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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA
1

Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2

A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3

Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4

O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora
ou para utilizar os sanitários.

5
6

Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).

7

Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
comunique imediatamente ao fiscal.

8

Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9

Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de
11 Não
uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local
13 Depois
de prova.
caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de
14 O
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
15 É
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 08 - LÍNGUA PORTUGUESA

________________________________________
Leia o texto a seguir para responder as questões de
01 a 08.
Por que Tarsila do Amaral inspira?
Nascida no final do século XIX, foi criada para
ser esposa e mãe. Ousou fazer diferente. Ousou
escolher o lugar que queria ocupar no mundo, agiu
para isso.

O MASP inaugurou em abril deste ano a mais
ampla exposição de Tarsila do Amaral já realizada
na história. A mais numerosa foi a da Pinacoteca
de São Paulo, em 2008. Depois outras duas
exposições potentes, realizadas pelo Art Institute of
Chicago e pelo MoMA de Nova York, têm colocado
a obra da artista brasileira em um novo patamar de
reconhecimento global.
Como sua sobrinha-neta homônima, conheço e
contemplo a obra de Tarsila desde muito pequena.
Ao entrar na exposição montada com maestria pelo
MASP, lembro-me da casa dela e das paredes das
casas de meus familiares, que já foram decoradas
com as peças, hoje valorizadas internacionalmente.
Tarsila adorava presentear os parentes com seus
trabalhos.
Mas muito além de rever estas cores e formas
tão peculiares, além de rememorar tantas histórias
íntimas envolvendo minha tia-avó, essas grandes
exposições (e os olhares que tais mostras suscitam
em torno da obra) me fazem rever a dimensão desta
mulher no mundo.
É uma obviedade dizer que dos anos 20 para cá
muita coisa mudou. Olhar a criação de qualquer
artista sob as perspectivas de comportamento
atualizadas para 2019 poderia revelar uma obra
datada.
Tenho feito isso com Tarsila. E ao rever sua obra,
entendo cada vez mais seu vanguardismo feito em
voz baixa. Digo isso porque Tarsila era discreta.
A partir da mais icônica de suas obras, Abaporu,
Tarsila inspirou o manifesto Antropófago, de Oswald
de Andrade. Não o escreveu, nem o leu em voz alta
no Theatro Municipal de São Paulo. Inspirou-o.
Em uma tela em branco, Tarsila escolheu pintar
com cores que seus professores diziam “feias”, de
mau gosto. Cores fortes, cheias de luz, do jeito que
ela enxergava nas paisagens do interior do Brasil,
seu habitat natural, as cores caipiras.
Em uma época na qual a pintura retratava
majoritariamente personagens brancos, Tarsila criou
“A Negra”, exposta no MoMA e agora no MASP com
a devida importância afetiva que a personagem ali
representada tinha para a artista.
Ao longo da exposição no MoMA, conversei com
diversos frequentadores da mostra e não posso
esquecer um funcionário do museu, senhor negro
americano, que sorriu ao dizer que a obra que ele

