Automóveis e aeronaves.
d) Eletrônicos e manufaturados.
_________________________________________
10. A matéria jornalística a seguir, publicada 
em maio deste ano, aborda uma recente polêmica 
ocorrida na Câmara dos Deputados, envolvendo 
sensíveis temas sociais brasileiros e suas raízes 
históricas. Examine-a e assinale a alternativa que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O plenário da Câmara dos Deputados foi palco 
de um protesto hoje durante uma sessão solene 
em homenagem aos cento e trinta e um anos da 
assinatura da __________, que deu fim à escravidão 
no Brasil. Em discurso, o deputado Luiz Philippe 
de Orleans e Bragança afirmou que a ‘escravidão 
é tão antiga quanto a humanidade’ e, por esse 
motivo, ‘é quase um aspecto da natureza humana’. 
A declaração não foi bem recebida pelo público 
presente na Casa, a maioria ligada ao movimento 
negro”. 

(UOL, 14/05/19, com adaptações).

a) Lei Áurea.
b) Abertura dos Portos.
c) Lei do Ventre Livre.
d) Primeira Constituição.

QUESTÕES 11 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
11. No que diz respeito à escrituração contábil, é 
CORRETO afirmar:

I - No Livro Diário devem ser lançadas, em ordem 
cronológica, com individualização, clareza e 
referência ao documento probante, todas as 
operações ocorridas, e quaisquer outros fatos que 
não provoquem variações patrimoniais.
II - A entidade é responsável pelo registro público 
de livros contábeis em órgão competente e por 
averbações exigidas pela legislação de recuperação 
judicial, sendo atribuição do profissional de 
contabilidade a comunicação formal dessas 
exigências à entidade.

III - Em caso de escrituração contábil em forma digital, 
não há necessidade de impressão e encadernação 
em forma de livro, porém o arquivo magnético 
autenticado pelo registro público competente deve 
ser mantido pela entidade.
IV - Quando o Livro Diário e o Livro Razão forem 
gerados por processo que utilize fichas ou folhas 
soltas, deve ser adotado o registro “Balancetes 
Diários e Balanços”.

De acordo com as afirmativas acima, assinale a 
alternativa CORRETA:

a) Somente as afirmativas I e II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas II e III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
12. Na demonstração do resultado do exercício, 
o Lucro Bruto é decorrente da diferença entre:

a) Receita líquida de vendas e custo das mercadorias 
vendidas.
b) Receita líquida de vendas e outras receitas e 
despesas operacionais.
c) Receita bruta de vendas e despesas operacionais.
d) Receita bruta de vendas e despesas financeiras.
_________________________________________
13. As demonstrações financeiras serão 
complementadas por notas explicativas e outros 
quadros analíticos ou demonstrações contábeis 
necessárias para esclarecimento da situação 
patrimonial e dos resultados do exercício.  De acordo 
com a Lei nº 6.404/76, as notas explicativas devem:

I - Apresentar informações sobre a base de 
preparação das demonstrações financeiras e das 
práticas contábeis específicas selecionadas e 
aplicadas para negócios e eventos significativos.
II - Divulgar as informações exigidas pelas práticas 
contábeis adotadas no Brasil que não estejam 
apresentadas em nenhuma outra parte das 
demonstrações financeiras.
III - Fornecer informações adicionais não indicadas 
nas próprias demonstrações financeiras e 
consideradas necessárias para uma apresentação 
adequada.
IV - Indicar os principais critérios de avaliação dos 
elementos patrimoniais, especialmente estoques, dos 
cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de 
constituição de provisões para encargos ou riscos, 
e dos ajustes para atender a perdas prováveis na 
realização de elementos do ativo.

De acordo com as afirmativas acima, assinale a 
alternativa CORRETA:

a) Somente as afirmativas I e II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas II e III e IV estão corretas.
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c) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
14. A empresa Alegria realizou uma venda a 
prazo no valor de R$86.000,00 para recebimento 
em uma única parcela, após o prazo de três anos. 
Observando o que dispõe as normas Brasileiras 
de Contabilidade, foi registrado um ajuste a valor 
presente desta operação, considerando-se uma 
taxa de juros composta de 2% a.a. O montante do 
ajuste a valor presente da operação, na data de seu 
registro inicial, é de:

a) R$ 1.686,27
b) R$ 3.339,48
c) R$ 4.936,75
d) R$ 4.960,28
_________________________________________
15. A proposta orçamentária que o Poder 
Executivo encaminhará ao Poder Legislativo, nos 
prazos estabelecidos nas Constituições e nas Leis 
Orgânicas dos Municípios, de acordo com a Lei n. 
4320/64, deverá ser composta, entre outros quesitos, 
por tabelas explicativas que deverão apresentar:

I - A receita arrecadada nos quatro últimos exercícios 
anteriores àquele em que se elaborou a proposta.
II - A receita prevista para o exercício em que se 
elabora a proposta.
III - A despesa realizada no exercício imediatamente 
anterior.
IV - A despesa prevista para os três exercícios 
subsequentes a que se elaborou a proposta.

