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provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
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aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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QUESTÕES 01 A 05 - CONHECIMENTOS GERAIS

01. Assinale a alternativa que apresenta uma 
informação INCORRETA em relação ao conceito de 
desenvolvimento sustentável.
a) A ideia de desenvolvimento sustentável 
propõe-se a harmonizar dois objetivos legítimos: 
o desenvolvimento econômico e a conservação 
ambiental.
b) O desenvolvimento se torna insustentável quando 
associado à ideia de prosperidade econômica, 
mesmo quando se leva em conta a proteção do 
meio ambiente.
c) Para ser atingido, o desenvolvimento sustentável 
depende de planejamento e do reconhecimento de 
que os recursos naturais são finitos.
d) Trata-se de um desenvolvimento capaz de 
suprir as necessidades da geração atual, sem 
comprometer a capacidade de atender as 
necessidades das futuras gerações.
________________________________________

02. A história do Brasil republicano é  caracterizada 
por uma série de rupturas políticas, como as 
ocorridas em 1889, 1930 e 1964. Assinale a 
alternativa que indica, respectivamente, os 
acontecimentos históricos ocorridos naqueles anos: 
a) Independência do Brasil, Fim da Era Vargas e 
Redemocratização.
b) Proclamação da República, Início da Era Vargas 
e Instauração do Regime Militar.
c) Independência do Brasil, Início da República 
Velha e Fim do Regime Militar.
d) Proclamação da República, Fim da Escravidão e 
Redemocratização.
________________________________________

03. ____________________ é uma organização 
internacional fundada em 1945, ao fim da Segunda 
Guerra Mundial, e conta atualmente com quase 
duzentos países-membros. Sua missão envolve 
temas globais como paz e segurança, mudança 
climática, desenvolvimento sustentável e direitos 
humanos. Com base nessa descrição, assinale a 
alternativa que preenche corretamente a lacuna:
a) O Banco Mundial (BIRD)
b) A Organização das Nações Unidas (ONU)
c) O Fundo Monetário Internacional (FMI)
d) A Organização do Tratado do Atlântico Norte 
(OTAN)
________________________________________

04. O sistema educacional brasileiro, segundo 
o texto constitucional, deve estar pautado em 
determinados princípios básicos. Assinale a 
alternativa que NÃO indica um desses princípios:
a) Coexistência de instituições públicas e privadas 
de ensino.

b) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar o pensamento.
c) Monopólio estatal em relação ao processo 
educacional.
d) Pluralismo de idéias e de concepções 
pedagógicas.
________________________________________

05. Assinale a alternativa que contém uma 
afirmação INCORRETA em relação ao processo de 
globalização.
a) A globalização tem afetado o meio ambiente, a 
cultura, os sistemas políticos e o desenvolvimento 
econômico mundial.
b) O processo de globalização é compreendido 
unanimemente como um movimento positivo, 
sem que haja controvérsias sobre os seus efeitos 
benéficos para o mundo.
c) Trata-se de um processo histórico de crescente 
interação e integração entre povos, empresas e 
governos de diferentes países.
d) O desenvolvimento tecnológico foi e tem sido um 
importante estímulo à globalização, pois tende a 
acelerar o processo de interconexão mundial.

QUESTÕES 06 A 10 - RACIOCÍNIO LÓGICO 

06. Qual das sentenças declarativas abaixo é uma 
proposição?
a) 2³ > 10
b) O caderno de Maria.
c) “Estude mais.”
d) x + y = 10
________________________________________

07. Qual das proposições a seguir é uma tautologia?
a) (A ⇿ ~B) ∧ (A ∧ B)
b) (A ∧ B) → (A V B)
c) A ⇿ (A ∧ B)
d) nenhuma das anteriores
________________________________________

08. Um conjunto de cláusulas S é uma representação 
clausal para uma fórmula P se e somente se?
a) P é satisfazível se e somente se S é não 
satisfazível
b) P não é satisfazível se e somente se S é 
satisfazível
c) P é satisfazível se e somente se S é satisfazível
d) Nenhuma das anteriores
________________________________________