mais tinha gostado era “A Negra”, porque se sentiu
representado nela. Quantos personagens negros já
ocuparam as paredes do MoMA?
Tarsila era filha de aristocratas. Nascida no final do
século XIX, foi criada para ser esposa e mãe. Ousou
fazer diferente. Ousou escolher o lugar que queria
ocupar no mundo, agiu para isso. Ousou escolher as
cores caipiras, a despeito dos grandes mestres com
quem estudou.
Tarsila ousou dizer publicamente que queria ser a
pintora do Brasil. Não teve medo de dizer isso em
Paris, a cidade onde passou grande parte dos anos
20, que era a capital do mundo artístico na época.
A despeito de todos os papéis pensados para uma
mulher filha de fazendeiros nascida em 1886 na
cidade de Capivari, interior de São Paulo, a exposição
“Tarsila Popular” em cartaz no MASP mostra que ela
conquistou o lugar que desejou para sua existência.
Por tudo isso, Tarsila inspira.
(Tarsilinha do Amaral é advogada, sobrinhaneta da artista e representante do espólio de
Tarsila do Amaral. Texto adaptado. Disponível
em:
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/04/16/
opinion/1555368121_160698.html)
01. A respeito do texto, leia as afirmativas abaixo.
I- Tarsila do Amaral inspira por ter criado o manifesto
Antropófago.
II- A obra de Tarsila reflete seu caráter enérgico e
impulsivo.
III- Tarsila do Amaral inspira por ter optado em seguir
suas ideias sociais próprias.
IV- A obra de Tarsila reflete as características do
interior do Brasil.
Assinale a alternativa que indica apenas as
afirmativas CORRETAS.
a) I e III.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I e IV.
________________________________________
02. O objetivo principal do texto “Por que Tarsila do
Amaral inspira?” é:
a) Divulgar o trabalho de uma artista brasileira nova.
b) Apresentar às pessoas um olhar subjetivo sobre
Tarsila do Amaral.
c) Convidar as pessoas a visitarem a exposição de
Tarsila do Amaral no Masp.
d) Explicar as características das principais obras de
Tarsila do Amaral.
________________________________________
03. “E ao rever sua obra, entendo cada vez mais
SEU VANGUARDISMO FEITO em voz baixa.”
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Assinale a alternativa que contém os termos que
substituem os destacados sem prejuízo de sentido.
a) sua obstinação feita
b) seu retrocesso feito
c) seu pioneirismo feito
d) sua resistência feita
________________________________________
04. “Depois outras duas exposições potentes,
realizadas pelo Art Institute of Chicago e pelo
MoMA de Nova York, têm colocado a obra da artista
brasileira em um novo patamar de reconhecimento
global.”
Assinale a alternativa que justifica o acento no verbo
“ter” do período acima.
a) O acento marca que o sujeito do verbo é plural.
b) Deve ser acentuado o verbo “ter” em toda locução
verbal.
c) Trata-se de um monossílabo tônico.
d) O acento é empregado para marcar o tempo
verbal.
________________________________________
05. “Não o escreveu, nem o leu em voz alta no
Theatro Municipal de São Paulo. Inspirou-o.”
Releia o 5º parágrafo do texto para identificar o termo
ao qual os pronomes oblíquos do trecho acima se
referem e assinale a alternativa correta.
a) Abaporu
b) Oswald de Andrade
c) sua obra
d) manifesto Antropófago
________________________________________
06. “(...) ela enxergava nas paisagens do interior do
Brasil, SEU HABITAT NATURAL, as cores caipiras.”
Assinale a alternativa que indica a classificação
correta do trecho em destaque no período acima.
a) Aposto.
b) Adjunto adverbial de lugar.
c) Complemento nominal.
d) Objeto direto.
________________________________________
07. Assinale a alternativa em que a regência nominal
está INCORRETA.
a) Tarsila foi obediente ao seu gosto artístico.
b) Tarsila do Amaral tinha muita consideração por
sua origem.
c) Tarsila agia de forma diferente das mulheres de
sua época.
d) Tarsila fez obras contrárias com os valores
europeus de estética.

08. “Tarsila adorava presentear os parentes com
seus trabalhos.”
Assinale a alternativa que indica de forma
INCORRETA a função do elemento da oração.
a) Tarsila = sujeito
b) presentear = adjunto adverbial
c) os parentes = objeto direto
d) com seus trabalhos = objeto indireto
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_________________________________________
09. À medida que um ângulo interno de um
triângulo retângulo aumenta, assinale a a alternativa
CORRETA referente a essa situação:

a) O seno deste ângulo diminui.
b) O cosseno deste ângulo diminui.
c) A tangente deste ângulo diminui.
d) O seno deste ângulo se mantém inalterado.
________________________________________
10. O comprimento de uma circunferência de 6 cm
de diâmetro é:
a) Maior que o perímetro de um quadrado de 6 cm
de lado.
b) Menor que o perímetro de um quadrado de 6 cm
de lado.
c) Igual ao perímetro de um quadrado de 6 cm de
lado.
d) O dobro do perímetro de um quadrado de 6 cm
de lado.
________________________________________
11. Uma folha de papel A4 possui espessura
aproximada de 0,074 mm. Qual seria a espessura
de 3 resmas de papel empilhadas horizontalmente,
sabendo que uma resma possui 500 folhas e
considerando que não há espaço entre cada folha e
nem entre as embalagens?
a) 11,1 cm.
b) 37 cm.
c) 3,7 m
d) 24,7 cm.
________________________________________
12. Um evento beneficente está vendendo
sanduíches, salgados e sucos para arrecadar fundos.
Dois sucos e um salgado custam R$11,00; um suco e
dois sanduíches custam R$16,50; e dois sanduíches
e dois salgados custam R$26,00. Quanto custaria a
compra de um sanduíche, um salgado e um suco?
a) R$ 11,00.
b) R$ 15,50.
c) R$ 21,00.
d) R$ 53,50.
______________________________________
13. Sobre a função f(x)=64-20x+x2, assinale a
alternativa CORRETA:
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a) Possui como raízes os números 5 e 15.
b) Assume valores negativos entre 5 e 15.
c) Possui mais que um valor de f(x) para cada x.
d) Tem termo independente igual a -20.
________________________________________
14. Quanto rende uma aplicação de R$3000,00, no
regime de juros compostos, a uma taxa de 4% ao
mês, ao final de 3 meses?
a) R$ 347,85.
b) R$ 360,00.
c) R$ 374,59.
d) R$ 342,20.
QUESTÕES 15 A 20 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

