ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015
JULHO DE 2015

CADERNO DE PROVA ESCRITA
CARGO: TÉCNICO CONTÁBIL
Nº de Inscrição

Nome do Candidato

INSTRUÇÕES
* PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME
COMPLETO
* A duração da prova será de 03 horas, compreendidas entre das 14:00 hs às 17:00 hs.
I - Para fazer a prova você usará:
a) Este caderno de prova;
b) Um cartão-resposta.
II - O caderno de prova conterá 25 questões de múltipla escolha com até cinco alternativas (“a”
a “e”), sendo:
Questões de nº 01 à 05 – Língua Portuguesa
Questões de nº 06 à 10 - Conhecimentos Gerais
Questões de nº 11 à 15 - Matemática e Raciocínio Lógico
Questões de nº 16 à 25 - Conhecimentos Específicos
III - As questões deverão ser elaboradas no caderno de prova e após, transferidas ao CARTÃO
RESPOSTA, onde você deverá preencher o espaço quadriculado, que representa a resposta da
questão, com caneta esferográfica azul ou preta.
IV - O CARTÃO RESPOSTA não poderá ser rasurado, sob pena de desclassificação do
Concurso.
V - O candidato deverá informar no CARTÃO RESPOSTA apenas os itens a seguir:
 Seu nome no espaço destinado para esta finalidade.
 Seu número de inscrição no espaço destinado para esta finalidade.
 Sua digital, qual será recolhida pelo fiscal.
VI - Ao concluir a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o CADERNO DE PROVA
completo, juntamente com o CARTÃO RESPOSTA.
VII - O candidato terá direito de levar consigo apenas seu RASCUNHO DE GABARITO,
onde não será permitido anotações e rasuras. Esse documento deverá conter somente suas
respostas!
VIII - Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros candidatos,
efetue empréstimos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. Utilize o verso do caderno
de prova como rascunho. Não é permitido o uso de calculadoras ou quaisquer outros aparelhos
eletrônicos. A fraude, indisciplina, e o desrespeito aos fiscais são faltas que eliminam o
candidato. Boa prova!

1

ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

2

ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Língua Portuguesa
1- Analise as afirmativas abaixo quanto as mudança ocorridas nas regras de acentuação:
I.
II.
III.
IV.

Não se usa mais o acento dos ditongos abertos éi e ói das palavras paroxítonas (palavras
que têm acento tônico na penúltima sílaba).
Nas palavras paroxítonas, não se usa mais o acento no i e no u tônicos quando vierem
depois de um ditongo decrescente.
Não se usa mais o acento das palavras terminadas em êem e ôo(s).
Não se usa mais o acento agudo no u tônico das formas (tu) arguis, (ele) argui, (eles)
arguem, do presente do indicativo do verbo arguir. O mesmo vale para o seu composto
redarguir.

Assinale a alternativa correta:
a.
b.
c.
d.
e.

Estão corretas apenas as afirmativas I , II e III.
Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.
Estão corretas apenas as afirmativas II e IV.
Estão corretas apenas as afirmativas I, II, III e IV.
Nenhuma das afirmativas estão corretas.

2- Assinale a alternativa incorreta referente o uso do hífen:
a.
b.
c.
d.
e.

Usa-se o hífen nas palavras compostas que não apresentam elementos de ligação,
exemplo: vaga-lume.
Usa-se o hífen em certas palavras que não perderam a noção de composição, como:
manda-chuva.
Não se usa o hífen em compostos que apresentam elementos de ligação, como: dia a
dia.
Usa-se o hífen nos compostos entre cujos elementos há o emprego do apóstrofo.
Exemplo: gota-d’água.
Não se usa o hífen se o prefixo terminar com letra diferente daquela com que se inicia a
outra palavra. Exemplos: intermunicipal.

3- Analise as afirmativas onde todas as palavras estão escritas corretamente:
I.
II.
III.
IV.

capixaba, bruxa, caxumba, faxina, graxa.
relaxar, rixa, roxo, xale, xaxim, xenofobia.
eixo, frouxo, trouxa, baixo, encaixar, paixão, rebaixar.
Encharcar, enchumaçar , enchiqueirar, fantoche.

Assinale a alternativa correta:
a.
b.
c.
d.
e.

Estão corretas apenas as palavras das afirmativas I, II e IV.
Estão corretas apenas as palavras das afirmativas II e III.
Estão corretas apenas as palavras das afirmativas I, II, III e IV.
Estão corretas apenas as palavras das afirmativas I, III e IV.
Estão incorretas todas as afirmativas.
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4- As formas oblíquas tônicas dos pronomes pessoais podem funcionar como: complemento
nominal, objeto indireto, objeto direto, agente da passiva e adjunto adverbial. Sendo assim,
assinale a frase correta que refere-se ao objeto indireto das formas oblíquas tônicas dos
pronomes:
a.
b.
c.
d.
e.

