ConCurso pÚblICo para proVIMento De Cargos Da
CÂMara MunICIpal De MaDre De Deus De MInas

CARGO DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO
ContaDor

InstruÇÕes geraIs
1. A prova terá, no máximo, 3 (três) horas de duração, incluído o tempo destinado à transcrição do gabarito na
Folha de Respostas, único documento válido para correção.
2. O candidato deverá conferir os seus dados pessoais na Folha de Respostas, em especial seu nome e o número
do documento de identidade.
3. Não haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato ou por qualquer outro dano.
4. O candidato só poderá se retirar do recinto após 60 (sessenta) minutos, contados a partir do efetivo início da prova.
5. Este caderno contém 30 questões de múltipla escolha, assim distribuídas:
- Língua Portuguesa: 5 questões (numeradas de 01 a 05);
- Matemática: 5 questões (numeradas de 06 a 10);
- Conhecimentos Gerais: 3 questões (numeradas de 11 a 13);
- Informática Básica: 2 questões (numeradas de 14 a 15);
- Regimento Interno: 5 questões (numeradas de 16 a 20);
- Conhecimentos Específicos: 10 questões (numeradas de 21 a 30).
6. Cada questão apresenta 4 alternativas, de (a) a (d). O candidato deverá lê-las, atentamente, antes de responder a elas.
7. Caso o Caderno não corresponda à função de inscrição, esteja incompleto ou com defeito, o candidato deverá
solicitar ao aplicador, durante os primeiros 20 minutos, as providências cabíveis.
8. O canditado deverá entregar ao aplicador este Caderno de Provas e a Folha de Respostas.
9. O candidato passará o Gabarito para a Folha de Respostas, utilizando caneta esferográfica azul ou preta.

atenÇÃo: FolHa De respostas seM assInatura nÃo teM ValIDaDe
a folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada

__________________________________________
Nome do candidato
Por favor, abra somente quando autorizado.

o gabarIto e o CaDerno De proVas serÃo DIVulgaDos no enDereÇo eletrÔnICo:

concurso.fundacaocefetminas.org.br

língua portuguesa
As questões de 01 a 05 se referem ao texto a seguir.
Existe privacidade na internet?
Há um princípio na área da segurança militar que diz:
o ataque está sempre à frente da defesa. Em termos
práticos, o avião de guerra com a melhor blindagem
pode resistir à artilharia antiaérea, mas não permanecerá no ar se o inimigo tiver a melhor arma. Em
outras palavras, enquanto se prepara uma proteção
contra a arma mais poderosa atualmente, o desenvolvimento bélico já terá dado um passo à frente e,
contra o mais novo ataque, a defesa estará despreparada. Assim, o ataque será sempre mais forte do que
a defesa.
Esse princípio vale também para a segurança digital,
a segurança na internet. Na verdade, o princípio da
segurança na internet é: ‘se querem uma informação
sobre você, e você está conectado à internet, vão
conseguir essa informação’.
A questão é: quantas pessoas estão preocupadas em
saber alguma coisa sobre você, sobre a sua vida?
Um usuário comum da internet — eu e possivelmente você, por exemplo —, mesmo com cuidados de
navegação e precauções básicas esperadas, não está
livre de ter invadida aquilo que considera sua privacidade on-line. Um hacker conseguiria burlar a segurança desse usuário e ter acesso a contas de serviços
on-line se tivesse interesse. Basta lembrar de autoridades que tiveram contas ou dispositivos invadidos,
ou de personalidades cujas fotografias íntimas foram
acessadas e publicadas sem autorização.
Não importa o grau de confidencialidade de uma informação, o ataque está sempre um passo — pelo
menos um passo — à frente da defesa.
Pode ser que hoje ninguém queira saber algo sobre
nós, e assim nos sentimos seguros. Mas um hacker
experiente pode devassar o conteúdo da vida que
demonstramos on-line, na internet, mesmo que pensemos que estamos compartilhando apenas com
amigos ou que só estejamos guardando para nós
mesmos.