________________________________________
15. Leia a matéria jornalística a seguir, veiculada
na segunda semana de junho deste ano, e marque
a alternativa que indica o nome que preenche
CORRETAMENTE a lacuna.

“A semana tinha tudo para ser tensa para o governo
Jair Bolsonaro. As revelações do The Intercept
Brasil de que o Ministro da Justiça, ____________,
teria extrapolado suas funções e direcionado a
investigação do Ministério Público Federal sobre o
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando era
o juiz responsável por julgar os casos da operação
Lava Jato, devem trazer mais transtornos para a
gestão federal. O cuidado do governo, agora, é para
evitar que o escândalo contagie a agenda política do
Planalto”. (El País, 10/06/19, com adaptações).
a) Eduardo Cunha
b) José Dirceu
c) Paulo Guedes
d) Sergio Moro
_________________________________________
16. Também em junho deste ano, foi assinado
um importante acordo internacional envolvendo a
participação do Brasil. A esse respeito, leia a análise
a seguir e marque a alternativa que completa a
lacuna.
“Tantas vezes foi noticiada a iminência de um acordo
de livre comércio entre o _________ e a União
Europeia e tantas vezes esse acordo se frustrou que
quase ninguém mais acreditava que um dia seria
desentalado. Pois foi desentalado e o resultado
é de grande relevância. Do ponto de vista de sua
abrangência, é o maior acordo já assinado pela União
Europeia”. (Estadão, 29/06/19, com adaptações).
a) BRICS
b) Benelux
c) Mercosul
d) Pacto Andino
_________________________________________
17. O trecho a seguir foi extraído de um
discurso do atual Ministro da Economia. Leia-o
atentamente e marque a alternativa que preenche

CORRETAMENTE a lacuna.
“O Brasil foi corrompido pelo excesso de gastos, e
a máquina do governo se tornou uma gigantesca
engrenagem de transferências perversas de renda.
Quem legisla tem as maiores aposentadorias; quem
julga tem as maiores aposentadorias; e o povo
brasileiro, as menores. Nós teremos que fazer uma
______________. A opinião pública votou pedindo
mudança; é o Legislativo que tem que aprovar uma
emenda constitucional; é o Judiciário que vai avaliar
a constitucionalidade da emenda”. (02/01/19, com
adaptações).
a) Nova Constituição
b) Revolução Socialista
c) Política de Estatização
d) Reforma da Previdência
________________________________________
18. As transformações políticas ocorridas no Brasil
nos últimos anos têm gerado diferentes narrativas
para explicar o que aconteceu. Leia o seguinte trecho
da crítica a uma recente produção cinematográfica
sobre o tema e marque a alternativa que indica o
nome do filme abordado.
“O filme de Petra Costa, atualmente na Netflix, tem
gerado muito entusiasmo na esquerda. Apesar de ser
um documentário honesto, feito de boas intenções e
algumas boas sacadas, ele ironicamente revela um
lado pueril de quem não aprendeu muito sobre o que
aconteceu no Brasil; de quem ainda não entende o
que ocorre atualmente. A autora mergulha na história
que levou ao impeachment de Dilma Rousseff e à
prisão de Lula com completa honestidade intelectual
e estabelece seu lugar de fala como uma observadora
de elite”. (Época, 24/06/2019, com adaptações).
a) A vida é bela.
b) Espelho da vida.
c) Central do Brasil.
d) Democracia em vertigem.
________________________________________
19. Um dos documentos mais importantes
adotados pela Organização das Nações Unidas é a
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Com
base nesse documento, marque a alternativa que
NÃO contém uma das considerações expressas em
seu preâmbulo.
a) Compete total e exclusivamente à Organização
das Nações Unidas promover o respeito universal
aos direitos e liberdades humanas fundamentais e a
observância desses direitos e liberdades.
b) É essencial que os direitos humanos sejam
protegidos pelo império da lei, para que o ser humano
não seja compelido, como último recurso, à rebelião
contra a tirania e a opressão.
c) O reconhecimento da dignidade inerente a todos
os membros da família humana e de seus direitos
iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade,
da justiça e da paz no mundo.
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d) O desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos
resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a
consciência da Humanidade.
_______________________________________
20. De acordo com o Projeto de Lei Federal nº 1900A, de 2011, conferiu-se ao Município de Santa Fé o
título de:
a) Cidade Canção
b) Terra da Amizade
c) Pérola das Colônias
d) Capital da Fotografia
QUESTÕES 21 A 40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