O que você pensa de mim, não o diga.
Gosto de passear contigo pelo jardim.
Eu fui muito amado por ela.
Ele esqueceu a si mesmo.
Todos cantam em louvor a ti.

5- A sílaba tônica pode aparecer em três diferentes posições, sendo assim, correlacione as
colunas corretamente:
Classificação
I- paroxítonas
II- oxítonas
III- proparoxítonas

Palavras
( ) Alcântara, mágico, lâmpada, ótimo.
( ) âmbar, éter, dólar, pedra, caminho, amável.
( ) lágrima, trânsito, xícara, úmido.
( ) você, café, jiló, alguém, ninguém.
( ) gente, planeta, homem, álbum, vírus, tórax.

Assinale a sequencia correta de cima para baixo:
a.
b.
c.
d.
e.

II, I, II, III e I.
III, I, III, II e I.
I, II, III, II e III.
II, I, III, I e II.
I, III, II, I e III.
Conhecimentos Gerais

6- Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (1730/1814), escultor e arquiteto brasileiro. Na
agitada Vila Rica do século XVIII, que emergia da aventura do ouro e pronunciava a
emancipação, Antônio Francisco foi o discípulo informal de uma comunidade interessada nas
letras, nas artes e na política. Tendo saído de Minas uma única vez, quando foi ao Rio de
Janeiro, incorporou, através de gravuras e textos, a tradição do ______ e do rococó e os ecos do
clássico e do gótico. Em 1968 foi inaugurado o Museu do Aleijadinho, na Igreja matriz de
Antônio Dias, bairro de Ouro Preto, onde viveu e morreu o artista.

Assinale a alternativa que completa a lacuna acima:
a.
b.
c.
d.
e.

romantismo
simbolismo
barroco
modernismo
realismo
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7- Os blocos econômicos foram criados com a finalidade de desenvolver o comércio de
determinada região. Correlacione corretamente as colunas abaixo:
Coluna I

I- UNIÃO EUROPÉIA
II- NAFTA
III- PACTO ANDINO
IV- APEC

Coluna II
( ) (Tratado Norte-Americano de Livre Comércio ) os seguintes
países : Estados Unidos, México e Canadá. Estabeleceu o fim
das barreiras alfandegárias, regras comerciais em comum,
proteção comercial e padrões e leis financeiras.
( ) Oficializada no ano de 1992, através do Tratado de
Maastricht. Este bloco é formado pelos seguintes países :
Alemanha, França, Reino Unido, Irlanda, Holanda (Países
Baixos), Bélgica, Dinamarca, Itália, Espanha, Portugal,
Luxemburgo, Grécia, Áustria, Finlândia e Suécia.
( ) (Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico) é um bloco
econômico que foi criado em 1993 na Conferência de Seattle
(Estados Unidos da América).
( ) Bloco econômico da América do Sul composto por quatro
nações. Foi fundado em 26 de maio de 1969. A sede deste
bloco econômico fica na cidade de Lima (capital do Peru).

Assinale a sequência correta de cima para baixo:
a.
b.
c.
d.
e.

II, I, IV e III.
III, II, I, e IV.
I, IV, III, e II.
II, III, IV e I.
IV, I, III e II.

8- A estrada de ferro entre São Paulo e Rio Grande do Sul estava sendo instalada por uma
empresa norte-americana, com apoio do governo e dos grandes proprietários rurais da região.
Para construir a estrada de ferro, milhares de família de camponeses perderam suas terras. Isto
ocasionou desempregos para os camponeses da região, que ficaram sem local para trabalhar.
Outro agente da revolta foi a compra de uma grande área de terra por de um grupo de pessoas
ligadas à empresa construtora da estrada de ferro. Propriedade qual foi adquirida para o
estabelecimento de uma empresa madeireira, destinada a exportação.
Assinale a alternativa que corresponde ao momento histórico desse fato:
a.
b.
c.
d.
e.

Guerra dos Canudos
Guerra do Contestado
Guerra dos Farrapos
Guerra dos Emboadas
Nenhuma das alternativas acima.

9- Analise as afirmativas segundo os elementos que compõem a bandeira do Estado de Santa
Catarina:
I.
II.
III.

Barrete Frígio é um dos símbolos da Revolução Italiana utilizado na bandeira do estado
de Santa Catarina destacado por ser usada pelos camponeses italianos.
O Ramo de Café e o Ramo de Trigo representam a lavoura do oeste catarinense.
Na Estrela há a data da implantação da República em Santa Catarina, sendo em 17 de
novembro de 1889.
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IV.