09. Qual dos casos abaixo é uma das leis de 
Morgan?
a) ~(P ∧ Q) ⇔ [(~P) ∨ (~Q)]
b) (P → Q) ⇔ [(~Q)→(~P)]
c) P ∧ (Q ∨ R) ⇔ (P ∧Q) ∨ (P ∧ R)
d) P ∧ Q ⇔ Q ∧ P
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10. Saulo tem três motos: uma CG 125, uma Twister 
250 e uma CB 500. Uma das motos é vermelha, a 
outra é amarela, e a outra é laranja. Sabemos que:
1) ou a CG 125 é vermelha, ou a CB 500 é vermelha; 
2) ou a CG 125 é amarela, ou a Twister 250 é laranja; 
3) ou a CB 500 é laranja, ou a Twister 250 é laranja; 
4) ou a Twister 250 é amarela, ou a CB 500 é 
amarela. 
Então, quais são as cores da CG 125, da Twister 
250 e da CB 500, respectivamente?
a) laranja, vermelha, amarela
b) laranja, amarela, vermelha
c) amarela. vermelha, laranja
d) vermelha, laranja, amarela

QUESTÕES 11 A 20 - LÍNGUA PORTUGUESA

Atenção: as questões 11 e 12 referem-se ao 
texto abaixo.

A TV ainda é a principal fonte de informação para 
o jovem brasileiro, mas ele se tornou multimídia. 
Essa é a opinião de Maria Regina Mota, doutora 
em comunicação e semiótica pela PUC-SP, após 
analisar dados do Datafolha.
A pesquisa revela que 98% dos jovens assistem à 
TV 3,4 horas por dia, embora esse veículo venha 
caindo na preferência dos jovens e a internet esteja 
subindo. “Esse número não me impressiona, pois 
não significa que o jovem passe todo esse tempo na 
frente da televisão sem fazer outra coisa. Ele pode 
deixar a TV ligada enquanto navega na internet. 
O que acontece é que, com a disponibilidade dos 
meios, o jovem se tornou multimídia”, diz Mota.
A comparação com dados do Datafolha colhidos em 
São Paulo em 2000 mostra que, enquanto na época 
45% dos jovens disseram ter a TV como veículo de 
comunicação preferido para se informarem, hoje 
33% afirmaram o mesmo. Já com a internet nota-se 
um processo inverso. O número dos que disseram 
ter a rede mundial como principal veículo subiu de 
11% para 26%. A média de tempo gasto na web 
diariamente é de 2,5 horas (...)
Será que com a TV Digital irá mudar o comportamento 
desses jovens? Será que irá aumentar o índice de 
uso da TV?
Ou será que eles passaram a assistir TV através do 
uso de programas para a internet?
Minha opinião é que a convergência irá favorecer 
o uso da TV em outros meios como a internet 
e o celular, dificilmente os jovens que estão 
acostumados a muita informação ao mesmo tempo 
e usar vários programas de uma única vez irá ficar 
parado em frente a uma TV assistindo um único 
programa.
Folha de São Paulo. 27 jul 2008. Caderno especial: 
jovem século XXI. [adaptado].

11. De acordo com o texto, pode-se afirmar que:
a) Com a indisponibilidade dos meios de 
comunicação, não restou alternativa ao jovem, 
senão tornar-se multimídia.
b) Os jovens são muito focados no que estão 
fazendo, por isso costumam optar se assistem à TV 
ou acessam a internet, raramente fazendo os dois 
ao mesmo tempo.
c) Quase todos os jovens assistem à TV mais de 3 
horas diariamente.
d) Não se deve assistir à TV e acessar a internet ao 
mesmo tempo.
________________________________________

12. Das informações colhidas do texto, deduz-se 
que:
a) Os jovens passam mais tempo navegando na 
internet do que assistindo à televisão.
b) A televisão deve “desaparecer” nos próximos 
anos como meio de comunicação.
c) A própria programação televisiva está em muitos 
casos migrando para outros meios de comunicação, 
como a internet.
d) A TV digital certamente aumentará o índice de uso 
do aparelho de televisão, diminuindo a utilização de 
aparelhos como smartphones, tablets e notebooks. 
________________________________________