De acordo com as afirmativas acima, assinale a 
alternativa CORRETA:

a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
16. A Lei de Responsabilidade Fiscal 
determina que constituem requisitos essenciais da 
responsabilidade na gestão fiscal a instituição, a 
previsão e a efetiva arrecadação de:

a) Todas as receitas previstas no orçamento.
b) Todos os tributos da competência constitucional 
do ente da Federação.
c) As receitas públicas de qualquer natureza.
d) Os tributos de competência das empresas 
públicas, mistas e privadas.
_________________________________________
17. Para atender às necessidades da sociedade, 
o governo precisa prestar serviços e realizar obras, o 
que exige gastos. Receita pública é o dinheiro que o 
governo dispõe para manter sua estrutura e oferecer 
bens e serviços à sociedade, como hospitais, escolas, 
iluminação, saneamento.Em sentido restrito, receitas 
são as entradas que se incorporam ao patrimônio 

como elemento novo e positivo; em sentido lato, 
são todas quantias recebidas pelos cofres públicos, 
denominando-se entradas ou ingressos. O tipo de 
receita que ingressa nos cofres públicos e que não é 
de propriedade do Estado é a:

a) Receita extraorçamentária.
b) Receita de capital.
c) Receita patrimonial.
d) Receitas correntes.
_________________________________________
18. No que diz respeito ao processo de execução 
do orçamento e estágios da receita pública, é 
CORRETO afirmar:

I - No orçamento, a receita precisa ser primeiro 
estimada. Sem uma ideia de quanto vai receber, 
o governo não pode ter uma ideia de quanto pode 
gastar. Por isso os técnicos fazem, a cada ano, uma 
previsão dos valores para as diferentes formas de 
receita do Governo. Essa previsão é constantemente 
atualizada, para evitar que o governo gaste mais do 
que recebe.
II - A fase de recolhimento ocorre cada vez que o 
governo identifica quem tem que pagar quanto e 
quando. É uma ideia mais concreta de quanto o 
governo vai receber de fato, mas ainda não significa 
que o dinheiro entrou nos cofres públicos.
III - Quando os valores são realmente obtidos 
pelo governo e passam a ficar disponível nos 
cofres públicos para uso pelo Governo, tem-se a 
arrecadação e recolhimento da receita. Agora, esse 
recurso pode ser aplicado nas políticas públicas.
IV - A Receita Lançada surge na segunda fase da 
arrecadação da receita, que acontece quando a 
pessoa que é devedora do crédito é identificada (ou 
seja, na previsão ainda não é necessário estimar 
quanto cada contribuinte irá pagar, por exemplo). As 
receitas originárias, como os laudêmios, aluguéis, 
dividendos, participações (se patrimoniais) e 
tarifas (quando se tratar de rendas industriais), 
não precisam ser lançadas e ingressam nos cofres 
públicos já como receitas arrecadadas.

De acordo com as afirmativas acima, assinale a 
alternativa CORRETA:

a) Somente as afirmativas I e II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas II e III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
19. Na elaboração dos demonstrativos contábeis 
referente ao encerramento do exercício financeiro, 
determinada entidade do setor público apurou-se um 
resultado patrimonial superavitário no valor de R$ 
15.000,00. Nos termos da Lei Federal n° 4.320/64, 
este resultado será indicado.
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a) No balanço patrimonial.
b) No Balanço financeiro.
c) Na demonstração das Variações Patrimoniais.
d) No balanço orçamentário .
_________________________________________
20. As seguintes contas foram extraídas do 
Balanço Financeiro de um ente público:

Ingressos Valor Dispêndios Valor

Receitas 
orçamentárias 90.000,00 

Despesas 
orçamentárias 75.000,00 

Transferências 
financeiras 70.000,00 

Transferências 
financeiras 20.000,00 

Receitas 
extraorçamen-
tárias 45.000,00 

Despesas 
extraorçamen-
Tárias 50.000,00 

Saldo do 
exercício 
anterior 5.000,00 

 
   
De acordo somente com os dados apresentados, o 
Resultado Financeiro do Exercício foi:

a) 15.000,00
b) 10.0000,00
c) 60.000,00
d) 65.000,00
_________________________________________
21. No que diz respeito à elaboração e divulgação 
de informação contábil de propósito geral pelas 
entidades do setor Público, é CORRETO afirmar:

I - O objetivo principal da maioria das entidades 
do setor público é prestar serviços à sociedadeem 
vez de obter lucros e gerar retorno financeiro aos 
investidores. Consequentemente, odesempenho 
de tais entidades pode ser apenas parcialmente 
avaliado por meio da análise da situação patrimonial, 
do desempenho e dos fluxos de caixa.
II - Os governos geralmente têm amplos poderes, 
incluindo a capacidade de estabelecer e fazer 
cumprir requisitos legais e alterar esses requisitos. 
Globalmente, o setor público varia consideravelmente 
em suas disposições constitucionais e em suas 
metodologias de funcionamento. No entanto, a 
governança no setor público, geralmente, envolve 
a realização de prestação de contas do Poder 
Executivo para o Poder Legislativo.
III - Devido à importância do orçamento público 
aprovado, as informações que possibilitam aos 
usuários compararem a execução orçamentária com 
o orçamento previsto facilitam a análise quanto ao 
desempenho das entidades do setor público. Tais 
informações instrumentalizam a prestação de contas 
e a responsabilização e fornecem subsídios para 
o processo decisório relativo aos orçamentos dos 
exercícios subsequentes.

IV - O governo e outras entidades do setor público 
elaboram orçamentos. É um planejamento de 
médio prazo, que deve ser realizado por meio de 
lei. Nele, são identificados as prioridades para o 
período de quatro anos e os investimentos de maior 
porte. A sociedade fiscaliza a gestão das entidades 
públicas diretamente, respaldada pela Constituição, 
ou indiretamente, por meio de representantes. O 
orçamento aprovado é utilizado como base para a 
definição dos níveis de tributação e de outras receitas, 
compondo o processo de obtenção de autorização 
legislativa para a realização do gasto público.

De acordo com as afirmativas acima, assinale a 
alternativa CORRETA:

a) Somente as afirmativas I e II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas II e III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
22. Existem princípios básicos que devem ser 
seguidos para elaboração e controle do orçamento, 
que estão definidos na Constituição Federal, na Lei 
nº 4.320/64, no Plano Plurianual (PPA) e na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO). Em relação aos 
Princípios Orçamentários, assinale a alternativa 
CORRETA:

a) O Princípio da Anualidade define que cada esfera 
de governo deve possuir apenas um orçamento, 
fundamentado em uma única política orçamentária 
e estruturado uniformemente. Assim, existe o 
orçamento da União, o de cada Estado e o de cada 
Município.
b) O Princípio da Unidade estabelece que a Lei 
Orçamentária (LOA) deve incorporar todas as 
receitas e despesas, ou seja, nenhuma instituição 
pública deve ficar fora do orçamento.
c) O Princípio da Universalidade estabelece um 
período limitado de tempo para as estimativas de 
receita a fixação da despesa, ou seja, o orçamento 
deve compreender o período de um exercício, que 
corresponde ao ano fiscal.
d) O Princípio da Publicidade define que o conteúdo 
orçamentário deve ser divulgado (publicado) nos 
veículos oficiais de comunicação para conhecimento 
do público e para eficácia de sua validade. Este 
princípio é consagrado no art. 37 da Constituição 
Federal de 1988.
_________________________________________
23. O balanço patrimonial tem como principal 
função fornecer um quadro preciso da contabilidade 
e situação financeira da empresa em um certo 
período. Ele é considerado uma das principais 
demonstrações financeiras de uma empresa e deve 
ser produzido de maneira precisa e rigorosa, afim 
de auxiliar um controle do patrimônio eficiente. No 
Balanço Patrimonial de uma entidade, as aplicações 
de recursos representam:
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a) O patrimônio líquido.
b) O ativo.
c) O passivo.
d) O patrimônio líquido e o passivo.
_________________________________________
24. Ao final do exercício financeiro de 2018, 
determinada entidade do setor público inscreveu em 
Restos a Pagar o valor de R$ 45.000,00. Segundo a 
Lei Federal n° 4.320/1964, consideram-se Restos a 
Pagar: 

