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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

CONTADOR 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término 
da prova. 
 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Observe o Balanço Patrimonial simplificado abaixo e calcule o Índice de Liquidez Seca (ILS). 

 

BALANÇO PATRIMONIAL 2016 - TMJ LTDA 

ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE 

CAIXA R$5.500,00 FORNECEDORES R$10.500,00 

BANCOS R$1.000,00 SALÁRIOS A PAGAR R$3.050,00 

CLIENTES R$6.250,00   

ESTOQUE DE MERCADORIAS R$2.300,00   

ATIVO NÃO CIRCULANTE PASSIVO NÃO CIRCULANE 

INVESTIMENTOS R$4.000,00 EMPRÉSTIMOS R$2.000,00 

IMOBILIZADOS R$1.500,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

  CAPITAL SOCIAL R$5.000,00 

TOTAL: R$20.550 TOTAL: R$20.550,00 

 

A) 48% 

B) 73% 

C) 94% 

D) 111% 

___________________________________________________________________________________________________
 

22) Qual das alternativas a seguir não é característica da 

Demonstração do Valor Adicionado (DVA)? 

  

A) Apresenta a diferença entre o valor da venda de bens 

e serviços produzidos por uma empresa e o valor dos 

bens e serviços adquiridos de terceiros que serviram 

de insumos para essa produção; 

B) Possui o objetivo de evidenciar qual riqueza criada 

pela companhia no processo de produção de bens e 

serviços e a forma como ela foi distribuída; 

C) É representada em termos líquidos, isto é, do valor 

adicionado bruto são excluídos encargos de 

depreciação, amortização e exaustão; 

D) Indicam aumento de valor de elementos do ativo 

resultante de novas avaliações. 

 
23) O Art. 87 da Lei 8.666/93 afirma que pela inexecução 

total ou parcial do contrato a Administração poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as 

seguintes sanções, EXCETO: 
 

A) Suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 2 (dois) anos; 

B) Suspensão definitiva de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração; 

C) Advertência; 

D) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório 

ou no contrato. 

 

24) De acordo com a Resolução CFC Nº 1.185/09, 

(Redação alterada pela Resolução CFC n.º 

1.376/11), que aprova a NBC TG 26 e trata da 

Apresentação  das Demonstrações Contábeis, 

segundo a finalidade: São uma apresentação da 

posição patrimonial e financeira e do desempenho da 

entidade. O objetivo das demonstrações contábeis é 

o de proporcionar informação acerca da posição 

patrimonial e do desempenho e dos fluxos de caixa 

da entidade que seja útil a um grande número de 

usuários em suas avaliações e tomada de decisões 

econômicas. As demonstrações contábeis também 

objetivam apresentar os resultados da atuação da 

administração, em face de seus deveres e 

responsabilidades na gestão diligente dos recursos 

que lhe foram confiados. Para satisfazer a esse 

objetivo, as demonstrações contábeis proporcionam 

informação da entidade acerca do seguinte, exceto:  
 

A) ativos;  

B) passivos; 

C) receitas e despesas, incluindo ganhos e perdas;  

D) demonstração de mutação do patrimônio líquido. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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25) A Lei 4.320/64 institui Normas Gerais do Direito 

Financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal. De acordo com 7º 

artigo que diz respeito à Lei de Orçamento, que 

poderá conter autorização ao Executivo. Julgue os 

itens a seguir: 

 
I. Abrir créditos suplementares até determinada 

importância obedecidas as disposições do Art. 43; (a 
depender dos recursos disponíveis para ocorrer a 
despesa e será precedida de exposição justificativa); 

II. Realizar exclusivamente no final do exercício 
financeiro, operações de crédito por antecipação da 
receita, para atender insuficiência de caixa; 

III. Em casos de déficit, a Lei de Orçamento indicará as 
fontes de recursos que o Poder Legislativo fica 
autorizado a utilizar para atender a sua cobertura; 

IV. O produto estimado de operações de crédito e de 
alienação de bens imóveis somente se incluirá na 
receita quando umas e outras forem especificamente 
autorizadas pelo Poder Legislativo em forma que 
juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-
las no exercício. 

 
A) V; V; V; F. 

B) V; F; F; V. 

C) V; F; V; F. 

D) V; F; V; V. 