13. “Reconheci a vendedora Cíntia já na porta da 
loja”.
Pode-se afirmar acerca desta oração:
a) O sujeito é: “vendedora Cíntia”, sendo sua 
classificação: sujeito simples.
b) O sujeito é: “Cíntia”, sendo sua classificação: 
sujeito próprio.
c) O sujeito é: “loja”, pois é o lugar onde ocorre a 
ação.
d) O sujeito é: “eu”, pois se trata de sujeito 
desinencial.
________________________________________

14. Observe as frases abaixo:
I.    Poderias informar o horário que Sua Excelência 
chegará?
II.  O Doutor trouxe os documentos para mim 
assinar?
III. Chegando os papéis, envio eles para ti.
IV. Para mim, foi difícil encontrar o local. 
Está rigorosamente de acordo com os padrões da 
norma culta:
a) Apenas I
b) I e IV apenas.
c) II e IV apenas.
d) II, III e IV apenas.



3

15. Assinale abaixo a oração na qual o advérbio 
expressa intensidade:
a) Todos os atletas treinam com intensidade.
b) Diariamente tomamos nosso café da manhã 
juntos.
c) Nunca volte aqui!
d) O nível do rio subiu muito depressa!
________________________________________

16. As sentenças abaixo contêm pronomes relativos 
em destaque:
I.    Não era esta a casa que eu sonhava ...
II.   O artista que pintou este quadro é um homem 
famoso!
III. A maior solidão é a do ser que não ama!
IV. O anel que tu me deste, era vidro e se quebrou!

O pronome destacado nas frases tem função 
sintática de objeto direto em:
a) I e IV apenas.
b) I e II apenas. 
c) II e IV apenas.
d) Apenas III.
________________________________________

17. Figura de linguagem é uma forma de expressão 
comunicativa que se utiliza das palavras em um 
sentido diferente daquele em que comumente são 
empregadas. Analise as frases abaixo, que se 
utilizam deste recurso linguístico:

I. O amor é como uma velha canção nos teus 
ouvidos.
II. Este aluno é um gênio.
III. O silêncio habitava naquela casa.
IV. Adoro ler Cecília Meireles nos finais de semana.

As figuras de linguagem utilizadas em cada frase 
são, respectivamente:
a) Hipérbole; metáfora, metonímia; parábola.
b) Metáfora; comparação; metonímia; hipérbole.
c) Comparação; metáfora; personificação; 
metonímia.
d) Metáfora; comparação; hipérbole; eufemismo.
________________________________________

ATENÇÃO:
O texto a seguir refere-se às questões 18, 19 e 
20.

PLÁSTICA NA ADOLESCÊNCIA

É cada vez mais comum, jovens recorrerem a 
plásticas, sobretudo ao implante de silicone e 
lipoaspiração.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica (SBCP), dos 629 mil procedimentos 
cirúrgicos estéticos realizados no Brasil entre 