________________________________________
21. A observância dos Princípios de Contabilidade
é obrigatória no exercício da profissão e constitui
condição de legitimidade das Normas Brasileiras de
Contabilidade. Há um Princípio de Contabilidade que
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, observadas as Normas Brasileiras
de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. A
integridade e a fidedignidade dizem respeito à
necessidade de as variações serem reconhecidas na
sua totalidade, independentemente do cumprimento
das formalidades legais para sua ocorrência, visando
ao completo atendimento da essência sobre a forma.
A afirmação refere-se ao seguinte princípio de
contabilidade:
a) Princípio da oportunidade
b) Princípio da entidade
c) Princípio da continuidade
d) Princípio da competência
________________________________________
22. Foram extraídos os seguintes saldos nas contas
da empresa Sorriso Ltda no fim do exercício de 2017:
Aluguéis passivos a
vencer
Banco conta movimento
Capital Social
Custo das vendas
Despesa de Depreciação
Despesa de material de
Limpeza
Despesa com marketing
Duplicatas a pagar
Duplicadas a receber
Móveis e Utensílios
Receita de vendas
Salários e ordenados a
pagar

R$

6.000

R$ 18.000
R$ 55.000
R$ 5.000
R$ 1.000
R$ 2.000
R$ 4.000
R$ 14.000
R$ 9.000
R$ 21.000
R$ 26.000
R$ 3.000

A partir dos saldos descritos no quadro apresentado,

elabore um balancete de verificação e assinale a
opção do montante de saldo devedor.
a) R$ 98.000
b) R$ 80.000
c) R$ 60.000
d) R$ 66.000
________________________________________
23. Com base somente nos valores descritos a seguir,
extraídos da empresa Amanhecer Ltda, assinale a
alternativa CORRETA.
Estoque inicial em 01/12/2019 avaliado em 77.700.
As compras do mês de dezembro totalizaram
67.800.
O estoque final, inventariado em 31/12/2019, foi de
55.700.
O total das vendas em dezembro de 2019 foi de
113.300.
A empresa utiliza o inventário periódico.
O total do custo das mercadorias vendidas em
31/12/2019, foi de:
a) 45.500
b) 65.600
c) 89.800
d) 57.600.
________________________________________
24. Para alcançar maior espaço de atuação e
vantagens competitivas no mercado, as empresas
buscam por estratégias que possam resultar em um
crescimento acelerado. Há diversos mecanismos de
expansão de uma organização, os quais envolvem
estratégias de desenvolvimento orgânico, que está
relacionado a processos internos e inorgânicos,
referente a movimentos societários. Segundo a Lei
n.º 6.404/76, a operação pela qual uma ou mais
sociedades são absorvidas por outra, que lhes
sucede em todos os direitos e obrigações, é:
a) Fusão
b) Incorporação
c) Cisão
d) União
________________________________________
25. Segundo recomendam as Normas Brasileiras
de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público,
a Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser
elaborada pelo método direto e evidenciar as
movimentações ocorridas no caixa e em seus
equivalentes. Essa demonstração deve evidenciar
os fluxos:
a) Das operações, dos investimentos e dos
financiamentos.
b) Orçamentários, planejamento e financiamentos.
c) Patrimoniais, dos investimentos e planejamentos.
d) Das Transferências, pagamentos e recebimentos.
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26. Existem princípios básicos que devem ser
seguidos para elaboração e controle do orçamento.
Esses princípios receberam grande ênfase na fase
que os orçamentos possuíam grande conotação
jurídica, chegando alguns incorporados na corrente
legislação: basicamente na Constituição, na Lei
4.320/64 e nas Leis de Diretrizes Orçamentárias
(LDOs). A Constituição de 1967 dispunha que: “O
montante da despesa autorizada em cada exercício
financeiro não poderá ser superior ao total de
receitas estimadas para o mesmo período”. Observase a existência de dificuldades estruturais para o
cumprimento desse princípio, principalmente em
fases de crescimento da economia, pois as despesas
públicas normalmente crescem mais que as receitas
públicas quando há crescimento da renda interna. A
Constituição Federal de 1988 adotou uma postura
mais realista. O art. 167, inciso III, veda: “a realização
de operações de créditos que excedam o montante
das despesas de capital”.
Em relação a esse contexto, esse respaldo na
constituição refere-se a qual Princípio Orçamentário?
a) Orçamento Bruto
b) Anualidade ou Periodicidade
c) Equilíbrio
d) Totalidade
________________________________________
27. A dívida ativa é o cadastro que todo governo
tem, seja municipal, estadual ou federal, que reúne
as informações de todas as pessoas que possuem
algum tipo de débito. Todas as contas para o governo
que deixamos de pagar, como impostos (IPVA ou
IPTU), multas, taxas, são enviadas para dívida ativa.
A Dívida Ativa da Fazenda Pública é classificada em:
a) Tributária e Não Tributária
b) Corrente e de Capital
c) Ordinária e Extraordinária
d) Orçamentária e Extraorçamentária
________________________________________
28. O conceito de Restos a Pagar está na Lei 4.320/64,
que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços
da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal. Considere que durante determinado período
uma prefeitura empenhou R$ 45.000,00 de despesas,
sendo liquidadas R$ 40.000,00 e pagas R$ 25.000,00.
Sobre restos a pagar, é CORRETO afirmar:
a) Restos a pagar processados somam R$ 20.000,00.
b) Restos a pagar não processados somam R$
5.000,00.
c) Restos a pagar (processados e não processados)
somam R$ 25.000.
d) Restos a pagar (processados e não processados)
somam R$ 15.000,00.
________________________________________