 
26) Segundo levantamento feito pela Escola Nacional de 

Administração Pública (ENAP), o Orçamento Público 
é instrumento de gestão de maior relevância e 
provavelmente o mais antigo da administração 
pública, que os governos usam para organizar os 
seus recursos financeiros. Partindo da intenção inicial 
de controle, o orçamento público tem evoluído e vem 
incorporando novas instrumentalidades. Podendo ser 
do tipo Clássico ou Tradicional; Desempenho ou de 
Realizações; e Orçamento Programa. Classifique-os 
a seguir: 

 
I. Essa técnica clássica produz um orçamento que se 

restringe à previsão da receita e à autorização de 
despesas; 

II. Está ligada à ideia de planejamento. De acordo com 
ela, o orçamento deve considerar os objetivos que o 
governo pretende alcançar, durante um período 
determinado de tempo; 

III. Maior precisão na elaboração dos orçamentos; 
IV. Conhecer a destinação dos itens de despesa do 

governo e não vinculado ao sistema de 
planejamento. 

 
A) Orçamento Tradicional; Orçamento Programa; 

Orçamento Programa e Orçamento Desempenho; 

B) Orçamento Tradicional; Orçamento Desempenho e 

Orçamento Programa e Orçamento Tradicional;  

C) Orçamento Programa, Orçamento Tradicional e 

Orçamento Desempenho; Orçamento Programa;  

D) Orçamento Desempenho; Orçamento Programa e 

Orçamento Tradicional e Orçamento Programa.  

27) Na Lei 4.320/64 e nas Leis de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO). Os princípios orçamentários 

são premissas a serem observadas na concepção da 

proposta orçamentária. Dentre os princípios a seguir, 

qual diz respeito ao princípio da não afetação ou não 

vinculação: 

 

A) Estabelece que a elaboração do orçamento deve 

observar as limitações em relação aos gastos e às 

receitas;  

B) A lei orçamentária não poderá conter matéria 

estranha à fixação das despesas e previsão das 

receitas; 

C) Segundo esse princípio, nenhuma parcela da receita 

poderá ser reservada ou comprometida para atender 

a certos ou determinados gastos; 

D) Fica evidente que os valores autorizados para a 

realização das despesas no exercício deverão ser 

compatíveis com os valores previstos para a 

arrecadação das receitas.  

 

28) De acordo com o Art. 165/88 da Constituição 

Federal, que trata dos orçamentos e disciplina Leis 

de iniciativa do Poder executivo estabelecendo o 

Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e os 

orçamentos anuais. Julgue os itens a seguir: 

 

I. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de 

forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas 

da administração pública federal para as despesas 

de capital e outras delas decorrentes e para as 

relativas aos programas de duração continuada; 

II. A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as 

metas e prioridades da administração pública federal, 

incluindo as despesas de capital para o exercício 

financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei 

orçamentária anual, disporá sobre as alterações na 

legislação tributária e estabelecerá a política de 

aplicação das agências financeiras oficiais de 

fomento; 

III. A lei orçamentária anual conterá dispositivo estranho 

à previsão da receita e à fixação da despesa, se 

incluindo na proibição a autorização para abertura de 

créditos suplementares e contratação de operações 

de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos 

termos da lei; 

IV. O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o 

encerramento de cada bimestre, relatório resumido 

da execução orçamentária. 

 

A) V; V; V; V. 

B) V; V; F; V. 

C) V; F; F; V. 

D) V; V; F; F. 
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29) Em relação aos prazos para envio do projeto da Lei 

de Diretrizes Orçamentárias, pelo poder executivo, 

ao poder legislativo. Indique a alternativa CORRETA: 

 

A) Até oito meses e meio antes do encerramento do 

exercício e devolvido para sanção até o 

encerramento do primeiro período da sessão 

legislativa. 

B) Até quatro meses antes encerramento do exercício e 

devolvido para sanção até o encerramento do 

primeiro período da sessão legislativa. 

C) Até seis meses antes encerramento do exercício e 

devolvido para sanção até o encerramento do 

primeiro período da sessão legislativa. 

D) Até três meses antes do exercício e devolvido para 

sanção até o encerramento do primeiro período da 

sessão legislativa. 