setembro de 2007 e agosto de 2008, 37.740 (ou 
8%) foram feitos em adolescentes. O dado deriva 
de um estudo inédito, que avaliou o número e o tipo 
de cirurgias registrados nesse período, tendo como 
fontes os 3.533 cirurgiões associados. Por falta 
de dados anteriores, não se sabe como era esse 
panorama. Porém, médicos atestam que jovens 
estão recorrendo, cada vez mais cedo, a cirurgias 
plásticas que, tradicionalmente, são feitas na idade 
adulta.
“Há cinco, dez anos, queriam corrigir pequenos 
problemas, como orelha de abano e imperfeições 
no nariz. Hoje, os adolescentes, em especial as 
meninas, querem se submeter a uma plástica 
por outros motivos”, assegura o cirurgião plástico 
Sebastião Guerra, de Belo Horizonte, presidente 
eleito da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica 
2010/2011. Segundo ele, assim como ocorre com 
as mulheres adultas, a maioria das garotas quer 
aumentar os seios ou fazer lipoaspiração. “As 
correções de nariz e orelha caíram para terceiro e 
quarto lugares na lista de procura.”
Corpo de mulher. 
Segundo o cirurgião Sebastião Guerra, enquanto os 
meninos são mais ponderados - pensam, planejam, 
decidem, desistem -, as meninas estão cada vez 
mais seguras do que querem. Muitas vezes, já 
chegam ao consultório dizendo que desejam uma 
prótese mamária e informando a quantidade de 
silicone que vão colocar. “Somos reticentes em 
operar uma adolescente de 13 anos, por exemplo. 
Mas isso não quer dizer que ela não possa ser 
operada”, ressalva.
O que o cirurgião quer dizer é que não há uma 
idade mínima para que um jovem se submeta 
a uma intervenção estética. Mas deve-se tomar 
cuidado com relação à constituição corporal. “Hoje, 
uma adolescente de 13, 14 anos já tem o corpo de 
mulher. Além da autorização dos pais, é preciso 
fazer uma avaliação médica e, quando necessário, 
adiar a cirurgia para mais dois anos, no mínimo.”
Fase de mudanças. 
Para o médico hebiatra (especialista em 
adolescentes) Mauro Fisberg, é preciso saber se a 
intervenção pode influenciar de maneira importante 
a vida do jovem. “Cirurgia plástica reparadora é 
uma intervenção estética e, ao mesmo tempo, 
reparadora”, afirma. “Pode melhorar muito a 
autoestima da menina, além de corrigir a postura.” 
Ainda assim, acrescenta, a indicação é a de que 
a paciente tenha chegado ao que os médicos 
chamam de “maturação sexual”, com mamas no 
estágio 4 - no tamanho das de uma adulta.
O médico lembra que, atualmente, é comum 
adolescentes desejarem próteses de silicone como 
presente de 15 anos ou de formatura. “É preciso 
avaliar se a adolescente tem mamas realmente 
pequenas para a sua estrutura e se possui uma 
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caixa torácica suficiente para suportar o tamanho 
das próteses.” Segundo ele, é fundamental saber 
se a intervenção vai trazer benefícios a longo prazo. 
“É preciso bom senso dos pais e, principalmente, 
do cirurgião, pois essas cirurgias podem mudar o 
padrão de equilíbrio corporal.”
O cirurgião plástico José Teixeira Gama é taxativo 
quando o assunto é intervenção cirúrgica estética 
em jovens com menos de 18: “Só opero adolescente 
com a indicação médica, e nunca por estética 
simplesmente. São muito novos para decidirem 
sobre mudanças no corpo. Além disso, toda cirurgia 
traz riscos à saúde e uma cicatriz”.

Fabiana Gonçalves. O Estado de São Paulo. 21 a 
27 mar 2010. Suplemento feminino.
________________________________________

18. Segundo o texto, é possível afirmar que:
a) Todos os médicos se recusam a fazer cirurgia 
plástica em adolescentes.
b) É pacificado entre os médicos que cirurgias 
plásticas são prejudiciais a adolescentes.
c) A idade mínima para fazer qualquer cirurgia 
plástica é de 15 anos.
d) De modo geral, os médicos fazem o procedimento 
da cirurgia plástica em adolescentes, desde que 
observados alguns critérios. 
________________________________________

19. “Há cinco, dez anos, queriam corrigir pequenos 
problemas, como orelha de abano e imperfeições 
no nariz”.
No contexto, o excerto acima se relaciona:
a) Aos cirurgiões.
b) Aos adolescentes.
c) Às cirurgias.
d) Aos adultos.
________________________________________

20. Pode-se  afirmar que o texto  é  
predominantemente:
a) Informativo, visto que seu objetivo é trazer dados 
relevantes sobre o tema abordado.
b) Instrucional, pois dá instruções de como proceder 
quando se deseja fazer uma cirurgia plástica.
c) Descritivo, pois descreve o número crescente 
de adolescentes que buscam cirurgia plástica no 
Brasil.
d) Narrativo, pois narra a busca dos adolescentes 
por cirurgias plásticas.