Assim, a privacidade na internet não é um mito, mas
é praticamente impossível.
A atitude correta frente à incerteza da segurança digital é uma só: não tenhamos algo a esconder.
Pois se divulgarem tudo que temos e tudo que fazemos na internet, nossas fotos, nosso histórico de
navegação, nossas mensagens familiares, no máximo
conheçam os quatro cantos de nossa casa, saibam
onde passamos as férias, vejam fotos de nossos filhos
a brincar, deem risada de nossas discussões em grupos de trabalho e estranhem como nos divertimos
com coisas simples. E, no fim, apenas passemos receio e vergonha pela abertura de nossa vida, mas que
nada nela e, especialmente, nada do que registramos
eletronicamente, possa ser uma arma contra nós.
Mário Quintana já disse: “Sorri com tranquilidade/
Quando alguém te calunia/ Quem sabe o que não seria/ Se ele dissesse a verdade…” (poema Da Calúnia)
Disponível em: <https://diariodocomercio.com.br/opiniao/existe-privacidade-na-internet/>

QUESTÃO 01
Considerando-se a leitura do texto, é correto afirmar
que
a) os versos de Mário Quintana afirmam que a calúnia é menos perigosa que a verdade sobre a vida das
pessoas.
b) se as pessoas não tiverem algo a esconder, a ameaça não ultrapassará a vergonha de ter a privacidade
divulgada.
c) dizer que “o ataque está à frente da defesa” significa argumentar que a internet é mais poderosa que as
pessoas que a utilizam.
d) um usuário comum na internet está seguro de invasões, porque um hacker se interessa, especialmente, por autoridades e por personalidades famosas.
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QUESTÃO 02
“Tipos textuais são modos de organizar o texto. Basicamente são cinco: narrativo, descritivo, expositivo,
argumentativo e injuntivo.” (SARMENTO, 2013, p. 35).
O texto “Existe privacidade na internet?” é, fundamentalmente, argumentativo. Quanto a esse tipo
textual e às informações presentes no texto, indique
se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que afirma a seguir.
( ) Expõe muitas informações, por meio de conceitos,
sobre o tema polêmico da privacidade na internet.
( ) Defende uma ideia com argumentos válidos para
convencer o leitor de que a privacidade na internet é
praticamente impossível.
( ) Opina para fundamentar a ideia principal, demonstrando a consistência de que qualquer pessoa pode ter
suas informações invadidas.
( ) É instrucional e indica o procedimento para a realização de uma ação, ou seja, as pessoas precisam
cuidar da sua privacidade na internet.
De acordo com as afirmações, a sequência correta é
a) F, V, V, F.
b) V, F, F, V.

c) “Em termos práticos, o avião de guerra com a melhor blindagem pode resistir à artilharia antiaérea,
mas não permanecerá no ar se o inimigo tiver a melhor arma.”
d) “Em outras palavras, enquanto se prepara uma
proteção contra a arma mais poderosa atualmente,
o desenvolvimento bélico já terá dado um passo à
frente (...)”
QUESTÃO 04
“A vírgula marca uma pausa de pequena duração.
Emprega-se não só para separar elementos de uma
oração, mas também orações de um só período.”
(CUNHA & CINTRA, 2013, p. 658).
A esse respeito, leia o fragmento a seguir e avalie o
emprego da vírgula.
“ — eu e possivelmente você, por exemplo — ”
A vírgula foi empregada no fragmento para separar
a) sujeito e predicado.
b) expressão explicativa.
c) elemento de enumeração.
d) adjunto adverbial intercalado.

c) V, V, F, F.

QUESTÃO 05

d) F, F, V, V.

Nas frases a seguir, é correto afirmar que a letra “a”
sublinhada exerce a função de artigo em

QUESTÃO 03
Entre as classes gramaticais, a palavra “se” exerce diferentes funções.

a) “A atitude correta frente à incerteza da segurança
digital é uma só: não tenhamos algo a esconder.”

É correto afirmar que, nesse caso, a palavra “se”, sublinhada nas frases a seguir, é um pronome oblíquo em

b) “Um hacker conseguiria burlar a segurança desse
usuário e ter acesso a contas de serviços on-line se
tivesse interesse.”

a) “Um hacker conseguiria burlar a segurança desse
usuário e ter acesso a contas de serviços on-line se
tivesse interesse.”

c) “(...) vejam fotos de nossos filhos a brincar, deem
risada de nossas discussões em grupos de trabalho e
estranhem como nos divertimos com coisas simples.”

b) “Na verdade, o princípio da segurança na internet
é: ‘se querem uma informação sobre você, e você
está conectado à internet, vão conseguir essa informação.’”

d) “Em outras palavras, enquanto se prepara uma
proteção contra a arma mais poderosa atualmente,
o desenvolvimento bélico já terá dado um passo à
frente (...)”.
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MATEMÁTICA

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

Sendo X um conjunto, considere Xc o complementar
de X em relação ao conjunto universo. Assim, sejam
A, B e C conjuntos tais que C = {x / x A ou x B}.