 

30) O Art. 167/88 trata sobre as vedações no que tange 

aos orçamentos públicos. EXCETO: 

 

A) A realização de despesas ou a assunção de 

obrigações diretas que excedam os créditos 

orçamentários ou adicionais; 

B) A realização de operações de créditos que excedam 

o montante das despesas de capital, ressalvadas as 

autorizadas mediante créditos suplementares ou 

especiais com finalidade precisa, aprovados pelo 

Poder Legislativo por maioria absoluta; 

C) A abertura de crédito suplementar ou especial 

mediante prévia autorização legislativa e indicação 

dos recursos correspondentes; 

D) A transferência voluntária de recursos e a concessão 

de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, 

pelos Governos Federal e Estaduais e suas 

instituições financeiras, para pagamento de despesas 

com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

 

31) O Art. 11 da LC 101/2000 constituem requisitos 

essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a 

instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos 

os tributos da competência constitucional do ente da 

Federação. Julgue os itens a seguir e aponte a 

sequencia correta: 

 

I. As previsões de receita observarão as normas 

técnicas e legais, considerarão os efeitos das 

alterações na legislação, da variação do índice de 

preços, do crescimento econômico ou de qualquer 

outro fator relevante e serão acompanhadas de 

demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, 

da projeção para os dois seguintes àquele a que se 

referirem, e da metodologia de cálculo e premissas 

utilizadas; 

II. Reestimativa de receita por parte do Poder 

Legislativo só será admitida se comprovado erro ou 

omissão de ordem técnica ou legal; 

III. O montante previsto para as receitas de operações 

de crédito poderá ser superior ao das despesas de 

capital constantes do projeto de lei orçamentária; 

IV. O Poder Executivo de cada ente colocará à 

disposição dos demais Poderes e do Ministério 

Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final 

para encaminhamento de suas propostas 

orçamentárias, os estudos e as estimativas das 

receitas para o exercício subsequente, inclusive da 

corrente líquida, e as respectivas memórias de 

cálculo. 
 

A) V; V; F; V. 

B) V; F; F; V. 

C) V; F; V; V. 

D) V; V; F; F. 
 

32) Com a promulgação da Lei Complementar 101/00, a 

Lei de Diretrizes Orçamentárias teve sua importância 

ampliada, em razão da exigência de informações e 

anexos que passam a integra-la. O anexo de metas 

fiscais demonstrará: 
 

A) Como será a condução da politica fiscal para os 

próximos exercícios e avaliará o desempenho fiscal 

dos exercícios anteriores; 

B) A avaliação dos passivos contingentes e outros 

riscos capazes de afetar as contas públicas, 

informando as providências a serem tomadas, caso 

se concretizem; 

C) As despesas incertas ou eventuais, por envolverem 

um grau de incerteza quanto à sua efetiva 

ocorrência; 

D) Transferências de recursos a entidades públicas e 

privadas.  
 

33) De acordo com o Art. 11 da Lei 4.320/64 a receita 

classificar-se-á nas seguintes categorias 

econômicas: Receitas Correntes e Receitas de 

Capital. Assinale o item que diz respeito a cada uma 

respectivamente: 
 

A) Receita Tributária e Receita de Contribuições; 

B) Operação de Crédito e Receita Agropecuária;  

C) Alienação de empréstimos e Receita de Serviços; 

D) Transferências correntes e Amortização de 

empréstimos; 
 

34) Diante das alternativas a seguir, aponte qual possui 

apenas exemplos de Origens da Receita de 

Contribuição: 
 

A) INSS parte patronal, IAPEP e IPMT; 

B) Contribuição de melhorias, Impostos e Taxas; 

C) IPMT, ISS e Dividendos; 

D) Juros de mora, créditos ativos e serviços industriais 

de esgoto. 
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35) O Estado do Piauí recebeu, a título de empréstimo, a 

parcela 07/15 do financiamento concedido ao 

município de Bora Bora, importando em R$ 

24.875,00. O principal atingiu o montante de R$ 

360.000,00. Apresente os valores da Despesa 

Corrente e de Capital: 

 

A) R$ 875,00 e R$ 24.000,00; 

B) R$ 920,00 e R$ 24.500,00; 

C) R$ 945,00 e R$ 24.650,00; 

D) R$ 990,00 e R$ 24.800,00. 

 

36) Seguindo as classificações de Receitas e Despesas 

Orçamentárias por Natureza, as contas de Receita 

de Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os 

Rendimentos do Trabalho e Juros sobre a Dívida por 

Contrato, serão caracterizadas como: 

 

A) Origem e Categoria Econômica; 

B) Subalínea e Elemento da Despesa; 

C) Espécie e Grupo de Despesa; 

D) Categoria Econômica e Modalidade de Aplicação. 