QUESTÕES 21 A 40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Acerca do processo de investidura do servidor 
público, assinale a alternativa correta de acordo 
com o Estatuto do Servidor Público de São José 
dos Pinhais (Lei Municipal 525, de 25 de março de 
2004):

a) O prazo para o servidor entrar em exercício é de 
05 (cinco) dias úteis, contados da data da posse.
b) Os efeitos financeiros serão devidos a partir da 
posse.
c) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições 
do cargo público, que completa o processo de 
investidura.
d) O prazo para o servidor entrar em exercício 
é de 03 (três) dias úteis, contados da data da 
homologação do resultado do concurso.
________________________________________

22. Sobre vencimento, remuneração e subsídio 
estabelecidos no Estatuto do Servidor Público de 
São José dos Pinhais (Lei Municipal 525, de 25 de 
março de 2004), assinale a alternativa correta.
a) Vencimento é a retribuição pecuniária pelo 
exercício de cargo público, com valor fixado em Lei 
e estabelecido em Tabela de Cargos e Vencimentos.
b) O servidor não poderá perceber vantagens que 
somem valor superior a 120% (cento e vinte por 
cento) do seu vencimento.
c) O servidor não perderá a remuneração do dia 
que faltar ao serviço, salvo motivo legal justificado e 
previsto nesta Lei.
d) O vencimento do cargo efetivo, acrescido da 
vantagem de caráter permanente, pode ser reduzido 
por ato administrativo.
________________________________________

23. Acerca do regimento interno da Câmara de 
São José dos Pinhais, assinale a alternativa 
correta quanto às funções exercidas pela Câmara 
Municipal.
a) A função Administrativa consiste em sugerir 
e implementar medidas de interesse público do 
Executivo.
b) A função de assessoramento é exclusiva à sua 
organização interna, à regulamentação de seu 
funcionalismo e à estruturação e direção de seus 
serviços auxiliares.
c) A Câmara tem funções legislativas e exerce 
atribuições de fiscalização financeira e orçamentária, 
controle e assessoramento dos atos do Judiciário.
d) A função legislativa consiste em elaborar leis 
referentes a todos os assuntos de competência do 
Município, respeitadas as reservas constitucionais 
da União e do Estado.
________________________________________

24. Acerca da composição da mesa Diretiva da 
Câmara Municipal de São José dos Pinhais, 
assinale a alternativa correta de acordo com 
Regimento Interno da Câmara Municipal de São 
José dos Pinhais.
a) O mandato da Mesa Diretiva será de 02 (dois) 
anos, não permitida a reeleição de seus membros, 
para o mesmo cargo, na eleição imediatamente 
subsequente. 



5

b) Vagando-se qualquer cargo da Mesa, será 
realizada a eleição no expediente da primeira sessão 
seguinte, para completar o biênio do mandato.
c) Na ausência dos membros da Mesa, o Vereador 
mais velho, assumirá a Presidência.
d) Nenhum dos membros da Mesa em exercício 
pode fazer parte de comissões.
________________________________________

25. Acerca das atribuições da Câmara de Vereadores 
previstas na Lei Orgânica Municipal de São José 
dos Pinhais, assinale a alternativa correta.
a) A Câmara se reunirá em sessões ordinárias, 
extraordinárias ou solenes, conforme dispuser o 
seu Regimento Interno.
b) A convocação extraordinária da Câmara Municipal 
far-se-á pelo Prefeito para o compromisso e a posse 
do Prefeito e do Vice-Prefeito.
c) A convocação extraordinária da Câmara Municipal 
far-se-á pelo Diretor do Fórum em caso de urgência 
ou interesse público relevante.
d) A legislatura não será interrompida sem a 
deliberação sobre o projeto de lei orçamentário
________________________________________

26. Com base na NBC T 16.1, norma que estabelece 
a conceituação, o objeto e o campo de aplicação da 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público, considere 
as afirmativas a seguir:

I - O objeto da Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público é o patrimônio público.
II - A função social da Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público deve refletir, sistematicamente, o 
ciclo da administração pública para evidenciar 
informações necessárias à tomada de decisões, 
à prestação de contas e à instrumentalização do 
controle social.
III - Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o ramo 
da ciência contábil que aplica, no processo gerador 
de informações, os Princípios de Contabilidade 
e as normas contábeis direcionados ao controle 
patrimonial de entidades do setor público.