Em um período de entressafra, o preço inicial do quilograma de milho cobrado por um produtor sofreu 3
alterações, em 3 meses consecutivos, uma em cada
mês. No primeiro mês, teve um aumento de 20%, no
segundo mês, um novo aumento de 60% em relação
ao preço reajustado e no terceiro mês, uma redução
de 10% em relação ao preço após o segundo reajuste.
Assim, considerando essas três alterações sucessivas
no preço do quilograma do milho, é correto afirmar
que, nesse período de 3 meses, o preço sofreu
a) aumento médio de 30%.
b) aumento médio de 20%.
c) redução média de 30%.
d) redução média de 20%.

Assim, o número de formas em que essa ordem pode
ser elaborada, obedecendo apenas a essa condição,
é igual a

c) 72.
d) 96.

b) (A – B)c
c) Ac

Bc

d) (A

B)c

QUESTÃO 09
Considerando-se iguais as probabilidades do nascimento de bebês do sexo masculino e feminino, se
um casal planeja ter quatro filhos, a probabilidade de
que sejam dois meninos e duas meninas é igual a

b) 25%.

Felipe mora na Europa e, durante suas férias, resolveu visitar seus cinco irmãos que moram no Brasil,
porém em cidades distintas. Na ordem das visitas
para as cinco cidades, apenas duas delas precisam
ocorrer de modo consecutivo.

b) 48.

a) Ac – Bc

a) 12,5%.

QUESTÃO 07

a) 36.

Desse modo, é correto afirmar que o conjunto C é
equivalente ao conjunto

c) 37,5%.
d) 50%.
QUESTÃO 10
Considere uma função quadrática f (x) = ax2 + bx + c
tal que f (q) = f(r) = 0, com q < r e f (2) < 0.
Então, a partir dessas informações, é correto afirmar
que
a) se a < 0, então 2 < q < r.
b) se a < 0, então q < 2 < r.
c) se a > 0, então q < 2 < r.
d) se a > 0, então q < r < 2.
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CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 11
Leia a matéria publicada pela revista IstoÉ, em
11/09/2019 :
“Os Estados Unidos relembram nesta quarta-feira
(11) o aniversário de 18 anos dos atentados de 11 de
setembro de 2001, os quais atingiram as Torres Gêmeas, em Nova York, e o Pentágono, em Washington,
e mudaram a história do país deixando 3 mil mortos.”
Disponível em: <https://istoe.com.br/eua-recordam-18-anos-dos-atentados-de-11-de-setembro/>

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre esse evento.
( ) Os ataques foram liderados pelo grupo terrorista
Al-Qaeda.
( ) O responsável direto pelos atentados, Saddam
Hussein, ainda não foi localizado pelos EUA.
( ) As respostas dos EUA para o atentado cessaram
os conflitos entre judeus e árabes na Palestina.
( ) Logo após o atentado, o Presidente Donald Trump
iniciou uma “Guerra ao Terror”, invadindo o Afeganistão e o Iraque.
De acordo com as afirmações, a sequência correta é
a) V, V, F, V.
b) F, V, V, F.
c) F, F, V, V.
d) V, F, F, F.

Essa ilustração faz uma crítica
a) ao sistema tributário nacional.
b) ao excesso de temperos picantes nos alimentos.
c) à diferença dos sabores entre a comida caseira e a
de restaurante.
d) aos perigos de ingerir alimentos estragados por
fungos e bactérias.
QUESTÃO 13
Avalie as afirmações sobre ações governamentais desenvolvidas nas últimas décadas no Brasil.
I - O Plano Real foi criado no governo de Itamar Franco e tinha como um dos principais objetivos o controle da inflação .
II - O Programa Bolsa Família foi instituído no governo
de Luiz Inácio Lula da Silva para atender às famílias
que vivem em situação de pobreza e de extrema pobreza.
III - O Programa Mais Médicos foi oriundo no governo
Fernando Henrique e tinha como objetivo ampliar o
número de médicos nas capitais das regiões Sul e Sudeste do País.
IV - A Lei do Ventre Livre foi aprovada no governo
Dilma Rousseff e permite às mulheres realizarem o
aborto de forma legal, quando a gestação for resultante de um estupro.
Está correto apenas o que se afirma em

QUESTÃO 12
A charge apresenta a conversa de um casal durante
a refeição.

a) I e II.
b) I e III.
c) II e IV.
d) III e IV.