A Chave recorda o objeto estratégico perdido quando ocorreu a guerra do Contestado.

Assinale a alternativa correta:
a.
b.
c.
d.
e.

Estão corretas apenas as afirmativas I, II e IV.
Estão corretas apenas as afirmativas III e IV.
Está correta apenas a afirmativa I
Está correta apenas a afirmativa II.
Está correta apenas a afirmativa III.

10- Assinale a alternativa incorreta referente a Lei Orgânica de Capivari de Baixo - SC:
a.
b.
c.
d.

e.

O mandato da Mesa será de um ano, não permitida à reeleição de quaisquer de seus
membros, para igual cargo, na mesma legislatura.
Compete a Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, autorizar a aquisição ou
alienação de bens imóveis;
O Presidente da Câmara convocará o Suplente na vaga, em virtude de morte, renúncia
ou licença de Vereador.
Ao Presidente da Câmara compete: promulgar as Resoluções e os Decretos
Legislativos, bem como as leis que receberem sanção tácita e aquelas cujo veto tenha
sido rejeitado pela Câmara e não tenham sido promulgadas pelo Prefeito, no prazo
legal;
A Mesa será composta por seis Vereadores sendo um Presidente, um Vice-Presidente,
um 1º Secretário, um 2º Secretário, e dois Tesoureiros.

Matemática e Raciocínio Lógico
11- Assinale a alternativa correta que contempla o modulo do resultado de 2. ( )-2
a.
b.
c.
d.
e.
12- Assinale a alternativa que corresponde ao mínimo múltiplo comum de 10 e 18:
a.
b.
c.
d.
e.

45
36
48
88
90
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13- Analise as afirmativas abaixo.
I.

√625 = 5

II.

√27= 3

III.

√81= 3

Nas afirmativas acima foi usada a fatoração para escrever na forma de potência com o expoente
fracionário. Assim, assinale a alternativa correta:
a.
b.
c.
d.
e.

Está correta apenas a resposta da fatoração I.
Está correta apenas a resposta da fatoração II.
Está correta apenas a resposta da fatoração III.
Todas as fatorações estão corretas.
Nenhuma das fatorações estão corretas.

14- Assinale a alternativa que corresponde ao resultado da expressão numérica:
3 . √81 - √4 = ______
a.
b.
c.
d.
e.

54
-54
25
-25
15

15- Assinale a alternativa correta. A quarta parte do quadrado de -6:
a.
b.
c.
d.
e.

9
24
1,5
3
48
Conhecimentos Específicos

16- Referente CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO CONTADOR – CEPC é correto
afirmar que:
a.

b.

O julgamento das questões relacionadas à transgressão de preceitos do Código de Ética
incumbe, originariamente, aos Conselhos Regionais de Contabilidade, que funcionarão
como Tribunais Regionais de Ética e Disciplina, facultado recurso dotado de efeito
suspensivo, interposto no prazo de quinze dias para o Conselho Federal de
Contabilidade em sua condição de Tribunal Superior de Ética e Disciplina. O recurso
voluntário somente será encaminhado ao Tribunal Superior de Ética e Disciplina se o
Tribunal Regional de Ética e Disciplina respectivo mantiver ou reformar integralmente
a decisão.
Em caso de denúncia, o Conselho Regional de Contabilidade comunicará ao
denunciante a instauração do processo até quinze dias após esgotado o prazo de defesa.
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c.
d.

e.

O Profissional da Contabilidade poderá requerer desagravo público ao Conselho Federal
de Contabilidade, quando atingido, pública e injustamente.
A transgressão de preceito deste Código constitui infração ética, sancionada, segundo a
gravidade, com a aplicação de uma das seguintes penalidades: Advertência reservada;
Censura reservada; Perda do registro profissional, sanção sucumbencial e caso
constatado dolo do Profissional Contábil.
O Contador, quando perito, assistente técnico, auditor ou árbitro, deverá recusar sua
indicação quando reconheça não se achar capacitado em face da especialização
requerida.

17- Referente a Lei Federal 10.520/2002 e suas alterações é correto afirmar:
a.

b.

c.

d.

e.

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão adotar, nas licitações
de registro de preços destinadas à aquisição de bens e serviços comuns da área da saúde
e educação, a modalidade do pregão, inclusive por meio eletrônico.
Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal, Municípios,
Empresas Públicas, Autarquias e Fundações e, será descredenciado no Sicaf, ou nos
sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem
do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf e sistemas
semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, assegurado aos
demais licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes.
declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 5 (cinco) dias para
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do
aviso de licitação, não será inferior a 15 (quinze) dias.