De acorco com as afirmativas acima, assinale a 
alternativa correta:
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa III está correta.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

27. De acordo com a NBC T 16.1, a soma, 
agregação ou divisão de patrimônio de uma ou 
mais entidades do setor público resultará em novas 
unidades contábeis. Com base nesta Norma, a 
Unidade Contábil é classificada em:

a) Originária, Descentralizada, Unificada e 
Consolidada.
b) Originária, Centralizada, Agregada e Unificada.
c) Originária, Derivada, Descentralizada e 
Consolidada.
d) Originária, Descentralizada, Agregada e 
Unificada.
________________________________________

28. De acordo com a NBC T 16.5, norma que 
estabelece critérios para o registro contábil dos 
atos e dos fatos que afetam ou possam vir a 
afetar o patrimônio das entidades do setor público, 
são características do registro e da informação 
contábil no setor público: Comparabilidade; 
Compreensibilidade; Confiabilidade; Fidedignidade; 
Imparcialidade; Integridade; Objetividade; 
Representatividade; Tempestividade; Uniformidade; 
Utilidade; Verificabilidade; e Visibilidade. Com base 
nesta Norma, considere as afirmativas a seguir:

I – A característica Confiabilidade estabelece que os 
registros contábeis e as informações apresentadas 
devem conter todos os aspectos relevantes.
II - A característica Tempestividade estabelece que 
os fenômenos patrimoniais devem ser registrados 
no momento de sua ocorrência e divulgados em 
tempo hábil para os usuários.
III - A característica Imparcialidade estabelece que 
os registros contábeis devem ser realizados e as 
informações devem ser apresentadas de modo a 
não privilegiar interesses específicos e particulares 
de agentes e/ou entidades.

De acorco com as afirmativas acima, assinale a 
alternativa correta:
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa III está correta.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

29. Com base na NBC T 16.5, norma que estabelece 
critérios para o registro contábil dos atos e dos fatos 
que afetam ou possam vir a afetar o patrimônio das 
entidades do setor público, considere as afirmativas 
a seguir:

I - A entidade do setor público deve aplicar métodos 
de mensuração ou avaliação dos ativos e dos 
passivos que possibilitem o reconhecimento dos 
ganhos e das perdas patrimoniais.
II - Os registros contábeis devem ser realizados e 
os seus efeitos evidenciados nas demonstrações 
contábeis do período com os quais se relacionam, 
reconhecidos, portanto, pelos respectivos fatos 
geradores, independentemente do momento da 
execução orçamentária.
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III - O reconhecimento de ajustes decorrentes 
de omissões e erros de registros ocorridos em 
anos anteriores ou de mudanças de critérios 
contábeis deve ser realizado à conta de resultado e 
evidenciado em notas explicativas.

Assinale a alternativa correta:
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa III está correta.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

30. De acordo com a NBC T 16.2, norma que 
estabelece o conceito de patrimônio público, sua 
classificação sob o enfoque contábil, o conceito e 
a estrutura do sistema de informação contábil, o 
Circulante é o conjunto de bens e direitos realizáveis 
e obrigações exigíveis até doze meses da data 
das demonstrações contábeis. Com base nesta 
Norma, os passivos devem ser classificados como 
circulante quando satisfizerem a um dos seguintes 
critérios abaixo, EXCETO quando:
a) Sejam mantidos essencialmente para fins de 
negociação.
b) Sejam pagos durante o ciclo operacional normal 
da entidade.
c) Estejam disponíveis para realização imediata.
d) Correspondam a valores exigíveis até doze 
meses da data das demonstrações contábeis .
________________________________________

31. De acordo com a NBC T 16.2, a Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público é organizada na forma 
de sistema de informações, cujos subsistemas, 
conquanto possam oferecer produtos diferentes 
em razão da respectiva especificidade, convergem 
para o produto final, que é a informação sobre o 
patrimônio público. Com base nesta Norma, o 
sistema contábil está estruturado nos seguintes 
subsistemas de informações:
a) Orçamentário, Financeiro, Custos e 
Compensação.
b) Orçamentário, Patrimonial, Custos e 
Compensação.
c) Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Custos.
d) Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e 
Compensação.
________________________________________