Disponível em:<http://umbrasil.com/charges/charge-07-01-2019/>.

6

CÂMARA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS DE MINAS - ENSINO SUPERIOR COMPLETO - CONTADOR

InForMÁtICa bÁsICa
QuestÃo 14
No Microsoft Word 2016, o botão , existente no
grupo “Fonte” da guia “Página Inicial”, permite
a) aumentar o tamanho da fonte.
b) colocar o texto em letras maiúsculas.
c) classificar, em ordem crescente, o texto de uma lista de marcadores.
d) classificar, em ordem decrescente, o texto de uma
lista de marcadores.

( ) Os vereadores que compõem a Câmara Municipal de Madre de Deus de Minas são representantes
do povo e governam para o município.
( ) Uma reunião de posse dos vereadores pode ser
realizada fora do recinto da Câmara, desde que haja
consulta aos membros do plenário.
( ) As reuniões fora da Sede da Câmara devem ter
iniciativa da maioria e aprovação de dois terços dos
seus membros.
A sequência correta das afirmações é
a) F, V, F, V, V.
b) F, F, V, F, F.

QuestÃo 15
A figura abaixo destaca alguns botões do grupo “Número”, da guia “Página Inicial”, do Microsoft Excel
2016.

c) V, V, F, F, V.
d) V, F, V, V, F.
QuestÃo 17
A posse e a instalação da legislatura ocorrem, em
reunião solene, no dia primeiro de janeiro do primeiro ano de cada legislatura, sob a presidência do vereador mais idoso e na presença da maioria absoluta
dos vereadores. Os atos decorrentes dessa formalidade são, respectivamente,

Um dos botões destacados permite
a) exibir mais casas decimais de um número.
b) alinhar, à esquerda, o conteúdo de uma célula.
c) inserir uma função para cálculo de porcentagem.
d) recuar o conteúdo da célula, afastando-o das bordas.

regIMento Interno
QuestÃo 16
Analise as proposições sobre o Regimento Interno da
Câmara de Madre de Deus de Minas como verdadeiras (V) ou falsas (F).
( ) O vereador R.S.S. foi eleito pelo povo do município de Madre de Deus de Minas, por um período de 2
anos, prorrogáveis por mais 2 anos.
( ) As reuniões da Câmara são nulas, se realizadas
fora da sua sede, salvo casos previstos.

a) 1. Confirmação de presenças dos vereadores; 2.
Apresentação da declaração de bens pelos eleitos; 3.
Posse dos vereadores; 4. Eleição e posse dos membros da Mesa Diretora; 5. Assinatura da ata.
b) 1. Posse dos vereadores; 2. Juramento do vereador mais votado e resposta ao juramento por cada
vereador; 3. Assinatura da ata; 4. Eleição e posse dos
membros da Mesa Diretora.
c) 1. Convite de um eleito para a função de Secretário; 2. Confirmação de autenticidade dos diplomas; 3.
Declamação de juramento pelos eleitos; 4. Assinatura da ata; 5. Eleição e posse da Mesa Diretora.
d) 1. Eleição do secretário e demais membros da
Mesa Diretora; 2. Confirmação dos diplomas e apresentação dos bens; 3. Leitura do regimento interno;
4. Juramento; 5. Declaração de posse.
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QUESTÃO 18
Acerca das competências da Câmara que requerem a
sansão do Prefeito, é correto afirmar que

cinco por cento dos eleitores cadastrados no município, apresentado com as devidas autorias, suplências
e justificativas e defendido em plenário pelo prazo de
quinze minutos por um de seus signatários.

a) cabem aos poderes Legislativo e Executivo a solicitação de intervenção do Estado quando a desordem
for iminente, desde que votada pela maioria dos vereadores eleitos.