18- Conforme a Lei 4.320/64 e suas alterações é correto afirmar:
a.

b.

c.

Faz parte da Receita Patrimonial:Receitas Imobiliárias, Receitas de Valores
Mobiliários, Participações e Dividendos, Contribuições de Melhoria, Outras Receitas
Patrimoniais.
São Receitas Correntes as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos
de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos
recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas
classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente.
Lei de Orçamento consignará ajuda financeira, a empresa de fins lucrativos, quando se
tratar de subvenções cuja concessão tenha sido expressamente autorizada por medida
provisória.
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d.

e.

As receitas e despesas de capital serão objeto de um Quadro de Recursos e de Aplicação
de Capital, aprovado por decreto do Poder Executivo, abrangendo, no mínimo um
biênio.
Caberá aos órgãos de contabilidade ou de arrecadação organizar demonstrações mensais
da receita arrecadada, segundo as rubricas, para servirem de base a estimativa da
receita, na proposta orçamentária. Quando houver órgão central de orçamento, essas
demonstrações ser-lhe-ão remetidas mensalmente.

19- Conforme a Lei 4.320/64 e suas alterações é incorreto afirmar:
a.

b.

c.
d.

e.

Se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas Constituições ou nas Leis
Orgânicas dos Municípios, o Poder Legislativo considerará como proposta a Lei de
Orçamento vigente.
Não se admitirão emendas ao projeto de Lei de Orçamento que visem a: alterar a
dotação solicitada para despesa de custeio, salvo quando provada, nesse ponto a
inexatidão da proposta; conceder dotação para o início de obra cujo projeto não esteja
aprovado pelos órgãos competentes; conceder dotação para instalação ou
funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado; conceder dotação
superior aos quantitativos prèviamente fixados em resolução do Poder Legislativo para
concessão de auxílios e subvenções.
O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.
Os créditos extraordinários terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem
abertos, salvo expressa disposição legal em contrário, serão abertos somente por
autorização de Lei Especial de iniciativa do Poder Executivo.
As entidades autárquicas ou paraestatais, inclusive de previdência social ou investidas
de delegação para arrecadação de contribuições para fiscais da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal terão seus orçamentos aprovados por decreto do Poder
Executivo, salvo se disposição legal expressa determinar que o sejam pelo Poder
Legislativo. Compreendem-se nesta disposição as empresas com autonomia financeira e
administrativa cujo capital pertencer, integralmente, ao Poder Público.

20- Conforme a Lei 4.320/64 e suas alterações é correto afirmar:
a.
b.
c.
d.
e.

O Ativo Financeiro compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou
alienação dependa de autorização legislativa.
O Ativo Permanente compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente
de autorização orçamentária e os valores numerários.
O Passivo Financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de
autorização legislativa para amortização ou resgate.
O Passivo Permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras pagamento independa
de autorização orçamentária.
A avaliação dos elementos patrimoniais obedecerá as normas seguintes: os débitos e
créditos, bem como os títulos de renda, pelo seu valor nominal, feita a conversão,
quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do balanço; os bens
móveis e imóveis, pelo valor de aquisição ou pelo custo de produção ou de construção;
os bens de almoxarifado, pelo preço médio ponderado das compras.

21- Analise as afirmativas abaixo referente a compatibilização dos conceitos patrimoniais e
orçamentários:
I.

A despesa empenhada a liquidar, conceitualmente, é um passivo sob a ótica patrimonial,
seja circulante ou não circulante, pendente de implemento de condição.
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II.

III.

IV.
V.

A fase em liquidação significa, orçamentariamente, que a despesa não esta em
condições de ser paga, mas que nasceu um passivo permanente sob a ótica da
legislação.
Liquidar significa, que a despesa está pronta para ser paga, após a administração
constatar a efetiva entrega do bem ou serviço, em conformidade com as especificações
contratuais, bem como o cumprimento de outras cláusulas previstas no contrato, como
obrigatoriedade de entrega de certidões negativas e de quitação de recolhimento da
obrigações previdenciárias e trabalhistas.
No registro da despesa em liquidação se reconhece um passivo sob a ótica patrimonial.
Sob ótica da Lei nº 4320/64, o passivo financeiro representará as obrigações decorrentes
da despesa empenhada, esteja ela liquidada ou não, desde que ainda não se encontre
paga.

Assinale a alternativa correta:
a.
b.
c.
d.
e.