 

37) O Relatório de Gestão Fiscal é um instrumento criado 

pela Lei Complementar 101/2000, na qual segundo o 

Tesouro Nacional, objetiva o controle, monitoramento 

e publicidade do cumprimento, por parte dos entes 

federativos, assim como dos seus limites. Dos itens a 

seguir qual NÃO conterá características específicas 

ao RGF: 

 

A) Despesa corrente líquida com pessoal, distinguindo-a 

com inativos e pensionistas; 

B) Dívidas consolidada e mobiliária; 

C) Concessão de garantias; 

D) Operações de crédito, inclusive por antecipação da 

receita.  

 

38) Qual das alternativas não é considerada modalidade 

de empenho: 

 

A) ordinária; 

B) estimativa; 

C) global; 

D) liquidação. 

39) Segundo o Art. 43 a Lei 4.320/64 a abertura dos 

créditos suplementares e especiais depende da 

existência de recursos disponíveis para ocorrer a 

despesa e será precedida de exposição justificativa. 

Consideram-se recursos para o fim deste artigo, 

desde que não comprometidos, exceto: 

 

A) O superávit financeiro apurado em balanço 

patrimonial dos três últimos exercícios; 

B) Os provenientes de excesso de arrecadação; 

C) Os resultantes de anulação parcial ou total de 

dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, 

autorizados em Lei; 

D) O produto de operações de credito autorizadas, em 

forma que juridicamente possibilite ao poder 

executivo realiza-las. 

 

40) Analise a parte do Orçamento Público da Prefeitura 

Municipal de Vem pra Cá referente a 2016 e 

responda a questão abaixo: 

 

Órgão: 0200 - PREFEITURA MUNICIPAL 

 

Unidade Orçamentária: 0207 - SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA 

 

 12 - EDUCAÇÃO 

 12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 

 12.361.0276 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 2.033- Administração do Ensino 

Fundamental 

 3.3.90.36- Outros Serviços de Terceiros 

– Pessoa Física $ 12.000,00 

 3.3.90.39 - Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Juridíca $ 7.000,00 

 3.3.90.43- Subvenções Sociais $ 

7.000,00 

 

De acordo com a classificação funcional programática os 

itens: 12 - EDUCAÇÃO, 12.361.0276 - MANUTENÇÃO 

DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2.033 - Administração do 

Ensino Fundamental, são classificados respectivamente 

como: 

 

A) função, atividade, subfunção; 

B) função, programa, atividade; 

C) programa, projeto, atividade; 

D) projeto, programa, função. 
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41) Por crédito adicional, entendem-se as autorizações 

de despesas não computadas ou insuficientemente 

dotadas na Lei Orçamentária. Sobre o assunto, 

assinale a alternativa incorreta: 

 

A) O crédito suplementar incorpora-se ao orçamento, 

adicionando-se à dotação orçamentária que deva 

reforçar. 

B) Os créditos especiais e extraordinários conservam 

sua especificidade, demonstrando-se as despesas 

realizadas à conta dos mesmos, separadamente. 

C) Os créditos extraordinários poderão ser utilizados no 

exercício seguinte ao de sua abertura, cumpridos os 

requisitos estabelecidos em lei. 

D) A abertura dos créditos suplementares e 

extraordinários depende de prévia autorização 

legislativa, necessitando da existência de recursos 

disponíveis e precedida de exposição justificada. 

 

42) Em relação aos créditos adicionais, assinale a 

alternativa incorreta: 

 

A) O ato que abrir crédito adicional deverá indicar a 

importância, a espécie do mesmo e a classificação 

da despesa, exceto se créditos extraordinários. 

B) Os projetos de lei relativos à abertura de créditos 

adicionais deverão ser aprovados pelo Congresso 

Nacional, na forma da lei. 

C) A abertura de créditos especiais poderá estar 

autorizada diretamente na Lei Orçamentária Anual. 

D) Os créditos extraordinários serão abertos por medida 

provisória, no caso federal e de entes que possuem 

tal instrumento, e por decreto do Poder Executivo 

para os demais entes. 

 

43) O reconhecimento de obrigação de pagamento de 

despesas fixadas, no orçamento vigente, decorrentes 

de compromissos assumidos em exercícios 

anteriores àquele em que deva ocorrer o pagamento, 

é competência: 

 

A) Da autoridade competente para empenhar a 

despesa. 

B) Do Poder Legislativo. 