A descrição do Projeto de Lei A54, nos termos do Regimento Interno da Câmara do município de Madre
de Deus de Minas, refere-se a um Projeto de Lei

b) a eleição da Mesa Diretora é um assunto de responsabilidade do poder executivo, uma vez que os
eleitos regerão a legislatura e fiscalizarão os atos do
município.

b) de Iniciativa Popular.

c) o Código Tributário, o Código de Obras ou Edificações e o Estatuto dos Servidores Públicos contemplam disposições sob responsabilidade dessas duas
esferas de poder.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

d) a tomada de contas do prefeito, vice-prefeito e
dos vereadores nos casos previstos e indicados pela
Constituição da República ordenam um dos assuntos
de início de mandato.
QUESTÃO 19
Um dos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sugeriu ao seu presidente a solicitação
de assessoria de órgão de assistência técnica para a
emissão de parecer referente ao Projeto de Lei de Codificação apresentado em plenário. Ao proceder com
a solicitação o grupo se deparou com o indeferimento, uma vez que
a) o projeto teve a tramitação suspensa.
b) a comissão não foi constituída por cinco membros.

a) Sócio-ambiental.
c) de Requerimento Popular.
d) de Representação Municipal.

QUESTÃO 21
Considere os conceitos, classificações, definições e
estágios relacionadas às receitas públicas, listados a
seguir:
1) Lançamento.
2) Recolhimento.
3) Receita derivada.
4) Categoria econômica.
5) Receita intraorçamentária.
Considere, ainda, as informações a seguir e as associe
corretamente a cada item anterior.
( ) Classificação que engloba receitas correntes e receitas de capital.
( ) Receita integrante do mesmo orçamento, seja ele
da esfera fiscal ou da seguridade social.
( ) Visa apurar os valores, espécies e vencimentos
devidos pelo contribuinte ou pelo devedor.

c) não havia recurso para atendimento dessa despesa
em específico.

( ) Escrituração contábil por meio da qual se registra, em livros próprios, o valor recolhido aos cofres
públicos.

d) o pedido foi realizado com quarenta e oito horas
de antecedência e fora do formulário padrão.

( ) Provém do patrimônio ou renda de particulares,
em razão da capacidade do Estado de impor sua cobrança.

QUESTÃO 20

A sequência correta dessa associação é

O PL A54, inscrito pelo Presidente da Associação Amigos do Córrego Alfa na Secretaria-Geral da Câmara,
oito horas antes do início da reunião, refere-se à demanda de limpeza do córrego. O PL foi subscrito por
8

a) 3, 5, 4, 1, 2.
b) 5, 3, 2, 1, 4.
c) 4, 5, 1, 2, 3.
d) 4, 3, 2, 1, 5.
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 23

De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, as Demonstrações
Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) possuem uma estrutura padronizada, capaz de evidenciar informações relevantes para atender as necessidades de seus usuários.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre despesa pública, tendo em vista as normas
e leis que regem a Contabilidade Aplicada ao Setor
Público.

Em relação às DCASP´s, é INCORRETO afirmar que
a) o balanço orçamentário apresenta as receitas e
as despesas orçamentárias previstas, bem como os
recebimentos e os pagamentos, conjugados com os
saldos de caixa do exercício anterior e os que são
transferidos para o exercício seguinte.
b) os valores de ativos, passivos, receitas e despesas
não devem ser compensados, excetuando-se as condições em que tal procedimento for exigido ou permitido por meio de norma específica.
c) o passivo não circulante, que evidencia os valores
das obrigações realizáveis a longo prazo, tais como
empréstimos e financiamentos, fornecedores, sendo
que, neste caso, o longo prazo é entendido como a
obrigação que exija desembolso de recursos financeiros após o término do exercício seguinte, compõe o
balanço patrimonial.
d) na apuração do fluxo de caixa das atividades de
financiamento estão compreendidas as obtenções de
empréstimos, financiamentos e demais operações de
crédito, inclusive o refinanciamento da dívida.