Estão corretas apenas as afirmativas I, III, e V.
Estão corretas apenas as afirmativas I, II, III e IV.
Estão corretas apenas as afirmativas II, III e V.
Estão corretas apenas as afirmativas I, II, III, IV e V.
Estão corretas apenas as afirmativas III, IV e V.

22- Assinale a alternativa incorreta referente ao cálculo do superávit financeiro:
a.

b.
c.

d.

e.

O saldo da conta Disponibilidade por Destinação de Recursos, em cada fonte/
destinação, evidenciará o superávit/déficit da referida fonte. Sendo assim, se
determinada fonte possuir saldo credor, indica que tem superávit, no caso contrário, se
apresentar saldo devedor, apresenta déficit.
As VPA incorridas, a serem recebidas em exercícios futuros e, portanto, inseridas nos
respectivos orçamentos, não são consideradas no ativo financeiro.
Diferentemente da VPA, as VPD incorridas, como juros devidos ou débitos
reconhecidos por decisões judiciais, cujos pagamentos devam efetivar mediante
alocação de recursos orçamentos futuros, são considerados no passivo financeiro.
O controle contábil do superávit financeiro tem uma regra de integralidade na qual o
saldo da conta "Controle das Disponibilidades de Recursos" deduzindo do saldo da
conta de "Disponibilidade por Destinação Utilizada" tem que ser igual ao ativo
financeiro.
Embora os RP não processados não constituam normalmente obrigações presentes, são
considerados compromissos assumidos, para fins de apuração do superávit financeiro e
são apropriados em conta do passivo financeiro.

23- Referente a modalidade de licitação de Tomada de Preço prevista na Lei Federal 8.666/93 é
correto afirmar:
a.

b.

Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente
cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o
quinto dia útil anterior à data do recebimento da habilitação, observada a necessária
qualificação.
Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente
cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o
quinto dia útil anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária
qualificação.
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c.

d.

e.

Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente
cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária
qualificação.
Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente
cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o
terceiro dia útil anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária
qualificação.
Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente
cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o
terceiro dia útil anterior à data do recebimento da habilitação, observada a necessária
qualificação.

24- Correlacione as colunas abaixo:
Coluna I

I.
II.
III.
IV.

Execução do Orçamento.
Execução do Planejamento.
Atos Potenciais.
Administração Financeira.

Coluna II
( ) Representa o somatório dos valores relativos a
realização da receita, execução das despesas e suas
alterações no orçamento durante o exercício
financeiro
( ) Compreende o somatório dos valores monetários
relativos à execução dos programas e ações (projetos,
atividades e operações especiais) estabelecidos no
plano Plurianual e no Projeto de lei Orçamentária
Anual.
( ) Compreende contas relacionadas às situações não
compreendidas no patrimônio, mas que, direta ou
indiretamente, possam vir a afetá-lo, exclusive as que
dizem respeito a atos e fatos relacionado à execução
orçamentária e financeira e às contas com função
precípuas de controle.
( ) Engloba as contas de registro da programação
financeira e de controle das disponibilidades.

Assinale a alternativa com a sequencia correta de cima para baixo:
a.
b.
c.
d.
e.

II, I, IV e III.
I, III, IV e II.
III, IV, II e I.
I, II, III e IV.
IV, I, III e II.

25- Analise as afirmativas abaixo sobre o registro contábil da fase em liquidação:
I.

II.
III.

No recebimento provisório de bens e serviços, é facultativo o registro da despesa na
fase em fase liquidação, um vez que o passivo pode ser reconhecido na liquidação sem
prejuízo do princípio da oportunidade.
Nem toda despesa passa pela fase em liquidação.
Quando o fato gerador do passivo ocorrer antes do empenho da despesa, haverá registro
da fase em liquidação.
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IV.

A entrega de um bem empenhado enseja uma exigibilidade por parte da empresa, pois
há a transferência do risco para o setor público, que possuíra o controle e já poderá
obter benefícios econômicos, mas, enquanto perdurarem requisitos para a liquidação da
despesa, esta se encontrará em liquidação.

Assinale a alternativa correta:
a.
b.
c.
d.
e.

Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV.
Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.
Estão corretas apenas as afirmativas I, II, e III.
Estão corretas apenas as afirmativas II e IV.
Estão corretas apenas as afirmativas I, II, III e IV.
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Formulário de Matemática
Instruções: Apresentam-se a seguir fórmulas que poderão ser utilizadas na resolução de
algumas questões
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RASCUNHO DO GABARITO
(Esse documento deverá conter apenas suas respostas!)

QUESTÃO

ALTERNATIVA
ASSINALADA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

(Documento pessoal do candidato)
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