a) Liquidadas mas não empenhadas até 31 de 
dezembro, distinguindo-se as despesas correntes 
das de capital.
b) Realizadas e pagas mas não liquidadas até o dia 
31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das 
não realizadas.
c)As despesas empenhadas mas não pagas até o dia 
31 de dezembro distinguindo-se as processadas das 
não processadas.
d)As despesas pagas mas não empenhadas até 31 
de dezembro, distinguindo-se as processadas das 
não efetivadas.
_________________________________________
25. O objetivo da mensuração é selecionar bases 
que reflitam de modo mais adequado o custo dos 
serviços, a capacidade operacional e a capacidade 
financeira da entidade de forma que seja útil para a 
prestação de contas e responsabilização e tomada 
de decisão. A seleção da base de mensuração 
para ativos e passivos contribui para satisfazer aos 
objetivos da elaboração e divulgação da informação 
contábil pelas entidades do setor público. A respeito 
da mensuração nas demonstrações contábeis, são 
exemplos de bases de mensuração de passivos:

a) Custo histórico, custo de cumprimento da obrigação 
e preço presumido.
b) Custo histórico, valor em uso e custo de reposição 
ou substituição.
c) Custo de reposição ou substituição, valor de 
mercado e preço líquido de venda.
d) Custo de cumprimento da obrigação, custo de 
liberação e valor em uso.
_________________________________________
26. Toda e qualquer prestação pecuniária 
compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, 
instituída em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada denomina-se:

a) Empréstimos compulsórios.
b) Contribuições especiais.
c) Contribuições parafiscais.
d) Tributo.

27. A Lei nº 8666/1993 estabelece normas 
gerais sobre licitações e contratos administrativos 
pertinentes a obras, serviços, inclusive de 
publicidade, compras, alienações e locações no 
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. De acordo com 
a lei de licitação pública, para a contratação de 
serviço técnico de treinamento e aperfeiçoamento 
de pessoal, de natureza singular, com empresa de 
notória especialização: 

a) É obrigatória a licitação na modalidade concurso.
b) É obrigatória a licitação na modalidade convite.
c) É dispensável a licitação.
d) É inexigível a licitação.
_________________________________________
28. Improbidade administrativa é o ato ilegal ou 
contrário aos princípios básicos da Administração 
Pública no Brasil, cometido por agente público, 
durante o exercício de função pública ou decorrente 
desta. Nos termos da Lei nº 8.429, adquirir, para 
outrem, no exercício de mandato, bens de qualquer 
natureza cujo valor seja desproporcional à evolução 
do patrimônio ou à renda do agente público é ato de 
improbidade que:

a) Importa enriquecimento ilícito
b) Caracteriza ato de improbidade administrativa 
que atenta contra os princípios da Administração 
Pública.
c) Causa prejuízo ao erário.
d) Não constitui ato de improbidade administrativa.
_________________________________________
29. De acordo com a Lei complementar 706/2001 
que dispõe sobre o sistema Tributário do Município 
de Mandaguari, é CORRETO afirmar:

I - A taxa de licença para o comércio eventual ou 
ambulante tem como fato gerador a atividade 
municipal de permissão, vigilância, controle e 
fiscalização do cumprimento das exigências da 
administração a que se submete qualquer pessoa 
física ou jurídica que pretenda praticar o comércio 
eventual ou ambulante no território do Município de 
Mandaguari.
II - A taxa de licença para execução de obras 
particulares tem como fato gerador a atividade 
municipal de vigilância, controle e fiscalização do 
cumprimento das exigências da administração 
a que se submete qualquer pessoa, física ou 
jurídica, que pretenda realizar obras particulares 
de construção civil, de qualquer espécie, inclusive 
reconstrução, reformas e demolição, bem como 
executar arruamentos e loteamentos em terrenos 
particulares ou não.
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III - O imposto sobre serviços de qualquer natureza tem 
como hipótese de incidência a prestação de serviços 
por empresas ou por profissionais autônomos de 
qualquer categoria, em caráter habitual, eventual ou 
intermitente, com ou sem estabelecimento fixo.
IV - O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) tem 
como fato gerador a transmissão, a qualquer título, 
da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis 
por natureza ou por acessão física, conforme definido 
no código civil.

De acordo com as afirmativas acima, assinale a 
alternativa CORRETA:

a) Somente as afirmativas I e II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas II e III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
30. De acordo com a Lei complementar nº 
3.208/2018 que dispõe sobre o plano de cargos, 
carreiras e saláriosdo Município de Mandaguari, são 
requisitos básicos para provimento de cargo público:

I - Aprovação em concurso púbico de provas ou de 
provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação 
e o prazo de validade do concurso.
II - Idade mínima de 18 (dezoito) e máxima de 65 
(sessenta e cinco) anos.
III - Nível de escolaridade exigido para o desempenho 
do cargo.
IV - Aptidão física e mental comprovada em prévia 
inspeção médica oficial.

De acordo com as afirmativas acima, assinale a 
alternativa CORRETA:

a) Somente as afirmativas I e II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas II e III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

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

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 08/07/2019.