C) Do Chefe do Executivo. 

D) Da autoridade competente para aprovar o orçamento. 

44) Sobre a relação entre Passivo Exigível e as Etapas 

da Execução Orçamentária, assinale a alternativa 

incorreta: 

 

A) O empenho de despesa é o ato emanado de 

autoridade competente que cria para o Estado 

obrigação de pagamento pendente ou não de 

implemento de condição. 

B) Quando o fato gerador do passivo exigível ocorrer 

antes do empenho, ou entre o empenho e a 

liquidação, é necessário o registro de uma etapa 

intermediária entre o empenho e a liquidação, 

chamada ―empenho em liquidação‖. 

C) A liquidação consiste na efetiva saída do recurso 

financeiro que ocasionará a baixa de um passivo 

exigível existente. 

D) As ―obrigações‖ da administração consistem no 

comprometimento de recurso financeiro da entidade 

governamental que fez o empenho. 

 

45) “Mensuração é o processo que consiste em 

determinar os valores pelos quais os elementos das 

demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e 

apresentados nas demonstrações contábeis.” 

(MCASP). Os direitos, os títulos de créditos e as 

obrigações são mensurados ou avaliados pelo: 

 

A) Valor líquido 

B) Valor justo 

C) Valor original 

D) Valor realizável 

 

46) De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada 

ao Setor Público, a entidade deve considerar os 

seguintes fatores na determinação da vida útil de um 

ativo intangível, exceto: 

 

A) A utilização prevista de um ativo pela entidade e se o 

ativo pode ser gerenciado eficientemente por outra 

equipe da administração. 

B) Os ciclos de vida típicos dos produtos do ativo e as 

informações públicas sobre estimativas de vida útil 

de ativos semelhantes, utilizados de maneira 

semelhante. 

C) A estabilidade do setor em que o ativo opera e as 

mudanças na demanda de mercado para produtos ou 

serviços gerados pelo ativo 

D) O período de negociação sobre o ativo e os limites 

legais ou contratuais para a sua utilização. 
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47) Em relação ao campo de aplicação da Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público (CASP), julgue as 

afirmativas abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F) e 

assinale a alternativa correta: 

 

(__) A CASP é utilizada obrigatoriamente pelos órgãos da 

Administração Direta e por parte das entidades da 

Administração Indireta. 

(__) As entidades que integram o Orçamento de 

Investimento não aplicarão a CASP integralmente. 

(__) As empresas estatais dependentes são empresas 

controladas que recebem recursos financeiros do 

ente controlador, inclusive os provenientes de 

aumento da participação acionária. 

 

A) V – V – V 

B) V – V – F 

C) F – V – F 

D) F – F – F 

 

48) Sobre a classificação das receitas públicas quanto à 

forma de ingresso, é incorreto afirmar que: 

 

A) A receita pública pode ser considerada orçamentária 

mesmo se não estiver incluída na lei orçamentária 

anual. 

B) As receitas extraorçamentárias integram o orçamento 

público. 

C) As operações de crédito e as operações de crédito 

por antecipação de receita não se confundem. 

D) As receitas extraorçamentárias se incorporam ao 

patrimônio público, de tal forma que seu pagamento 

não está sujeito à autorização legislativa. 

 

49) De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada 

ao Setor Público, analise as afirmativas abaixo e 

assinale a alternativa correta: 

 

I. No Balanço Orçamentário, a identificação das 

receitas e despesas intraorçamentárias poderá ser 

apresentada em notas explicativas. 

II. No momento final da execução orçamentária, tem-

se o equilíbrio entre receita prevista e despesa 

fixada. 

III. O déficit representa a eventual diferença a maior 

entre as receitas realizadas e as despesas 

empenhadas. 
 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa III está correta. 

C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I, II e III estão corretas. 

50) Sobre os princípios de contabilidade de acordo com a 

resolução do CFC nº 1.282/10, assinale a alternativa 

correta: 

 

A) O Princípio da Continuidade pressupõe que a 

Entidade continuará exercendo o controle contábil 

sobre seu patrimônio no futuro. 

B) O Princípio da Prudência refere-se ao processo de 

mensuração e apresentação dos componentes 

patrimoniais para produzir informações íntegras e 

tempestivas. 

C) O Princípio da Competência pressupõe a 

simultaneidade da confrontação de receitas e de 

despesas correlatas. 