32. A NBC T 16.3 estabelece as bases para controle 
contábil do planejamento desenvolvido pelas 
entidades do setor público, expresso em planos 
hierarquicamente interligados. Com base nesta 
Norma, entende-se por Plano Hierarquicamente 
Interligado:
a) Ferramenta de integração utilizada para a 
comparação das metas programadas com as 
realizadas.

b) Ferramenta de gestão utilizada para a aferição 
de aspectos de economicidade, eficiência, eficácia 
e efetividade de programas e ações executadas por 
entidades do setor público.
c) Conjunto de documentos elaborados com a 
finalidade de materializar o planejamento por meio 
de programas e ações, compreendendo desde o 
nível estratégico até o nível operacional, bem como 
propiciar a avaliação e a instrumentalização do 
controle.
d) Processo contínuo e dinâmico voltado à 
identificação das melhores alternativas para o 
alcance da missão institucional, incluindo a definição 
de objetivos, metas, meios, metodologia, prazos de 
execução, custos e responsabilidades.
________________________________________

33. De acordo com a NBC T 16.4, as variações 
patrimoniais são transações que promovem 
alterações nos elementos patrimoniais da entidade 
do setor público, mesmo em caráter compensatório, 
afetando, ou não, o seu resultado. Com base nesta 
Norma, considere as afirmativas a seguir:

I - As variações patrimoniais classificam-se em 
quantitativas e qualitativas.
II - Entende-se como variações quantitativas aquelas 
decorrentes de transações no setor público que 
alteram a composição dos elementos patrimoniais 
sem afetar o patrimônio líquido.
III - Entende-se como variações qualitativas aquelas 
decorrentes de transações no setor público que 
aumentam ou diminuem o patrimônio líquido.

Assinale a alternativa correta:
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa I está correta.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

34. Com base na NBC T 16.8, norma que estabelece 
referenciais para o controle interno como suporte 
do sistema de informação contábil, no sentido de 
minimizar riscos e dar efetividade às informações da 
contabilidade, visando contribuir para o alcance dos 
objetivos da entidade do setor público, considere as 
afirmativas a seguir:

I - Mapeamento de riscos é a identificação dos 
eventos ou das condições que podem afetar a 
qualidade da informação contábil.
II - Monitoramento compreende ambiente de controle, 
mapeamento, avaliação de riscos, procedimentos 
de controle, informação e comunicação.
III - Procedimentos de controle são medidas e 
ações estabelecidas para prevenir ou detectar os 
riscos inerentes ou potenciais à tempestividade, à 
fidedignidade e à precisão da informação contábil.
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Assinale a alternativa correta:
a) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
b) Somente a afirmativa III está correta.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

35. A NBC T 16.6 (R1) estabelece as demonstrações 
contábeis a serem elaboradas e divulgadas pelas 
entidades do setor público. Com base nesta Norma, 
NÃO são demonstrações contábeis das entidades 
definidas no campo da Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público:
a) Balanço Patrimonial; Balanço Orçamentário; 
Balanço Financeiro.
b) Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido; Notas Explicativas.
c) Demonstração do Resultado do Exercício; 
Demonstração do Resultado Econômico.
d) Demonstração das Variações Patrimoniais; 
Demonstração dos Fluxos de Caixa. 
________________________________________

36. Com base na Lei Federal  nº 10.520/2002, que 
versa sobre a modalidade de licitação denominada 
pregão para aquisição de bens e serviços comuns, 
considere as afirmativas a seguir:

I - Consideram-se bens e serviços comuns aqueles 
cujos padrões de desempenho e qualidade possam 
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado.
II - Consideram-se bens e serviços comuns da área 
da saúde, aqueles necessários ao atendimento dos 
órgãos que integram o Sistema Único de Saúde, 
cujos padrões de desempenho e qualidade possam 
ser objetivamente definidos no edital, por meio de 
especificações usuais do mercado.
III - Quando o quantitativo total estimado para 
fornecimento não puder ser atendido pelo licitante 
vencedor, admitir-se-á a convocação dos outros 
licitantes por ordem de classificação, desde que os 
referidos licitantes aceitem praticar o mesmo preço 
que propuseram quando da elaboração de suas 
respectivas propostas.