29. São públicos os bens do domínio nacional
pertencentes às pessoas jurídicas de direito público
interno, todos os outros são particulares, seja qual
for a pessoa a que pertencerem. Segundo o Código
Civil, em seu artigo 99, são bens públicos:
I - Os de uso comum do povo, tais como rios, mares,
estradas, ruas e praças.
II - Os de uso especial, tais como edifícios ou
terrenos destinados a serviço ou estabelecimento
da administração federal, estadual, territorial ou
municipal, inclusive os de suas autarquias.
III - Os especiais, destinados a serviços urgentes e
imprevistos, em caso de guerra, comoção intestina
ou calamidade pública.
IV - Os dominicais, que constituem o patrimônio das
pessoas jurídicas de direito público, como objeto
de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas
entidades.
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 I e II e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
30. O objetivo das demonstrações contábeis das
entidades do setor público é fornecer informação
sobre a entidade que seja útil aos usuários para
propósitos de prestação de contas ou tomada de
decisão. Em relação às Demonstrações Contábeis
Aplicadas ao Setor Público, considere:
I - O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e
as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis
relevantes de análise, confrontando o orçamento
inicial e as suas alterações com a execução,
demonstrando o resultado orçamentário.
II - O Balanço Financeiro 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.
III - A Demonstração das Variações Patrimoniais
procurava evidenciar as alterações verificadas
no patrimônio, resultantes ou independentes da
execução orçamentária, e indicar o resultado
patrimonial do exercício.
IV - A Demonstração das Mutações no Patrimônio
Líquido (DMPL) demonstrará a evolução do
patrimônio líquido da entidade.
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 I e II e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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31. Um Prefeito de um determinado município
pretende contratar o José Silva, cantor sertanejo
consagrado pela crítica especializada ou pela opinião
pública, através de seu empresário exclusivo, para a
festa de inauguração de uma nova Unidade Básica
de Saúde (UBS), construída no município no presente
ano. No que diz respeito ao previsto na Lei 8.666/93,
a contratação:
a) Depende de licitação na modalidade concorrência.
b) Não depende de licitação, pelo caso ser uma
hipótese de dispensa.
c) Não depende de licitação, pelo caso ser uma
hipótese de inexigibilidade.
d) Depende de licitação na modalidade concurso.
_________________________________________
32. De acordo com a classificação da despesa
pública, o gasto realizado por um ente governamental
que é considerado uma despesa corrente é:
a) Equipamentos e Instalações
b) Subvenções Econômicas
c) Material Permanente
d) Serviços em Regime de Programação Especial
________________________________________
33. Assinale
a alternativa que indica
CORRETAMENTE como os valores dos contratos
de terceirização de mão de obra que se referem à
substituição de servidores e empregados públicos
deverão ser contabilizados, de acordo com a Lei de
Responsabilidade Fiscal.
a) Despesas de Pessoal
b) Outras Despesas de Pessoal
c) Despesas de contrato com pessoal
d) Créditos Adicionais
_________________________________________
34. No que diz respeito à repartição das receitas
tributárias, conforme a legislação pertinente, podese afirmar CORRETAMENTE que pertencem aos
municípios:
a) 25% do ITR recolhido pela União, 50% do IPVA e
50% do ICMS recolhidos pelos Estados.
b) 50% do ITR recolhido pela União, 25% do IPVA e
25% do ICMS recolhidos pelos Estados.
c) 25% do ITR recolhido pela União, 25% do IPVA e
50% do ICMS recolhidos pelos Estados.
d) 50% do ITR recolhido pela União, 50% do IPVA e
25% do ICMS recolhidos pelos Estados.
_________________________________________
35. Orçamento público é o instrumento utilizado
pelo Governo para planejar a utilização do dinheiro
arrecadado com os tributos (impostos, taxas,
contribuições de melhoria, entre outros). Em
relação ao município, é através do orçamento
municipal que as prioridades escolhidas pelos
cidadãos no momento do voto são transformadas
em ações concretas da Prefeitura na prestação dos
serviços essenciais à população. São elaboradas

metas que são perseguidas insistentemente pela
administração municipal para que a cidade possa