D) A integridade e a fidedignidade dizem respeito à 

necessidade de as variações serem reconhecidas 

estritamente ao cumprimento das formalidades legais 

para sua ocorrência. 

 

51) De acordo com a Lei nº 6.404/76 e alterações 

posteriores, a companhia pode criar, a qualquer 

tempo, títulos negociáveis, sem valor nominal e 

estranhos ao capital social. Assinale a assertiva que 

corresponde a denominação desses títulos: 

 

A) Partes complementares; 

B) Partes beneficiárias; 

C) Partes suplementares; 

D) Partes ordinárias; 

 

52) Conforme o disposto na Lei nº 6.404/76, sobre o 

Conselho de Administração é INCORRETO afirmar: 
 

A) O estatuto deve estabelecer o prazo de gestão, que 

não poderá ser superior a 2 (dois) anos, permitida a 

reeleição; 

B) O estatuto poderá prever a participação no conselho 

de representantes dos empregados, escolhidos pelo 

voto destes, em eleição direta, organizada pela 

empresa, em conjunto com as entidades sindicais 

que os representem; 

C) O estatuto deve estabelecer o modo de substituição 

dos conselheiros; 

D) O estatuto deve estabelecer as normas sobre 

convocação, instalação e funcionamento do 

conselho, que deliberará por maioria de votos, 

podendo também estabelecer quorum qualificado 

para certas deliberações, desde que especifique as 

matérias. 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                     Página | 13  

 

  CARGO: CONTADOR 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

53) Assinale a assertiva que NÃO corresponde a uma 

demonstração financeira exigida para as companhias 

ao fim de cada exercício social, de acordo com a Lei 

nº 6.404/76: 

 

A) Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; 

B) Balanço econômico; 

C) Demonstração dos fluxos de caixa; 

D) Balanço patrimonial; 

 

54) De acordo com a Lei nº 6.404/76, a demonstração do 

resultado do exercício discriminará, exceto: 

 

A) A receita bruta das vendas e serviços, as deduções 

das vendas, os abatimentos e os impostos; 

B) A receita líquida das vendas e serviços, o custo das 

mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto; 

C) As despesas com as vendas canceladas, as 

despesas financeiras, não deduzidas das receitas, as 

despesas gerais e administrativas, e outras despesas 

operacionais; 

D) O lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e 

as outras despesas; 

 

55) Assinale a assertiva que NÃO representa um ativo: 

 

A) Equivalentes de caixa em aplicações de liquidez 

imediata; 

B) Alugueis pagos antecipadamente; 

C) Mercadorias para revenda; 

D) Adiantamentos de clientes; 

 

56) Acerca dos regimes contábeis utilizados para 

apuração do resultado, é CORRETO afirmar: 

 

A) No regime de caixa, as receitas são reconhecidas no 

momento em que forem realizadas, independente do 

seu recebimento; 

B) No regime de caixa, as despesas são registradas no 

momento em que forem incorridas, independente do 

seu pagamento; 

C) No regime de caixa, as receitas são reconhecidas no 

momento do seu recebimento; 

D) No regime de competência, as receitas e despesas 

são registradas, respectivamente, no momento do 

recebimento ou pagamento, independentemente de 

terem sido realizadas ou incorridas; 

 

57) São despesas correntes, EXCETO: 

 

A) Amortização da dívida; 

B) Pagamento de diárias; 

C) Juros e encargos da dívida; 

D) Pessoal e encargos sociais; 

58) Assinale a alternativa que corresponde à 

denominação atribuída as transferências destinadas 

a empresas públicas ou privadas de caráter 

industrial, comercial, agrícola ou pastoril: 

 

A) Subvenções extraorçamentárias; 

B) Subvenções econômicas; 

C) Subvenções fiscais; 

D) Subvenções sociais; 

 

59) Segundo a Lei nº 4.320/1964, NÃO compreende a 

dívida flutuante: 

 

A) Os serviços da dívida a receber;  

B) Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida; 

C) Os depósitos; 

D) Os débitos de tesouraria; 

 

60) Restos a Pagar são as despesas empenhadas, mas 

não pagas até o dia 31 de dezembro. De acordo com 

o disposto na Lei nº 4.320/1964, os Restos a Pagar 

distinguem-se em: 

 

A) Arrecadados e Não Arrecadados; 

B) Constituídos e Não Constituídos; 

C) Recolhidos e Não Recolhidos; 

D) Processados e Não Processados; 

 

 

 