( ) Os valores empenhados, liquidados e não pagos
no exercício serão classificados, quando do encerramento contábil, em dívida ativa.
( ) A escrituração dos valores relativos à execução
orçamentária da despesa, dependendo da fase, poderá envolver contas de natureza orçamentária, patrimonial e de controle.
( ) As despesas orçamentárias relativas ao pagamento de Juros e Encargos da Dívida, classificadas
quanto ao Grupo de Natureza da Despesa, geralmente integram as Despesas Correntes.
( ) Os tipos de empenhos estimativo, global e ordinário são utilizados para classificar a despesa pública
quanto ao seu alcance, sendo que o tipo global é indicado para as despesas que envolvem duas ou mais
dotações.
( ) A classificação institucional da despesa pública
tem como objetivo segregar as dotações orçamentárias de forma a evidenciar a área de atuação governamental, isto é, trata-se do maior nível de agregação das áreas de atuação do setor público.
De acordo com as afirmações, a sequência correta é
a) F, V, V, F, F.
b) V, F, F, V, F.
c) F, V, F, V, V.
d) V, F, V, F, V.
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QUESTÃO 24
Preencha corretamente as lacunas do texto a seguir
que trata do planejamento público.

( ) Na licitação em que for cabível a modalidade “Concorrência”, a administração poderá utilizar qualquer
outra modalidade de valor superior, como, por exemplo, a "Tomada de Preços", "Concurso" ou "Pregão".

O planejamento público no Brasil envolve normativos legais voltados para regulamentação da aplicação dos recursos públicos. O projeto de lei do(a)
______________ estabelecerá, dentre outras coisas, diretrizes, objetivos e metas da administração
pública federal, enquanto o projeto de lei do(a)
______________ disporá sobre alterações na legislação tributária. De iniciativa ______________
do Poder ______________, o projeto de lei do(a)
______________ será constituído(a) pelos orçamentos fiscal, da ______________ e de investimentos das empresas estatais ______________ pelo
______________.

( ) A modalidade chamada “Convite” é aquela em
que a administração convida interessados, com mínimo de três participantes, do ramo pertinente ao
objeto da licitação.

A sequência que preenche corretamente as lacunas
do texto é

a) V, V, F, V, V.

a) LDO / PPA / exclusiva / Legislativo / LOA / dívida
pública / dependentes / poder público
b) PPA / LDO / privativa / Executivo / LOA / seguridade social / controladas / poder público
c) PPA / LOA / ordinária / Legislativo / PPA / previdência social / controladas / setor privado
d) LDO / PPA / preferencial / Executivo / LOA / seguridade social / independentes / poder público
QUESTÃO 25
Considerando-se as disposições da Lei Federal nº 8666/93
e suas alterações, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F)
o que se afirma sobre as licitações e contratos públicos.
( ) Para realizar a venda de bens inservíveis à administração, a modalidade de licitação adequada
para este procedimento é o "Leilão".
( ) É dispensável a realização de licitação quando
houver inviabilidade de competição, especialmente
para produtos e serviços cuja marca especificada no
edital seja líder de mercado.
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( ) Os contratos celebrados pela administração pública deverão ter a vigência necessária para a completa execução dos serviços contratados, conforme
cronograma físico definido pelo gestor, podendo ser
de, no máximo, o período de duração do mandato
do gestor.
De acordo com as afirmações, a sequência correta é

b) F, F, F, F, V.
c) F, V, V, F, F.
d) V, F, F, V, F.
QUESTÃO 26
A respeito do patrimônio público, suas variações
e composição em entidades do setor público, é
INCORRETO afirmar que
a) as classes de ativos de infraestrutura e bens do
patrimônio cultural são utilizadas para classificar os
bens de uso comum do povo.
b) o passivo é considerado uma obrigação presente,
que deriva de um evento passado, cuja extinção deva
resultar na saída de recursos da entidade.
c) o reconhecimento de uma dívida passiva é um
exemplo de uma variação patrimonial quantitativa
diminutiva, por promover uma diminuição na situação patrimonial líquida da entidade.
d) o pagamento de uma despesa pública, já reconhecida em exercício anterior, gera variação patrimonial
quantitativa diminutiva, por resultar em redução da
situação líquida patrimonial.
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QUESTÃO 27
Com relação aos princípios orçamentários, os créditos orçamentários adicionais e as fontes de recursos
para sua abertura, é correto afirmar que
a) os créditos adicionais extraordinários abertos
em um exercício podem ser reabertos no exercício
seguinte, desde que não tenham sido utilizados no
exercício em que foram abertos.
b) os créditos adicionais especiais são os destinados
a despesas urgentes e imprevisíveis tais como em
caso de guerra ou calamidade pública.
c) o superávit financeiro, apurado no balanço patrimonial de exercício anterior, desde que não comprometido, pode ser utilizado como fonte para abertura
de créditos adicionais.
d) a autorização para abertura de créditos adicionais
contida na Lei Orçamentária Anual constitui uma exceção ao princípio orçamentário da anualidade.
QUESTÃO 28
Em relação ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e à Contabilização e Escrituração das Transações
no Setor Público, avalie as afirmações a seguir.
I - As contas das classes 5 e 6 são utilizadas para registro, evidenciação e controle da execução orçamentária, intraorçamentária e financeira nas entidades do
Setor Público.
II - O registro contábil para evidenciar as variações
patrimoniais envolverão lançamentos horizontais,
envolvendo contas de mesma classe, atributo contábil e nível de consolidação.
III - O atributo contábil intitulado “natureza do saldo”
identifica se a conta tem saldo devedor ou credor,
sendo classificada como conta mista ou híbrida aquela que possui ambos tipos de saldos.
IV - Excepcionalmente é possível realizar lançamentos contábeis entre contas de natureza de informação patrimonial e de natureza de informação orçamentária, desde que conste justificativa em notas
explicativas.