ter melhorias constantes. Quanto ao orçamento
público, considere:
I - Para organizar e viabilizar a ação pública, o
Plano Plurianual (PPA) declara as políticas e metas
previstas para um período de 4 anos, assim como os
caminhos para alcançá-las. A LDO e a LOA devem
estar alinhadas às políticas e metas presentes no
PPA, e, por sua vez, são elaboradas anualmente.
II - A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
estabelece as metas e prioridades da Administração
Pública, incluindo as despesas de capital para
o exercício financeiro subsequente, orienta a
elaboração da lei orçamentária anual e dispõe sobre
as alterações na legislação tributária. Com a Lei de
Responsabilidade Fiscal, a LDO recebeu novas
atribuições e tornou-se um instrumento fundamental
no processo de planejamento fiscal.
III - Elaborada anualmente, a LOA busca concretizar
algumas das previsões constantes no Plano
Plurianual. Para atingir esse objetivo, a LOA
programa suas ações com base nas prioridades
propostas pela LDO. A LOA define todas as receitas e
fixa todas as despesas referentes ao seu respectivo
exercício fiscal. Como o PPA e a LDO, também está
submetida à Lei de Responsabilidade Fiscal que
recomenda critério por parte do administrador e da
vereança, por ocasião da escolha das prioridades
do município.
IV - Na Lei Orçamentária Anual (LOA) devem
conter, entre outros tópicos, a previsão de despesas
referentes ao plano de carreiras, cargos e salários
dos servidores, o controle de custos e avaliação
dos resultados dos programas desenvolvidos e
as condições e exigências para transferências
de recursos a entidades públicas e privadas. As
diretrizes referidas pela lei realizam a conexão entre
as metas a médio e longo prazo do PPA.
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 I e II e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_______________________________________
36. O Município de Santa Fé, pessoa jurídica
de direito público interno, é unidade territorial
que integra a organização político-administrativa
da República Federativa do Brasil, dotada de
autonomia política, administrativa, financeira e
legislativa. O Governo Municipal é constituído pelos
Poderes Legislativo e Executivo, independentes e
harmônicos entre si. O Poder Legislativo é exercido
pela Câmara Municipal, composto de Vereadores,
eleitos para cada legislatura entre cidadãos maiores
de dezoito anos, nos exercícios dos direitos políticos,
pelo voto direto e secreto. Compete à Câmara
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Municipal, privativamente, entre outras, as seguintes
atribuições:
I - Superintender a arrecadação dos tributos e
preços, bem como a guarda e a aplicação da receita,
autorizando as despesas e os pagamentos, dentro
das disponibilidades orçamentárias.
II - Exercer, com o auxílio do Tribunal de Contas ou
órgão estadual competente, a fiscalização financeira,
orçamentaria, operacional e patrimonial do Município.
III - Julgar as contas anuais do Município e apreciar os
relatórios sobre a execução dos planos de Governo.
IV - Fiscalizar e controlar, diretamente os atos do
Poder Executivo, incluídos os da administração
indireta e fundacional.
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 I e II e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
37. A execução do orçamento do Município se
refletirá na obtenção das suas receitas próprias,
transferidas e outras, bem como na utilização
das dotações consignadas às despesas para a
execução dos programas nele determinados. Na
efetivação dos empenhos sobre as dotações fixadas
para cada despesa será emitido o documento
“Nota de Empenho”, que conterá as características
já determinadas nas normas gerais de Direito
Financeiro. De acordo com a Lei Orgânica do
Município de Santa Fé, fica dispensada a emissão
da Nota de Empenho nos seguintes casos:
I - Despesas relativas a pessoal e seus encargos.
II - Contribuição para o PASEP
III - Amortização, juros e serviços de empréstimos e
financiamentos obtidos.
IV - Despesas relativas a consumo de água, energia
elétrica, utilização de serviços de telefone, postais e
telegráficos e outros que vierem a ser definidos por
atos normativos próprios.
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 I e II e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
______________________________________
38. Em relação ao estágio probatório de acordo
com o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração
dos Servidores Públicos do Município de Santa Fé,
considere:

I - Durante o período de estágio probatório os
servidores públicos serão submetidos a avaliações
periódicas, nas quais serão apurados os requisitos
necessários à comprovação de sua aptidão para o
cargo.
II - Cabe à Administração Municipal garantir os meios
necessários para o acompanhamento e avaliação
dos servidores públicos em estágio probatório
III- Os servidores públicos nomeados para cargo
de provimento efetivo ficarão sujeitos ao estágio
probatório, com duração de um ano, contados a
partir da data da posse e exercício.
IV - Constatado pelas avaliações que o servidor
não preenche os requisitos necessários para o
desempenho de suas funções, caberá à autoridade
competente, sob pena de responsabilidade,
iniciar o processo administrativo em tempo hábil,
assegurando ao servidor o direito ao contraditório e
à ampla defesa.
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 I e II e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_______________________________________
39. Até 60 (sessenta) dias após o início da sessão
legislativa de cada ano o Prefeito Municipal
encaminhará ao Tribunal de Contas do Estado ou
órgão equivalente as contas do Município que se
comporão de:
I - Demonstrações contábeis, orçamentárias e
financeiras consolidadas dos órgãos da administração
direta com as dos fundos especiais, das fundações
e das autarquias, instituídos e mantidos pelo Poder
Público Municipal.
II - Demonstrações contábeis, orçamentárias e
financeiras consolidadas das empresas municipais.
III - Relatório circunstanciado da gestão dos recursos
públicos municipais no exercício demonstrado.
IV - Demonstrações contábeis, orçamentárias e
financeiras da administração direta e indireta, exceto
dos fundos especiais e das fundações instituídas e
mantidos pelo Poder 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 I e II e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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40. Conforme dispõe a Lei Orgânica do Município de
Santa Fé, compete ao Município instituir o seguinte
tributo:
I - Imposto sobre a renda e os proventos de qualquer
natureza.
II - Contribuição de melhoria, decorrentes de obras
públicas.
III - Taxas, em razão do exercício do poder de polícia
ou pela utilização efetiva ou potencial, de serviços
públicos específicos ou divisíveis, prestados ao
contribuinte ou postos à sua disposição.
IV - Impostos sobre Propriedade predial e territorial
urbana.
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 I e II e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 29/07/2019.
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