Assinale a alternativa correta:
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
37. De acordo com a Lei Federal nº. 4.320/1964, 
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, a Lei de Orçamentos compreenderá todas 
as receitas, inclusive as de operações de crédito 

autorizadas em lei. Com base nesta Lei, assinale a 
alternativa correta:
a) A Lei de Orçamento compreenderá todas 
as receitas, exceto as de operações de crédito 
autorizadas em lei.
b) As cotas de receitas que uma entidade pública 
deva transferir a outra incluir-se-ão, como ativo, no 
orçamento da entidade obrigada a transferência 
e, como passivo, no orçamento da que as deva 
receber.
c) A Lei de Orçamento consignará dotações globais 
destinadas a atender indiferentemente a despesas 
de pessoal, material, serviços de terceiros, 
transferências ou quaisquer outras .
d) Não se consideram as operações de credito 
por antecipação da receita, as emissões de papel-
moeda e outras entradas compensatórias, no ativo 
e passivo financeiros. 
________________________________________
38. De acordo com a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, 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. Com base nesta Lei, assinale a alternativa 
INCORRETA:
a)  É permitida a operação de crédito entre uma 
instituição financeira estatal e o ente da Federação 
que a controle, na qualidade de beneficiário do 
empréstimo.
b)   É vedada a aplicação da receita de capital 
derivada da alienação de bens e direitos que 
integram o patrimônio público para o financiamento 
de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos 
regimes de previdência social, geral e próprio dos 
servidores públicos.
c) Se verificado, ao final de um bimestre, que a 
realização da receita poderá não comportar o 
cumprimento das metas de resultado primário ou 
nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, 
os Poderes e o Ministério Público promoverão, 
por ato próprio e nos montantes necessários, nos 
trinta dias subsequentes, limitação de empenho 
e movimentação financeira, segundo os critérios 
fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
d) É vedada a realização de operação de crédito 
entre um ente da Federação, diretamente ou 
por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou 
empresa estatal dependente, e outro, inclusive 
suas entidades da administração indireta, ainda 
que sob a forma de novação, refinanciamento ou 
postergação de dívida contraída anteriormente.
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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

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

*O gabarito preliminar será divulgado na data de 11/07/2016 às 17:00hrs no site www.fauel.org.br

39. De acordo com a Lei Federal nº. 6.404/1976, 
no balanço, as contas serão classificadas segundo 
os elementos do patrimônio que registrem, e 
agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a 
análise da situação financeira da companhia. Com 
base nesta Lei, considere as afirmativas a seguir:

I –  No ativo, as contas serão dispostas em ordem 
decrescente de grau de liquidez dos elementos 
nelas registrados.
II -  Na companhia em que o ciclo operacional da 
empresa tiver duração maior que o exercício social, 
a classificação no circulante ou longo prazo terá por 
base o prazo desse ciclo.
III - No passivo, as contas serão classificadas nos 
grupos Passivo Circulante, Passivo Não Circulante, 
Resultado de Exercícios Futuros e Patrimônio 
Líquido.

Assinale a alternativa correta:
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente a afirmativa I está correta.
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

40. De acordo com a Lei Federal nº. 6.404/1976, 
serão classificados no ativo imobilizado, os direitos 
que tenham por objeto bens corpóreos destinados 
à manutenção das atividades da companhia ou da 
empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive 
os decorrentes de operações que transfiram à 
companhia os benefícios, riscos e controle desses 
bens. Com base nesta Lei, assinale a alternativa 
INCORRETA:
a)  A companhia deverá efetuar, periodicamente, 
análise sobre a recuperação dos valores registrados 
no imobilizado e no intangível.
b)  O grupo ativo não circulante é composto 
por Realizável a Longo Prazo, Investimentos, 
Imobilizado, Intangível e Diferido.
c) A diminuição do valor dos elementos dos 
ativos imobilizado e intangível será registrada 
periodicamente nas contas de depreciação, 
amortização ou exaustão.
d) No balanço, os direitos classificados no 
imobilizado, serão avaliados pelo custo de 
aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta 
de depreciação, amortização ou exaustão.