V - As contas de classe 7 e 8 são destinadas a registrar, processar e evidenciar os atos de gestão cujos
efeitos possam produzir modificações no patrimônio
da entidade do setor público, bem como aqueles com
funções específicas de controle.
Está correto apenas o que se afirma em
a) I e II.
b) III e V.
c) I, IV e V.
d) II, III e IV.
QUESTÃO 29
Em relação ao que prevê a Constituição Federal de
1988, avalie as afirmações a seguir .
I - É de competência dos municípios instituir impostos sobre os serviços de qualquer natureza, ressalvadas as exceções e condições estabelecidas.
II - Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário devem manter, de forma integrada, sistema de controle interno, que terá como finalidade, dentre outras
coisas, apoiar o controle externo no exercício de sua
missão institucional.
III - É permitido à União conceder isenções de tributos
da competência dos Estados e do Distrito Federal, sendo que, no caso de municípios, a isenção fica condicionada à compensação, dentro do mesmo exercício,
do valor que seria arrecadado com o tributo em vigor.
IV - O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, se exercido com o auxílio do Tribunal de Contas
da União, precisa conter parecer prévio emitido pela
corte de contas e, para que tenha validade, necessita ser aprovado por maioria absoluta na Câmara dos
Deputados.
Está correto apenas o que se afirma em
a) I.
b) I e II.
c) II e III.
d) III e IV.
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QUESTÃO 30
Em relação às Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), avalie as afirmações a seguir.
I - A informação contábil, para ser útil, necessita corresponder à representação fidedigna dos fenômenos
econômicos e outros que se pretenda representar.
II - O aspecto patrimonial, em que prevalece a aplicação do regime de competência, visa atender aos princípios e às normas contábeis vigentes voltadas para
o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos
ativos e passivos e variações patrimoniais do ente
público.
III - Os Relatórios Contábeis de Propósito Geral das
Entidades do Setor Público (RCPGs) são elaborados
para atender finalidades e necessidades específicas
de determinados grupos de usuários, podendo ser
disponibilizados ao público em geral, em caso de interesse público.
Está correto apenas o que se afirma em
a) II.
b) III.
c) I e II.
d) I e III.
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS DE MINAS

GABARITO (RASCUNHO)
Língua portuguesa

regimento interno

01

A

B

C

D

16

A

B

C

D

02

A

B

C

D

17

A

B

C

D

03

A

B

C

D

18

A

B

C

D

04

A

B

C

D

19

A

B

C

D

05

A

B

C

D

20

A

B

C

D

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

matemática
06

A

B

C

D

21

A

B

C

D

07

A

B

C

D

22

A

B

C

D

08

A

B

C

D

23

A

B

C

D

09

A

B

C

D

24

A

B

C

D

10

A

B

C

D

25

A

B

C

D

26

A

B

C

D

27

A

B

C

D

28

A

B

C

D

29

A

B

C

D

30

A

B

C

D

conhecimentos gerais
11

A

B

C

D

12

A

B

C

D

13

A

B

C

D

informática básica
14

A

B

C

D

15

A

B

C

D

O gabarito e o caderno de provas serão divulgados no endereço eletrônico:

concurso.fundacaocefetminas.org.br

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

